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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Niniejsze instrukcje podstawowe dotyczą modelu katalogowego EN/IEC 
niskonapięciowych klatkowych silników indukcyjnych o budowie zamkniętej (stopień 
ochrony IP55 lub wyższy wg normy IEC 60034-5) z użebrowaną powierzchnią 
zewnętrzną ramy, chłodzonych własnym wentylatorem usytuowanym pod pokrywą 
wentylatora (metoda chłodzenia IC411 wg normy IEC 60034-6) w rozmiarze 56–315.  
Serię, wzór i typ można ustalić na podstawie typoszeregu silnika. 
Typoszereg składa się z szeregu liter i cyfr wynikających z wewnętrznych norm 
producenta. 

A B C D  

5 AZ 100LB-4 A  

    D — Wyposażenie opcjonalne  

    C — Rozmiar silnika, rama i polaryzacja 

    B — Wzór i typ maszyny 

    A — Seria 

 
Seria (część A): 

5 wzór serii silników w obudowie ze stopu aluminiowego (wzór B3: odlane łapy) 

7 wzór serii silników w obudowie z żeliwa (wzór B3: przykręcone łapy) 

Typoszereg silnika (część B): 

AZ silnik indukcyjny o budowie zamkniętej  
AZA silniki o innej konstrukcji mechanicznej  
ABZ silniki okrętowe  
AZC silniki jednofazowe z kondensatorem roboczym  
AZCD silniki jednofazowe z kondensatorem roboczym i rozruchowym 
AZCG jednofazowe prądnice indukcyjne 
AZCJ silniki jednofazowe z kondensatorem rozruchowym  
AZCS silniki w układzie Steinmetza  
AZD silniki do napędów urządzeń wciągnikowych  
AZE silniki o niestandardowej budowie elektrycznej 
AZG prądnice indukcyjne  
AZH silniki o zwiększonej mocy  
AZK silniki z hamulcem elektromagnetycznym  
AZN silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym: „nieiskrzące urządzenia 

elektryczne do pracy w strefie 2 bez przerywania obwodu elektrycznego — 
Ex nA II” 

AZP silniki wielobiegowe z identycznym momentem obrotowym na każdym biegu 
AZPV silniki wielobiegowe do wentylatorów  
AZS silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym: „budowa wzmocniona — Ex e II” 
AT silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym: „budowa ognioszczelna — Ex 

d(e) I/II” 
AZV silniki do napędów wentylatora ze specjalnym uzwojeniem 
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Część C ma znaczenie następujące: 

56–315 rozmiar ramy  
S, M, L  długość obudowy  
A, B, C długość części aktywnej w obudowie danej długości  
2,4, 6/4.. polaryzacja silnika 
 
Wyposażenie opcjonalne lub konstrukcja maszyny (część D): 
 
A silniki z ogrzewaniem uzwojenia 
G silniki z obsługą sprzężenia zwrotnego  
K silniki z kablem przyłączeniowym  
S silniki z wbudowanym wyłącznikiem 
T silniki z ochroną termiczną  
V silniki z wentylacją wymuszoną (osobny wentylator) 
Z silniki uzwojeniem stojana zalanym żywicą 

Wszystkie silniki z tego katalogu wykonane są zgodnie ze swoim wzorem 
podstawowym o stopniu ochrony IP55. Obudowa o tym stopniu ochrony osłania 
znajdujące się w jej wnętrzu części pod napięciem elektrycznym oraz ruchome części, 
aby nie można ich było dotknąć. Ponadto chroni ona samo urządzenie elektryczne 
przed szkodliwym osadzaniem się pyłu oraz strumieniami wody ze wszystkich 
kierunków. Stopień ochrony podany jest na tabliczce znamionowej silnika i należy go 
uwzględnić podczas ustawiania silnika w miejscu pracy.  
Na zamówienie dostępne są także silniki spełniające wymagania innych stopni ochrony, 
zazwyczaj IP56, IP65 i IP66. 
 
2. PRZEWOŻENIE I SKŁADOWANIE 
Silniki muszą być przewożone środkami i metodami, które zapobiegają ewentualnym 
szkodom, czyli muszą być ustawione dokładnie tak samo, jak są umieszczone w swoim 
podstawowym i oryginalnym opakowaniu transportowym. Wskazane jest składowanie w 
suchych pomieszczeniach z dala od czynników korodujących. W przypadku 
długotrwałego składowania niezbędne jest obrócenie wirnika ręcznie co najmniej raz na 
rok o jeden pełny obrót. Jeśli silnik nie został wprawiony w ruch przez 3 lata od daty 
dostawy, niezbędna jest wymiana łożysk lub, jeśli są to łożyska zdatne do smarowania, 
przeprowadzenie procedury opisanej w podrozdziale 6. 
Silnik musi być przenoszony w magazynie w poprawny sposób przy użyciu 
znajdujących się na nim zaczepów lub na palecie. 

3. USTAWIANIE W POZYCJI ROBOCZEJ 

Silniki stojące na łapach należy ustawić na twardym podłożu stosownym do ich 
wymiarów i wymagań montażowych określonych w IEC 60034-7 oraz przykręcone 
śrubami. Silniki z mocowaniem kołnierzowym przykręcane są śrubami bezpośrednio do 
przeciwkołnierza napędzanej maszyny.  
Zanim silnik ustawiony zostanie w pozycji roboczej, należy zdjąć z wału tuleję ochronną 
wału. Silniki muszą być ustawione w taki sposób, aby pozostawało wystarczająco dużo 
miejsca na wentylację i odprowadzanie ciepła. Minimalna odległość w mm między 
pokrywą wentylatora lub szczelinami wlotowymi/wylotowymi powietrza a przeszkodą 
musi być przynajmniej równa znamionowej wysokości położenia osi/rozmiarowi ramy 
silnika. 

Silniki są przeznaczone do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, i pracy w 
warunkach umiarkowanej wilgotności, niskiej agresywności korozyjnej, zakresie 
temperatur od -20 do +40°C i wysokości nad poziomem morza nieprzekraczającej 
1000 m. 
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W przypadku obniżonej wydajności układu chłodzenia wskutek większej wysokości nad 
poziomem morza lub wyższych temperatur powietrza moc silnika należy skorygować 
zgodnie z następującymi tabelami: 

Temperatura powietrza chłodzącego w °C 30 35 40 45 50 55 60 

% mocy znamionowej  100 100 100 96 91 86 80 

 

Wysokość nad poziomem morza [m] 2000 3000 4000 

% mocy znamionowej w temperaturze powietrza 40°C 92% 84% 78% 

Moc znamionowa w temperaturze powietrza w °C 32°C 24°C 16°C 

Na silnikach z uzwojeniami przystosowanymi do pracy w warunkach tropikalnych 
napisane jest TROPICALIZED. 

Każdy montaż silnika musi być poprzedzony kontrolą stanu w celu wykrycia 
ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowości mocowania, które mogłyby zaszkodzić 
poprawności działania. Podczas ustawiania na zespole przeniesienia napędu lub 
napędzanej maszynie należy unikać wbijania i przykładania nadmiernej siły, zwłaszcza 
w kierunku osi napędowej silnika, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie 
łożysk lub trwałe zniekształcenie odstępów bezpieczeństwa z „obudową w wykonaniu 
przeciwwybuchowym –d”. Dane o dopuszczalnych siłach działających wzdłużnie i 
poprzecznie na stronę napędową silnika zależnie od układu zawieszenia można 
uzyskać od producenta. Wszystkie śruby ustalające muszą być dokręcone poprawnym 
momentem, aby silnik pracował płynnie, bez drgań, odkształceń i nadmiernych 
naprężeń. Śruby muszą być zabezpieczone przed odkręceniem. 
W przypadku stosowania sprzęgła sztywnego podczas montażu należy zadbać o 
wyosiowanie z wałem DE (zgodnie ze szkicem) oraz uwzględnić wielkość sił naprężenia 
pasa i ich prostopadłość do wału DE w napędzie pasowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirniki są wyważone dynamicznie za pomocą połowy wpustu zgodnie z ISO 8821, więc 
wszystkie elementy zamocowane bezpośrednio na wale silnika DE także muszą być 
wyważone dynamicznie w taki sam sposób. 
 
4. PODŁĄCZANIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY 
Zanim silnik podłączony zostanie do sieci elektrycznej, należy sprawdzić, czy: 

 dane na tabliczce znamionowej silnika pokrywają się z napięciem i częstotliwością 
sieci elektrycznej; 

 zaciski podłączone są zgodnie z właściwym schematem połączeń umieszczonym 
wewnątrz skrzynki zaciskowej silnika lub danymi z tabliczki znamionowej i samej 

 

NAPĘDZANA 

MASZYNA 

SPRZĘGŁO 

ELEKTRYC
ZNY 

SILNIK 
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sieci elektrycznej (jeśli wymagane jest uruchamianie silnika za pomocą wyłącznika 
Y/D, z listwy zaciskowej muszą być usunięte mostki!); 

 zapewniona jest ochrona części pod napięciem zgodna z miejscowymi przepisami. 
Przewód uziemiający musi być podłączony do specjalnie oznaczonego miejsca 
wewnątrz skrzynki zaciskowej, a ponadto silnik musi być uziemiony za pomocą 
śruby usytuowanej na zewnątrz ramy. Powierzchnia przekroju przewodu 
uziemiającego musi być większa od lub równa powierzchni przekroju przewodu 
fazowego. Zaciski zewnętrznego uziemienia przystosowane są do przewodu 
uziemiającego o powierzchni przekroju przynajmniej 4 mm

2
 (ramy o rozmiarze do 

180 włącznie) lub 16 mm
2
 (ramy o rozmiarze od 200 do 315); 

 są przestrzegane wszystkie zasady bezpieczeństwa wynikające ze stosowanego 
system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 

 wnętrze skrzynki zaciskowej nie jest brudne oraz nie zawiera kawałków materiałów 
instalacyjnych itp.; 

 wszystkie zaciski na listwie zaciskowej silnika są mocno dokręcone. Maks. 
momenty dokręcenia są następujące: M4 — 2 Nm, M5 — 3,2 Nm, M6 — 5 Nm, 
M8 — 10 Nm i M10 — 20 Nm; 

 kabel sieciowy (i ewentualnie kable zasilające urządzeń zewnętrznych) 
uszczelniony jest odpowiednio za pomocą dławików kablowych skrzynki 
zaciskowej silnika; 

 zastosowane zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpieczniki, 
przekaźniki bimetalowe, zabezpieczenie przeciążeniowe itp.) jest wystarczające; 

 podłączenie silnika do źródła energii wykonane jest za pomocą przewodu o 
wystarczających wymiarach i odporności cieplnej (silniki serii AT podlegają 
specjalnym wymaganiom dotyczącym kabli, które podane są w „Deklaracji 
producenta”). 

Do trójfazowej sieci elektrycznej o napięciu 400 V można podłączać silniki o napięciu 
znamionowym D/Y 400/690 V z uzwojeniem połączonym w trójkąt (D) zgodnie ze 
schematem połączeń znajdującym się wewnątrz skrzynki zaciskowej. 
Do takiej sieci elektrycznej można także podłączać silniki o napięciu znamionowym D/Y 
230/400 V w połączeniu w gwiazdę (Y). Silniki o takich parametrach znamionowych 
można także podłączać do sieci trójfazowej o napięciu 230 V, ale pod warunkiem że 
uzwojenie połączone jest w trójkąt (D). Zazwyczaj silniki podłączane są do sieci 
elektrycznej poprzez wyłącznik trójbiegunowy, wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy lub 
stycznik. 
W przypadku używania do rozruchu przełącznika gwiazda-trójkąt (Y/D), uzwojenie 
silnika dla napięcia znamionowego musi być połączone w trójkąt (D). Należy jednak 
uwzględnić, że prąd rozruchowy wynosi wtedy 1/3 wartości tego prądu przy podłączeniu 
bezpośrednim, podobnie jak moment rozruchowy, co oznacza, że można w ten sposób 
uruchamiać tylko silniki bez obciążenia. Silniki dwubiegowe z uzwojeniem szeregowo-
równoległym (przełącznik Dahlandera — przełożenie 1:2) uruchamiane są za pomocą 
specjalnego wyłącznika. Przyłączanie do sieci silników dwu- i wielobiegowych 
wykonywane jest według schematu połączeń znajdującego się wewnątrz skrzynki 
zaciskowej silnika z zachowaniem odpowiedniego zabezpieczenia przed zwarciem i 
przeciążeniem. 
Silniki trójfazowe wytwarzane przez KONČAR-MES d.d. projektowane są zazwyczaj 
pod kątem wymagań normy IEC 60038 i mogą bez problemów pracować ze 
znamionową mocą i obciążeniem znamionowym momentem obrotowym przy 
odchyleniach napięcia sieciowego ±10%, podczas gdy silniki jednofazowe firmy 
KONČAR-MES d.d. mogą tak pracować przy odchyleniach napięcia i częstotliwości 
sieciowej ±5% / ±1%. Jeśli odchylenie napięcia jest większe, silnika nie można obciążyć 
znamionowym momentem obrotowym, lecz tylko momentem obrotowym skorygowanym 
proporcjonalnie do spadku napięcia. 
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W napędach, gdzie silnik zasilany jest za pośrednictwem statycznego przemiennika 
częstotliwości (regulatora prędkości obrotowej), obowiązują zalecenia normy IEC 
60034-17, co musi być uwzględnione podczas doboru regulatora prędkości obrotowej. 
Wskazane jest zasilanie silnika za pośrednictwem przemiennika częstotliwości 
(regulatora prędkości obrotowej) wyposażonego w filtr dU/dt na wyjściu, ponieważ 
wpływa to korzystnie na trwałość uzwojenia silnika. W przypadku takiego zasilania 
warto skontaktować się z producentem silnika w celu uzyskania informacji o 
charakterystyce i zakresie regulacji silnika. 
Jeśli w silniku wbudowane są grzejniki antykondensacyjne, muszą zostać podłączone 
zgodnie z otrzymaną instrukcją podłączania i pozostawać włączone w czasie przestoju 
silnika. 
 
5. ZMIANA KIERUNKU OBROTU I LICZBA ROZRUCHÓW NA GODZINĘ 
Silniki o standardowej budowie obracają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, patrząc od strony napędowej wału, gdy podłączone są zgodnie z otrzymanymi 
instrukcjami. Zmiana kierunku obrotu odbywa się zazwyczaj przez zmianę kolejności 
zacisków dwóch faz sieci zasilającej. W przypadku częstych zmian kierunku obrotu 
należy użyć specjalnego przełącznika kierunku i uważać, aby nie przekraczać 
dopuszczalnej liczby zmian kierunku na godzinę przy danym napędzie i obciążeniu (w 
razie potrzeby zwrócić się po radę do producenta). To samo dotyczy dopuszczalnej 
liczby rozruchów, aby nie przeciążyć silnika. 
Zmiana kierunku obrotu w silnikach jednofazowych wykonywana jest poprzez wymianę 
złącza sieciowego lub fazy pomocniczej. Zmiana kierunku obrotu może być wykonana 
tylko w trakcie przestoju silnika (w przeciwnym razie będzie on obracać się nadal w tym 
samym kierunku). 
 
6. SERWISOWANIE 
Silniki zaprojektowane są z naciskiem na łatwość i prostotę serwisowania. Jeśli są 
poprawnie zamontowane i zabezpieczone elektrycznie oraz termicznie, mogą pracować 
przez długie lata. 
Co pewien czas wymagane jest oczyszczenie powierzchni zewnętrznych. Jeśli w 
środowisku, w którym pracują, unoszą się zanieczyszczenia, które mogłyby zapchać 
szczeliny wentylacyjne na pokrywie wentylatora lub wypełnić przestrzenie między 
ożebrowaniem chłodnicy, należy je zdmuchiwać sprężonym powietrzem lub wycierać 
szczotką. Jeśli występują jakiekolwiek odstępstwa od parametrów znamionowych 
silnika lub nieprawidłowości w jego działaniu, należy dokładnie sprawdzić, jaka jest ich 
przyczyna (np. podwyższony prąd silnika, wzrost temperatury powyżej dopuszczalnej 
wartości przy deklarowanej klasie izolacji, nasilenie drgań, nietypowe odgłosy, 
obecność charakterystycznego zapachu izolacji, uaktywnienie zabezpieczeń silnika 
itp.).  Jeśli przyczyna leży po stronie silnika, należy zlecić prace naprawcze osobom 
upoważnionym i wykwalifikowanym.   
Dowiadując się od producenta o części zamienne, należy zawsze podawać typoszereg 
oraz numer kodu z tabliczki znamionowej silnika (należy postępować zgodnie z 
otrzymaną instrukcją zamawiania). 
Standardowe łożyskowanie składa się z łożysk kulkowych jednorzędowych z głębokim 
rowkiem (ZZ lub 2RS) o luzie wewnętrznym C3 (silniki serii 7AT132-280 zawierają 
łożyska o normalnym luzie wewnętrznym), których typy podane są w poniższej tabeli. 
Łożyska są bezobsługowe. Wymiana łożyska wymagana ze względu na awarię, 
nietypowe odgłosy lub przegląd okresowy musi być wykonywana za pomocą 
stosownych narzędzi bez przykładania nadmiernej siły i wybijania. 
Jeśli wbudowane są łożyska, które można smarować, częstotliwość ich smarowania 
należy odczytać z zamieszczonego w dokumentacji wykresu. W trakcie naprawy takie 
łożyska należy zdjąć z wału w poprawny sposób, dobrze umyć w benzynie, wysuszyć, 
nałożyć na wał w poprawny sposób, nasmarować odpowiednim smarem w taki sposób, 
aby 2/3 wolnego miejsca w gnieździe łożyska było wypełnione smarem. Smarowanie 
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może także być wykonywane w trakcie pracy silnika za pośrednictwem smarowniczek 
usytuowanych na osłonach łożysk przy użyciu pompy ręcznej do smaru stałego. 
Zależnie od rozmiaru silnika (zazwyczaj 132–280) podczas każdego smarowania należy 
wtłoczyć około 20–40 g smaru. Zalecane marki smaru to SKF, LIS-2 (INA), SHELL 
ALVANIA G3, ESSO UNIREX N3 i wszystkie inne smary na bazie mydła litowego o 
temperaturze topnienia 180–200

0
C i przystosowane do pracy w temperaturze powietrza 

od –20
0
C do +150

0
C. 

 
 

Rozmiar 
ramy 

Typ łożyska po obu 
stronach w seriach 5 i 

7. 

Budowa 
zamknięta 

56 6201 – 2Z ili 2RS 
63 6202 – 2Z ili 2RS 
71 6203 – 2Z ili 2RS 
80 6204 – 2Z ili 2RS 
90 6205 – 2Z ili 2RS 
100 6206 – 2Z ili 2RS 
112 6306 – 2Z ili 2RS 
132 6208 – 2Z ili 2RS 
160 6309 – 2Z ili 2RS 
180 6310 – 2Z ili 2RS 
200 6312 – 2Z ili 2RS 
225 6313 – 2Z ili 2RS 
250 6314 – 2Z ili 2RS 

280 
 

315 

6316 C3 
 

6316 C3 

 
 
W silnikach o rozmiarze 132–250 na specjalne zamówienie mogą być także 
wbudowane jednorzędowe łożyska wałeczkowe typu NU. 
Uwagi:  

 tabela dotyczy silników jedno- i wielobiegowych i wszystkich układów 
zawieszenia zgodnych z IEC 60034-7 (EN60034-7). 

 Znamionowa trwałość łożyska w dozwolonych warunkach pracy wynosi 
przynajmniej 40 000 roboczogodzin w przypadku silników 4-, 6- i 8-
biegunowych oraz przynajmniej 25 000 roboczogodzin w przypadku silników 
2-biegunowych podłączonych do sieci elektrycznej 50 Hz. 

 
Wykres wyznaczania częstotliwości smarowania łożyska 
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Przykład:  

Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem o średnicy wewnętrznej 40 mm i prędkości 
obrotowej 1500 obr./min musi być smarowane co około 6000 roboczogodzin 
(interpolacja). 
d — średnica wewnętrzna łożyska (mm) 
n — obr./min (min

-1
) 

tf  — częstotliwość smarowania (roboczogodziny) 
 
Za każdym razem, gdy rozmontowywany jest silnik, warto założyć nowe uszczelki wału i 
uszczelki pozwalające na utrzymanie stopnia ochrony silnika. 
 

N
[m

in
-1

] 

Łożyska 
kulkowe 

z głębokim 
rowkiem 

Łożyska 
wałeczkowe 
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7. PODSTAWOWE OZNAKOWANIE SILNIKÓW Z ASORTYMENTU PRODUKTÓW 
 
Na każdym silniku z asortymentu produktów znajduje się tabliczka znamionowa 
zawierająca podstawowe informacje o produkcie i jego znamionowe parametry 
elektryczne. 

Podstawowa tabliczka 
znamionowa    

 

 
Podstawowa tabliczka 

znamionowa wersji 
przystosowanych do wielu napięć 
lub klasy Exd(e), które sterowane 

są za pomocą regulatora 
prędkości obrotowej (cykl pracy 

S9) 

 

 
 
Tabliczka znamionowa zawiera następujące dane: 
Code: Numer silnika służy do identyfikacji podczas procesu produkcyjnego oraz 

zamawiania części zamiennych silnika na potrzeby serwisowania. 
N

0
: Numer fabryczny silnika oraz data jego produkcji 

~ : Liczba faz silnika (1 —: jednofazowy, 3 — trójfazowy) 
Type: Typoszereg silnika utworzony według zasad podanych we wprowadzeniu oraz 

układ jego zawieszenia (B3, B5, B14 itp.) 
V, Hz :  Napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej, do której przystosowany jest silnik i 

przy których silnik wytwarza podaną charakterystykę pod obciążeniem podanym 
w kolumnie kW 

A, min
-1

,cos φ: znamionowa charakterystyka wytwarzana przez silnik w podanych warunkach 
obciążenia 

To : Temperatura powietrza, do pracy w której przystosowany jest silnik i w której 
może być obciążony mocą znamionową  

Cl : System izolacji zastosowany w silniku (F — najwyższa dopuszczalna temperatura 
155°C, H — 180°C) 

IP : Stopień ochrony przed szkodliwym działaniem wody i pyłu zapewniany przez 
obudowę i osłony łożysk 

S : Typ cyklu pracy, do którego przystosowany jest silnik (S1–S10) 
 

W ostatnim wierszu tabliczki znamionowej znajduje się informacja o zamontowanych 
urządzeniach pomocniczych. 
W przypadku silników jednofazowych — informacja o zamontowanym kondensatorze 
roboczym/rozruchowym.  
W przypadku silników z hamulcami — informacja o znamionowym napięciu i momencie 
obrotowym hamulca.  
W przypadku silników w wykonaniu przeciwwybuchowym — informacja o 
zamontowanych elementach ochronnych (PTC).  
W przypadku silników z ogrzewaniem uzwojeń — informacja o mocy i napięciu 
grzejników. 
W przypadku silników z wymuszoną wentylacją (osobny wentylator) — informacja o 
napięciu i mocy wentylatora. 
W przypadku silników z tabliczką znamionową z danymi dotyczącymi wielu napięć lub 
używanych jako napęd EExd(e) sterowany za pomocą regulatora prędkości obrotowej 

Podstawowa tabliczka 
znamionowa silnika 

Podstawowa tabliczka znamionowa silnika 
przystosowanego do wielu napięć, tabliczka 
znamionowa napędu silnikowego EExd(e) S9 
sterowanego za pomocą regulatora prędkości 
obrotowej 
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(cykl pracy S9) zamieszczone są informacje o prędkości obrotowej i przynależnej 
charakterystyce. 
 
Na takich tabliczkach znamionowych znajdują się dodatkowe informacje: 
IC: rodzaj układu chłodzenia (IC411 — własna wentylacja, IC 410 — bez 

wentylacji…) 
Wzrost: informacja o deklarowanym wytwarzaniu ciepła przez silnik w warunkach 

znamionowych (B — 80K, F — 105K) przy temperaturze powietrza 40°C. 
DE/NDE: informacja o typie zamontowanego łożyska 
 
 
 
Te serie silników 5/6/7/8 projektowane i testowane są zgodnie z normą IEC 60034-1 
(wiersz 8.5 i 8.6) i mogą być zasilane za pośrednictwem statycznego przemiennika 
częstotliwości w warunkach określonych w IEC 60034-17 z zakresem regulacji od 5 do 
60 Hz w przypadku polaryzacji silnika 2p=2 i w zakresie regulacji od 5 do 100 Hz w 
przypadku innych polaryzacji przy obciążeniach podanych na wykresie 1. W silnikach 
przystosowanych do zasilania za pośrednictwem statycznego przemiennika 
częstotliwości znajduje się zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu. Sam 
statyczny przemiennik częstotliwości usytuowany jest poza strefą zagrożenia. 
Charakterystyka silnika przy innej częstotliwości podana jest na dodatkowej tabliczce 
znamionowej.  
 

Wykres 1. Zasilanie za pośrednictwem statycznego przemiennika częstotliwości 
(dopuszczalne obciążenia dotyczą cyklu pracy ciągłej S1) 

 
 

 

 
 

Tabliczki znamionowe przymocowane są zazwyczaj nitami do głównej obudowy silnika, 
a gdy nie jest to możliwe umieszczone są na pokrywie wentylatora albo, w przypadku 
silników jednofazowych, na plastikowej skrzynce zaciskowej lub w innym miejscu, gdzie 
będą dobrze czytelne.  
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W zamówieniu na części zamienne najważniejszy jest kod silnika i oczywiście 
informacja o tym, jaka część zamienna ma zostać wymieniona w trakcie naprawy lub 
przeglądu okresowego. 
 
Do niniejszej instrukcji dołączony jest schemat rozstrzelony z informacjami, które należy 
podać w zamówieniu. 
 
 
 
Przegląd napędu pasowego 
Napęd pasowy, jeśli jest stosowany, wymaga przeglądu w pierwszych godzinach pracy. 
Napęd pasowy należy poddać przeglądowi i w razie potrzeby naprężyć po 
przepracowaniu od 0,5 do 4 godzin pod pełnym obciążeniem, a następnie co 
24 roboczogodziny. 

 
 

 
Kontrola uzyskiwanej siły naprężenia pasa wykonywana jest na podstawie ugięcia 
wywołanego siłą Fg. Pomiar ugięcia dokonywany jest przez zawieszenie przyrządu 
pomiarowego za hak A w środku biegu pasa. Wyzerować wskaźnik. Przyłożyć siłę 
próbną zgodnie z podziałką C. W tym celu odciągnąć przyrząd pomiarowy od biegu 
pasa pod kątem 90 stopni. Odczytać głębokość wcięcia na podziałce D wskaźnika. 
Stosunek między siłą naprężenia pasa Fp, naciskiem Fg i ugięciem można wyrazić za 
pomocą następującego równania:    NFfaF gp 20...10cos/25,0   . 

Wartość siły Fg dla pasów podanych w tabeli 1 zależy od ich przekroju poprzecznego, 
pod warunkiem że ugięcie jest nie mniejsze niż af 016,0  (a — rozstaw osi). 

Przekrój poprzeczny 

pasa
SPZ SPA SPB SPC Y Z A B C D E

Fg [N] 25...27 45...50 75 125…140 13 24 40 70 120 240 360

 
W razie potrzeby należy poprawnie ustawić naprężenie wstępne pasa na tyle, aby 
uzyskać wskazaną głębokość wcięcia f.  Niepoprawne naprężenie pasa powoduje, że 
moc nie jest poprawnie przenoszona i pas szybciej ulega zużyciu. Zbyt silne naprężenie 
wstępne będzie dodatkowo powodowało uszkodzenia łożysk. Naprężając pas, należy 
uważać, aby jego znoszenie boczne nie przekraczało 1 stopnia. 
 
8. SPECYFICZNE ZASADY OBSŁUGI I SERWISOWANIA DOTYCZĄCE DANYCH 

WZORÓW/SERII/TYPOSZEREGÓW 

SILNIKI SERII/TYPOSZEREGU 5.xAZC/AZCD (SILNIKI JEDNOFAZOWE) 

 Podczas montażu i przenoszenia należy uważać, aby nie przebić skrzynki 
zaciskowej z tworzywa termoplastycznego (w którym umieszczony jest 
kondensator rozruchowych i roboczy). 
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 Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem w silnikach 
jednofazowych są bimetalowe czujniki temperatury (automatyczne restartowanie) i 
kliksony (ręczne restartowanie). 

 Silniki z zabezpieczeniem termicznym do automatycznego restartowania mogą być 
stosowane tylko w instalacjach, w których zezwalają na to przepisy 
przeciwwypadkowe (tzn. nigdy w pilarkach tarczowych, maszynach stolarskich, 
szlifierkach, młynach, kosiarkach do trawy itp.). 

 Silników jednofazowych nie należy uruchamiać więcej niż 20 razy na godzinę za 
pomocą kondensatorów ze względu na możliwość uszkodzenia kondensatorów. 

 Zazwyczaj te silniki podłączane są do sieci elektrycznej o napięciu 230 V ±5% 
50 Hz i przy takim zasilaniu są w stanie osiągnąć parametry podane na tabliczce 
znamionowej. 

SILNIKI SERII/TYPOSZEREGU 5.XAZK/AZPK I 7AZK/AZPK   
(Z WBUDOWANYM ELEKTROMAGNETYCZNYM HAMULCEM BEZPIECZEŃSTWA) 

 We wnętrzu skrzynki zaciskowej silnika podane są instrukcje podłączania, które 
muszą być przestrzegane. 

 Zależnie od wymaganego sposobu działania odnośnie czasu reakcji hamulca 
(wyłączone zasilanie) hamulec może być podłączony w taki sposób, aby 
odłączanie wykonywane było poprzez obwód prądu zmiennego (normalna reakcja) 
lub obwód prądu stałego, co pozwala skrócić czas reakcji 30–40-krotnie. 

 Zależnie od dostępnego źródła energii w silnikach może być wbudowany: 

- prostownik mostkowy, jeśli silnik przeznaczony jest do połączenia w trójkąt 
(380/400 D) i istnieje przewód uziemiający (prostownik podłączany jest między 
fazą a uziemieniem) lub połączenia w gwiazdę (380/400 Y), jeśli prostownik 
podłączony jest między jedną fazą a punktem gwiazdowym silnika, napięcie 
prostownika=220/230 V; 

- prostownik półfalowy, jeśli silnik przeznaczony jest do połączenia w trójkąt 
(380/400 D) i przewód uziemiający nie istnieje (prostownik podłączony jest 
między dwiema fazami), napięcie prostownika=380/400 V. Uzwojenie cewki 
hamulca w obu przypadkach przystosowane jest do zasilania napięciem stałym 
190 V. 

 Hamulec z zasilaniem uzwojenia cewki napięciem stałym 24 V lub 48 V 
podłączany jest za pośrednictwem transformatora i prostownika zasilania 
umieszczonych w stosownej rozdzielnicy dostarczonej przez klienta, a do 
działającego silnika podłączany jest za pośrednictwem rozłącznika. 

 Szczelina powietrzna hamulca ustawiana jest przez producenta za pomocą śrub 
(poz. 3) zgodnie z jej długością nominalną (l = 0,3–0,45 mm). 

Zalecamy zamówienie na zapas odpowiedniego prostownika hamulca (poz. 34) z listy 
standardowych części zamiennych.  

Schemat elektromagnetycznego hamulca bezpieczeństwa 
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1 Gumowa pokrywa 6 Osłona NDE 
2 Szczelina powietrza 7 Tarcza cierna 
3 Śruba mocująca hamulca 8 Płyta twornika 
4 Wentylator 9 Sprężyna 
5 Pokrywa wentylatora 10. Zawór elektromagnetyczny 

hamulca 
SILNIKI SERII/TYPOSZEREGU 5 I 7AT (ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV) Z 
OBUDOWĄ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM TYPU „BUDOWA 
OGNIOSZCZELNA -d” 

SILNIKI SERII/TYPOSZEREGU 5.xAZS (ABZS) Z OBUDOWĄ W WYKONANIU 
PRZECIWWYBUCHOWYM TYPU „BUDOWA WZMOCNIONA -e” 

SILNIKI SERII/TYPOSZEREGU 5.x I 7AZN (ABZN) Z OBUDOWĄ W WYKONANIU 
PRZECIWWYBUCHOWYM TYPU „NIEISKRZĄCE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
DO PRACY W STREFIE 2-n” 

Do silników tych serii oprócz niniejszej instrukcji wydawana jest także „deklaracja 
producenta” stanowiąca zaświadczenie, że przeprowadzono kontrolę i testy oraz że 
silniki wyprodukowane są zgodnie z poświadczoną dokumentacją: 
- Silniki muszą być zamontowane i użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ochrony przeciwwybuchowej dotyczącymi klasyfikacji stref zagrożenia, obszarów 
użytkowania i grup materiałów łatwopalnych lub zgodnie z tabliczką znamionową silnika 
i tabliczką znamionową ochrony przeciwwybuchowej. Silniki o klasie ochrony 
przeciwwybuchowej „d” i „n” mogą być zasilane za pośrednictwem statycznego 
przemiennika częstotliwości w warunkach zgodnych z normą IEC 60034-17. W takim 
przypadku w uzwojeniu stojana silnika musi być wbudowane zabezpieczenie termiczne. 
Do tych silników oprócz „deklaracji producenta” wydawany jest także „Aneks do 
deklaracji producenta”, w którym wyznaczony jest zakres regulacji i wymagana korekta 
mocy/momentu obrotowego zależnie od warunków pracy. W razie wątpliwości należy 
zwrócić się do producenta. 
- Silniki z obudową w wykonaniu przeciwwybuchowym klasy „d” przeznaczone dla 
górnictwa nie są zdatne do pracy w trudnych warunkach pracy. 
- Ustawienie zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego w rozdzielnicy (w instalacjach) 
należy dostosować zgodnie z normą HRN IEC 60079-14, a w przypadku silników z 

I = 0,3–0,45 mm 
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obudową w wykonaniu przeciwwybuchowym typu „Budowa wzmocniona” dodatkowo 
zgodnie z krytycznym czasem nagrzewania do momentu osiągnięcia maksymalnej 
dozwolonej temperatury silnika (dla danej klasy temperatury podanej w typoszeregu 
silnika) i stosunkiem IA/IN wskazanym na tabliczce znamionowej silnika. 
- Wszystkie silniki muszą być wyposażone w stosowne dławiki kablowe spełniające 
wymagania odpowiednich norm. W przypadku dławików kablowych z gwintem 
walcowym zabezpieczenie przed odkręceniem realizowane jest przez przykręcenie 
nakrętki wewnątrz obudowy (przeciwnakrętki) lub wypełnienie odpowiednią masą (np. 
LOCTITE 243). Silniki w stanie fabrycznym nie zawierają tego wypełnienia i 
odpowiedzialność za zabezpieczenie dławika przed odkręceniem spoczywa na 
upoważnionych osobach przeprowadzających montaż silnika.  
- Jako wloty kabli służą dławiki kablowe Mxx x1,5 wyszczególnione w tabeli. 
Ewentualne odstępstwa zaznaczone są na tabliczce znamionowej lub w deklaracji. 
 
 

Rozmiar 
silnika 

IEC 

Seria 5AT/7AT/5AZS/5AZN/7AZN 
Rozmiar 
silnika 

IEC 

Seria 5AT/7AT/5AZS/5AZN/7AZN 

Liczba dławików x 
rozmiar dławika 

Średnica 
kabla 

przyłączeniow
ego M (mm) 

Liczba dławików x 
rozmiar dławika 

Średnica 
kabla 

przyłączeniow
ego M (mm) 

63 1 x M16 x 1,5 5–10 160 
1 x M32 x 1,5 + 

zaślepka 
18–25 

71 1 x M20 x 1,5 6–12 180 
1 x M40 x 1,5 + 

zaślepka 
22–32 

80 1 x M20 x 1,5 6–12 200 2 x M40 x 1,5 22–32 

90 1 x M20 x 1,5 6–12 225 2 x M50 x 1,5 29–38 

100 1 x M25 x 1,5 13–18 250 2 x M50 x 1,5 29–38 

112 1 x M25 x 1,5 13–18 280 2 x M50 x 1,5 29–38 

132 
1 x M32 x 1,5 + 

zaślepka 
18–25 315 2 x M63 x 1,5 34–44 

 
Jeśli w silniku wykonane są fabrycznie otwory gwintowane do wkręcenia dławików 
kablowych zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, autoryzowany 
wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w tych otworach atestowanych 
dławików kablowych lub, w przypadku nadmiaru tych otworów, zakrycia ich 
atestowanymi zaślepkami zgodnie z przepisami. Ponadto w trakcie podłączania zaciski 
silników muszą być odizolowane. 
- W przypadku montażu i demontażu silników musi być zapewniona stosowna ochrona 
mechaniczna (pokrycie powierzchni stykowych preparatami uszczelniającymi, nałożenie 
masy wypełniającej na połączenia śrubowe, smarowanie łożysk, smarowanie uszczelek 
wału itp.). 

 
Szczególne wymagania dotyczące certyfikatu znaku X 
W odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących dozwolonego stosowania, 
montażu i serwisowania silników Ex z asortymentu producenta, ze względu na brak 
możliwości wyszczególnienia ich wszystkich w niniejszym dokumencie, prosimy 
użytkownika i osoby upoważnione do montażu maszyny o przestudiowanie deklaracji 
producenta, gdzie podane są wszystkie ograniczenia dotyczące silnika. 
Naprawa tych silników może być wykonywana tylko przez producenta, KONČAR - MES 
d.d., lub w podanych autoryzowanych serwisach. W Chorwacji są to zakłady figurujące 
w rejestrze wykonawców napraw podlegających dozorowi technicznemu laboratorium 
Ex-Agencija. W innych krajach są to wykonawcy napraw spełniający wymagania 
określone miejscowymi przepisami. 
Jakiekolwiek działania, które mają lub mogą mieć wpływ na ochronę 
przeciwwybuchową silnika i na które producent nie udzielił specjalnego pisemnego 
zezwolenia (w okresie gwarancyjnym lub po nim), wykonywane są na wyłączną 
odpowiedzialność ich wykonawców. W szczególności niezbędne jest przestrzeganie 
następujących zasad: 
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- Gdy procedury wykonywane są na obudowach silników w wykonaniu 
przeciwwybuchowym „d”. Procedury te muszą być wykonywane według specjalnych 
instrukcji (i wymiarów), które należy uzyskać od firmy KONČAR – MES d.d., ponieważ 
szczeliny powietrzne są mniejsze niż dopuszcza norma HRN EN 60079-0-1. 
- Kable zasilania silników działających w temperaturze powietrza +60°C muszą być 
przystosowane do temperatury roboczej przynajmniej 85°C, a silników działających w 
temperaturze powietrza +80°C muszą być przystosowane do temperatury roboczej 
przynajmniej 105°C. 
- Granica plastyczności śrub służących do mocowania części silników o rozmiarze 
obudowy 132, 160, 180 i 280 musi wynosić więcej niż 800 N/mm

2
. 

- Granica plastyczności śrub służących do mocowania części silników o rozmiarze 
obudowy 200, 225 i 250 musi wynosić więcej niż 1200 N/mm

2
 w przypadku zespołu z 

osłoną i 800 N/mm
2
 w przypadku zespołu ze skrzynką zaciskową. 

- W silniku, gdzie kable podłączone są na stałe, kable te muszą być zabezpieczone 
przed ryzykiem uszkodzenia wskutek naprężeń mechanicznych. Połączenia końców 
muszą być wykonane zgodnie z typami ochrony wskazanymi w normach EN 60079-0 / 
EN 61241-0 i przepisami instalacyjnymi obowiązującymi w miejscu montażu.  
- Silnik skonstruowany jest zgodnie z normą IEC 60034-17, czyli może być zasilany za 
pośrednictwem przemiennika częstotliwości (2p=2; 5–87 Hz i 2p=4, 6, 8; 5–100 Hz). 
Jak nakazuje norma IEC 60034-11, w uzwojeniu silnika wbudowane są czujniki 
temperatury 3xPTC-130°C (w przypadku klasy temperaturowej T4) lub 150°C ± 5°C 
(T3). Czujniki temperatury spełniają wymagania normy DIN 44081/44082 pod 
względem charakterystyki. Zakres regulacji prędkości wyznaczony jest przez dane 
podane na tabliczce znamionowej, podczas gdy wartości momentu obrotowego i mocy 
wyznaczone są przez zamieszczony wykres redukcji momentu. Używany w takim 
napędzie przemiennik częstotliwości musi spełniać wymagania normy IEC 60034-17 
odnośnie zabezpieczenia nadnapięciowego i przed zmianą stopnia narastania 
napięcia. Wewnątrz przemiennika częstotliwości musi być wbudowane zabezpieczenie 
przed zwarciem jakiegokolwiek rodzaju (międzyfazowym i doziemnym). 
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Oznakowanie silników w wykonaniu przeciwwybuchowym 
 
Na obudowie każdego silnika w wykonaniu przeciwwybuchowym, oprócz podstawowej 
tabliczki znamionowej opisanej w rozdziale 7 niniejszej instrukcji, znajduje się 
dodatkowa tabliczka z informacjami o rodzaju zabezpieczenia przeciwwybuchowego. 
 
Tabliczki znamionowe silników w wykonaniu przeciwwybuchowym „obudowa — EExd”, 
„budowa wzmocniona — EExe” i „nieiskrzące urządzenia elektryczne — EExnA” 
 

Tabliczka 
znamionowa silników 
Exd(e), silników ExnA 
i silników Exe z 
certyfikatem CESI 

 

 
 
Tabliczka znamionowa zawiera następujące dane: 
 
Code:  Numer silnika służy do identyfikacji podczas procesu produkcyjnego oraz 

zamawiania części zamiennych silnika na potrzeby serwisowania. 
N

0
: Numer fabryczny silnika  

Type:  Typoszereg silnika 
Protection: Typ ochrony przeciwwybuchowej 
 
Dodatkowo w przypadku silników o ochronie przeciwwybuchowej klasy „budowa 
wzmocniona — e” 
IA/IN: stosunek między prądem zwarciowym a prądem znamionowym 

silnika 
tE: czas, w którym urządzenie musi zostać odłączone od sieci 

elektrycznej i przez który nigdzie na jego powierzchni nie może 
zostać osiągnięta temperatura określona przez daną klasę 
temperaturową. 
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9. MOŻLIWE USTERKI I ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA KLATKOWYCH SILNIKÓW 
INDUKCYJNYCH I SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z NIMI 

SYMPTOMY USTERKI 
/ ZAKŁÓCENIA 

MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

Nie można uruchomić 
silnika,  
brak odgłosów lub 
silne buczenie 

- Brak dopływu energii, przerwanie 
jednego z przewodów zasilających, 
przerwanie obwodów, np. przez 
bezpiecznik 
- Przerwanie obwodu uzwojenia 
stojana, odłączenie w przełączniku 
gwiazda-trójkąt, wyzwolone 
zabezpieczenie silnika 
- Uszkodzone łożyska 
- Niepoprawne podłączenie 
- Przerwanie fazy głównej lub 
pomocniczej 
- Uszkodzony kondensator (silnik 
można uruchomić, popychając go 
ręką) 
- Uszkodzony przełącznik 
odśrodkowy 
- Wyłączony lub uszkodzony klikson 

- Skontrolować stan bezpieczników, 
wyłącznika silnika, stycznika, 
wyłącznika ochronnego itp... 
- Odłączyć przewody zasilające, 
skontrolować uzwojenie na zaciskach 
listwy zaciskowej, skontrolować 
elementy zabezpieczenia 
elektrycznego 
- Wymienić łożyska 
- Podłączyć silnik zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami 
- Naprawić lub wymienić uzwojenie 
- Wymienić kondensator 
- Naprawić lub wymienić przełącznik 
odśrodkowy 
- Włączyć lub wymienić klikson 

Silnik nie jest w stanie 
przyspieszyć pod 
obciążeniem lub 
przyspiesza z trudem, 
nagły spadek 
prędkości obrotowej 
pod obciążeniem 

- Zbyt wysoki moment obrotowy 
(przeciążenie) 
- Silnik przeznaczony do połączenia 
w trójkąt jest połączony w gwiazdę 
- Zbyt niskie napięcie zasilania 
- Niesprawny przewód zasilający 
- Zakleszczenie klatki wirnika lub 
przerwanie pierścienia zwarciowego 

- Musi być zgodne z rozmiarem ramy 
silnika 
- Poprawnie podłączyć silnik 
- Ustabilizować napięcie zasilania 
- Skontrolować stan układu zasilania 
- Wymienić wirnik 

Podczas rozruchu 
przepalany jest 
bezpiecznik lub 
wyłączany jest 
wyłącznik ochronny 

- Zwarcie w przewodach 
zasilających między wyłącznikiem 
silnika a silnikiem 
- Dwie fazy uzwojenia stojana są 
zwarte lub podłączone do 
uziemienia 
- Niepoprawnie dobrane/ustawione 
zabezpieczenie silnika 

- Rozdzielić i odizolować od siebie 
przewody 
 
- Odłączyć silnik od zasilania, 
prawdopodobnie wymaga on 
przezwojenia 
- Poprawnie dobrać/wyregulować  
  zabezpieczenie silnika 

Silnik mocno 
nagrzewa się w 
trakcie pracy, 
zgrzytanie, 
zadziałanie 
wyłącznika 
ochronnego silnika po 
pewnym czasie 

- Przeciążenie silnika (w silnikach 
jednofazowych następuje 
wyłączenie kliksona) 
- Zbyt wysokie lub zbyt niskie 
napięcie zasilania 
- Zbyt częste włączanie silnika 
- Silnik działa jednofazowo 
- Wirnik ociera się o stojan 

- Zmierzyć prąd silnika. Jeśli jest o 
wiele wyższy niż znamionowy, 
usunąć przyczynę przeciążenia 
- Ustabilizować napięcie zasilania  
- Zmniejszyć częstość włączania 
- Skontrolować stan przewodów 
zasilających 
- Wirnik lub silnik wymaga naprawy 

Silnik mocno 
nagrzewa się nawet 
bez obciążenia, 
pobiera dużo prądu 
(silniki 1-fazowe — 
wyłączane jest 
zabezpieczenie 
termiczne) 

- Niepoprawne połączenie 
uzwojenia stojana - Zbyt wysokie 
napięcie zasilania 
- Niewystarczające chłodzenie 
- Zwarcie między cewkami 
uzwojenia lub masą silnika 

- Podłączyć poprawnie silnik zgodnie 
z danymi na tabliczce znamionowej 
oraz odpowiednimi instrukcjami  
- Ustabilizować napięcie zasilania 
- Usunąć zakłócenia przepływu 
powietrza do i wokół silnika 
- Wymienić uzwojenie 
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W trakcie pracy silnik 
wydaje głośne lub 
nietypowe odgłosy 

- Przyczyny elektryczne 
- Uszkodzenie łożysk 
- Uszkodzenie przekładni, do której 
podłączony jest silnik 
- Niewyważony wirnik 
- Niewystarczające mocowanie na 
podłożu lub kołnierzu 
- Tarcie tarczy ciernej 

- Zwrócić się do producenta 
- Wymienić łożyska 
- Skontrolować stan przekładni 
- Dynamicznie wyważyć wirnik 
napędu 
- Dokręcić śruby wymaganym 
momentem obrotowym 
- Skontrolować szczelinę powietrzną 
lub stan zużycia okładziny tarczy 
ciernej  

 

10. TRWAŁOŚĆ SILNIKÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ KONČAR-MES d.d. 

 W normalnych warunkach użytkowania opisanych w niniejszej dokumentacji 
techniczno-ruchowej i przy regularnych przeglądach trwałość silnika jest dłuższa. 

 Producent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat, 
wliczając w to okres obowiązywania gwarancji. Serwisowanie produktów starszych niż 
7 lat jest także możliwe u producenta pod warunkiem zawarcia specjalnej umowy. 

 Cała dokumentacja produktu dostępna jest przez 10 lat od chwili zaprzestania 
produkcji danego typu. 

 Opakowanie wytwarzane jest z ekologicznych materiałów, które można oddać 
do punktu zbiórki surowców wtórnych, przechowywać lub zniszczyć. Służy temu 
odpowiednie oznakowanie materiałów opakowaniowych.  

 Gdy silnik przestaje być używany, należy zadbać o to, aby nie zaszkodził 
środowisku. Należy go przekazać do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji.  
 

11. REKLAMACJE GWARANCYJNE 
Usterki działania lub uszkodzenia wykryte w produktach przed upływem okresu 
gwarancyjnego, które wywołane są wadami materiałowymi lub złą jakością wykonania, 
muszą być zgłoszone producentowi — KONČAR - MES d.d. z podaniem następujących 
danych: 

 numer listu wysyłkowego lub faktury za dostarczony produkt 
 znak katalogowy wadliwego produktu (kod i numer seryjny) 
 przyczyna reklamacji, opis wady, powiązane zdjęcia lub filmy 

 
Uwaga: opis „nie działa” jest niewystarczający, należy wskazać problem, jaki wystąpił 
Usterki działania lub uszkodzenia wynikające z niepoprawnego użytkowania lub 
nieostrożnego przewożenia / składowania / podłączania nie są uznawane za 
uzasadnione reklamacje gwarancyjne w okresie gwarancyjnym. Także 
rozmontowanie produktu w okresie gwarancyjnym przed odesłaniem do producenta 
powoduje utratę praw z tytułu gwarancji. 
 
12. WARUNKI GWARANCJI 
 
System zarządzania jakością wdrożony w firmie KONČAR–MES d.d posiada certyfikat 
zgodności z wymaganiami określonymi w normie ISO 9001. Zgodnie z tym systemem 
poprawne działanie naszych produktów poddawane jest procesowi rygorystycznej 
kontroli i ostatecznemu przeglądowi przed wysyłką do klienta, na podstawie czego 
wystawiana jest gwarancja. Jeśli mimo to w trakcie pracy wystąpią nieprawidłowości lub 
zakłócenia spowodowane wadą materiałową lub złą jakością wykonania, 
zobowiązujemy się do pokrycia kosztów naprawy i przywrócenia gwarantowanej 
sprawności produktu. 
Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży 
lub umową od daty sprzedaży/odbioru produktu. Klient zobowiązany jest do 
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postępowania zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową otrzymaną z danym 
produktem. 
W przypadku skarg i reklamacji na dostarczony produkt klient zobowiązany jest 
przedstawić list wysyłkowy lub fakturę, która także może stanowić gwarancję. 
Jeśli KONČAR-MES d.d. stwierdzi, na podstawie przeprowadzonego przeglądu, że 
usterka spowodowana jest wadą produktu w okresie gwarancyjnym i zgodnie z 
gwarancją, KONČAR-MES d.d. poniesie wszystkie koszty naprawy. 
Jeśli okaże się, że przyczyna usterki w produkcie wystąpiła po okresie gwarancyjnym, 
wszystkie koszty naprawy ponosi klient. 

 
Klient traci prawa z tytułu gwarancji w przypadku: 
 

 mechanicznego uszkodzenia spowodowanego przez klienta; 
 niepoprawnego użytkowania lub podłączania produktu, nieprzestrzegania 

otrzymanych instrukcji; 
 niedozwolonego rozmontowywania produktu; 
 uszkodzenia mechanicznego, chemicznego, termicznego lub innego 

będącego wynikiem agresywnego środowiska lub czynników 
atmosferycznych; 

 niezadowolenia z działania spowodowanego niewłaściwym wyborem 
produktu; 

 zastosowania wraz z produktami niedopasowanymi technicznie; 
 niedostatecznego serwisowania produktu oraz stosowania na wymianę 

nieoryginalnych części.  
 
KONČAR-MES d.d. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane 
przychody, straty z powodu braku możliwości użytkowania, przerwy w produkcji, 
utracone zlecenia oraz szkody pośrednie, niematerialne, uboczne lub następcze 
poniesione przez klienta lub dowolną inną osobę lub podmiot. 

  

Instrukcja składania zamówienia 
Wszystkie wyszczególnione na liście standardowe części zamienne różnią się między 
sobą zależnie od typu silnika, rozmiaru ramy, serii i ewentualnego wyposażenia 
opcjonalnego. 

Abyśmy mogli je odpowiednio wybrać, w zamówieniu należy podać następujące dane: 

 Nazwa i numer pozycji części zamiennej zgodnie z listą i widokiem rozstrzelonym 
 Typoszereg silnika  
 Numer kodu silnika 

Przykład: 
Poz. 5 Wentylator 

5.5AZS 71B-2/T3  ;  B3 
A500201 

z tabliczki znamionowej silnika 
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 EN/IEC 
Trójfazowe klatkowe 

silniki indukcyjne 
typoszeregów 

 

  

AZ, AZN, AZH, AZP, AZPV, ABZ, ABZH, ABZP, ABZPV 
 

 rozmiary  
 

56–160 (seria 5.x) 
132–315 (seria 7) 

 

Poz.  Nazwa  

1  Uzwojony stojan  

2  
Wirnik (wyważony za 
pomocą połowy wpustu) 

 

3  Osłona DE — B3, B5, B14  

4  Osłona NDE  

5  Wentylator  

6  Pokrywa wentylatora  

7  Listwa zaciskowa  

8  
Uszczelka skrzynki 
zaciskowej 

 

9  Skrzynka zaciskowa  

10  
Uszczelka wieka skrzynki 
zaciskowej 

 

11  Wieko skrzynki zaciskowej  

12  Wieko  

13  Dławik kablowy  

14  Zaślepka  

15  Łożysko DE  

15.1  Łożysko NDE  

16  Podkładka sprężysta  

17  Pierścień Segera  

18  Wpust wału  

18.1  Wpust wału NDE  

19  Uszczelka wału DE  

19.1  
Uszczelka wału NDE (200–
250) 

 

20  Łapa ramy, prawa  

21  Łapa ramy, lewa  

22  Zaczep do podnoszenia  
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 EN/IEC  

Jednofazowe silniki 
indukcyjne 

Seria/typoszereg 

 

 
5.x AZC 63–112   / 5.x AZCD 71–112 

 
 rozmiary  

 
63–112 (seria 5.xAZC), 71–112 (seria 5.xAZCD) :  

 
Poz.  Nazwa  

1  Uzwojony stojan  

2 
 

Wirnik (wyważony za 
pomocą połowy wpustu) 

 

3 
 

Osłona DE — B3, B5, 
B14 

 

4 
 

Osłona NDE AZC lub 
AZCD 

 

5  Wentylator  

6  Pokrywa wentylatora  

7  Listwa zaciskowa  

8 
 

Uszczelka skrzynki 
zaciskowej 

 

9* 
 

Skrzynka zaciskowa 
5AZC lub 5AZCD 

 

11 
 

Wieko skrzynki 
zaciskowej 5AZC lub 
5AZCD 

 

15  Łożysko DE  

15.1  Łożysko NDE  

16  Podkładka sprężysta  

17  Pierścień Segera  

18  Wpust wału  

18.1  Wpust wału NDE  

19 
 

Uszczelka poprzeczna 
wału DE 

 

19.1 
 

Uszczelka poprzeczna 
wału NDE 

 

23 
 

Przełącznik odśrodkowy 
(wirnik + stojan) 

 

35  Kondensator roboczy  

36  Kondensator rozruchowy  

37 
 

Pierścień O-ring 
uszczelniający 
przełącznik odśrodkowy 

 

38 
 

Pokrywa przełącznika 
odśrodkowego 

 

 
Uwagi: * skrzynka zaciskowa dostarczana jest wraz z dławikiem kablowym 



 

22 
 

J
e
d

n
o

fa
z
o

w
e
 s

il
n

ik
i 
in

d
u

k
c
y
jn

e
 E

N
/I
E

C
 

ro
z
m

ia
ru

: 
6
3
–
1
1
2
 (

s
e
ri
a

 5
.x

A
Z

C
) 

7
1
–
1
1
2
 (

s
e
ri
a

 5
.x

A
Z

C
D

) 

 



 

23 

 EN/IEC 
Trójfazowe klatkowe 
silniki indukcyjne z 

hamulcem 
elektromagnetycznym 

typoszeregów 

 

 

AZK, AZHK,AZPK, ABZK, ABZHK, ABZPK 
 

 rozmiary  
 

63–160 (seria 5.xAZK),112–280 (seria 7AZK): 
 

Poz.  Nazwa  

1  Uzwojony stojan  

2  
Wirnik (wyważony za 
pomocą połowy wpustu) 

 

3  
Osłona DE — B3, B5, 
B14 

 

4  Osłona NDE  

5  Wentylator  

6  Pokrywa wentylatora  

7  Listwa zaciskowa  

8  
Uszczelka skrzynki 
zaciskowej 

 

9  Skrzynka zaciskowa  

10  
Uszczelka wieka 
skrzynki zaciskowej 

 

11  
Wieko skrzynki 
zaciskowej 

 

13  Dławik kablowy  

14  Zaślepka  

15  Łożysko DE  

15.1  Łożysko NDE  

16  Podkładka sprężysta  

17  Pierścień Segera  

18  Wpust wału  

18.1  Wpust wału NDE  

18.2  
Wpust wału do piasty 
zębatej 

 

19  Uszczelka wału DE  

19.1  Uszczelka wału NDE  

20  Łapa ramy, prawa  

21  Łapa ramy, lewa  

22  Zaczep do podnoszenia  

27  Gumowa osłona  

28  Zębata piasta  

29  Tarcza cierna  

30  Płyta twornika  

31  Magnes hamujący  

32  
Ręczne widełki 
wyciskowe 

 

33  
Ręczna dźwignia 
wyciskowa 

 

34  Prostownik  
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63–160 (seria 5.xAZK) 
132–180 (seria 7AZK) 
 
Trójfazowe klatkowe silniki indukcyjne z hamulcem 
elektromagnetycznym IEC rozmiarów: 
63–160 (seria 5.xAZK) 
132–180 (seria 7AZK) 
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EN/IEC 
Trójfazowe klatkowe 
silniki indukcyjne w 

obudowie w wykonaniu 
przeciwwybuchowym 

„d” typoszeregów 

 

 
 

AT, ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV 
 

 rozmiary  
 

71–112 (seria 5AT), 132–315 (seria 7AT) : 
 

Poz.  Nazwa  

1  Uzwojony stojan  

2  
Wirnik (wyważony za 
pomocą połowy wpustu) 

 

3  
Osłona DE — B3, B5, 
B14 

 

4  Osłona NDE  

5  Wentylator  

6  Pokrywa wentylatora  

7  Izolatory przepustowe  

8 
 

Pierścień O-ring 
uszczelniający skrzynkę 
zaciskową 

 

9  Skrzynka zaciskowa  

10 
 

Pierścień O-ring 
uszczelniający wieko 
skrzynki zaciskowej 

 

11  
Wieko skrzynki 
zaciskowej 

 

12  Wieko  

13  Dławik kablowy  

13.1  Adapter kablowy  

14  Zaślepka  

15  Łożysko DE   

15.1  Łożysko NDE   

16  Podkładka sprężysta  

17  Pierścień Segera  

18  Wpust wału  

18.1  Wpust wału NDE  

20  Łapa ramy, prawa  

21  Łapa ramy, lewa  

22  Zaczep do podnoszenia  

26  Kołek mocujący  
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 EN/IEC  
Trójfazowe klatkowe 
silniki indukcyjne w 

obudowie w wykonaniu 
przeciwwybuchowym o 
wzmocnionej budowie 

„e”: 

 

 
AZS, ABZS 

 
 rozmiary  

 
63–112 (seria 5.xAZS): 

 
Poz.  Nazwa  

1 
 

Uzwojony stojan z 
zalanymi zaciskami 

 

2 
 

Wirnik (wyważony za 
pomocą połowy wpustu) 

 

3 
 

Osłona DE — B3, B5, 
B14 

 

4  Osłona NDE  

5  Wentylator  

6  Pokrywa wentylatora  

7  Listwa zaciskowa  

8 
 

Uszczelka skrzynki 
zaciskowej 

 

9  Skrzynka zaciskowa   

12 
 

Wieko skrzynki 
zaciskowej 

 

13  Dławik kablowy  

14  Zaślepka  

15  Łożysko DE  

15.1  Łożysko NDE  

16  Podkładka sprężysta  

17  Pierścień Segera  

18  Wpust wału   

18.1  Wpust 2. wału DE   

19 
 

Uszczelka poprzeczna 
wału DE 
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