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Symbolforklaringer 

 

 

Pas på! Fare! Sikkerhedsforskrift! 

 

Farlige stoffer! Risiko for miljøskader 

 

Generelle anvisninger 

 

Fare for elektrisk strøm eller højspænding! 

 

Varm overflade 

 

Knusningsfare! 

 

Brug af sikkerhedshjelm er obligatorisk 

 

Fare! Risiko for skader ved nedhængende laster 
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1. GENERELT 

 

 
Pas på! Læs installations-, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, 
tilslutningsdiagram, yderligere tilslutningsdiagram- og sikkerhedsforskrifter før 
transport, installation, opstart, vedligeholdelse og reparation. Overhold 
oplysningerne!  

 
Disse grundlæggende instruktioner refererer til katalog IEC lavspændings- induktionsmotorer med 
helt lukket design (indeks for beskyttelse IP55 eller højere iht. IEC 60034-5) i design 
EKSPLOSIONSSIKRE MOTORER (TRYKSIKKER KAPSLING) - "d/db" SERIER 5AT 71 – 112 OG 
7AT 90-315. 
 
Generelle oplysninger. For at undgå skader på motorer og det drevne udstyr skal procedurerne i 
drifts- og vedligeholdelsesvejledningen følges. De særskilt vedlagte sikkerhedsforskrifter skal 
overholdes især for at undgå risiko for personskader.  
Af hensyn til klarheden kan drifts- og vedligeholdelsesinstruktionerne ikke indeholde specifikke 
oplysninger med hensyn til alle tænkelige specielle anvendelser og områder med særlige krav. 
Brugeren skal selv træffe passende beskyttelsesforanstaltninger under installationsprocessen.  
 
Kvalificeret personale. Montagearbejde, idriftsættelse og drift af motorer må kun udføres af 
kvalificeret personale. Installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale med kompetencer 
opnået gennem en teknisk uddannelse, ekspertise og efteruddannelse i  
 

 

 
 

 

 
Det kvalificerede personale skal have evnen til at vurdere det tildelte job, identificere mulige farer og 
undgå dem. Det kvalificerede personale skal godkendes af anlæggets sikkerhedsansvarlige for at 
udføre det nødvendige arbejde og opgaver.  
 
Tilsigtet brug. Denne motor er kun godkendt til den tilsigtede brug, som fabrikanten har angivet i sit 
katalog og den tilhørende tekniske dokumentation. Anden eller yderligere brug er ikke tilsigtet. Dette 
omfatter hensyntagen til alle tilsvarende produktdokumenter. Ændringer eller genopbygning af 
motoren er ikke tilladt. Eksterne produkter og komponenter, som skal bruges sammen med motoren, 
skal godkendes eller anbefales af fabrikanten.  
 

 

Beskyttelsestype, temperaturklasse og egenskaber fremgår af motorens 
typeskilt. Hvis certificeringsnummeret indeholder bogstavet X, skal der 
overholdes særlige krav, der er angivet i den tilsvarende typeafprøvningsattest. 
 

 
 
Ansvarsfraskrivelse. Overholdelse af denne vejledning samt betingelserne og metoderne, der er 
anvendt til installation, drift, brug og vedligeholdelse af elmotoren kan ikke overvåges af fabrikanten. 
En ukorrekt installation kan medføre skade på ejendommen og dermed medføre personskader. Vi 
accepterer derfor intet ansvar for tab, skader eller omkostninger som følge af ukorrekt installation, 
ukorrekt eller forkert brug og vedligeholdelse eller i forbindelse hermed. Vi stræber efter løbende at 
forbedre vores produkter. Derfor er tekniske data og illustrationer underlagt ændringer uden 
forudgående varsel. Specifikationer må kun betragtes som bindende efter skriftlig bekræftelse fra 
leverandøren. 
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Typebetegnelsen består af en gruppe bogstaver og tal i henhold til fabrikantens interne standard.    
Typebetegnelse: 
 
   A       B          C           D             E          F          G         H        I         J          K 

 5 AT A 100 L A -4 E T /T4 

E 5 ABT  112 MR A -4 E T /T4 

H 7 ATA  280 M  -4 E T /T4 

 
MÆRKE A: Effekt  - uden mærkning - IE1, E  - IE2,  H  - IE3,     

MÆRKE B: Serier 5 udførsel i aluminium (design B3 – støbte fødder)  
 - 7 udførsel i støbejern (design B3 – monterede fødder) 

MÆRKE C: Motortypebetegnelse 

AT Eksplosionssikre motorer: Ex beskyttelse:“eksplosionssikker-”d/db“ 

ATP Det samme som AZP men i Ex beskyttelse: "eksplosionssikker-"d/db” 

ATPV Det samme som AZPV men i Ex beskyttelse: "eksplosionssikker-"d/db” 

ABT AZ + marine + Ex beskyttelse:“eksplosionssikker-”d/db“ 

ABTP AZP + marine + Ex beskyttelse:“eksplosionssikker-”d/db“ 

ABTPV AZPV + marine + Ex beskyttelse:“eksplosionssikker-”d/db“ 

MÆRKE D: Yderligere typebetegnelsesmæke (enkelt bogstav eller flere bogstaver): A - elektriske 
motorer med særlige monteringsmål og/eller særlige fri akselendemål, E - elektriske motorer med 
særligt elektrisk design (særlig spænding eller strøm), K - elektriske motorer med elektromagnetisk 
bremse monteret 
MÆRKE E:  IEC-byggestørrelse: 71–315   byggestørrelse 
MÆRKE F: byggelængde-mærke:  S = kort, M = medium, L = lang og X, hvis et længere hus benyttes 
eller et større lejeskjold på ND siden  (SX, MX, LX) 
 
MÆRKE G: effektbetegnelser: A, B, C... - effekt iht. til stator-/rotorlamineringslængde og R, hvis der 

anvendes reduceret effekt i større (højere) hus, så iht. IEC 60.072 (R, RA...) 
MÆRKE H: antal poler (2 -8) (4/2, 6/4 – 8/4/2, 6/4/2...) 
MÆRKE I: eksplosionsbeskyttelsestypens mærke (enkelt bogstav eller kombination af bogstaver) 

- D- motor med typebeskyttelse "eksplosionssikker kapsling-d" og klemkasse i beskyttelsestype 
”eksplosionssikker kapsling-d", model Ex db IIC (IIB) 

- E- motor med typebeskyttelse "eksplosionssikker kapsling-d" og klemkasse i beskyttelsestype 
”øget sikkerhed-e", model Ex db eb IIC (IIB) 

- K- motor med beskyttelsestype "eksplosionssikker kapsling-d", udstyret med rammelåg, på 
hvilket den godkendte kabelbøsning eller kabelforskruning i beskyttelsestypen 
"eksplosionssikker kapsling-d" er monteret, model Ex db IIC (IIB) 

- P- motor med beskyttelsestype – "beskyttelse ved kapsling" model Ex edb IIIC 
MARK J: Mærke for yderligere monteret eller indbygget udstyr (enkelt bogstav eller en kombination af 
bogstaver): A-motor med stilstandsvarme, G-motor med påmonteret encoder, T-motor med termisk 
beskyttelse 
MÆRKE K- temperaturklasse-mærke eller maks. temperatur:  

 T3 T4 T5 T6 
For gas T3-200 °C T4-135 °C T5-100 °C T6-85 °C 
For støv T160 °C T130 °C   

 
 
Alle motorer fra dette katalog er i deres grundlæggende design fremstillet i henhold til 
beskyttelsesindekset IP55. Dette er den type beskyttelse, der beskytter mennesker mod at komme i 
kontakt med dele under elektrisk spænding (strømførende dele) og de bevægelige dele inde i 
kabinettet. Endvidere beskytter den selve den elektriske enhed mod den skadelige aflejring af støv og 
mod vandstråler fra alle retninger. Beskyttelsesindekset er angivet på motorens typeskilt og bør tages 
i betragtning, når motoren indstilles i arbejdsstilling.  
På forespørgsel er der også motorer, der er lavet til at overholde andre indekser for beskyttelse, 
normalt IP56, IP65 og IP66. 
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2. GRUNDLÆGGENDE BETEGNELSE AF MOTORER I PRODUKTSORTIMENTET 
 
Hver motor i produktsortimentet er forsynet med et typeskilt med de grundlæggende oplysninger om 
produktet og de nominelle elektriske data. 
 
 
Basistypeskilt 
 

 

Basistypeskilt for 
multispændingsområder eller dem, 
der anvendes til Ex, der styres af 
en frekvensomformer  

 
 
Følgende data er angivet på typeskiltet: 
Kode: Motornummer anvendt til identifikation under produktionsprocessen og som reference til 

bestilling af reservedele til motoren under vedligeholdelsesprocessen. 
Nr.: Fabriksmotornummer kombineret med produktionsdato 
~ : Antal motorfaser (1 - enkeltfaset, 3 - trefaset) 
Type: Motortypebetegnelsesmærke i henhold til forklaringen fra indledningen til denne 

vejledning, kombineret med monteringsanordningen (B3, B5, B14...) 
V, Hz:  Spænding og frekvens af strømforsyningen, motoren er bygget til, og hvor motoren 

genererer karakteristiske egenskaber, under den i kW-kolonnen angivne nominelle 
belastning 

A, min-1, cos φ: nominelle egenskaber frembragt af motoren under den angivne nominelle belastning 
To: Omgivelsestemperaturen, motoren er bygget for, og hvor den kan belastes med den 

nominelle effekt.  
Cl: Isoleringssystem, der anvendes i motoren (F - den højeste tilladte temperatur 155 °C, H-

180 °C) 
IP: Beskyttelsesindeks opnået ved udformningen af hus og lejeskjolde med hensyn til den 

skadelige indflydelse af vand og støv. 
S: Type af belastning, som motoren er bygget til (S1-S10) 
 
Den sidste linje på typeskiltet indeholder oplysninger om installeret hjælpeudstyr. 

 Til motorer med bremser – oplysninger om nominelt bremsemoment og spænding.  

 Til EX-motorer – oplysninger om installerede beskyttelseselementer (PTC...).  

 Til motorer med stilstandsvarme - oplysninger om effekt og spænding af varmelegemet. 
Til motorer udstyret med typeskilt til multispændingsområde eller dem, der anvendes til Ex db (eb), 
styret af en frekvensomformer (belastning S9), indtastes oplysninger om rotationshastighed og 
tilhørende egenskaber.   
 
På disse typeskilte findes yderligere oplysninger: 
IC: Kølingstype (IC411 – egen ventilation, IC410 – uden ventilation...) 
Stigning: Oplysninger om den erklærede opvarmning af motoren under nominelle forhold (B – 

80K, F – 105K ved omgivelsestemperaturer på 40 °C 
DE/NDE: Oplysninger om den installerede lejetype 
 

Motorens basistypeskilt 

Motorens basistypeskilt for flerspændingsområder, 
typeskilt for S9-motordrev EExd(e), styret af en 
rotationshastighedsregulator 
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Betegnelse af motorer med Ex-beskyttelse 
Alle motorer med Ex-beskyttelse har sammen med basistypeskiltet i henhold til punkt 2 i disse 
instruktioner, endnu et skilt med oplysninger om typen af eksplosionsbeskyttelse. Motorer med 
eksplosionsbeskyttelse ”explosion proof – d/db", " increased safety – e/eb” typeskilt. 

Typeskilt til Ex-motorer 
med CESI-certifikat 
 

 
 
Følgende data er angivet på typeskiltet: 
Kode: Motornummer anvendt til identifikation under produktionsprocessen og som reference 

til bestilling af reservedele til motoren under vedligeholdelsesprocessen. 
Nr.: Fabriksmotornummer  
Type: Motorens typebetegnelse 
Beskyttelse: Eksplosionsbeskyttelsestype 
 
Denne serie af motorer 5/7 er konstrueret og testet i overensstemmelse med IEC 60034-1 og kan 
drives via en frekvensomformer under betingelser, der svarer til IEC 60034-25 i et reguleringsområde 
fra 5 til 100 Hz ved et motorpoltal på 2p = 2 og ved andre poltal i et reguleringsområde fra 5 til 87 Hz 
med belastninger som vist i graf 1. Motorer, der er egnet til forsyning via en 
frekvensomformer, har termisk beskyttelse indbygget i deres vikling. Selve frekvensomformeren er 
placeret uden for den farlige zone. På andre typeskilte oplyses egenskaber for motorer til forskellige 
frekvenser.  
 
Graf 1. Forsyning via en frekvensomformer (de tilladte belastninger gælder for den kontinuerlige drift 
S1) 

 

 
Typeskilte er generelt fastgjort med nitter på motorhuset, og, hvor det ikke er muligt, placeres de på 
ventilatordækslet eller i tilfælde af enfasede motorer på plastikklemkassen, eller på et sted, hvor 
læsbarheden af de angivne oplysninger er sikret.  
Ved bestilling af reservedele er de vigtigste oplysninger motorens kode og selvfølgelig oplysningerne 
om de nødvendige reservedele, der skal udskiftes på grund af reparation eller regelmæssig 
vedligeholdelse. 
Sammen med disse instruktioner leveres en eksplosionsskitse med bestillingsoplysningerne.  

Forsyning over frekvensomformer 
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3. TRANSPORT OG OPBEVARING 
 

   

Fare! Gå ikke ind under hængende laster! 

Motorerne skal transporteres på en måde, som forhindrer mulig skade, dvs. de skal placeres nøjagtigt 
som de er placeret i deres grundlæggende og originale transportemballage. Opbevaring i tørre 
indendørs områder langt væk fra mulige korrosionsfarer anbefales. Ved længere opbevaringstid er 
det nødvendigt mindst en gang om året at dreje rotoren manuelt en hel omgang. Hvis mere end 1 år 
er gået fra leveringstidspunktet og motoren ikke er blevet sat i drift, er det nødvendigt at kontrollere 
motoren, før den tages i brug. 
Motorer på lager skal håndteres regelmæssigt ved hjælp af løfteringene på motorerne eller 
pallesystemet. Hvis øjenbolte/fastgørelsesøjer fjernes efter installationen, skal de tappede huller 
afblændes permanent i henhold til beskyttelsesstandarden. 

 

4. INDSTILLING AF ARBEJDSPOSITION 

Fodmonterede motorer skal anbringes på en hård overflade, der svarer til deres størrelse og 
monteringskrav som angivet i IEC 60034-7 og fastgjort med skruer. Flangemonterede motorer 
fastgøres direkte med skruer på modflangen på den drevne maskine.  Inden motoren indstilles i 
arbejdsstilling, skal den beskyttende cylindriske skærm fjernes fra akslen. Til konstruktioner, hvor 
akselens ende vender opad, skal brugeren forhindre væske fra at trænge ind i akslen! 

 

Akselbeskyttelsesmuffen sikrer federen i akselenden, kun til transport og opbevaring. 
Det er forbudt kun at bruge akselbeskyttelsen som eneste sikkerhed for at federen 
ikke ryger ud, under opstart og test. 

 
Motorerne skal være placeret på en sådan måde, der sikrer tilstrækkelig ventilation og 
varmeoverførselsareal. Mindste afstand i mm fra ventilatordæksel eller fra indsugnings-/ 
udstødningsventilationsåbninger til en forhindring skal mindst svare til den nominelle motor 
størrelse/akselhøjde. 

Motorerne er beregnet til udendørs og indendørs montering til brug i omgivelser med moderat 
fugtighed og lav korrosion inden for et temperaturområde mellem -20 og +40 °C og op til 1000 m 
højde over havets overflade. I tilfælde af reducerede køleforhold ved højere højder eller højere 
omgivelsestemperaturer, bør motoreffekten ændres i henhold til nedenstående tabeller: 

Køletemperatur °C 30 35 40 45 50 55 60 

% nominel effekt  100 100 100 96 91 86 80 

Højde over havets overflade [m] 2000 3000 4000 

% nominel effekt ved en omgivelsestemperatur på 
40 °C 

92 % 84% 78% 

Nominel effekt ved en omgivelsestemp. i °C 32 °C 24°C 16°C 

Motorer fremstillet med beskyttede viklinger til tropiske driftsbetingelser bærer mærket 
"TROPICALIZED". 

Før hver installation skal motoren kontrolleres for mulige skader eller mulige uregelmæssige 
monteringsforhold, der kan påvirke den korrekte funktion. Transmissionskomponenter (såsom 
koblinger, tandhjul eller remskiver) skal skubbes på akslen ved hjælp af anordninger eller ved 
opvarmning af den del, der skal monters på akslen. 

Under montage på en transmissionsenhed eller en drevet maskine skal slag og udøvelse af 
overdreven kraft undgås, især i retning af motordrevakslen, da dette kan forårsage lejeskader eller 
permanent forstyrrelse af sikkerhedshuller i motorer beskyttet med "eksplosionssikker kapsling -d". 
Om nødvendigt kan data om tilladte radiale og aksiale kræfter, der indvirker på motor DE og 
afhænger af monteringsanordningen, rekvireres fra fabrikanten. Alle fastgørelsesskruer skal spændes 
med tilstrækkeligt moment for at sikre motorens problemløse arbejde uden vibrationer, deformationer 
eller overbelastning. Skruerne skal sikres mod at løsne sig. Hvis der anvendes ikke-elastiske 
koblinger, skal den korrekte koaksiale justering med DE-akslen sikres under montagen (iht. skitse) og 
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ved remtræk skal der tages hensyn til remmens bespænding og dens vinkelrette placering på DE-
akslen. 
 
 

 
 
 
Rotorerne er dynamisk afbalanceret med en halv-feder iht. ISO 8821, således at alle elementer, der 
er direkte monteret på DE motorakslen, også skal på samme måde afbalanceres dynamisk. Når der 
arbejdes på motoren, er det ikke tilladt at hænge motoren i den løftering, der er skruet i akslen. Dette 
kan forårsage permanent skade på lejesamlingen. 
 
Remtræk udsætter motoren for stor belastning på grund af relativt høje radialkræfter. Ved dimensionering af 
remtræk skal det ud over at remproducenternes instruktioner og beregningsprogrammer overholdes, sikres at 
den radialkraft, der tillades ved motorens akselende, som angivet i vores data, aldrig overskrides af remmens 
træk og forspænding. Ved forspændingen af remmen under installationen skal remproducentens anvisninger 
følges nøje.  
Relativt store radialkræfter eller masser kan løftes for enden af motorakslen ved brug af cylindriske rullelejer 
("forstærkede lejer" VL). Den minimale radialkraft ved akselenden skal minimum være en fjerdedel af den 
tilladte radialkraft. Den tilladte akselbelastning skal tages i betragtning. Oplysningerne kan hentes fra tabellerne 
og diagrammerne for valg af model.  

 

Hvis radialkraften falder under minimumsværdien, kan dette inden for få timer føre til skader 
på lejerne. Testkørsler i ikke-belastet tilstand er kun tilladt i en kort periode. 

 
Inspektion af remtrækket 
I tilfælde af remtræk skal remtrækket undersøges regelmæssigt inden for de indledende driftstimer. 
Drivremmen skal undersøges og strammes igen – om nødvendigt – efter en driftsperiode på mellem 
0,5 og 4 timer under fuld belastning og derefter i intervaller på cirka 24 driftstimer. 

  
Kontrol af remmens tilspænding skal udføres på basis af dens nedbøjning forårsaget af kraften Fg. 
For at måle nedbøjningspositionen placeres måleren med lastkrogen A i midten af bæltet. Nulstil 
skyderen. Påfør teststyrken i overensstemmelse med skala C. Til dette formål skal du trække 
måleinstrumentet i en vinkel på 90 grader væk fra bæltet. Læs indtryksdybden på skyderens skala D. 
Forholdet mellem kraften på remmen Fp, tryk Fg og nedbøjning kan udtrykkes ved følgende 
omtrentlige ligning:    NFfaF gp 20...10cos/25,0   . 

Værdien af kraften Fg for remmen bestemmes i henhold til deres tværsnit ved at nedbøjningen ikke 
bliver mindre end af 016,0  (a – akseafstand) for remme, der er specificeret i tabel 1. 

Belt Cross 

Section
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
 

 

 

DREVET 

MASKINE 

KOBLING 

ELEKTRIS
K 

MOTOR 

 
Bælteafsnit 
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Indstil om nødvendigt den korrekt forspænding, indtil den angivne indtryksdybde f nås. Hvis 
drivremmen ikke er strammet korrekt, vil resultatet være en utilstrækkelig kraftoverførsel og et for 
tidligt svigt af drivremmen. En for høj forspænding vil desuden forårsage lejeskader. Ved tilspænding 
af remmen skal man sørge for, at vinkelem imellem de 2 remskiver ikke afviger med mere end 1 grad 
 
5. MOTORSERIER 5 OG 7AT (ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV), EKSPLOSIONSSIKRET MED 
BESKYTTELSESTYPE "EKSPLOSIONSSIKKER-d" og BESKYTTELSE MED INDKAPSLING "t” 
 
For disse motorserier udstedes der sammen med disse instruktioner en "fabrikanterklæring" som et 
bevis på, at kontrol og test blev udført, og at motorerne er blevet fremstillet i henhold til den 
certificerede dokumentation: 
-motorer skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de tilsvarende forskrifter for 
eksplosionsbeskyttelse i henhold til klassificeringen af farlige zoner, anvendelsesområder og 
eksplosionsgrupper af brandfarlige materialer eller i overensstemmelse med motorens typeskilt og 
typeskiltets data for ex-beskyttelses. Motorer med ex-beskyttelsen "d/db" kan under forhold i henhold 
til IEC 60034-25 forsynes med strøm gennem en statisk frekvensomformer. I sådanne tilfælde skal 
motorer have en indbygget termisk beskyttelse i statorviklingen. For disse motorer med 
"fabrikanterklæring” udstedes også et "Tillæg til fabrikanterklæringen", der definerer 
reguleringsområdet og det/den nødvendige drejningsmoment/strømreduktion afhængig af 
driftsbetingelserne. I tilfælde af usikkerhed kontakt producenten. 
Forbindelser skal foretages ved hjælp af kabelindføringer, som overholder gældende standarder.  
Kabelindføringen skal foretages uden at ændre de specifikke egenskaber ved beskyttelsestypen som 
angivet i IEC 60079-1-standarden for "d"-motorer (trykfast udførsel) og IEC 60079-7-standarden for 
Ex d e-motorer (forhøjet sikkerhed).  
Hvis kabelindføringen foregår via af en kabelforskruning, skal kabelforskruningns type vælges korrekt 
i forhold til anlægs- og kabeltypen. Kabelføringen skal spændes helt, indtil tætningsringene sikrer det 
nødvendige tryk: 

- For at forhindre overførsel af mekanisk spænding til motorterminalerne 
- For at sikre den mekaniske beskyttelse (grad) af klemkassen. 

Kabelindføringer til Ex d-klemkasser skal bestå af Ex d-kabelforskruninger, der er certificeret i 
henhold til standarderne IEC 60079-0, IEC 60079-1 og EX-direktivet (2014/34/EU). Desuden skal de 
have en beskyttelsesklasse på mindst IP55. Til Ex db eb-klemkasser skal Ex e-kabelforskruninger 
anvendes, der er certificeret i henhold til ATEX standarderne IEC 60079-0 og IEC 60079-7 anvendes. 
Desuden skal de have en beskyttelsesklasse på mindst IP55. 
 Overbelastningsbeskyttelse i kontrolboksen (på installationer) bør justeres i henhold til HRN IEC 

60079-14 norm,  
 Alle motorer skal være udstyret med passende kabelforskruninger i overensstemmelse med 

kravene i de tilsvarende normer. I kabelforskruning med cylindrisk gevind opnås beskyttelse mod 
løsnelse ved hjælp af møtrikken på husets inderside (kontramøtrik) eller passende skruesikring 
(dvs. LOCTITE 243). Motorerne afsendes fra fabrikken uden skruesikring, og ansvaret for sikring af 
forskruningen mod løsnelse ligger hos det autoriseret personale, når motoren installeres.  

 Kabelindføringen er designet med Mxx x1,5 kabelforskruninger som i tabel: 

IEC 
motorstørrelse 

Serie 5AT / 7AT  

IEC 
motorstørrelse 

Serie 5AT / 7AT  

Antal 
forskruninger x 
forskruningens 
størrelse 

Kabeldiameter 
M (mm) 

Antal 
forskruninger x 
forskruningens 
størrelse 

Kabeldiameter 
M ((mm) 

   160 
1 x M32x1,5 + 
stik 

18 – 25 

71 1 x M20x1,5 6 – 12 180 
1 x M40x1,5 + 
stik 

22 – 32 

80 1 x M20x1,5 6 – 12 200 2 x M40x1,5  22 – 32 
90 1 x M20x1,5 6 – 12 225 2 x M50x1,5  29 – 38 
100 1 x M25x1,5 13 – 18 250 2 x M50x1,5  29 – 38 
112 1 x M25x1,5 13 – 18 280 2 x M50x1,5  29 – 38 

132 
1 x M32x1,5 + 
stik 

18 – 25 315 2 x M63x1,5  34 – 44 
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 På motorer leveret med gevind huller til fastgørelse af kabelforskruninger og gevind, der beskytter 
lukkede plastikpropper, der er fremstillet i overensstemmelse med forskrifter, skal montøren 
installere certificerede kabelforskruninger i disse huller eller, hvis der er ekstra huller, lukke dem 
med certificerede propper i henhold til regulativer. Derudover skal motorerne under udførelsen af 
forbindelsen forbindes med isolerede terminaler. 

 Ved montering og demontering af motorerne skal der ydes en eksisterende mekanisk beskyttelse 
(brug af tætningsmidler på kontaktflader, belægning af skrueforbindelser med fyldstoffer, 
smøremiddelpåfyldning i lejer, smøring af akseltætninger...) 
 

 
 
Specifikationer vedrørende X-mærke-certifikatet 
Med hensyn til specifikationerne vedrørende anvendelsesbegrænsninger, installation og 
vedligeholdelse af Ex-motorer fra produktionsområdet og manglende evne til at liste dem alle her 
beder vi venligst brugeren og det personale, der er autoriseret til at installere udstyret, om grundigt at 
læse producenterklæringen, som indeholder alle motorens begrænsninger. 
Reparation af disse motorer skal udføres af fabrikanten, KONČAR - MES d.d., eller en autoriseret 
reparationstjeneste. I Republikken Kroatien er disse dem, der er opført i registret for 
reparationstjenester under teknisk tilsyn af Ex-agenturet DZNMRH. I fremmede lande er det 
reparatører, der overholder de lokale bestemmelser. 
Uden særlig skriftlig tilladelse fra fabrikanten for handlinger, der har eller kan have indflydelse på 
motorens eksplosionssikring (i garantiperioden eller efter), ligger ansvaret hos dem, der udfører 
proceduren, især: 
- Når der udføres procedurer på beskyttelsessystemerne motorer med ex-beskyttelsen "d/db". Under 
sådanne procedurer er det nødvendigt at anmode om instruktioner (og dimensioner) fra KONČAR - 
MES d.d., fordi luftgabene er mindre end tilladt i henhold til standarden IEC 60079-0,-1. 
- Tilslutningskablerne til motorer til omgivelsestemperaturer på op til +60 °C skal være egnet til en 
driftstemperatur på lig med eller over 85 °C for, ved omgivelsestemperaturer på op til + 80 °C skal 
forsyningskablet være egnet til en driftstemperatur på lig med eller over 105 °C. 
- De skruer, der anvendes til fastgørelse af dele af et motorhus i størrelsen 7AT90, 7AT100, 7AT112, 
7AT132, 7AT160, 7AT180, 7AT280 eller 7AT315 skal have en flydespænding på over 800 N/mm2. 
- De skruer, der anvendes til fastgørelse af dele af motorhuset i størrelsen 200, 225 eller 250 skal 
have en flydespænding på over 1200 N/mm2 til montering med en skærm og 800 N/mm2 til montering 
med en klemkasse. 
- Motoren, der leveres med kablerne direkte tilsluttet, skal have en mekanisk aflastning. 
Forbindelserne skal udføres i henhold til en af de beskyttelsestyper, der er angivet i standarden IEC 
60079-0 i henhold til de gældende installationsregler på installationsstedet.  
- Motoren er bygget i overensstemmelse med IEC 60034-25, så den er i stand til at arbejde med 
strømforsyning fra frekvensomformer (2p=2; 5 til 60 Hz og 2p=4, 6, 8; 5 til 100 Hz). I henhold til IEC 
60034-11 for motorviklingen, findes der sensorer ifølge temperaturklasse (T4) 3xPTC-130 °C eller 
(T3) 150 °C ±5 °C. De termiske sensorers egenskaber er i overensstemmelse med DIN 
44081/44082. Hastighedsreguleringsområdet er defineret af dataene angivet på motorens typeskilt, 
og diagrammet med faldende moment. Den frekvensomformer, der anvendes til dette drev, skal være 
i overensstemmelse med IEC 60034-25 for beskyttelse mod overspænding og ændring af 
spændingsgradienten. Beskyttelse mod kortslutning af enhver art (til fase, til jord) skal sidde inde i 
frekvensomformeren. 
Hvis reparationer ikke udføres af KONČAR-MES, skal de udføres på værksteder, der har det 
nødvendige udstyr og tilstrækkelig teknisk ekspertise vedrørende motorbeskyttelsestyper. Hvis 
reparationsarbejde skal udføres på dele, der påvirker ATEX beskyttelsesegenskaber, må motorens 
data ikke ændres (for eksempel: klemmernes dimensioner, viklingsegenskaber osv.), og de 
reparerede dele skal testes.  
ATEX motorer skal beskyttes mod overbelastning med automatisk afbrydelse af strømforsyningen 
ved hjælp af en mekanisk eller elektronisk timer eller ved hjælp af en temperatursensorer, der er 
indsat i viklingerne. Det er nødvendigt at sikre, at motorventilationen ikke forringes af forhindringer 
placeret omkring anlægget, når den brandsikre motor er monteret. Motorens klemkasse skal altid 
lukkes, før motoren startes. 
Ved klemkasser af ex d-typen: Smør let maskinbearbejdede flammevej-overflader, sæt klemkassens 
dæksel på, og stram skruerne med drejningsmomenter som angivet nedenfor: 

Skruestørrelse: M6 M8 M10 M12 
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Torsionsmoment: 10 Nm 23 Nm 35 Nm 80 Nm 
    (Skruer af stålklasse: 8.8) 
 
Til klemkasser af typen Ex e: Kontrollér, at pakningen ikke er beskadiget, rengør fladerne mellem 
pakningen og klemkassen, og stram boltene, indtil pakningen er fuldt presset sammen og sikrer en 
tæt forsegling. 
Inspektioner og vedligeholdelse af ATEX motorer skal udføres i overensstemmelse med kriterierne i 
standarden IEC 60079-25. De elektriske forbindelsesterminaler skal spændes helt for at undgå høj 
kontaktmodstand og overophedning. 
Der skal sørges for, at isolationsafstande i luft og på overfladerne mellem forbindelserne opretholdes, 
som defineret i standarderne. 
Alle bolte, der bruges til at sikre både motor og klemkasse, skal spændes ved hjælp af momentet, der 
fremgår af TILSPÆNDINGSMOMENTTABELLEN. Alle skruer, der benyttes til at forsegle motoren og 
klempladen, skal være helt spændt. 
Udskiftning af pakninger og kabelindføringer skal udføres med komponenter, som er identiske med de 
komponenter, der leveres af producenten, for at sikre, at beskyttelsesgraden opretholdes. 
Overfladerne af brandsikre samlinger må ikke bearbejdes, og tætningspakninger, der er forskellige fra 
fabrikantens, må ikke anvendes. Disse overflader skal holdes rene. Et tyndt lag af ikke-hærdende fedt 
skal anvendes mod korrosion og forhindre vand i at trænge ind. Dette fedtlag skal fornys ved hver 
demontering. 
 
6. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN OG SIKKERHEDS-
/BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER 
 
Isoleringskontrol og udskiftning af fedt/lejer  
Når motoren ibrugtages for første gang og især efter forlænget oplagring, skal viklingens 
isolationsmodstand måles til jord og mellem faser. Kontrollen skal ske ved hjælp af den nominel 
spænding, men mindst ved 500 V.  

 

Under og umiddelbart efter målingerne er der farlige spændinger til stede på 
klemmerne. Derfor må du aldrig røre ved klemmerne, og du skal følge 
betjeningsvejledningen for isolationsmodstandsmåleren nøje!  

 
Afhængig af den nominelle spænding, UN, skal følgende minimumsværdier opretholdes ved en 
viklingstemperatur på 25 °C: 

Nominel effekt PN i kW  Isolationsmodstand henviser til nominel spænding i 
 

1<PN<=10 6,3 
10<PN<=100 4 

100<PN 2,5 
Hvis minimumsværdierne er lavere, skal viklingen tørres ordentligt, indtil isolationsmodstanden svarer 
til den påkrævede værdi.  
Når motoren idriftsættes efter en længere opbevaringsperiode, skal lejefedtet inspiceres visuelt og 
udskiftes ved hærdning og andre uregelmæssigheder. Hvis motoren skal idriftsættes af fabrikanten 
efter mere end tre år efter leveringen, skal lejefedtet altid udskiftes. Ved motorer, der er udstyret med 
tildækkede eller forseglede lejer skal lejerne altid udskiftes med nye lejer af samme type efter en 
opbevaringsperiode på fire år. 
 
Motorforbindelse 

 

Forbindelsen skal udføres af eksperter i overensstemmelse med 

gældende sikkerhedskrav – de relevante nationale bestemmelser 
skal anvendes. Bemærk typeskiltet!  

Før motoren tilsluttes strømforsyningen, skal der lægges særlig vægt på følgende: 

 At motorens data på typeskiltet svarer til forsyningsspændingen og -frekvensen 
 At terminalerne er tilsluttet i overensstemmelse med passende tilslutningsdiagrammer, der er 

mærket inde i motorens klemkasse eller i henhold til typeskiltets data og selve strømforsyningen 
(hvis motoren skal startes via Y/D-omskifteren, skal laskerne fjernes fra klembrættet!) 
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 At beskyttelsen af strømførende dele opretholdes i henhold til lokale sikkerhedsforskrifter. 
Jordledningen skal forbindes til et specielt mærket sted inde i klemkassen, og motoren skal også 
jordes med en bolt udenfor på rammen. Jordforbindelsens tværsnitsareal skal være større end 
eller lig med den af den positive fasedifferens. Afhængig af fasens tværsnit skal jordledningens 
tværsnit være: 

FASETVÆRSNIT JORDLEDNINGENS TVÆRSNIT 
≤4 mm2 ≥4 mm2 
4 mm2-25 mm2 Samme afsnit eller større 
25 mm2-50 mm2 ≥50 mm2 
≥50 mm2 ≥50 % af afsnittet 

 
- Alle gyldige sikkerhedsforanstaltninger skal betragtes iht. det egentlige beskyttelsessystem 

mod elektrisk strømstød 
 At klemkassens inderside er fri for snavs, partikler af ledninger og lignende 
 At alle klemmer på klembrættet er spændt til og isoleret. Maks. tilspændingsmomenter er: M4 – 2 

Nm, M5 – 2,6 Nm, M6 – 5 Nm, M8 – 9 Nm, M10 – 15 Nm, M12 – 24 Nm, M16 – 34 Nm og 
terminaler 0,45 Nm 

 At forsyningskablet (og eventuelt kablet/kablerne til strømforsyning af hjælpeudstyr) er 
tilstrækkeligt forseglet ved hjælp af kabelforskruninger 

 At der sikres tilstrækkelig beskyttelse mod kortslutning og overbelastning (sikringer, 
bimetalrelæer, termisk beskyttelse eller lignende) 

 At tilslutningen af motoren til strømforsyningen udføres med kabler af passende dimensioner og 
varmebestandighed (for AT-seriemotorer er særlige krav om kabler defineret i 
"Fabrikanterklæringen") 

 Stilstandsvarmen skal forsynes fra en ledning, der er adskilt fra motorens forsyning. Kontroller, at 
spændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet. Stilstandsvarmen må ikke være aktiv, når 
motoren er i drift. 

 Instruktioner for ekstraudstyr (fx encoder. bremse, …..) der ikke er fremstillet af KONCAR MES, 
findes på fabrikantens websted 

På et trefaset net med spænding på 400 V kan motorer med typeskiltdataene D/Y 400/690 V tilsluttes 
i trekant (D) iht. forbindelsesdiagrammet inde i klemkassen. 
Også motorer med typeskiltdataene D/Y 230/400 V i forbindelsesstjernen (Y) kan tilsluttes på samme 
forsyningsnet. Motorer med disse data kan også tilsluttes på trefaset net, med 3 x 230 V, men de skal 
være koblet i trekant (D). Generelt tilsluttes motorerne til forsyningsnettet over en trepolet afbryder, 
trepolet motorsikringsafbryder eller kontaktor. 
Ved start via stjernetrekant (Y/D) -afbryderen skal motorens viklingsforbindelse for den nominelle 
spænding være trekant (D). I dette tilfælde udgør startstrømmen 1/3 af en sådan strøm i direkte start 
lige som startmomentet, og dette skal overvejes, dvs. på den måde kan kun motorer uden belastning 
startes. To-hastighedsmotorer med serie/parallelvikling (dahlanderviklet – hastighedsforhold 1:2) 
startes ved hjælp af en specialafbryder. Netforbindelse af to- og flerhastighedsmotorer udføres i 
overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet inde i motorens klemkasse med tilstrækkelig 
beskyttelse mod kortslutning og overbelastning. 
I almindelighed er trefasemotorerne fremstillet af KONČAR-MES d.d. designet iht. standard IEC 
60038 og kan leverer nominel effekt og moment  med spændingsafvigelser på ±10 %, de enfasede 
KONČAR-MES d.d.-motorer kan fungere under forhold af denne art med en netværksspænding / 
frekvens -afvigelse på ±5 % / ±1 %. Hvis spændingsafvigelsen er større, kan motoren ikke belastes 
med det nominelle moment, men med et moment, som skal korrigeres i forhold til spændingsfald. 
Ved drev, hvor motoren forsynes med strøm over en frekvensomformer (hastighedsregulator), 
anvendes anbefalingerne fra standarden IEC 60034-25, så i betragtning af disse skal der lægges 
særlig vægt ved valget af frekvensomformer. Til motorens strømforsyning er det ønskeligt at anvende 
frekvensomformeren udstyret med et dU/dt-udgangsfilter for at opnå en længere levetid af 
motorviklingen. I forbindelse med en sådan strømforsyning er det nyttigt at kontakte motorfabrikanten 
vedrørende motorens egenskaber og reguleringsområde. 
Hvis motoren har indbyggede antikondensvarmere, skal de tilsluttes iht. de vedhæftede 
tilslutningsanvisninger og aktiveres, mens motoren står stille. 
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Hjælpeenheder  
Ved ekstraudstyr såsom encoder, bremser m.v. skal du overholde fabrikantens tilsvarende drifts- og 
vedligeholdelsesanvisninger. Som ekstraudstyr kan motorerne udstyres med hjælpeenheder.  
Motorer med termisk viklingsbeskyttelse  
Til overvågning af statorviklingstemperaturen er det muligt at have termoelementer monteret i 
motoren (PTC termistorer, KTY eller PT100). Til deres tilslutning findes egnede hjælpeklemmer til 
hjælpekredsløb i hovedklemkassen eller i ekstra klemkasser. Tilslutningen sker i henhold til det 
vedlagte tilslutningsdiagram.  En kontinuitetstest af termistorens sensorkredsløb ved hjælp af en 
testlampe, en strømforsyning el. lign. er strengt forbudt, da dette straks vil ødelægge sensorerne. 
Hvis det bliver nødvendigt at kontrollere sensorens modstand (ved ca. 20 C), må målespændingen 
aldrig overstige 2,5 V DC. Det anbefales at udføre målingen ved hjælp af en Wheatsone-bro med en 
forsyningsspænding på 4,5 V DC. Sensorkredsløbets modstand må aldrig overstige 810 ohm. En 
måling af den varme modstand er ikke nødvendig.  

 

Ved motorer, der er forsynet med termisk viklingsbeskyttelse, skal man være 
opmærksom på, at der, når beskyttelsen af termisk vikling reagerer og motoren er kølet 
ned, ikke kan opstå farer på grund af forkert automatisk genopkobling.  

 
Stilstandsvarme 
Spændingen er angivet på motorens typeskilt. Til deres forbindelse leveres egnede klemmer til 
hjælpekredsløbet enten i hovedklemkassen eller i hjælpeklemkasserne. Tilslutningen sker i henhold til 
det vedlagte tilslutningsdiagram. Stilstandsvarmen skal kun tændes efter frakobling af motoren. Den 
må ikke tændes, mens motoren er i drift.  
 
Enhed til fremmedventilation  
Enheden til fremmedventilation afleder den afgivende varme ved drift af hovedmotoren. Ved drift af 
hovedmotoren skal motoren i enheden til fremmedventilation være tændt. Efter afbrydelse af 
hovedmotoren skal fremmedventilationen fortsætte afhængigt af temperaturen. For motorer med 
enheder til fremmedventilation, som er afhængige af omdrejningsretningen, skal 
omdrejningsretningen overholdes  (se omdrejningsmærke). Kun fabrikantgodkendte enheder til 
fremmedventilation må anvendes. Enheden til fremmedventilation skal tilsluttes i overensstemmelse 
med tilslutningsdiagrammet, der leveres inde i klemkassen. 
 
7. Idriftsættelse  

    

Start kun med idriftsættelse og brug, 
når motoren er blevet placeret i 
overensstemmelse med forskrifterne! 

 
Følg sikkerhedsforskrifterne nøje. Alt arbejde må kun udføres, når der ikke er spænding på motoren. 
Installationen skal udføres i henhold til gældende regler af kvalificeret fagpersonale. Til at begynde 
med skal strømforsyningsforholdene (spænding og frekvens) sammenlignes med dataene på 
motorens typeskilt. Tilslutningskablernes kvadrat skal være i overensstemmelse med motorens 
nominelle strøm.  
Motorens forbindelsesklemmer er mærket i henhold til EN 60034-8. Kredsløbsdiagrammer er limet 
fast på indersiden af klemkassedækslet eller anbragt i klemkassen. 
 
Start altid motoren med en overstrømsbeskyttelsesenhed, der er indstillet i overensstemmelse med 
motorens relevante nominell
beskadigede viklinger ugyldige. Før motoren tilsluttes for første gang, anbefales det at kontrollere 
isolationsmodstandene mellem vikling og jord og mellem faserne. Efter langvarig opbevaring er det 
absolut vigtigt, at isolationsmodstanden måles. Før motoren kobles til den drevne maskine, skal 
motorens omdrejningsretning kontrolleres for at forhindre mulig skade på den drevne maskine. Hvis 
ledningerne er forbundet med fasesekvensen L1, L2, L3 til U, V, W, er omdrejningsretningen med uret 
(se til akselenden på drivsiden DS). Hvis to klemmer ændres, er omdrejningsretningen mod uret (dvs. 
L1, L2, L3 til V, U, W).  
 
Før du lukker klemkassen, skal du sikre dig at:  
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- Forbindelsen er blevet foretaget i overensstemmelse med ledningsdiagrammet  
- Alle klemkasseforbindelser er tilspændt.  
- Alle luftvejenes minimumsværdier opretholdes  
- Indersiden af klemkassen er ren og fri for fremmede partikler  
- Ubrugte kabelindføringer er afblændet og blindpropperne fast spændte  
- Tætningen i klemkassens dæksel er ren og godt limet til, og alle tætningsflader er i korrekt 

tilstand for at sikre, at den relevante beskyttelsesgrad opretholdes.  
Før motoren startes, skal du kontrollere, at alle sikkerhedsforskrifter er nøje overholdt, at maskinen er 
korrekt installeret og justeret, at alle fastgørelsesdele og jordforbindelser er tilspændt, at hjælpe- og 
ekstraudstyr fungerer og er korrekt forbundet, og at federen, hvis en anden akselende er monteret, er 
sikret mod at blive slynget ud.  
Hvis det er muligt, skal motoren tilsluttes uden belastning. Hvis motoren kører upåklageligt og uden 
unormale lyde, skal den drevne maskines belastning påføres motoren. Når motoren er startet, 
anbefales det at overvåge det aktuelle forbrug, hvis motoren er lastet med en drevet maskine, så alle 
mulige overbelastninger og asymmetrier i netledningen kan registreres straks. Starteren skal altid 
være i startpositionen under start. 
 
8. SERVICE 

   

Inden vedligeholdelsesarbejde: 
· Stop motoren i overensstemmelse med forskrifterne, og 
afbryd alle stikkontakter. 
· Vent, indtil motoren stopper! 
· Sørg for at deaktivere genstart! 
Brug kun originale reservedele, der er testet og godkendt 
af fabrikanten. 

 
Du henvises endnu en gang til sikkerhedsforskrifterne, især mht. isolation, for at sikre mod 
genindkobling, for at kontrollere, om alle komponenter, der er tilsluttet en spændingskilde, er 
spændingsfri. Hvis det er nødvendigt at afbryde motoren fra elnettet i forbindelse med 
vedligeholdelsesarbejde, skal det sikres, at eventuelt eksisterende hjælpekredsløb (fx 
stilstandsvarme, fremmedventilation, bremse) også afbrydes fra elnettet. 
Motorerne er designet, så deres vedligeholdelse er nem og enkel. Hvis de er installeret og 
elektrisk/termisk beskyttet korrekt, kan de arbejde i årevis. 
 
Omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse, inspektioner og gennemsyn er nødvendige for at 
opdage og fjerne fejl i tide, før der opstår følgeskader. Da de enkelte driftsbetingelser ikke kan 
defineres for alle anvendelser, repræsenterer de angivne udtryk generelle råd til uforstyrret drift. 
Individuelle lokale forhold (grad af forurening, belastning osv.) skal tages i betragtning ved tilpasning 
af disse vilkår. 
 
Det skal du gøre  Tidsinterval  Betingelser  

Første inspektion  Efter ca. 500 driftstimer  Senest ½ år  
Kontrol af motorens 
luftcirkulation og overflade  

Afhængig af lokal miljøforurening   

Gensmøring (som tilvalg)  Se typeskilt eller gensmøringsskilt   
Hovedinspektion  Efter ca. 10.000 driftstimer  En gang om året  
Fjern kondensvand  Afhængig af de lokale miljøforhold   
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Inspektioner  
Indledende inspektion  
Ifølge kravene skal en første inspektion af motoren foretages efter ca. 500 driftstimer, dog senest et 
halvt år efter driftsstart: 
Følgende undersøgelser udføres, 

mens motoren står stille 
Følgende undersøgelser udføres, mens motoren kører:  

- Kontrol af fundamenterne. Der 
må ikke være revner eller andre 
skader såsom fordybninger. 

- Kontrol af de elektriske egenskaber.  

- Kontrol af lejetemperaturerne. Det undersøges, om de tilladte 
lejetemperaturer overskrides under drift af motoren.  
- Kontrol af kørselsstøj. Når motoren kører, kontrolleres det, om 
den stille kørsel har ændret sig til værre.  

 
Hovedinspektion. Ifølge kravene skal en hovedinspektion af motoren foretages årligt efter ca. 10.000 
driftstimer.  
Følgende undersøgelser udføres, mens motoren står stille:  Følgende undersøgelser udføres, 

mens motoren kører:  
- Kontrol af fundamenterne. Der må ikke være revner eller 
andre skader såsom fordybninger.  

- Kontrol af motorens justering. Motorjusteringen skal ligge 
inden for de givne tolerancer.  

- Kontrol af fastgørelsesboltene. Alle bolte, der anvendes til 
montering af mekaniske og elektriske forbindelser, skal 
være tilspændte (se også tabellen for 
tilspændingsmomenter for bolte i kapitel 11. Idriftsættelse).  

- Kontroller kablerne og isoleringsmaterialet. 
Undersøgelsen skal kontrollere, om kablerne og brugte 
isoleringsmaterialer er i god stand. De må ikke være 
misfarvede eller endda brændte, og de må ikke være 
knækket, revnet eller defekt på nogen anden måde.  

- Kontrol af isolationsmodstanden. Viklingens 
isolationsmodstand skal måles.  

- Alt efter fedtets kvalitet og lejetypen kan det være 
nødvendigt at skifte fedt efter 10.000 arbejdstimer. Bortset 
fra det skal de nødvendige gensmøringsintervaller for 
friktionslejer overholdes, fordi de adskiller sig fra 
inspektionsintervallerne.  

- Kontrol af de elektriske egenskaber.  
 
- Kontrol af lejetemperaturerne. Det 
undersøges, om de tilladte 
lejetemperaturer overskrides under drift 
af motoren.  

- Kontrol af kørselsstøj. Når motoren 
kører, kontrolleres det, om den stille 
kørsel har ændret sig til værre.  

 

Hvis undersøgelsen resulterer i forskelle fra de værdier, der er angivet i vedligeholdelsesmanualen, 
eller hvis der opdages andre fejl eller skader, skal disse rettes straks. 
 
De skal regelmæssigt rengøres på ydersiden, og hvis de kører i et miljø, hvor urenheder kan lukke 
ventilationsåbningerne på ventilatordækslet eller tilstoppe mellemrummet mellem køleribberne, skal 
sådanne urenheder udblæses med trykluft eller børstes væk med børste. Enhver afvigelse fra 
motorens mærkedata eller uregelmæssig motordrift skal omhyggeligt undersøges for mulige årsager 
(dvs. øget motorstrøm, temperaturstigning over den tilladte værdi for den deklarerede 
isoleringsklasse, øgede vibrationer, mærkelige lyde, tilstedeværelse af en særlig isoleringslugt, 
aktiverede motorbeskyttelsesanordninger eller lignende).  Hvis dette skyldes motoren, må 
reparationsarbejdet kun udføres af autoriseret fagpersonale.   
For reservedele kontakt fabrikanten under angivelse af den nøjagtige motortypebetegnelse og 
kodenummeret fra motorens typeskilt (vær opmærksom på den vedlagte monteringsvejledning). 
Standard lejemontering foretages med kuglelejer med enkelt række (ZZ eller 2RS), med slør C3 
(motorer i 7AT132-315-serien er udstyret med lejer med standardslør) som angivet i nedenstående 
tabel. Lejerne er levetidssmurte. Lejeskift skal i tilfælde af sammenbrud, støj eller ved regelmæssige 
serviceintervaller udføres med passende værktøjer uden brug af overdreven kraft og slag. 
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9.  Lejer og eftersmøring 

 

Inden der udføres vedligeholdelsesarbejde på lejerne, skal olien drænes. 
Operatøren er ansvarlig for sikker bortskaffelse af brugt olie i overensstemmelse 
med miljøbeskyttelsesbestemmelserne 

Hvis der er indbygget lejer med mulighed for eftersmøring, er intervallerne mellem affedtningerne som 
vist i det vedlagte diagram. Under servicereparationer skal sådanne lejer fjernes korrekt fra akslen, 
vaskes grundigt i benzin, tørres, anbringes korrekt på akslen, gensmøres med passende 
smøremiddel på en sådan måde, at ca. 2/3 af lejesædets fri rum er fyldt med smøremiddel. Alternativt 
kan gensmøringen også udføres, mens motoren er i drift ved hjælp af gensmøringsnippler, der er 
anbragt på lejeskærme ved hjælp af håndpumpen for ensartet smøring. Afhængig af motorstørrelsen 
(for det meste 132-280) skal ca. 20-40 gram smøremiddel presses ind med hver gensmøring. 
Anbefalede smøremiddelmærker er SKF, LIS-2 (INA), SHELL ALVANIA G3, ESSO UNIREX N3 og 
alle andre lithiumsæbebaserede smørestoffer med en dryptemperatur på 180-200 °C og til brug i 
omgivelsestemperaturer -20 °C til +150 °C. 
 
 

 Rammestørrelse Lejetype på begge sider for serie 5. i 7. 

T.E. 
design 

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 6316  C3 
315 6316 C3 

 
På forespørgsel kan de enkeltradede rullelejer være indbygget i serie NU. 
Bemærkninger: Tabellen gælder for alle polariteter af enkelt- og flerhastighedsmotorer og for alle 
monteringsanordninger iht. IEC 60034-7 (EN60034-7) 

 Nominel lejelevetid under nominelle arbejdsvilkår er minimum 40.000 arbejdstimer for 4-, 6- og 8-
polede motorer og mindst 25.000 arbejdstimer for 2-polede motorer, der er forbundet med et 
strømforsyningsnet på 50 Hz.     

Diagram til bestemmelse af lejegensmøringsintervaller: 
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Eksempel:  
Kugleleje med indvendig diameter på 40 mm og omdrejningstal på 1500 omdr. pr. min. skal 
gensmøres ca. hver 6.000 arbejdstimer (interpolation). 
d - indvendig lejediameter (mm) 
n - omdr. pr. min. (min-1) 
tf  - gensmøringsinterval (arbejdstimer) 
 
Under hver demontering af motoren anbefaler vi installation af nye akseltætninger og tætninger, der 
sikrer motorens beskyttelsesindeks.  Anbefalede gensmøringsintervaller, mængde og type er angivet 
på hver motors ekstra typeskilt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de anbefalede intervaller 
angivet på typeskiltet er baseret på gennemsnitlig brug. Hvis motoren kører under forhold med stærk 
tilsmudsning, korrosion, slibestøv, kraftige stødbelastninger og/eller vibrationer, skal 
smøreintervallerne mindst være halveret eller endnu mindre, afhængigt af omfanget af disse forhold. 
Ved vertikal montering af motoren skal smøreintervallerne halveres.  
 
Ved anvendelse af frekvensomformer reduceres de angivne gensmøringsintervaller med 25 % på 
grund af den højere temper. Hvis den nominelle hastighed overstiges ved motorens drift gennem en 
omformer, reduceres gensmøringsintervallen i omtrent det modsatte forhold til stigningen i 
motorhastigheden. 
Bemærk også, at oversmøring af lejerne kan føre til for høje lejetemperaturer og lejesvigt. Ved 
gensmøring skal motoren køre i 15 minutter, mens smøreproppen er fjernet. Dette tillader 
overskydende fedt at løbe ud. 
 
I tilfælde af længerevarende stilstand skal akslen drejes adskillige omdrejninger mindst en gang hver 
anden til tredje måned for at forhindre lejeskader. Ved stilstand på mere  end to år er det nødvendigt 
at helt at udskifte fedtet i lejerne.    
 
 

 

 • Vedligeholdelsesarbejde (undtagen smøremiddel) må kun udføres, når maskinen 
er i tomgang. 
• Sørg for, at maskinen ikke kan tændes uafhængigt, og at der sidder et tilsvarende 
skilt på maskinen. 
• Tilgrænsende strømførende dele skal være tildækket! 
• Sørg for, at hjælpekredsløbene eller varme er i tomgang. 

 

N
[m

in
-1

] 

Spor 
Kuglelejer 

Rullelejer 

 
Kuglelejer Rullelejer 
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10 STØVBESKYTTELSE 
For støveksplosionsbeskyttede motorer afhænger støveksplosionsbeskyttelsen i meget høj grad af de 
lokale omgivelsesforhold. Motoren og især indgangsåbninger og luftpassager i kølesystemet skal med 
regelmæssige mellemrum (afhængigt af forholdene) rengøres for aflejret støv og andre forurenende 
stoffer for at sikre tilstrækkelig luftstrøm til den korrekte afkøling af motoren under drift. (Kontroller for 
akkumuleret støv mellem ribbenene under beskyttelsesdækslet, og rengør efter behov) 

 

Tykke lag støv resulterer i en temperaturstigning på motorens overflade på grund af 
termisk isolering. Lag af støv på motorerne eller endog hele skærmen bør undgås så 
vidt muligt ved passende installation og konstant vedligeholdelse. 

Motorens angivne overfladetemperatur gælder kun, hvis støvlaget på motoren er maks. 5 mm. 
Sikringen af disse forhold (støvtype, maksimal lagtykkelse m.v.) skal garanteres. Motoren må ikke 
åbnes, før en passende tid er gået for at reducere de indvendige temperaturer til værdier, der ikke er 
antændelige. Hvis motoren skal åbnes til vedligeholdelse eller reparation, skal arbejdet om muligt 
udføres i et støvfrit rum. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes egnede forholdsregler for at 
forhindre, at støv kan samle sig inde i kabinettet. Ved demontering skal du være ekstra opmærksom 
på, at forseglingsdelene som forsegling, endeflader m.v. ikke beskadiges. 
 
Maling og imprægnering efter reparation eller vedligeholdelsesarbejde. Efter nymaling af 
eksplosionsbeskyttede motorer eller efter imprægnering af en hel stator, der er nyviklet, kan større lag 
maling eller harpiks findes på motorens overflade. (Dette kan resultere i elektrostatiske ladninger med 
risiko for eksplosion under afladning). Nærliggende opladningsprocesser kan også resultere i 
elektrostatisk ladning af hele overflader eller dele af overfladen. Der er risiko for eksplosion på grund 
af afladning. Derfor er kravene i henhold til IEC/EN 60079-0: Udstyr - generelle krav skal overholdes 
under alle omstændigheder: Begrænsning af den samlede tykkelse af maling eller isoleringslag 
afhængig af den enkelte eksplosionsgruppe:  IIC: Samlet lagtykkelse ≤0,2 mm  
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11. MULIGE FEJL OG INTERFERENSER, DER VIRKER PÅ ASYNKRONE 
KORTSLUTNINGSMETODER OG DERES LØSNING 

TEGN PÅ 
FEJL/INTERFERENS 

MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING/LØSNING 

Motoren kan ikke 
komme i gang, slet 
ingen støj, eller kraftig 
brummen 

- Strømforsyning afbrudt, en 
ledning er knækket, fx en 
sikringen er afbrudt 

- Statorviklingen er afbrudt, 
Y/D-omskifter frakoblet, 
motorbeskyttelse fjernet 

- Beskadigede lejer 
- Ukorrekt tilslutning 
- Hoved- eller hjælpefase 

afbrudt 
 

- Kontroller sikringer, 
motorafbryder, kontaktor eller 
beskyttelsesafbryderen ... 

- Separate forsyningsledninger, 
kontroller viklingen på 
klembrættet, kontroller den 
elektriske beskyttelses elementer 

- Skift lejerne 
- Tilslut motoren iht. passende 

anvisninger 
- Reparation eller udskiftning af 

viklingen 

Motoren kan ikke 
accelerere under 
belastning eller 
accelererer kun lidt, 
pludselige fald i 
rotationshastigheden 
under belastning 

- Belastningsmoment for højt 
(overbelastning) 

- Motor beregnet til D-
forbindelse, men Y tilsluttet 

- Forsyningsspænding for lav 
- Fejlbehæftet føderledning 
- Kortslutningsstik eller 

kortslutningsring afbrudt 

- Skal være den rigtige 
byggestørrelse 

- Anvend den normale måde at 
forbinde motoren på 

- Stabiliser forsyningsspændingen 
- Kontroller den korrekte forsyning 
- Skift rotoren 

Ved start brænder 
sikringen over, eller 
beskyttelseskredsløbs
afbryder slukkes 

- Forsyningsledningerne fra 
motoromskifter til motor er 
kortsluttet 

- To faser af statorviklingen er 
kortsluttet eller jordforbundet 

- Ukorrekt valgt/justeret 
motorbeskyttelse 

- Separer og isoler ledningerne 
- Separer motoren fra 

strømforsyningen  
 måske skal den vikles igen 

- Vælg/juster motorbeskyttelsen 
korrekt 

Motoropvarmning i drift 
med høj skrabestøj, 
motorbeskyttelsen 
slukker efter et stykke 
tid 

- Motoroverbelastning  
- For høj eller for lav 

forsyningsspænding 
- For høj 

motortilkoblingsintensitet 
- Motor kører i enkeltfase 
- Rotor skraber mod stator 

- Mål motorstrømmen. Hvis den er 
alt for høj i forhold til den 
nominelle, skal 
overbelastningsårsagen 
afhjælpes 

- Stabiliser forsyningsspændingen 
- Nedsæt tilkoblingsintensiteten 
- Kontroller forsyningsledninger 
- Rotor eller motor skal repareres 

Motoropvarmning er 
høj selv uden 
belastning, kræver høj 
spænding, brummer, 
(1ph motorer - termisk 
beskyttelse er slukket) 

- Forkert 
statorviklingsforbindelse  

- Forsyningsspænding for høj 
- Utilstrækkelig køling 
- Kortslutning mellem 

viklingsspoler eller 
motormasse 

- Tilslut motoren korrekt iht. data 
på typeskiltet og passende 
instruktioner  

- Stabiliser forsyningsspændingen 
- Sørg for uforstyrret luftstrøm til og 

omkring motoren 
- Udskiftning af vikling 

Motor i drift forårsager 
øget og unormal støj 

- Elektriske årsager 
- Lejeskade 
- Skader i påmonteret 

gearkasse 
- Rotor ikke i balance 
- Utilstrækkelig fastgørelse på 

gulvet eller flangen 
- Friktionsskive skraber 

- Kontakt fabrikanten 
- Skift lejerne 
- Kontrollér gearkassen 
- Afbalancer drevets rotor igen 

dynamisk 
- Tilspænd de passende skruer 

med passende drejningsmoment 
- Kontrollér luftgabet eller slid af 

friktionsskive.  

 



20 
 

12. BRUGSTID AF MOTORER FREMSTILLET AF KONČAR-MES d.d. 

 

 Når du holder op med at bruge elmotoren, skal du være forsigtig med ikke at 
belaste miljøet. Aflever den til autoriserede indsamlingssteder  

Under normale brugsbetingelser, der er omhandlet disse drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, 
og ved regelmæssig vedligeholdelse er motorens levetid længere 

 Fabrikanten garanterer tilgængeligheden af reservedele i et tidsrum på op til 7 år, hvad der også 
omfatter den periode, i hvilken garantien er gyldig. Service hos fabrikanten er ved særlige forhold 
også mulig for produkter, der er ældre end 7 år 

 All produktionsdokumentation er tilgængelig 10 år efter produktionen af den pågældende type er 
ophørt 

 Til emballage anvender vi økologiske materialer, som kan genbruges, opbevares eller destrueres. I 
dette øjemed er emballagematerialerne markeret korrekt  

13. GARANTIKRAV 
Nedbrud under drift eller skader opdaget på produkterne inden garantiperiodens udløb 
skal indberettes, hvis de skyldes materielle fejl eller dårlig fremstillingskvalitet, 
til producenten KONČAR - MES d.d. under angivelse af følgende data: 

 Pakkelistens eller fakturanummeret for det leverede produkt 

 Katalogmærke for det fejlbehæftede produkt (serienummer og kodenummer) 

 Årsagen til kravet, beskrivelse af fejlen, relaterede billeder eller videoer 
Bemærk: Beskrivelsen "virker ikke” bliver ikke accepteret, angiv venligst det problem, 
der er opstået. Nedbrud under drift eller skader på grund af mangelfuld brug og uforsigtig 
transport/opbevaring/tilslutning betragtes ikke som begrundede garantikrav i garantiperioden. Det 
samme gælder også, hvis produktet, før det er returneret til producenten, blev demonteret i løbet af 
garantiperioden. 
 
14. GARANTIERKLÆRING 
Kvalitetsstyringssystemet indført i KONČAR-MES d.d. er certificeret i overensstemmelse med 
kravene i ISO 9001. Baseret på dette sikres vores produkters fejlfri drift med streng processtyring og 
en endelig inspektion inden afsendelse til kunden, på grundlag af hvilken garantien udstedes. Hvis 
der på trods af dette opstår uregelmæssig drift eller forstyrrelse under driften forårsaget af dårlig 
fremstillingskvalitet eller materielle fejl, forpligter vi os til at dække omkostningerne ved reparation og 
genoprette produktets garanterede validitet. 
Garantien er gyldig i 12 måneder i overensstemmelse med de generelle salgsbetingelser eller i 
henhold til kontrakten fra produktsalgs-/afhentningsdagen. Kunden er forpligtet til at følge drifts- og 
vedligeholdelsesinstruktionerne, der følger med hvert produkt. 
I tilfælde af klager og reklamation vedr. det leverede produkt er kunden forpligtet til at levere 
pakningslisten eller fakturaen, som også gælder som garanti. 
Hvis KONČAR-MES d.d. ved undersøgelsen fastslår, at fejlen skyldes en produktfejl inden for 
garantiperioden og i overensstemmelse med garantien, 
bærer KONČAR-MES d.d. alle reparationsomkostninger. Hvis det konstateres, at årsagen til 
funktionsfejl på produktet er uden for garantiperioden, skal kunden bære alle omkostninger ved 
reparation. 
Kunden mister sine garantikrav i tilfælde af: 

 mekanisk skade forårsaget af kunden 

 ukorrekt brug eller demontering af produktet, manglende overensstemmelse med de givne 
instruktioner 

 uautoriseret demontering af produktet 

 mekanisk, kemisk, termisk eller anden skade som følge af aggressive 
omgivelser eller dårlige vejrforhold 

 utilfredshed med præstationen, som skyldes ukorrekt produktvalg 
anvendelse med teknisk ikke-overensstemmende produkter 

 dårlig vedligeholdelse af produktet samt udskiftning af dele af produktet med 
ikke originale dele. 

KONČAR-MES d.d. vil ikke blive holdt ansvarlig for tab af indkomst, tab som følge af 
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manglende anvendelsesevne, afbrydelse af produktionen, tabt arbejde eller indirekte, immaterielle, 
kollateral- eller 
følgeskader for kunden eller tredjepart. 
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Ordrevejledning 
Alle ovennævnte standard reservedele adskiller sig fra hinanden, afhængig af motorens type, 
byggestørrelse, serie og mulige, særlige egenskaber. 

For at give os mulighed for at fastslå dem præcist, skal du i forbindelse med ordreafgivelsen 
forsikre dig om, at følgende data er tilgængelige: 

 Reservedelens navn og positionsnummer ifølge ovenstående liste og 
eksplosionsafbildning 

 motorens typebetegnelse  
 motorkodenummer 

Eksempel: 
Pos.  5  blæser 

5AT 71B-2/T3  ;  B3 
A500201 

 

fra motorens typeskilt 
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IEC 
Tre-fase 

eksplosionssikre 
kortslutnings-

induktionsmotorer 
afskærmning 

"d/db" 
typebetegnelse 

 

 
 

AT, ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV 
 

 størrelser  
 

71-112 (5AT serie),  90-315 (7AT serie): 
 

Pos Navn 

1 Stator 

2 Rotor  

3 DE lejeskjold - B3, B5, 
B14 

4 NDE lejeskjold 

5 Blæser 

6 Blæserdæksel 

7 Bøsningsisolatorer 

8 Klemkasse  
O-ring 

9 Klemkasse 

10 Klemkasse dæksel O-
ring 

11 Klemkasse dæksel 

12 Dæksel 

13 Kabelforskruning 

13,1 Kabeladapter 

14 Prop 

15 Leje DE  

15,1 Leje NDE  

16 Bølgeskive 

17 Låsering 

18 Feder 

18,1 Feder NDE 

20 Fod, højre 

21 Fod, venstre 

22 Løfteøje 

26 Fastspændingsbolt 
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