Silniki elektryczne
Instrukcja instalacji i zasad zachowania bezpieczeñstwa

Dyrektywy i oznaczenie CE

Maszyny indukcyjne pr¹du zmiennego (50-1000V AC)

E

CE

Maszyny pr¹du sta³ego (75-1500V DC)

Uwaga
Wszelkie procedury instalacyjne mog¹ przeprowadzaæ tylko wykwalifikowani operatorzy.

Dyrektywa

Opis

73/23/EEC
93/68/EEC

Dyrektywa Niskiego Napiêcia (DNN): silnik oznaczony znakiem CE zgodnie
z wymaganiami Uni Europejskiej

98/37/EC

Maszyny: aplikacje bez u¿ycia silknika

89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC

Kompatybilnoœæ Elektromagnetyczna (KE)

Podnoszenie

{ Zmiana do dyrektywy KE
Dyrektywa ATEX - wyposa¿enie u¿ywane w atmosferach potencjalnie zagro¿onych
wybuchem

94/9/EC

Strefy
zagro¿eñ

®

Ex
Informacje dotycz¹ce
warunków eksploatacyjnych
silników okreœlone s¹ w:

Ka¿dy z 4 poni¿szych symboli oznacza
specjalistyczne przeznaczenie silnika
do pracy w okreœlonych warunkach.

Sposób podnoszenia
z jednym uchwytem
zaczepowym

Sposób podnoszenia
z dwoma uchwytami
zaczepowymi

Przy podnoszeniu
u¿ywaæ wszystkich
uchwytów w które
jest zaopatrzony
silnik

Uwaga: Nie wolno podnosiæ silnika o masie wiêkszej ni¿ 20 kg.

Podnoszenie w pionie - Nie nale¿y dopuszczaæ do obracania
siê silnika.

a) Odpowiedniej broszurce dotycz¹cej „Czêœci zamiennych,
a) instrukcji i konserwacji”
b) Normie konstrukcyjnej
c) Certyfikacie
d) Kodeksie postêpowania
Wszystkie prace instalacyjno-remontowe przeprowadza wykwalifikowany
personel.

Nie wolno podnosiæ urz¹dzenia wspó³pracuj¹cego
z silnikiem za pomoc¹ tylko uchwytów zaczepowych
silnika.

Magazynowanie

Maszyna

Zasiliæ grza³ki (opcja wyposa¿enia)
lub u¿yæ œrodka wysuszaj¹cego.

Temperatura
otoczenia

Maksymalna
masa brutto
Drgania

20 kg
44 lb

Wielkoœæ mechaniczna
V

Wymagania
okresowe

NEMA
Wielkoœæ mechaniczna
V

Co trzy miesi¹ce nale¿y sprawdzaæ rezystancjê izolacji.
NEMA

2211EFDI
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Kontrola
przedinstalacyjna

Instalacja wymaga bezpieczników odpowiednio
oddzielnych dla poszczególnych obwodów.

Korozja

Uszkodzenie os³ony
przewietrznika

Sprawdziæ zabezpieczenie przeci¹¿eniowe.
Zaciski grza³ki (opcja wyposa¿enia) musz¹ byæ
zasilane w stanie ja³owym silnika.
Sprawdziæ zgodnoœæ rozmiaru kabli zasilaj¹cych.

Uszkodzenie
³apy/umocowania

Uszkodzenie wa³u

Za³o¿yæ pokrywy.

Sprawdziæ parametry techniczne na tabliczce znamionowej

Po³¹czenia

Sprawdziæ zgodnoœæ aplikacji silnika
Sprawdziæ stan dokrêcenia po³¹czeñ œrubowych

V
L1
L2

Sprawdziæ zgodnoœæ po³¹czeñ
elektrycznych ze schematem.

L3

Instalacja
mechaniczna

Sprawdziæ uk³ad po³¹czeñ
zacisków pod³¹czeniowych

Sprawdziæ równoœæ pod³o¿a.
Sprawdziæ wspó³osiowoœæ po³¹czeñ.

Sprawdziæ docisk zacisków
pod³¹czeniowych.

Przy monta¿u silnika zastosowaæ
odpowiednie momenty dociskowe œrub.

Rozwi¹zywanie problemów
Wymagana równoœæ pod³o¿a
ha³as
drgania
niestabilnoœæ pracy
przegrzewanie

Sprawdziæ dopasowanie uszczelek,
uszczelniaczy i os³on.
Sprawdziæ napiêcie pasa transmisyjnego.
Zapewniæ nale¿yte warunki wentylacyjne.
Zamontowaæ œruby/wkrêty otworów anty-kondensacyjnych (je¿eli wystêpuj¹)
w sposób odpowiedni dla stopnia ochrony i certyfikacji silnika

Informacji udziela
punkt sprzeda¿y.
Nale¿y podaæ numer
seryjny silnika

Wymagana os³ona dŸwiêkoszczelna przy poziomie ha³asu Lp > 80dB
w promieniu 1m.
Dla wymaganego zakresu temperatur zamontowaæ odpowiednie czujniki
temperatury.

Konserwacja

Instalacja
elektryczna

Od³¹czyæ od sieci
zasilania

Uziemienie

500V
dc

500V 500V
dc

Czêœci zamienne

dc

Sprawdziæ opornoœæ izolacji wszystkich uzwojeñ za pomoc¹
miernika rezystancji izolacji typu MEGGER przeznaczonego
do pracy dla zakresu napiêæ do 500V DC, które nale¿y
roz³adowaæ po wykonaniu pomiaru.
Izolacja wymaga wysuszenia przy rezystancji mniejszej ni¿ 10M

Informacji udziela
punkt sprzeda¿y.
Nale¿y podaæ
numer seryjny silnika.

W celu uzyskania
szczegó³owych informacji,
nale¿y skontaktowaæ siê
z punktem sprzeda¿y.

