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Typbeteckning:

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..

Motorer, som motsvarar direktiv 2005/32/EG och förordning nr. 640/2009, får före serienumret kännetecknet IEx,
där x = 1, 2, 3, 4 (enligt EN 60034-30). (Exempel IE3-W41R 132 S4).

1. Allmänt
För följande motorserier måste de kompletterande mon-
tage,- bruks- och underhållsanvisningarna beaktas:
–   Explosionsskyddade trefas-asynkronmotorer  

(antändningsskyddsklass “eb“, “ec“, “tb“, “tc“)
–  Bromsmotorer
–  Brandgasmotorer
–   Trefas-asynkronmotorer med kortsluten rotor för  

lågspänning skyddsklass IP 57S
–  Vattenkylda trefas-asynkronmotorer med kortsluten 

rotor för lågspänning
–  Enfas-asynkronmotorer med kortsluten rotor
–  Permanentmagnetiserade synkronmotorer för  

omriktardrift
–  Reluktansmotorer
–		Externa	fläktar,	externt	luftade	motorer

För att undvika skador på motorerna och den drivna 
utrustningen måste bruks- och underhållsanvisningens 
bestämmelser och eventuellt de aktuella tilläggen be-
aktas. För att undvika risker måste de separat bifogade 
säkerhetsanvisningarna följas exakt. Eftersom bruks- och 
underhållsanvisningen för bättre översikt inte kan inne-
hålla detaljerad information om alla tänkbara speciella 
användningsområden och områden med speciella krav, 
ska användaren tillse att motsvarande skyddsanord-
ningar	finns	vid	montaget.

1.2. Kvalificerad personal
Montagearbeten, idrifttagning och drift av motorerna,  
får bara utföras av fackpersonal, som genom  
fackmannamässig utbildning och erfarenhet har  
tilltäcklig kännedom om

– sikkerhedsforskrifter
– ulykkesforebyggende forskrifter
–  retningslinjer og anerkendte tekniske regler 

(f.eks. VDE-bestemmelser, standarder).

Fackpersonalen måste bedöma de arbeten han ålagts, 
förstå möjliga risker och kunna undvika dessa. Han 
måste bemyndigas av de som är ansvariga för anlägg-
ningens säkerhet, att utföra de erforderliga arbeten och 
verksamheter.

1.3. Användning enligt bestämmelserna
Denna motor är bara godkänd för de användningsom- 
råden som är godkända i tillverkarens katalog och 
tillhörande tekniska dokumentation. Någon annan, 
eller därutöver gående användning, räknas som 

användning utanför bestämmelserna. Här inräknas 
också att alla tillhörande produktskrifter följs. Ändringar 
och ombyggnader av motorn är inte tillåten. Externa 
produkter och komponenter som ska sättas samman 
med motorn, måste rekommenderas resp. godkännas 
av tillverkaren.

1.4. Ansvar uteslutes
Tillverkaren kan inteövervaka att denna anvisning följs 
och att villkoren och metoderna för installation, drift, 
användning och elmotorns underhåll följs. En felaktigt 
utförd installation kan leda till egendomsskador och kan 
skada personer.
Därför övertar vi inget ansvar för förluster, skador eller 
kostnader som uppkommer på grund av felaktig installa-
tion, felaktig drift eller felaktig användning och underhåll 
som hänger samman med detta på något sätt.
Vi strävar fortlöpande efter att förbättra våra produkter. 
Därför förbehåller vi oss rätten att, utan föregående 
meddelande, ändra på produkten, på tekniska data eller 
i montage-, användar- och underhållsanvisningarna. 
Utföranden, tekniska data och bilder är förbindliga först 
efter skriftlig bekräftelse från tillverkaren.

1.5 Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009
Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 för elmo-
torer trädde i kraft i juni 2011. Denna förordning reglerar 
ekodesignkraven för 2-, 4- och 6-poliga lågspännings-
trefas-asynkronmotorer i effektområdet mellan 0,75 kW 
och 375 kW.

De enskilda ekodesignkraven träder i kraft enligt följande 
tidsplan: 
– Sedan den 16. Juni 2011 måste motorer minst uppnå 
den	i	förordningens	appendix	I	nr	1	definierade	verk-
ningsgradsnivån IE2. 

–  Sedan den 1 januari 2015 måste motorer med en 
nominell utgångseffekt på 7,5 – 375 kW antingen minst 
uppnå	den	i	förordningens	appendix	I	nr	1	definierade	
verkningsgradsnivån IE3 eller motsvara den i appendix 
I	nr	1	definierade	verkningsgradsnivån IE2 och vara 
utrustad med en varvtalsregulator. 

– Sedan den 1 januari 2017 måste alla motorer med 
en nominell utgångseffekt på 0,75 – 375 kW antingen 
minst	uppnå	den	i	förordningens	appendix	I	nr	1	defi-
nierade verkningsgradsnivån IE3 eller motsvara den i 
appendix	I	nr	1	definierade	verkningsgradsnivån	IE2 
och vara utrustad med en varvtalsregulator. Därmed 
tillåter förordningen användaren att antingen använda 
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en IE3-motor (för fast eller variabelt varvtal) eller en 
IE2-motor tillsammans med en varvtalsregulator. 
Användaren är ansvarig för att EG-förordningens 
bestämmelser beaktas. Motortillverkaren måste 
göra en motsvarande märkning på produkten. 
Förordningens detaljerade omfattning och undantags-
regleringar för specialutföranden framgår av förord-
ningarna (EG) nr 640/2009 och (EG) nr 4/2014.

2. Beskrivning
Motorerna motsvarar IEC/EN 34-1, EN 60034-1 och 
andra europeiska normer. Leverans enligt särskilda 
föreskrifter	(t.ex.	klassificerings-	och	explosionsskydds-
föreskrifter) är möjligt. Som leveransomfång gäller 
uppgifterna på motsvarande kontraktbekräftelse.   

3. Verkningsgrad
Verkningsgraden är framtagen enligt uppgifterna i  
EN 60034-2-1. Vid motorer mindre än 1 kW används 
direkt mätning. Mätosäkerheten vid detta förfarande  
har klassats som “liten”. Vid motorer från 1 kW används 
energiförlustmetoden. Tillsatsförlusterna tas då fram  
ur restförlusterna. Mätosäkerheten vid detta förfarande 
har också klassats som “liten”. Effektskylten på energi-
sparmotorer innehåller uppgift om verkningsgraden och 
verkningsgradklassen enligt EN 60034-30.

4. Skyddsklass
Motorernas skyddsklass anges på märkskylten, tillbygg-
da anordningar kan skilja sig från motorns skyddsklass. 
Detta måste beaktas vid uppställning av motorerna. Vid 
uppställning	av	motorer	utomhus	(skyddsklass	≥	IP	44),	
är det mycket viktigt att skydda motorerna mot väderpå-
verkan	(fläkten	kan	frysa	fast	på	grund	av	att	regn,	snö	
eller is kommer in i motorn).

5. Utformning
Motorernas utformning anges på märkskylten. Använd-
ning i en utformning, som avviker från uppgifterna på 
märkskylten är endast tillåten efter tillstånd från tillverka-
ren och i förekommande fall efter tillverkarens anvis-
ningar. Användaren måste tillse, särskilt vid utformning 
med lodrät axel, att främmande föremål inte kan falla 
ner	i	fläktkåpan.

6. Transport och lagring
Motorerna bör i görligaste mån lagras i slutna, torra 
utrymmen. Lagring utomhus under tak får endast ske 
tillfälligt. Därvid måste motorerna skyddas mot all 
skadlig miljöpåverkan. Likaså måste de säkras mot 
mekaniska skador. Motorerna får varken transpor-
teras	eller	lagras	på	fläktkåporna.	För	transporten	
används motorernas lyftöglor/lastbockar med hjälp 
av lämpliga lyftstroppar. Lyftöglorna/lastbockar får 
endast användas för lyftning av motorerna utan några 
monterade delar, som t ex fundament, växel o s v. 
Om lyftögleskruvarna tas bort efter uppställningen, 
skall de gängade hålen förslutas permanent enligt 
aktuell kapslingsklass. Vid längre lagringstid, ska man 
försöka ha en vibrationsfri omgivning, för att undvika 
lagringsskador. Efter en lagringstid på över 12 måna-
der, ska man innan idrifttagningen kontrollera tillstån-
det på fettet.

7. Demontering av transportsäkringen
Vid motorer med transportsäkring (rullager) lossas 

sexkantskruven, som håller fast transportsäkringen, och 
tas bort tillsammans med transportsäkringen. Därefter 
skruvas lageröverfallsskruven in i lageröverfallet. Denna 
skruv förvaras i en påse i kopplingsskåpet. När motor-
varianten	kräver	det,	finns	det	även	en	fjäderbricka	i	
påsen, som ska sättas på skruven, innan den monteras. 
Efter det att man tagit bort transportsäkringen, ska man 
med lämpliga åtgärder förhindra att rotorn gör mikrorö-
relser (risk för stilleståndsskador).

Transportsäkringen är bara avsedd för 
transporten! Den får inte användas för  
lastupptagning!

8. Uppställning och montering
Eftersom det vid föreskriven användning 
av elmotorer kan uppstå yttemperaturer på 
över 100°C, måste motorerna skyddas mot 
beröring, när de är placerade i tillgängliga 
utrymmen. Det är även viktigt att tänka på, att 
inga värmekänsliga delar fästs i eller ligger an 
mot motorn.

Vid typerna IM B14 och IM B34 ska man se till att de 
maximala inskruvningsdjupen i nedanstående tabell inte 
överskrids (risk för skador på lindningen). Fläktgallren 
måste hållas fria och det minimiavstånd, som föreskrivs 
på	måttritningen,	måste	hållas	så	att	inte	kylluftsflödet	hin-
dras. Vidare måste man se till att den utblåsta, uppvärmda 
luften inte sugs tillbaka in i motorn. Passkilen i axeländan 
är bara säkrad med axelskyddshylsan för transport och 
lagring. Att ta motorn i drift eller att provköra den med 
passkilen endast säkrad med axelskyddshylsan är absolut 
förbjudet på grund av den stora risken för att passkilen 
slungas iväg. Vid axeländar riktade uppåt ska kunden se 
till att undvika att fuktighet tränger in längs axeln!

Vid påkrympning av överföringen (koppling, 
drev eller remskiva) bör påkrympningsanord-
ning användas eller också värms den del, 
som ska krympas på. För krympningen har 
axeländarna centreringar med gängborrhål 
enl DIN 332 Del 2. Att slå fast överföringen på 
axeln är inte tillåtet, eftersom axel, lager och 
andra delar i motorn kan bli skadade.

Alla anslutningar, som ska sättas fast på axeländan, ska 
noggrant avvägas enligt motorns balanseringssystem 
(hela eller halva passkilar). Motorernas rotorer är avvägda 
med halva passkilar, vilket anges på märkskylten med 
bokstaven H efter motornumret. Motorer med bokstaven 
F efter motornumret är avvägda med hela passkilar. 
Motorerna ska placeras så vibrationsfritt som möjligt. Vid 
motorer med låg vibration måste särskilda anvisningar be-
aktas. Användaren måste efter avslutad montering sörja 
för att rörliga delar skyddas och att driftsäkerhet upprät-
tas. Vid direkt sammankoppling med den drivna maskinen 
är det extra noga med avvägningen. De båda maskiner-
nas axlar måste vara avvägda mot varandra. Axelhöjden 
anpassas till den drivna maskinen med ev underlägg. 
Remdrift belastar motorn med relativt stora radialkrafter. 
Vid dimensionering av remdriften måste remtillverkarens 
anvisningar och beräkningsprogram följas, men det är lika 
viktigt att tillse att av oss tillåten remdragkraft och remför-
spänning,	som	finns	angivna	på	motorns	axelända,	inte	
överskrids. Särskilt vid monteringen är det viktigt att ställa 
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in remförspänningen enligt remtillverkarens anvisningar. 
Genom användning av cylinderrullar (“Förstärkt lagring” 
VL) kan relativt stora radialkrafter eller massor tas upp i 
motoraxeländen. Den minsta radialkraften på axeländen 
måste vara en fjärdedel av tillåten radialkraft. Ta hänsyn 
till tillåten axeländesbelastning. Uppgifterna kan hämtas 
från tabeller och diagram i de konstruktiva urvalsdatan.

Underskridande av minsta radialkraft kan  
leda till lagerskador inom några få timmar. 
Provkörning i obelastat tillstånd får endast 
göras kortvarigt.

Gänghålen	på	de	i	tabellen	nämnda	flänstyperna	är	
genomgångsborrningar. (Konstruktionsform IM B14, IM 
B34) För att förhindra att motorlindningens lindningshu-
vud tar skada måste man beakta de maximalt tillåtna 
iskruvningsdjupen som anges i tabellen nedan.

Om en motor med konstruktionsform IM B34 utan 
flänspåbyggnad	används	ska	användaren	vidta	lämpliga	
åtgärder vid genomgångsborrningarna för att säker-
ställa skyddsgraden.

9. Isolationskontroll och byte av fett/lager
Vid första driftstart och i synnerhet efter en längre tids 
lagring måste isolationsresistansen mätas i lindningen 

Flänstyp
enligt EN 

50347

Gammal
 flänstyp

enligt DIN 42948

Inskruvnings-
djup  
i mm

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

Märkeffekt 
PN i kW

Isolationsmotstånd 
relaterad till märk- 
spänningen, i kΩ/V

1 < PN	≤	10 6,3

10 < PN	≤	100 4

100 < PN 2,5

mot jord och mellan faserna. Mätningen ska utföras med 
tillåten spänning, dock minst 500 V.

På klämmorna uppkommer farliga spänningar 
under och direkt efter mätningen. Vidrör 
absolut inte klämmorna, följ noga bruksanvis-
ningen för isolationsmätinstrumentet!

Beroende på märkspänningen UN måste följande  
minvärden hållas vid en lindningstemperatur på 25 °C:

Om min-värdena underskrids måste lindningen torkas nog-
grant tills isolationsresistansen motsvarar erfordrat värde.
Efter en längre tids lagerhållning före driftstart måste 
lagerfettet kontrolleras visuellt. Byt fett om fettet har 
hårdnat eller om andra oregelbundenheter uppträder. 
Om motorerna inte tas i drift förrän mer än tre år efter 
leverans från tillverkaren, måste lagerfettet under alla 
förhållanden bytas. Vid motorer med täckta eller tätade 
lager måste lagren bytas mot nya lager av samma typ 
efter en lagringstid av fyra år.

10. Motoranslutning
Anslutningen ska göras av en fackman enligt 
gällande säkerhetsbestämmelser. Utanför 
Tyskland ska respektive lands föreskrifter 
följas. Uppgifter på typskylten ska ovillkorli-
gen beaktas!

Vid anslutning av motorerna är det viktigt att göra om-
sorgsfulla anslutningsförbindelser i anslutningsboxarna. 
Muttrarna till anslutningsskruvarna ska dras fast utan att 
använda våld. Innan anslutning av nätledningarna ska de 
befintliga	motoranslutningarna	också	efterdras.

Typ av 
anslutningslåda

Klämplatta Märkström
[A]

Anslutnings-
gänga

Åtdragningsmoment
[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 Strömskena -

Översikt över anslutningsboxarna
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11. Igångsättning
Alla arbeten för endast utföras när motorn är spän-
ningslös. Installationen måste utföras av särskilt utbildad 
personal och alla gällande föreskrifter måste beaktas.
Först måste nätets spänning och frekvens jämföras med 
motorns typskyltsdata. Anslutningskablarnas mått måste 
anpassas till motorns märkström.
Beteckningen för motorns anslutningsställen uppfyller 
kraven i EN 60034-8 (VDE 0530 del 8). Under 
punkt 24. Kopplingsscheman för anslutning av trefas-
motorer i denna anvisning har de vanligaste kopplings-
scheman för trefasmotorer tryckts i grundutförandet enligt 
vilket anslutningen utförs. För andra utföranden levereras 
speciella kopplingsscheman sitter på uttagslådans lock 
eller ligger i uttagslådan. För anslutning av hjälp- och 
skyddsanordningar (t.ex. stilleståndsvärme) kan en extra 
uttagslåda monteras, för vilken samma föreskrifter som 
för huvuduttagslådan gäller.  

Motorerna ska tas i drift med ett överströmsskydd som är 
inställd	på	motorns	märkdata	(≈	1,05	gånger	märkström-
men). I annat fall upphör garantin att gälla vid lindnings-
skador. Före den första tillkopplingen är det lämpligt att 
kontrollera isolationsmotstånden mellan lindning och 
massa och mellan faserna (se kapitel 9). Efter längre 
lagring måste isolationsmotståndet mätas Innan arbets-
maskinen kopplas till måste motorns rotationsriktning 
kontrolleras för att undvika eventuella skador på arbets-
maskinen. Då nätledningarna ansluts med fasföljden 
L1, L2, L3 på U, V, W, blir det högervarv (Om man ser 
mot den drivna axelns ände DE). Om två anslutningar 
omkastas, blir det vänstervarv t.ex. L1, L2, L3 på V, U, 
W). Vid maskiner med för bara en rotationsriktning, är 
den föreskrivna rotationsriktningen markerad med en 
riktningspil på maskinen. 

De tillåtna åtdragningsmomenten för klämmplattbultarna 
framgår av följande tabell:

Typ Byggform Lagersköld Kåpa till fast lager Anslutningslåda

W.2. och
KPE. och

K21.

W.1. och
KP. och

K20.

DS NS DS NS resp.  
adapter Lock

Skruvar/skruvåtdragningsmoment MA

63… 56…

alla

M 4
2,0 Nm

M 4
2,0 Nm

M 4
1,5 Nm
(bei 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

Åtdragningsmoment för skruvar i anslutningsboxar, lagersköldar och lagerlock 
Serierna W.. och K.. 56 till 132T 

Gänga Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

Lagersköld - - 25 45 75 170 275

Lagerkåpa 5 8 15 20 20 - -

Anslutningslåda - 4 7,5 12,5 - 20 -

Åtdragningsmoment för skruvar i anslutningsboxar, lagersköldar och lagerlock 
Serierna W.. och K.. 112 till 355

Innan kopplingsskåpet stängs, måste följande ovillkorli-
gen kontrolleras:
–   att anslutningen är utförd enligt kopplingsschema
–   att alla anslutningar i kopplingsskåpet är fast åtdragna

–   att alla minimivärden för luftavstånd följs (minst 8 mm 
upp till 500 V, minst 10 mm upp till 750 V, minst 14 mm 
upp till 1000 V)

–   att kopplingsskåpet är rent och fritt från främmande föremål
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–   att oanvända kabelingångar är tillslutna och att låsskru-
varna med tätning är ordentligt åtdragna

–   att tätningen i kopplingsskåpets dörr är ren och sitter 
på plats och att alla tätningsytor är enligt föreskrift för 
upprätthållande av skyddsklassen.

Kontrollera innan motorn kopplas på, att alla säkerhets-
bestämmelser har följts, att maskinen är monterad och 
avvägd enligt anvisningarna, att alla fästdetaljer och 
jordningsanslutningar är ordentligt åtdragna, att hjälp- och 
tilläggsanordningar är funktionsdugliga och anslutna enligt 
föreskrift och att passkilen på en ev andra axelända är 
säkrad mot utslungning.Starta motorn utan belastning, om 
detta är möjligt. Om motorn går utan onormalt ljud, kan 
motorn belastas med arbetsmaskinen. Vi rekommenderar 
att man vid driftstarten ger akt på upptagen ström, när 
motorn är belastad med sin arbetsmaskin, så att möjlig 
överbelastning och nätasymmetrier genast avslöjas.
Startapparaten måste alltid stå i startläge vid inkoppling. 
Vid släpringsmotorer är det viktigt att tillse att borstarna 
löper som de ska. De ska i princip vara gnistfria.
Vid påbyggda enheter som givare, bromsar, osv. gäller 
respektive bruksanvisningar och underhållsanvisningar 
från tillverkaren.

12.1 Underhåll
Än en gång hänvisar vi uttryckligen till säkerhetsanvis-
ningarna, särskilt till frånkoppling, säkring mot återinkopp-
ling, kontroll av att alla delar är spänningsfria,  
som är anslutna till en spänningskälla.
När motorn skiljs från nätet för underhållsarbete, är  
det särskilt viktigt, att ev hjälpströmkretsar, t ex stille-
ståndsuppvärmning,	extrafläktar,	bromsar	likaså	 
skiljs från nätet.
Om det vid underhållsarbete krävs att motorn demonte-
ras, måste tätningsmassan avlägsnas från centrerings-
kanterna, vid monteringen måste motorn tätas igen med 
en	lämplig	tätningsmassa.	Befintliga	koppartätningsbrick-
or kan alltid användas igen.

Omsorgsfullt och regelbundet underhåll, inspektion och 
revision är nödvändiga för att känna igen och åtgärda 
eventuella störningar, i tid innan följdskador uppstår. 
Eftersom	driftsförhållandena	inte	exakt	kan	definieras,	
kan bara ungefärliga tider anges, som förutsättning för en 
störningsfri drift. Tiderna ska alltid anpassas till de lokala 
förhållandena (smuts, belastning, osv.).

Vad ska göras? Tidsintervall Frist

Första inspektion Efter ca. 500 driftstimmar senast efter ett halvt år

Kontroll av luftvägarna och
motorns yta.

Alt efter den konkrete
tilsmudsningsgrad

Eftersmörjning (option) Se typ- resp. smörjningsskylt

Huvudinspektion ca. 10 000 driftstimmar Varje år

Tappa av kondensvatten beroende på de klimatologiska
förhållandena

12.2 Inspektionen
12.2.1 Första inspektion
Enligt uppgifterna ska man göra en första inspektion av 
motorn efter ca. 500 driftstimmar eller senast efter ett 
halvt år.Följande undersökningar ska göras vid stillastå-
ende maskin:
a)		Kontroll	av	fundamentet.	Det	får	inte	finnas	sprickor	

eller andra skador, som insjunkningar eller liknande. 

Följande undersökningar ska göras med motorn igång:
a)  Kontroll av de elektriska storheterna.
b)  Kontroll av lagertemperaturerna. Man fastställer 

om tillåtna lagertemperaturer överskrids vid drift av 
motorn.

c)  Kontroll av gångljud. Man undersöker akustiskt om 
gångljuden för motorn har försämrats.

Fastställer man vid undersökningen avvikelser mot 
värdena i bruks- och underhållsanvisningen, eller adra fel 
och defekter, ska dessa omedelbart åtgärdas.

12.2.2 Huvudinspektion
Enligt uppgifterna ska man årligen göra en huvudinspek-
tion av motorn efter ca. 10 000 driftstimmar. Följande 
undersökningar ska göras vid stillastående maskin:
a)		Kontroll	av	fundamentet.	Det	får	inte	finnas	sprickor	

eller andra skador, som insjunkningar eller liknande.
b)  Kontroll av riktningen av motorn. Riktningen av motorn 

måste ligga inom de angivna toleranserna.

c)  Kontroll av fästskruvarna. Alla skruvar som används 
för mekaniska eller elektriska fastsättningar, måsta 
vara fast åtdragna (se också tabellen för åtdragnings-
moment för skruvar under punkt 11. Idrifttagning i 
bruks- och underhållsanvisningen).

d)  Kontroll av ledningar och isolationsmaterial. Vid 
kontrollen fastställer man om ledningar och använda 
isolationsmaterial	är	i	perfekt	skick.	Det	får	inte	fin-
nas missfärgningar eller brandspår, inte heller brott, 
sprickor eller andra defekter.

e)  Kontroll av isolationsmotståndet. Isolationsmotståndet 
måste kontrolleras i lindningen. Uppgifterna i bruks- 
och underhållsanvisningen (punkt 9) ska följas.

f)   Beroende på fettkvalitet och lagring i motorn, kan efter 
10 000 driftstimmar också ett fettbyte i rullagren vara 
nödvändigt (se också punkt 13. Lager och smörjning i 
bruks- och underhållsanvisningen). Annars måste de 
nödvändiga eftersmörjningsintervallerna för rullager 
beaktas, om ni avviker från inspektionsintervallerna.

Följande undersökningar ska göras med motorn igång:
a)  Kontroll av de elektriska storheterna.
b)  Kontroll av lagertemperaturerna. Man fastställer 

om tillåtna lagertemperaturer överskrids vid drift av 
motorn.

c)  Kontroll av gångljud. Man undersöker akustiskt om 
gångljuden för motorn har försämrats.
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Fastställer man vid undersökningen avvikelser mot 
värdena i bruks- och underhållsanvisningen, eller adra fel 
och defekter, ska dessa omedelbart åtgärdas.

Utförande av motorn Smörjfett-
beteckning

Bet. enligt DIN 
51825

Temperatur- 
område i °C

Termisk klass F
Termisk H efter F utnyttjad 
Standard, TII, AS, NS, VL, LL
Skeppsutförande (SS)
Brandgasutförande

Asonic GHY 72 KE2R-40 -40 till +180

för låga temperaturer Asonic GLY 32 KPE2N-50 -50 till +140

för höga temperaturer  
Termisk klass H efter F utnyttjad,
Rullväxelmotorer ARB, ARC 
Brandgasutföranden

Berutox FH 28 KN KHC1R-30 -30 till +180

Kraftverksutförande, Motorer enligt  
VIK medeftersmörjningsanordning High-LUB LM 3 EP KP3N-30 -30 till +140

För mycket höga omgivnings-
temperaturer Barrierta L55/3 - -25 till + 260

Kundönskemål Efter samtal med konstruktionsavdelningen på VEM

Motorns utförande Smörjfett-
beteckning Bet. enligt Temperatur- 

område i °C

Termisk klass  F                              
Termisk klass H efter F utnyttjad,
Standard
Skeppsutförande 

Asonic GLY 32 KEHC2N-50 -50 till +140

för låga temperaturer Isoflex	PDL	300	A KE1/2G-70 -70 till +110

för höga temperaturer
Termisk klass H efter H utnyttjad,
Brandgasutföranden
Banutföranden

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

För mycket höga omgivnings- 
temperaturer Barrierta L55/3 - -25 till +260

Kundönskemål efter samtal med konstruktionsavdelningen på VEM

VEM motors Thurm GmbH:

13. Lager och smörjning
Kullagren på motorer i normalutförande fettas in på fa-
briken resp. slutna lager hos tillverkaren med kullagerfett 
enl DIN 51825, i enlighet med nedanstående tabell:

VEM motors GmbH:

Vid normal belastning och normala miljövillkor medger 
fettkvaliteten en motordrift på ungefär 10000 drifttimmar 
vid	2-poligt	och	20000	drifttimmar	vid	flerpoligt	utförande	
utan byte av rullagerfettet om inget annat överenskom-
mits. Fettfyllningens tillstånd bör trots det kontrolleras 
med jämna mellanrum. Oberoende av antalet drift-
timmar ska vid permanentsmorda lager, beroende på 
reducering av fettets smörjförmåga, lager eller fett bytas 
ut senast efter 4 år. Det angivna antalet drifttimmar gäl-
ler endast vid drift med nominellt varvtal. 
Vid drift med omriktare ska de angivna smörjinterval-
lerna reduceras med cirka 25%, på grund av den ökade 

uppvärmningen av motorn. Om det nominella varvtalet 
överskrids vid motorns drift vid frekvensomvandlaren, 
reduceras eftersmörjningstiden i omvänt förhållande till 
varvtalets höjning. 

Nyfettning av lagren får endast ske efter att dessa ren-
gjorts noggrant med lämpliga lösningsmedel. Samma 
fettsort måste användas. Endast av motortillverkaren 
godkända fettsorter får användas. Det är viktigt att 
lagrets fria utrymme endast får fyllas till 2/3 med fett. 
Fullständig fyllning av lager och lagerlock med fett leder 
till höjd temperatur och därmed till större slitage.
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Vid lager med eftersmörjningsanordning ska fettpåfyll-
ningen ske på smörjnippeln när motorn är igång och 
med för respektive motor föreskriven fettmängd. Smörj-
intervallerna framgår av nedanstående tabell.

Den fettmängd som krävs vid smörjningen anges i 
nedanstående tabell (vid det första smörjtillfället krävs 
ungefär dubbel mängd eftersom fettsmörjledningarna 
fortfarande är tomma. Förbrukat fett samlas upp i 
fettkammaren på stödlagrets lock. Förbrukat fett måste 
tappas ut efter ca. fem smörjomgångar, exempelvis 
under granskningsarbetena.

Storlek Tvåpoligt 
utförande

Fyr- och 
flerpoliga 

utförandenSerie 
IEC/DIN  

Serie 
Transnorm

132 till 
280

100 till  
250 2.000 h 4.000 h

315 280 till  
315 2.000 h 4.000 h

355 - 2.000 h 3.000 h

Serie 
Transnorm

Storlek

Byggnads- 
längd Poltal

Fettmängd   
i cm3

Serie 
IEC/DIN
Storlek

Byggnadslängd 
Poltal 

Fettmängd 
i cm3

D-serie N-serie D-serie N-serie

112 alla 10 10 132 M4, MX6 17 17
132 alla 17 17 160 L2, MX2, L4, 6, 8 23 20
160 alla 23 20

180
M2, L4 23 23

180
2 23 23 M4, L6, 8 23 20
≥	4 31 31

200
L2, L4, 6, 8, LX 6 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

Smörjtiderna för valslagren avviker från inspektions-
intervallerna och ska beaktas separat!

Maskiner upp till storlek 315 M har som standard valsla-
ger med varaktig fettsmörjning, från storlek 315 MX är de 
utrustade med en eftersmörjningsanordning, som också 
finns	som	option	till	de	mindre	storlekarna.
Uppgifter om lagring och smörjning kan hämtas i de 
allmänna montage-, manövrerings- och underhållsanvis-
ningarna, resp. typ- och eftersmörjningsskyltarna.

Underhållsarbeten (förutom eftersmörjnings-
arbeten) ska bara genomföras då maskinen 
står stilla. Man ska säkerställa att maskinen 
är säkrad mot tillkoppling och en anvisnings-
skylt ska visa detta.

Vidare ska säkerhetsanvisningar och föreskrifter för und-
vikande av olyckor vid användning av oljor, smörjmedel 
och rengöringsmedel från respektive tillverkare, följas!

Delar i närheten som står under spänning ska 
täckas över!

Se till att hjälpströmkretsar, t.ex. stilleståndsuppvärm-
ningen, är spänningsfria.

Vid utförande med kondensvattenavtappningshål, ska 
avtappningsskruven/förslutningsproppen smörjas in med 
lämpligt tätningsmedel (t.ex Epple 28) innan den skruvas 
in igen!
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14. Långtidslagring (över 12 månader)
Långtidslagring ska ske i vibrationsfria, slutna, torra 
utrymmen med ett temperatorområde från -20° till +40°C 
och i en atmosfär utan aggressiva gaser, ångor, damm 
eller salter. Motorerna ska i första hand transportaras 
och lagras i originalförpackningen. Lagring och transport 
på	fläkthuvarna	är	inte	tillåtet.	Oskyddade	metallytor,	
som	axeländar	och	flänsar,	ska	förutom	det	temporära	
skyddet från fabriken också förses med ett långvarigt 
korrosionsskydd.
Om motorerna förvaras i daggig omgivning, ska man 
träffa åtgärder som skydd mot fuktighet. Då behövs en 
specialförpackning med lufttät svetsad folie eller för-
packning i plastfolie med fuktighetsupptagande ämnen. 
I motorns anslutningslådor, ska förpackningar med 
fuktighetsupptagande ämnen läggas in. För transport 
ska ringskruvarna/lastbockarna på motorerna användas 
tillsammans med lämpliga fastgöringsmedel.
Ringskruvarna/lastbockarna är bara avsedda för lyft-
ning av motorn, utan ytterligare monterade delar, som 
grundplatta, växellåda, osv. Motorer med förstärkt lagring 
levereras med en transportsäkring.
Transportsäkringen på axeländen ska först tas bort vid 
montage av motorn och innan tillkopplingen.

15. Släpkontaktsystem
Släpkontaktsystemet måste regelbundet kontrolleras.  
Vi rekommenderar att släpringarna kontrolleras  
2 till 3 gånger omedelbart efter driftstart, med ungefär  
50 drifttimmars mellanrum. Därefter krävs regelbundet 
underhåll. Tidsintervallen för detta är avhängigt av 
driftförhållandena.
På släpringsytan ska en patina bildas. Detta inträffar i 
allmänhet efter drifttid på 100 till 500 timmar. Om kraftiga 
spår eller brännspår syns på släpringarnas yta, måste 
de rengöras och i förekommande fall slätsvarvas. Om 
det uppstår små spår, krävs ingen åtgärd. Kolborstarnas 
tryck måste kontrolleras. Trycket ska vara 18,5 till 24 
kPa. Vid byte av borstar måste alltid samma borstmärke 
användas. Nya kolborstar måste ha en viss inkörningstid. 
Vid borsthållarurtag är det viktigt att se till, att borstarna 
inte kommer i kläm på grund av nedsmutsning.
Kolborstarna utsätt för naturligt slitage. Avnötningen kan 
vara 3 till 5 mm per 1 000 drifttimmar.

16. Kondensatdränering
På sådana ställen, där man kan räkna med daggbildning, 
och därmed kondensat inuti motorn, måste kondensatet 
regelbundet släppas ut via kondensatdräneringen vid 
lagersköldens lägsta punkt. Därefter måste öppningen 
stängas till igen.

17. Rengöring
För att kylluften ska få verka obehindrat, måste alla delar 
i motorn regelbundet rengöras. Oftast är det tillräckligt att 
blåsa	med	vatten-	och	oljefri	tryckluft.	Det	är	särskilt	fläk-
töppningarna	och	mellanrummen	mellan	flänsarna	som	
ska hållas rena. Koldammet inuti motorn eller i släprings-
kammaren, som kommer från den naturliga friktionen, 
måste regelbundet tas bort. Vi rekommenderar, att även 
elmotorerna får en översyn vid regelbunden översyn av 
arbetsmaskinen.

18. Tillsatsanordningar
Motorerna kan som option förses med kompletterande 
anordningar:

18.1 Termiskt motorskydd
För övervakning av den mellersta statorns lindningstem-
peratur, kan temperaturgivare (termoelement, 
KTY, TS eller PT100) byggas in i motorn. För anslutning 
av	dessa,	finns	antingen	i	huvudanslutningsboxen	eller	
i tillsatsanslutningsboxen respektive hjälpklämmor för 
hjälpströmkretsar. Till dessa görs anslutningarna enligt 
den bilagda klämanslutningsritningen.

En linjekontroll av den kalla anslutningens sensorkrets 
med provlampa, signalgenerator eller liknande är absolut 
förbjuden, eftersom detta genast leder till att sensorerna 
förstörs. Vid en eventuellt nödvändig eftermätning av 
kallmotståndet (vid ca 20 °C) i sensorkretsen, får inte 
mätspänningen överstiga 2,5 V likström.  
Vi rekommenderar mätning med wheatstonebrygga med 
en matningsspänning på 4,5 V likström. Kallmotståndet 
i sensorkretsen får inte överstiga 810 ohm, mätning av 
varmmotståndet behövs inte.

Vid motorer med termiskt lindningsskydd 
måste åtgärder vidtas, så att inte motorn 
oavsiktligt kopplas på automatiskt när det 
termiska lindningsskyddet har löst ut och 
motorn håller på att svalna. Det finns annars 
risk för personeller sakskada.

18.2 Stilleståndsuppvärmning
Anslutningsspänningen är angiven på motorskylten. För 
anslutning	av	dessa,	finns	antingen	i	huvudanslutnings-
boxen eller i tillsatsanslutningsboxen respektive klämmor 
för hjälpströmkretsar. Till dessa görs anslutningarna 
enligt den bilagda klämanslutningsritningen. Stillestånds-
uppvärmningen ska kopplas till först när motorn kopplats 
från. Den får inte kopplas in under det att motorn är 
igång.

18.3 Extern fläktenhet
Den	externa	fläktenheten	svarar	vid	drift	av	huvudmotorn,	
för att förlustvärmen förs bort. Under huvudmotorns drift, 
måste	den	externa	fläktenheten	vara	tillkopplad.	Efter	det	
att huvudmotorn kopplats ifrån, ska en temperaturbero-
ende	eftergång	av	den	externa	fläktenheten	säkerställas.	
Vid	motorer	med	extern	fläktenhet	som	är	beroende	av	
rotationsriktningen, måste denna ovillkorligen beaktas. 
(Se	rotationsriktningspilen).	Endast	extern	fläktenhet	
levererad från tillverkaren, får användas. Den externa 
fläktenheten	ska	anslutas	enligt	den	gällande	anslut-
ningsritningen som är medlevererad i anslutningsboxen.

19. Garanti, reparation, reservdelar
Garantireparationer måste utföras av våra auktoriserade 
verkstäder, såvida inget annat uttryckligen avtalats. Där 
utförs även alla andra eventuellt nödvändiga reparationer 
på rätt sätt. Information om vår kundtjänsts organisation 
kan beställas på fabriken. Reservdelarna står i kapitel 
25 Motorernas uppbyggnad i denna bruks- och under-
hållsanvisning. Riktigt underhåll, såvida det utförs enligt 
kapitel “Underhåll”, betraktas inte som ingrepp i garan-
tibestämmelserna Det friställer därmed inte fabrikens 
avtalade garantiplikter.

20. Elektromagnetisk kompatibilitet
Motorernas överensstämmelse som osjälvständig kom-
ponent med EMC-normerna har provats. Användaren av 
anläggningar är ansvarig för att se till att genom lämpliga 
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åtgärder säkerställa, att maskiner resp anläggningar i 
sin helhet överensstämmer med tillämpliga normer om 
elektromagnetisk kompatibilitet.

21. Åtgärda störningar
Allmänna mekaniska eller elektriska störningar kan åtgär-
das enligt kapitel 26 Störningsåtgärder. Vi betonar än en 
gång viktigheten av att alla säkerhetsanvisningar beaktas 
noggrant vid störningsåtgärder.

22. Kopplingsbleckanslutningar
För de maskiner som bara har en axelände eller de som 
har två axeländar, men av olika diameter, gäller rotations-
riktningen på rotorn den som betraktaren ser mot den 
enda eller den tjockare axeln.

En bindande klämm-ritning levereras med varje  
motor, som anslutningarna ska göras efter.  

Anslutning av hjälpströmkretsarna ska också följa 
den klämm-ritning som medelevererades.

23. Avfallshantering
Vid avfallshantering av maskinen ska de gällande natio-
nella föreskrifterna följas.
Man ska dessutom tänka på att oljor och fetter ska 
avfallshanteras enligt bestämmelserna för detta. Ni får 
inte förorena med lösningsmedel, kallrengöringsmedel 
eller lackrester.

För återvinningen ska de olika materialen åtskiljas.
Viktiga komponenter är gjutjärn (hus), stål (axlar, atator- 
och rotorplåtar, smådelar), aluminium (rotorn), koppar 
(lindningar) och plaster (isolationsmaterial som t.ex. po-
lyamid, polypropylen, etc.). Elektronikkomponenter som 
kretskort (omriktare, givare, etc.) hanteras separat.
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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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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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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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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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Kortsluten motor med ett varvtal: Kortsluten motor med ett varvtal:
Δ	låg	spänning	 Y	hög	spänning
Короткозамкнутый двигатель Короткозамкнутый двигатель
с одним числом оборотов с одним числом оборотов
Δ	низкое	напряжение	 Y	высокое	напряжение
Μονόστροφοι δρομείς σε κλωβό: Μονόστροφοι δρομείς σε κλωβό:
Δ	χαμηλή	τάση	 Y	υψηλή	τάση
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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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Stjärntriangelkopplingsanslutning:
vid stjärn-triangelkopplare utan brygganslutning enligt
omkopplarschema
Подключение переключателя звезда -
треугольник:
при	переключателе	звезда-треугольник	без
мостиков	подключения	по	схеме	выключателя
Σύνδεση αστεροτριγωνικών διακοπτών:
για	αστεροτριγωνικούς	διακόπτες	χωρίς	γέφυρες
σύνδεση	σύμφωνα	με	το	διάγραμμα	του	διακόπτη

Släpringad motor
Δ	låg	spänning	 Y	hög	spänning
Двигатель с фазным ротором
Δ	низкое	напряжение	 Y	число	оборотов	
Κινητήρας με δρομείς δακτυλίου
Δ	χαμηλή	τάση	 Y	υψηλή	τάση

Motor med överhettningsskydd
Kopplingsplintanslutning som ovan
Anslutning enligt utlösningsenhetens 
anslutningsschema
Двигатель с термической защитой
обмотки
подключение	клеммной	плиты	как	выше
подключение	осуществляется	по	схеме
прибора	срабатывания
Κινητήρας με θερμική προστασία
περιέλιξης
Κύκλωμα	πλακών	ακροδεκτών	ως	άνω
Σύνδεση	συμφώνως	με	το	διάγραμμα
σύνδεσης	υποβοηθητικού	μηχανήματος
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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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Löpare, ротор, δρομέας
Rotoranslutning beroende på typ av rotorklämmor eller
borsthållare
подключение	ротора	в	зависимости	от	типа	к	клеммам
ротора	или	щёткодержателям	
Σύνδεση	δρομέων	αναλόγως	του	τύπου	με	ακροδέκτες	ή	κλέμες
ψηκτρών

Stativ, статор, βάση
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24. Oppbygging av motorene, Motorernas uppbyggnad, Διάρθρωση των κινητήρων 
Referansetall Betegnelse Benämning Χαρακτηρισμός 

1.01 Lagerskjold D-side Lagersköld D-sida Ετικέττα εδράνου D-πλευρά 
1.02 Lagerdeksel D-side, utside Lageröverfall, D-sida, yttersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εξωτερικό
1.03 Lagerdeksel D-side, innside Lageröverfall, D-sida, innersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εσωτερικό

 
1.04 

Platefjær / bølgefjærring, D-side, 
ikke ved rullelager 

Tallriksfjäder / vågbricka, D-sida, inte för 
rullager 

Ελατήριο πλακέ/ ελατήριο κυμματοειδές, 
D-πλευρά, όχι για έδρανα με ρουλεμάν 

1.05 Rullingslager, D-side Kullager, D-sida Εδρανο με ρουλεμάν D-πλευρά 
1.06 V-pakning, D-side V-ring, D-sida Δακτύλιος τύπου V, D-πλευρά 
1.07 Flensjlagerskjold Flänslagersköld Ετικέττα φλάντζας εδράνου 
1.08 Filtring, D-side Filtring D-sida Τσιμούχα πλευράς D 
2.01 Lagerskjold N-side Lagersköld, N-sida Ετικέττα εδράνου N- πλευρά 
2.02 Lagerdeksel N-side, utside Lageröverfall, N-sida, ytter Κάλυμμα εδράνου, N- πλευρά, εξωτερικό
2.03 Lagerdeksel N-side, innside Lageröverfall, N-sida, inner Κάλυμμα εδράνου, Ν- πλευρά, 

εσωτερικό 
2.04 Rullingslager, N-side Kullager, N-sida Εδρανο με ρουλεμάν, Ν-πλευρά 
2.05 V-pakning, N-side V-ring, N-sida Δακτύλιος τύπου V, N-πλευρά 
2.06 Bølgefjærring, D-side (hhv. N-side) Vågbricka, N-sida, (och D-sida) Åλατήριο κυμματοειδές, D-πλευρά, Ν-

πλευρά 
2.08 Filtring, N-side Filtring, N-sida Τσιμούχα πλευράς N 
3.01 1 par motorføtter 1 par motorfötter 1 ζεύγος ποδιών κινητήρα 
3.02 Vifte Fläkt Ανεμιστήρας 
3.03 Viftedeksel, plast Fläktkåpa, plast Κάλυμμα ανεμιστήρα, πλαστικό 
3.04 Viftedeksel, stålblekk Fläktkåpa, stålplåt Κάλυμμα ανεμιστήρα, χαλύβδινο έλασμα
3.05 Viftedeksel med dekkplate Fläktkåpa med skyddstak Κάλυμμα ανεμιστήρα με προστατευτική 

καλύπτρα 
3.06 Ringbolt Lyftögla Βίδα με κρίκο 

4.01 / 4.02 Koblingskassedeksel Lock till kopplingsskåp Καπάκι κουτιού ακροδεκτών 
4.03 / 4.04 Pakning for koblingskassedeksel Tätning till kopplingsskåplock Παρέμβυσμα καπακιού κουτιού 

ακροδεκτών 
4.05 / 4.06 Koblingskasseunderdel Kopplingsskåpbotten Βάση κουτιού ακροδεκτών 

4.07 Pakning for klemmekasseunderdel Tätning till kopplingsskåpbotten Παρέμβυσμα βάσης κουτιού ακροδεκτών
4.08 Klembrett Kopplingsbleck Πλάκα ακροδεκτών 
4.09 Kabelinnføring Kabelgenomföring Εισαγωγή καλωδίου 
4.10 Låseskrue Låsskruv för kabelgenomföring Βιδωτό βύσμα 
4.11 Kabelinnføring for TVB Kabelgenomföring för överhett-

ningsskydd 
Είσοδος καλωδίου για θερμίστορ 

4.12 Tilkobling for TVB Anslutning för överhettningsskydd Σύνδεση θερμίστορ 
4.13 Fastbøyle Fästbygel Κολιέ 
4.14 Plugger Pluggar Βύσματα 
4.15 Mellomplate Mellanplatta Ενδιάμεση πλάκα 
4.16 Flat koblingsboks Platt anslutningsbox Επίπεδο κιβώτιο σύνδεσης 
4.17 Pose for std.smådeler Standardpåse Τεχνητό συσκευασία 
5.01 Rotor, komplett Rotor, komplett Δρομέας, πλήρης 
6.01 Sentrifugalskive, D-side Centrifugalskiva D-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς D 
6.02 Sentrifugalskive, N-side Centrifugalskiva N-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς N 
6.03 Labyrintbøssing, D- og N-side Labyrinthylsa D- och N-side Κιβώτιο λαβυρίνθου πλευράς D και N 
6.04 Ledeskive, D-side Styrskiva D-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς D 
6.05 Ledeskive, N-side Styrskiva N-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς N 
7.01 Sleperingrotor med sleperinger Släpringsrotor med släpringar Ρότορας κυλινδρικού τροχού με  

κυλινδρικούς τροχούς 
8.01 Børsteholder  Borsthållare Συγκρατητήρας για βούρτσες 
8.02 Børsteholderplate med børstebolter Borstbultplatta med borstbultar Πλάκα φορέα για βούρτσες με πείρους 

βούρτσας 
8.03 Beskyttelsesdeksel for sleperingrom Skyddslock för släpringar Προστατευτικό κάλυμμα για τον χώρο 

του κυλινδρικού τροχού 
8.04 Tetning for beskyttelsesdeksel Tätning för skyddslock Στεγανοποιητικό για το προστατευτικό 

κάλυμμα 
8.05 Hette for viftedeksel Lock för ventilationskåpa Κάλυμμα για το περίβλημα του 

ανεμιστήρα 
9.01 Koblingsboksdeksel for rotor-

koblingsboks 
Anslutningsboxlock för rotoranslutnings-

box 
Κάλυμμα κιβωτίου ακροδεκτών για 

κιβώτιο ακροδεκτών ρότορα 
9.02 Tetning koblingsboksdeksel for 

rotor-koblingsboks 
Tätning anslutningsboxlock för rotorans-

lutningsbox 
Στεγανοποιητικό καλύμματος κιβωτίου 
ακροδεκτών για κιβώτιο ακροδεκτών 

ρότορα 
9.03 Klembrett for rotortilkobling Kopplingsplint för rotoranslutning Πλάκα ακροδεκτών για σύνδεση ρότορα 
9.04 Koblingsboks-underdel for 

rotortilkobling 
Anslutningsboxunderdel för rotoranslut-

ning 
Κάτω μέρος κιβωτίου ακροδεκτών για 

σύνδεση ρότορα 
9.05 Kabelinnføring for rotortilkobling Kabelinföring för rotoranslutning Εισαγωγή καλωδίου για σύνδεση ρότορα
9.06 Mellomflens for rotor-koblingsboks Mellanfläns för rotoranslutningsbox Ενδιάμεση φλάντζα για κιβώτιο 

ακροδεκτών ρότορα 
9.07 Låseskrue for rotortilkobling Plugg för rotoranslutning Κοχλίας ασφάλισης για σύνδεση ρότορα 
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24. Oppbygging av motorene, Motorernas uppbyggnad, Διάρθρωση των κινητήρων 
Referansetall Betegnelse Benämning Χαρακτηρισμός 

1.01 Lagerskjold D-side Lagersköld D-sida Ετικέττα εδράνου D-πλευρά 
1.02 Lagerdeksel D-side, utside Lageröverfall, D-sida, yttersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εξωτερικό
1.03 Lagerdeksel D-side, innside Lageröverfall, D-sida, innersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εσωτερικό

 
1.04 

Platefjær / bølgefjærring, D-side, 
ikke ved rullelager 

Tallriksfjäder / vågbricka, D-sida, inte för 
rullager 

Ελατήριο πλακέ/ ελατήριο κυμματοειδές, 
D-πλευρά, όχι για έδρανα με ρουλεμάν 

1.05 Rullingslager, D-side Kullager, D-sida Εδρανο με ρουλεμάν D-πλευρά 
1.06 V-pakning, D-side V-ring, D-sida Δακτύλιος τύπου V, D-πλευρά 
1.07 Flensjlagerskjold Flänslagersköld Ετικέττα φλάντζας εδράνου 
1.08 Filtring, D-side Filtring D-sida Τσιμούχα πλευράς D 
2.01 Lagerskjold N-side Lagersköld, N-sida Ετικέττα εδράνου N- πλευρά 
2.02 Lagerdeksel N-side, utside Lageröverfall, N-sida, ytter Κάλυμμα εδράνου, N- πλευρά, εξωτερικό
2.03 Lagerdeksel N-side, innside Lageröverfall, N-sida, inner Κάλυμμα εδράνου, Ν- πλευρά, 

εσωτερικό 
2.04 Rullingslager, N-side Kullager, N-sida Εδρανο με ρουλεμάν, Ν-πλευρά 
2.05 V-pakning, N-side V-ring, N-sida Δακτύλιος τύπου V, N-πλευρά 
2.06 Bølgefjærring, D-side (hhv. N-side) Vågbricka, N-sida, (och D-sida) Åλατήριο κυμματοειδές, D-πλευρά, Ν-

πλευρά 
2.08 Filtring, N-side Filtring, N-sida Τσιμούχα πλευράς N 
3.01 1 par motorføtter 1 par motorfötter 1 ζεύγος ποδιών κινητήρα 
3.02 Vifte Fläkt Ανεμιστήρας 
3.03 Viftedeksel, plast Fläktkåpa, plast Κάλυμμα ανεμιστήρα, πλαστικό 
3.04 Viftedeksel, stålblekk Fläktkåpa, stålplåt Κάλυμμα ανεμιστήρα, χαλύβδινο έλασμα
3.05 Viftedeksel med dekkplate Fläktkåpa med skyddstak Κάλυμμα ανεμιστήρα με προστατευτική 

καλύπτρα 
3.06 Ringbolt Lyftögla Βίδα με κρίκο 

4.01 / 4.02 Koblingskassedeksel Lock till kopplingsskåp Καπάκι κουτιού ακροδεκτών 
4.03 / 4.04 Pakning for koblingskassedeksel Tätning till kopplingsskåplock Παρέμβυσμα καπακιού κουτιού 

ακροδεκτών 
4.05 / 4.06 Koblingskasseunderdel Kopplingsskåpbotten Βάση κουτιού ακροδεκτών 

4.07 Pakning for klemmekasseunderdel Tätning till kopplingsskåpbotten Παρέμβυσμα βάσης κουτιού ακροδεκτών
4.08 Klembrett Kopplingsbleck Πλάκα ακροδεκτών 
4.09 Kabelinnføring Kabelgenomföring Εισαγωγή καλωδίου 
4.10 Låseskrue Låsskruv för kabelgenomföring Βιδωτό βύσμα 
4.11 Kabelinnføring for TVB Kabelgenomföring för överhett-

ningsskydd 
Είσοδος καλωδίου για θερμίστορ 

4.12 Tilkobling for TVB Anslutning för överhettningsskydd Σύνδεση θερμίστορ 
4.13 Fastbøyle Fästbygel Κολιέ 
4.14 Plugger Pluggar Βύσματα 
4.15 Mellomplate Mellanplatta Ενδιάμεση πλάκα 
4.16 Flat koblingsboks Platt anslutningsbox Επίπεδο κιβώτιο σύνδεσης 
4.17 Pose for std.smådeler Standardpåse Τεχνητό συσκευασία 
5.01 Rotor, komplett Rotor, komplett Δρομέας, πλήρης 
6.01 Sentrifugalskive, D-side Centrifugalskiva D-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς D 
6.02 Sentrifugalskive, N-side Centrifugalskiva N-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς N 
6.03 Labyrintbøssing, D- og N-side Labyrinthylsa D- och N-side Κιβώτιο λαβυρίνθου πλευράς D και N 
6.04 Ledeskive, D-side Styrskiva D-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς D 
6.05 Ledeskive, N-side Styrskiva N-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς N 
7.01 Sleperingrotor med sleperinger Släpringsrotor med släpringar Ρότορας κυλινδρικού τροχού με  

κυλινδρικούς τροχούς 
8.01 Børsteholder  Borsthållare Συγκρατητήρας για βούρτσες 
8.02 Børsteholderplate med børstebolter Borstbultplatta med borstbultar Πλάκα φορέα για βούρτσες με πείρους 

βούρτσας 
8.03 Beskyttelsesdeksel for sleperingrom Skyddslock för släpringar Προστατευτικό κάλυμμα για τον χώρο 

του κυλινδρικού τροχού 
8.04 Tetning for beskyttelsesdeksel Tätning för skyddslock Στεγανοποιητικό για το προστατευτικό 

κάλυμμα 
8.05 Hette for viftedeksel Lock för ventilationskåpa Κάλυμμα για το περίβλημα του 

ανεμιστήρα 
9.01 Koblingsboksdeksel for rotor-

koblingsboks 
Anslutningsboxlock för rotoranslutnings-

box 
Κάλυμμα κιβωτίου ακροδεκτών για 

κιβώτιο ακροδεκτών ρότορα 
9.02 Tetning koblingsboksdeksel for 

rotor-koblingsboks 
Tätning anslutningsboxlock för rotorans-

lutningsbox 
Στεγανοποιητικό καλύμματος κιβωτίου 
ακροδεκτών για κιβώτιο ακροδεκτών 

ρότορα 
9.03 Klembrett for rotortilkobling Kopplingsplint för rotoranslutning Πλάκα ακροδεκτών για σύνδεση ρότορα 
9.04 Koblingsboks-underdel for 

rotortilkobling 
Anslutningsboxunderdel för rotoranslut-

ning 
Κάτω μέρος κιβωτίου ακροδεκτών για 

σύνδεση ρότορα 
9.05 Kabelinnføring for rotortilkobling Kabelinföring för rotoranslutning Εισαγωγή καλωδίου για σύνδεση ρότορα
9.06 Mellomflens for rotor-koblingsboks Mellanfläns för rotoranslutningsbox Ενδιάμεση φλάντζα για κιβώτιο 

ακροδεκτών ρότορα 
9.07 Låseskrue for rotortilkobling Plugg för rotoranslutning Κοχλίας ασφάλισης για σύνδεση ρότορα 
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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. Oppbygging av motorene, Motorernas uppbyggnad, Διάρθρωση των κινητήρων 
Referansetall Betegnelse Benämning Χαρακτηρισμός 

1.01 Lagerskjold D-side Lagersköld D-sida Ετικέττα εδράνου D-πλευρά 
1.02 Lagerdeksel D-side, utside Lageröverfall, D-sida, yttersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εξωτερικό
1.03 Lagerdeksel D-side, innside Lageröverfall, D-sida, innersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εσωτερικό

 
1.04 

Platefjær / bølgefjærring, D-side, 
ikke ved rullelager 

Tallriksfjäder / vågbricka, D-sida, inte för 
rullager 

Ελατήριο πλακέ/ ελατήριο κυμματοειδές, 
D-πλευρά, όχι για έδρανα με ρουλεμάν 

1.05 Rullingslager, D-side Kullager, D-sida Εδρανο με ρουλεμάν D-πλευρά 
1.06 V-pakning, D-side V-ring, D-sida Δακτύλιος τύπου V, D-πλευρά 
1.07 Flensjlagerskjold Flänslagersköld Ετικέττα φλάντζας εδράνου 
1.08 Filtring, D-side Filtring D-sida Τσιμούχα πλευράς D 
2.01 Lagerskjold N-side Lagersköld, N-sida Ετικέττα εδράνου N- πλευρά 
2.02 Lagerdeksel N-side, utside Lageröverfall, N-sida, ytter Κάλυμμα εδράνου, N- πλευρά, εξωτερικό
2.03 Lagerdeksel N-side, innside Lageröverfall, N-sida, inner Κάλυμμα εδράνου, Ν- πλευρά, 

εσωτερικό 
2.04 Rullingslager, N-side Kullager, N-sida Εδρανο με ρουλεμάν, Ν-πλευρά 
2.05 V-pakning, N-side V-ring, N-sida Δακτύλιος τύπου V, N-πλευρά 
2.06 Bølgefjærring, D-side (hhv. N-side) Vågbricka, N-sida, (och D-sida) Åλατήριο κυμματοειδές, D-πλευρά, Ν-

πλευρά 
2.08 Filtring, N-side Filtring, N-sida Τσιμούχα πλευράς N 
3.01 1 par motorføtter 1 par motorfötter 1 ζεύγος ποδιών κινητήρα 
3.02 Vifte Fläkt Ανεμιστήρας 
3.03 Viftedeksel, plast Fläktkåpa, plast Κάλυμμα ανεμιστήρα, πλαστικό 
3.04 Viftedeksel, stålblekk Fläktkåpa, stålplåt Κάλυμμα ανεμιστήρα, χαλύβδινο έλασμα
3.05 Viftedeksel med dekkplate Fläktkåpa med skyddstak Κάλυμμα ανεμιστήρα με προστατευτική 

καλύπτρα 
3.06 Ringbolt Lyftögla Βίδα με κρίκο 

4.01 / 4.02 Koblingskassedeksel Lock till kopplingsskåp Καπάκι κουτιού ακροδεκτών 
4.03 / 4.04 Pakning for koblingskassedeksel Tätning till kopplingsskåplock Παρέμβυσμα καπακιού κουτιού 

ακροδεκτών 
4.05 / 4.06 Koblingskasseunderdel Kopplingsskåpbotten Βάση κουτιού ακροδεκτών 

4.07 Pakning for klemmekasseunderdel Tätning till kopplingsskåpbotten Παρέμβυσμα βάσης κουτιού ακροδεκτών
4.08 Klembrett Kopplingsbleck Πλάκα ακροδεκτών 
4.09 Kabelinnføring Kabelgenomföring Εισαγωγή καλωδίου 
4.10 Låseskrue Låsskruv för kabelgenomföring Βιδωτό βύσμα 
4.11 Kabelinnføring for TVB Kabelgenomföring för överhett-

ningsskydd 
Είσοδος καλωδίου για θερμίστορ 

4.12 Tilkobling for TVB Anslutning för överhettningsskydd Σύνδεση θερμίστορ 
4.13 Fastbøyle Fästbygel Κολιέ 
4.14 Plugger Pluggar Βύσματα 
4.15 Mellomplate Mellanplatta Ενδιάμεση πλάκα 
4.16 Flat koblingsboks Platt anslutningsbox Επίπεδο κιβώτιο σύνδεσης 
4.17 Pose for std.smådeler Standardpåse Τεχνητό συσκευασία 
5.01 Rotor, komplett Rotor, komplett Δρομέας, πλήρης 
6.01 Sentrifugalskive, D-side Centrifugalskiva D-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς D 
6.02 Sentrifugalskive, N-side Centrifugalskiva N-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς N 
6.03 Labyrintbøssing, D- og N-side Labyrinthylsa D- och N-side Κιβώτιο λαβυρίνθου πλευράς D και N 
6.04 Ledeskive, D-side Styrskiva D-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς D 
6.05 Ledeskive, N-side Styrskiva N-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς N 
7.01 Sleperingrotor med sleperinger Släpringsrotor med släpringar Ρότορας κυλινδρικού τροχού με  

κυλινδρικούς τροχούς 
8.01 Børsteholder  Borsthållare Συγκρατητήρας για βούρτσες 
8.02 Børsteholderplate med børstebolter Borstbultplatta med borstbultar Πλάκα φορέα για βούρτσες με πείρους 

βούρτσας 
8.03 Beskyttelsesdeksel for sleperingrom Skyddslock för släpringar Προστατευτικό κάλυμμα για τον χώρο 

του κυλινδρικού τροχού 
8.04 Tetning for beskyttelsesdeksel Tätning för skyddslock Στεγανοποιητικό για το προστατευτικό 

κάλυμμα 
8.05 Hette for viftedeksel Lock för ventilationskåpa Κάλυμμα για το περίβλημα του 

ανεμιστήρα 
9.01 Koblingsboksdeksel for rotor-

koblingsboks 
Anslutningsboxlock för rotoranslutnings-

box 
Κάλυμμα κιβωτίου ακροδεκτών για 

κιβώτιο ακροδεκτών ρότορα 
9.02 Tetning koblingsboksdeksel for 

rotor-koblingsboks 
Tätning anslutningsboxlock för rotorans-

lutningsbox 
Στεγανοποιητικό καλύμματος κιβωτίου 
ακροδεκτών για κιβώτιο ακροδεκτών 

ρότορα 
9.03 Klembrett for rotortilkobling Kopplingsplint för rotoranslutning Πλάκα ακροδεκτών για σύνδεση ρότορα 
9.04 Koblingsboks-underdel for 

rotortilkobling 
Anslutningsboxunderdel för rotoranslut-

ning 
Κάτω μέρος κιβωτίου ακροδεκτών για 

σύνδεση ρότορα 
9.05 Kabelinnføring for rotortilkobling Kabelinföring för rotoranslutning Εισαγωγή καλωδίου για σύνδεση ρότορα
9.06 Mellomflens for rotor-koblingsboks Mellanfläns för rotoranslutningsbox Ενδιάμεση φλάντζα για κιβώτιο 

ακροδεκτών ρότορα 
9.07 Låseskrue for rotortilkobling Plugg för rotoranslutning Κοχλίας ασφάλισης για σύνδεση ρότορα 
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24. Oppbygging av motorene, Motorernas uppbyggnad, Διάρθρωση των κινητήρων 
Referansetall Betegnelse Benämning Χαρακτηρισμός 

1.01 Lagerskjold D-side Lagersköld D-sida Ετικέττα εδράνου D-πλευρά 
1.02 Lagerdeksel D-side, utside Lageröverfall, D-sida, yttersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εξωτερικό
1.03 Lagerdeksel D-side, innside Lageröverfall, D-sida, innersida Κάλυμμα εδράνου, D-πλευρά, εσωτερικό

 
1.04 

Platefjær / bølgefjærring, D-side, 
ikke ved rullelager 

Tallriksfjäder / vågbricka, D-sida, inte för 
rullager 

Ελατήριο πλακέ/ ελατήριο κυμματοειδές, 
D-πλευρά, όχι για έδρανα με ρουλεμάν 

1.05 Rullingslager, D-side Kullager, D-sida Εδρανο με ρουλεμάν D-πλευρά 
1.06 V-pakning, D-side V-ring, D-sida Δακτύλιος τύπου V, D-πλευρά 
1.07 Flensjlagerskjold Flänslagersköld Ετικέττα φλάντζας εδράνου 
1.08 Filtring, D-side Filtring D-sida Τσιμούχα πλευράς D 
2.01 Lagerskjold N-side Lagersköld, N-sida Ετικέττα εδράνου N- πλευρά 
2.02 Lagerdeksel N-side, utside Lageröverfall, N-sida, ytter Κάλυμμα εδράνου, N- πλευρά, εξωτερικό
2.03 Lagerdeksel N-side, innside Lageröverfall, N-sida, inner Κάλυμμα εδράνου, Ν- πλευρά, 

εσωτερικό 
2.04 Rullingslager, N-side Kullager, N-sida Εδρανο με ρουλεμάν, Ν-πλευρά 
2.05 V-pakning, N-side V-ring, N-sida Δακτύλιος τύπου V, N-πλευρά 
2.06 Bølgefjærring, D-side (hhv. N-side) Vågbricka, N-sida, (och D-sida) Åλατήριο κυμματοειδές, D-πλευρά, Ν-

πλευρά 
2.08 Filtring, N-side Filtring, N-sida Τσιμούχα πλευράς N 
3.01 1 par motorføtter 1 par motorfötter 1 ζεύγος ποδιών κινητήρα 
3.02 Vifte Fläkt Ανεμιστήρας 
3.03 Viftedeksel, plast Fläktkåpa, plast Κάλυμμα ανεμιστήρα, πλαστικό 
3.04 Viftedeksel, stålblekk Fläktkåpa, stålplåt Κάλυμμα ανεμιστήρα, χαλύβδινο έλασμα
3.05 Viftedeksel med dekkplate Fläktkåpa med skyddstak Κάλυμμα ανεμιστήρα με προστατευτική 

καλύπτρα 
3.06 Ringbolt Lyftögla Βίδα με κρίκο 

4.01 / 4.02 Koblingskassedeksel Lock till kopplingsskåp Καπάκι κουτιού ακροδεκτών 
4.03 / 4.04 Pakning for koblingskassedeksel Tätning till kopplingsskåplock Παρέμβυσμα καπακιού κουτιού 

ακροδεκτών 
4.05 / 4.06 Koblingskasseunderdel Kopplingsskåpbotten Βάση κουτιού ακροδεκτών 

4.07 Pakning for klemmekasseunderdel Tätning till kopplingsskåpbotten Παρέμβυσμα βάσης κουτιού ακροδεκτών
4.08 Klembrett Kopplingsbleck Πλάκα ακροδεκτών 
4.09 Kabelinnføring Kabelgenomföring Εισαγωγή καλωδίου 
4.10 Låseskrue Låsskruv för kabelgenomföring Βιδωτό βύσμα 
4.11 Kabelinnføring for TVB Kabelgenomföring för överhett-

ningsskydd 
Είσοδος καλωδίου για θερμίστορ 

4.12 Tilkobling for TVB Anslutning för överhettningsskydd Σύνδεση θερμίστορ 
4.13 Fastbøyle Fästbygel Κολιέ 
4.14 Plugger Pluggar Βύσματα 
4.15 Mellomplate Mellanplatta Ενδιάμεση πλάκα 
4.16 Flat koblingsboks Platt anslutningsbox Επίπεδο κιβώτιο σύνδεσης 
4.17 Pose for std.smådeler Standardpåse Τεχνητό συσκευασία 
5.01 Rotor, komplett Rotor, komplett Δρομέας, πλήρης 
6.01 Sentrifugalskive, D-side Centrifugalskiva D-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς D 
6.02 Sentrifugalskive, N-side Centrifugalskiva N-sida Φυγοκεντρικός δίσκος πλευράς N 
6.03 Labyrintbøssing, D- og N-side Labyrinthylsa D- och N-side Κιβώτιο λαβυρίνθου πλευράς D και N 
6.04 Ledeskive, D-side Styrskiva D-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς D 
6.05 Ledeskive, N-side Styrskiva N-sida Δίσκος διεύθυνσης πλευράς N 
7.01 Sleperingrotor med sleperinger Släpringsrotor med släpringar Ρότορας κυλινδρικού τροχού με  

κυλινδρικούς τροχούς 
8.01 Børsteholder  Borsthållare Συγκρατητήρας για βούρτσες 
8.02 Børsteholderplate med børstebolter Borstbultplatta med borstbultar Πλάκα φορέα για βούρτσες με πείρους 

βούρτσας 
8.03 Beskyttelsesdeksel for sleperingrom Skyddslock för släpringar Προστατευτικό κάλυμμα για τον χώρο 

του κυλινδρικού τροχού 
8.04 Tetning for beskyttelsesdeksel Tätning för skyddslock Στεγανοποιητικό για το προστατευτικό 

κάλυμμα 
8.05 Hette for viftedeksel Lock för ventilationskåpa Κάλυμμα για το περίβλημα του 

ανεμιστήρα 
9.01 Koblingsboksdeksel for rotor-

koblingsboks 
Anslutningsboxlock för rotoranslutnings-

box 
Κάλυμμα κιβωτίου ακροδεκτών για 

κιβώτιο ακροδεκτών ρότορα 
9.02 Tetning koblingsboksdeksel for 

rotor-koblingsboks 
Tätning anslutningsboxlock för rotorans-

lutningsbox 
Στεγανοποιητικό καλύμματος κιβωτίου 
ακροδεκτών για κιβώτιο ακροδεκτών 

ρότορα 
9.03 Klembrett for rotortilkobling Kopplingsplint för rotoranslutning Πλάκα ακροδεκτών για σύνδεση ρότορα 
9.04 Koblingsboks-underdel for 

rotortilkobling 
Anslutningsboxunderdel för rotoranslut-

ning 
Κάτω μέρος κιβωτίου ακροδεκτών για 

σύνδεση ρότορα 
9.05 Kabelinnføring for rotortilkobling Kabelinföring för rotoranslutning Εισαγωγή καλωδίου για σύνδεση ρότορα
9.06 Mellomflens for rotor-koblingsboks Mellanfläns för rotoranslutningsbox Ενδιάμεση φλάντζα για κιβώτιο 

ακροδεκτών ρότορα 
9.07 Låseskrue for rotortilkobling Plugg för rotoranslutning Κοχλίας ασφάλισης για σύνδεση ρότορα 
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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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Kortsluten trefas asynkronmotor/grundutförande K2.R 56 – 132T
(exempel, levererat utförande kan avvika i vissa detaljer)

Szerelési, kezelési és karbantartási útmutató (Fordítói)             Magyar 
 
 

 14 

Kalickás forgórészű háromfázisú aszinkronmotor, alapkivitel K2.R 56 – 132T 
(példa, a leszállított kivitel egyes részletekben eltérhet ettől) 
 

 



Svenska (översättning)
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Kortsluten trefas asynkronmotor/grundutförande K1.R/K2.R 132 – 355
(exempel, levererat utförande kan avvika i vissa detaljer)

Szerelési, kezelési és karbantartási útmutató (Fordítói)             Magyar 
 
 

 15 

Háromfázisú aszinkronmotor / alapkivitel K1.R / K2.R 112 - 355 
(példa, a leszállított kivitel egyes részletekben eltérhet ettől) 
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Släpringade trefas asynkronmotor/grundutförande S11R/SPER, S11H/SPEH
(exempel, levererat utförande kan avvika i vissa detaljer)
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Svenska (översättning)
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26. Åtgärdande av störningar
26.1 Elektriska störningar
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25. Åtgärdande av störningar 
25.1 Elektriska störningar 
             
             Motorn startar inte: 
             
             Motorn har svårt att komma upp i varv 
             
             Brummande ljud under start 
             
             Brummande ljud under drift 
             
             Brummande i takt med den dubbla eftersläpningsfrekvensen 
             
             Hög uppvärmning vid tomgång 
             
             För hög uppvärmning vid märkeffekt 
             
             Hög uppvärmning av enstaka lindningsavsnitt 
             
             Möjlig orsak till störningen Åtgärd 
             
�  �    �       Överbelastning Minska belastningen 
             
�             Avbrott i en fas i matarledningen                     Kontrollera omkopplare och matarledning 
             
             Avbrott i en fas i matarledningen 
  �  �  �       efter påkoppling Kontrollera omkopplare och matarledning 
             
  �           Nätspänning för låg, frekvens för hög              Kontrollera nätfförhållenden  
             
          �   Nätspänning för hög, frekvens för låg              Kontrollera nätfförhållenden 
             
�  �  �  �       Statorlindning felkopplad Kontrollera lindningens koppling 
             
  �  �  �       Kortslutning i lindningen Kontrollera lindnings- och isolationsmotståndet, 

reparation i vår serviceverkstad 
             
  �  �  �       Kortslutning mellan faserna Kontrollera lindnings- och isolationsmotståndet, 

reparation i vår serviceverkstad 
             
        �     Avbrott i kortslutningsburen Reparation i vår serviceverkstad 
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26.2 Mekaniska störningar
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25. 2 Mekaniska störningar 

             Släpande ljud 
             
             Hög uppvärmning 
             
             Starka vibrationer 
             
             Lageruppvärmning för hög 
             
             Lagerljud 
             Möjlig orsak till störningen Åtgärd 
�  �    �       Roterande delar ligger mot Fastställ orsaken, rikta delarna 
             
  �           Lufttillförseln strypt Kontrollera lufttillförseln 
             
    �         Rotorn ur balans Demontera och rikta rotorn 
             
    �         Rotor ej rund, axel böjd Demontera rotor, diskutera vidare åtgärder med tillverkaren 
             
    �         Otillräcklig riktning Rikta maskinen, kontrollera kopplingen 
             
    �         Obalans i den tillkopplade maskinen Rikta tillkopplad maskin 
             
    �         Stötar från den tillkopplade maskinen Kontrollera tillkopplad maskin 
             
    �         Växeln går ojämnt Kontrollera växeln och ställ den i ordning 
             
    �         Resonans med fundamentet Förstärk fundamentet efter kontakt med tillverkaren 
             
    �         Förändringar i fundamentet Leta reda på orsaken, åtgärda och rikta maskinen på nytt 
             
      �       För mycket fett i lagret Ta bort överflödigt fett 
             
      �       Kylmedietemperaturen överstiger 40  °C    Smörj lager med special fett 
             
      �       V- eller gammaring ligger an Byt v- eller gammaring , håll föreskrivet  

monteringsavstånd  
             
      �  �     Otillräcklig smörjning Smörj enligt anvisningar 
             
      �  �     Lager korroderat Byt lager 
             
      �  �     För litet lagerspel Sätt i lager med större luftgrupp 
             
        �     För stort lagerspel Sätt i lager med mindre luftgrupp 
             
        �     Släpspår i lagerbanan Byt lager 
             
        �     Stilleståndsrepor Byt lager 
             
        �     Underbelastat cylinderrullager Ändra lagret efter tillverkarens anvisningar 
             
      �       Kopplingen trycker eller drar Rikta maskinen igen 
             
      �       För stor remspänning Ställ in remspänningen enligt anvisningarna 
             
      �  �     Lagret sitter snett eller är för hårt åtdraget Kontrollera lagerhålet, kontakta tillverkaren 
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  �           Nätspänning för låg, frekvens för hög              Kontrollera nätfförhållenden  
             
          �   Nätspänning för hög, frekvens för låg              Kontrollera nätfförhållenden 
             
�  �  �  �       Statorlindning felkopplad Kontrollera lindningens koppling 
             
  �  �  �       Kortslutning i lindningen Kontrollera lindnings- och isolationsmotståndet, 

reparation i vår serviceverkstad 
             
  �  �  �       Kortslutning mellan faserna Kontrollera lindnings- och isolationsmotståndet, 

reparation i vår serviceverkstad 
             
        �     Avbrott i kortslutningsburen Reparation i vår serviceverkstad 

 



EU-försäkran om överensstämmelse



VEM GmbH
Pirnaer Landstraße 176
01257 Dresden
Germany

VEM Sales
Low voltage department
Tel. +49 3943 68-3127
Fax +49 3943 68-2440
E-mail: low-voltage@vem-group.com 
High voltage department
Tel. +49 351 208-3237
Fax +49 351 208-1108
E-mail: high-voltage@vem-group.com 
Drive systems department
Tel. +49 351 208-1154
Fax +49 351 208-1185
E-mail: drive-systems@vem-group.com

 

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

www.vem-group.com
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