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1. OBECNÉ 
 

Tyto základní pokyny odkazují na normu EN/IEC nízkonapěťových indukčních motorů s 
klecovým vinutým a plně uzavřenou konstrukcí (třída ochrany IP55 nebo vyšší v 
souladu s normou IEC 60034-5) s žebrovaným vnějším povrchem chlazeným 
vestavěným ventilátorem nacházejícím se pod krytem ventilátoru (metoda chlazení 
IC411 v souladu s normou IEC 60034-6), o velikostech rámu 56–315 nebo konstrukcí 
odolnou proti kapající vodě (třída ochrany IP23 v souladu s normou IEC 60034-5) s 
hladkým rámem chlazeným interně pomocí vestavěného ventilátoru nacházejícího se 
pod krytem ložiska NDE (metoda chlazení IC01 v souladu s normou IEC 60034-6) o 
velikostech rámu 180–250. řadu, konstrukci a typ lze určit z typového označení motoru. 
Typové označení obsahuje skupinu písmen a čísel určených interní normou výrobce. 

A B C D  

5 AZ 100LB-4 A  

    D –Volitelné příslušenství 

    C – velikost motoru, rámu a polarita 

    B – konstrukce a typ stroje 

    A – označení řady 

 
Označení řady (značka A): 

5 konstrukce řady motorů s krytem z hliníkové slitiny (konstrukce B3 – odlévaná 
základna) 

7 a 8 konstrukce řady motorů s krytem z litiny (konstrukce B3 – montovaná 
základna) 

Typové označení motoru (značka B): 

AZ zcela uzavřený indukční motor  
AZA motory s různými mechanickými konstrukcemi  
ABZ lodní motory  
AZC jednofázové kapacitní motory  
AZCD jednofázové kapacitní motory / startéry 
AZCG jednofázové indukční generátory 
AZCJ jednofázové kapacitní startéry  
AZCS motory s připojením Steinmetz  
AZD motory pro pohony výtahů  
AZE motory s různými nestandardními elektrickými konstrukcemi 
AZG indukční generátory  
AZH motory se zvýšeným výkonem  
AZK motory s elektromagnetickou brzdou  
AZN motory odolné proti výbuchu: příklad ochrany: „nejiskřící elektrický přístroj pro 

oblast typu 2 bez elektrického jističe – Ex nA II“ 
AZP vícerychlostní motory se stálým momentem v celém rozsahu otáček 
AZPV vícerychlostní motory pro ventilátory  
AZS motory odolné proti výbuchu: příklad ochrany „zvýšená bezpečnost – Ex e II“ 
AT motory odolné proti výbuchu: příklad ochrany: „odolné proti ohni – Ex d(e)  I/II“ 
AZV motory pro pohony ventilátorů se speciálním vinutím 
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Značka C znamená následující možnosti: 

56–315 rozměry rámu  
S, M, L  délka krytu  
A, B, C aktivní délka části s krytem o stejné délce  
2,4, 6/4.. polarita motoru 
 
Volitelná značka nebo konstrukce stroje (značka D): 
 
A motory s topnou vložkou vinutí 
G motory se zpětnovazební smyčkou  
K motory s připojovacím kabelem  
S motory s vestavěným spínačem 
T motory s tepelnou ochranou  
V motory s nucenou ventilací (samostatný ventilátor) 
Z motory s vinutím statory zaplněným sloučeninami 

Všechny motory na tomto seznamu jsou vyrobeny v základní konstrukci s třídou 
ochrany IP55. Jedná se o typ ochranu, která chrání osoby před kontaktem s částmi pod 
elektrickým napětím (části „pod napětím“) a pohyblivé části uvnitř krytu. Chrání také 
samotné elektrické zařízení před škodlivým usazováním prachu a před vodními 
kapkami ze všech směrů. Třída ochrany je definována na štítku motoru a při instalaci 
motoru do pracovní polohy je nutné ji vzít v úvahu.  
Na požádání jsou k dispozici také motory splňující další třídy ochrany, obvykle IP56, 
IP65 a IP66. 
 
2. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Motory je nutné přepravovat prostředky a způsobem, který zabrání případnému 
poškození, například je nutné je umístit do přesně stejné polohy, jako v základním a 
původním přepravním balením. Doporučujeme je skladovat v interiérech co nejdál od 
případných nebezpečí koroze. V případě dlouhodobého skladování je nutné alespoň 
jednou ročně otočit rotor ručně o celou jednu otáčku. Pokud od dodání uplynuly 3 roky, 
během kterých nebyl motor spuštěn, je nutné vyměnit ložiska nebo pokud se jedná o 
druh s možností domazání, proveďte postup uvedený v odstavci 6. 
Manipulaci za účelem skladování je nutné provádět běžným způsobem pomocí 
zvedacích kroužků na motorech nebo systému palet. 

3. NASTAVENÍ DO PRACOVNÍ POLOHY 

Motory se základnou je nutné umístit na tvrdý podklad odpovídající jejich velikosti a 
montážním požadavkům uvedeným v normě IEC 60034-7 a upevněným pomocí 
šroubů. Motory s přírubou se upevňují přímo pomocí šroubů na protikus poháněného 
stroje.  
Před nastavením motoru do pracovní polohy je nutné z hřídele odstranit ochranný 
válcový kryt. Motory je nutné umístit tak, aby byla zajištěna dostatečná ventilace a 
přenos tepla. Minimální vzdálenost od krytu ventilátoru nebo od otvorů sání / mřížky 
výfuku po překážku se udává v mm a musí být rovna rozměrům rámu / výšce hřídele 
uvedeného motoru. 

Motory jsou určeny pro montáž do venkovních prostor a do interiérů pro práci v 
prostředí s mírnou vlhkostí, nízkou náchylností ke korozi, rozsahem teplot od -20 do 
+40 °C a do výšek 1 000 m nad hladinou moře nebo pro montáž do oblastí interiérů bez 
prachu (skupina AO, ABO). 

V případě omezených možností chlazení ve vyšších výškách nebo při vyšších teplotách 
okolního prostředí je nutné změnit výkon motoru, aby odpovídal hodnotám uvedeným v 
tabulkách níže: 
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Teplota chladicího  
vzduchu ve °C 

30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 

% jmenovitého výkonu  100% 100% 100% 96% 91% 86% 80% 

 

Nadmořská výška [m] 2000 3000 4000 

% jmenovitého výkonu při teplotě okolí 40 °C 92% 84% 78% 

Jmenovitý výkon při okolní teplotě ve °C 32 °C 24 °C 16 °C 

Motory vyrobené s ochranným vinutím pro tropické pracovní podmínky jsou označeny 
nápisem „TROPICALIZED“. 

Před montáží je nutné motor zkontrolovat, zda není poškozen a nejsou poškozené jeho 
montážní úchyty, což by mohlo ovlivnit správný chod motoru. Během sestavení na 
převodovce nebo poháněném stroji je nutné zamezit používání nadměrné síly a do 
motoru nebouchat, zvláště ve směru hnací osy motoru, protože by mohlo dojít k 
poškození ložiska nebo trvalému narušení bezpečnostních vůli v motoru chráněných 
pomocí „krytu odolném proti výbuchu – d“. Je-li to nutné, lze data týkající se povoleného 
radiálních a osových sil působících na motor DE a závisejících na typu montáže 
vyžádat od výrobce. Všechny upevňovací šrouby je nutné dotáhnout odpovídajícím 
momentem, aby bylo možné zajistit hladkou práci motoru, bez vibrací, deformací nebo 
nadměrného namáhání. Šrouby je nutné zajistit, aby nedošlo k jejich povolení. 
Pokud použijete tuhé spoje, je nutné během montáže zajistit správnou osové 
rovnoběžnost s hřídelí DE (v souladu s nákresem) a u řemenic je nutné vzít v úvahu sílu 
napnutí řemene a její kolmost na hřídel DE. 
 

 
 
Rotory jsou dynamicky vyvažované pomocí polovičních kotev v souladu s ISO 8821, 
takže všechny prvky, které jsou přímo upevněné na hřídeli DE motoru musí být také 
dynamicky vyvažované stejným způsobem. 
 
4. PŘIPOJOVÁNÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI A BEZPEČNOSTNÍ/OCHRANNÁ OPATŘENÍ 
Před připojením motoru ke zdroji napájení je nutné dát velký pozor na následující 
položky: 

 zda údaje na štítku motoru odpovídají napětí a frekvenci napájecího zdroje 
 zda jsou svorky připojeny v souladu se schématem zapojení uvedeným uvnitř 

spínací skřínky motoru nebo v souladu s údaji na štítku a samotným napájecím 
zdrojem (v případě, že je třeba motor startovat pomocí spínače Y/D, je nutné 
odstranit můstky z kontaktů svorky!) 

 zda je ochrana dílů pod napětích udržována v souladu s místními bezpečnostními 
předpisy. Zemnicí vodič je nutné připojit ke speciálně označenému místu uvnitř 

 

HNANÝ 

STROJ 

SPOJKA 

ELEKTROM

OTOR 
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spínací skřínky a motor je nutné také uzemnit pomocí šroubu nacházejícího se 
mimo rám. Průřez zemnícího vodiče musí být větší, nebo roven průměru fázového 
vodiče. Vnější svorky pro uzemnění se předpokládají u zemnícího vodiče o 
minimálním průřezu 4 mm

2
 (rozměry rámu až do 180) nebo 16 mm

2
 (rozměry rámu 

200 až 315) 
 všechna platná bezpečnostní opatření musí být dodržena v souladu se skutečným 

systémem ochrany proti zásahu elektrickým proudem 
 zda interiér spínací skřínky neobsahuje nečistoty, částice spojovacího materiálu a 

podobně 
 zda jsou všechny svorky na kontaktu svorky motoru pevně utažené. Max. 

utahovací momenty činí: M4 – 2 Nm, M5 – 3,2 Nm, M6 – 5 Nm, M8 – 10 Nm a 
M10 – 20 Nm 

 zda je přívodní napájecí kabel (a případně kabely pro pomocná zařízení) vhodně 
utěsněn pomocí těsnění na kabely spínací skřínky motoru 

 zda je zajištěna odpovídající ochrana proti zkratu a přetížení (pojistky, bimetalová 
relé, tepelná ochrana a podobně) 

 zda je připojení motoru k napájení provedeno pomocí kabelu s odpovídajícím 
průřezem a tepelným odporem (pro motory řady AT jsou na kabely kladeny 
speciální požadavky uvedené v „prohlášení výrobce“)� 

K třífázovým napájecím zdrojům o napětí 400 V lze připojit motory s údaji na štítku D/Y 
400/690V v zapojení do trojúhelníku (D) v souladu se schématem zapojení uvedeném 
uvnitř spínací skřínky. 
Ke stejné napájecí síti lze také připojit motory s údaji na štítku D/Y 230/400 V v zapojení 
do hvězdy (Y). Motory s těmito údaji lze připojit také na třífázové síťové napětí 230 V, 
ale musí být připojeny v zapojení do trojúhelníku (D). Běžně se motory připojují k 
napájecí síti pomocí tříkolíkových spínačů, třípólových jističů nebo stykačů motoru. 
V případě startování pomocí spínače hvězda/trojúhelník (Y/D) musí být vinutí motoru 
pro jmenovité napětí zapojeno do trojúhelníku (D). V tomto případě se bude startování 
rovnat 1/3 takového proudu v přímém připojení a stejně tak i startovací moment a je 
nutné to vzít v úvahu. V takovém případě může být možné motor nastartovat pouze bez 
zatížení. Dvourychlostní motory se sériově paralelním zapojením (odbočné vinutí – 
rychlostní poměr 1:2) se startují pomocí speciálního spínače. Síť spojující dvou a 
vícerychlostní motory se vytváří v souladu se schématem zapojení označeným uvnitř 
spínací skřínky motoru s odpovídající ochranou proti zkratu a přetížení. 
Obecně jsou třífázové motory vyrobené společností KONČAR-MES d.d. navrženy v 
souladu s požadavky normy IEC 60038 a mohou bez problému pracovat se 
stanoveným jmenovitým výkonem a momentem s odchylkou síťového napětí ±10 %, 
zatímco jednofázové motory společnosti KONČAR-MES d.d mohou za stejných 
podmínek pracovat s odchylkou síťového napětí/frekvence ±5 % / ±1 %. Pokud je 
odchylka napětí překročena, nelze motor zatížit jmenovitým momentem, ale 
momentem, který je nutné opravit o příslušný pokles napětí. 
Pro pohony, ve kterých je motor napájen pomocí statického frekvenčního měniče 
(regulátoru otáček), platí doporučení z normy IEC 60034-17, takže vezmeme-li je v 
úvahu, je nutné při výběru regulátoru otáček nutné dávat velký pozor. Pro napájení 
motoru je vhodné použít frekvenční měnič (regulátor otáček) vybavený výstupním dU/dt 
filtrem za účelem dosažení vyšší životnosti vinutí motoru. U každého zdroje je užitečné 
kontaktovat výrobce motoru ohledně vlastností motoru a rozsahu regulace. 
Pokud motor obsahuje vestavěné antikondenzační radiátory, musí být připojené v 
souladu s připojenými montážními pokyny a musí být pod napětím, když je motor v 
klidu. 
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5. ZMĚNA SMĚRU OTÁČENÍ A POČET SPUŠTĚNÍ ZA HODINU 
Motory se standardní konstrukcí se otáčí po směru hodinových ručiček z pohledu 
hřídele DE a jsou připojeny v souladu s montážními pokyny. Změna směru otáčení se 
obvykle provádí změnou pořadí svorek dvou napájecích fází. Při časté změně směru 
otáčení je nutné použít speciální spínač pro obrácení směru a dávat pozor na počet 
povolených změn směru za hodinu pro konkrétní pohon a zatížení (je-li to nutné, 
poraďte se s výrobcem). To samé platí pro povolený počet spuštění, aby nedošlo k 
přetížení motoru. 
Změna směru otáčení u jednofázových motorů se provádí pomocí výměny konektorů 
hlavní nebo pomocné fáze. Před obrácením směru musí být motor v klidu (v opačném 
případě si zachová stejný směr otáčení). 
 
6. ÚDRŽBA 
Motory jsou navržené pro snadnou a jednoduchou údržbu. Správně namontované a 
elektricky / tepelně chráněné dokáží pracovat několik let. 
Pravidelně je nutné čistit vnější povrchy a pokud motory pracují v prostředí, kde mohou 
nečistoty ucpat ventilační otvory v krytu ventilátoru nebo zaplnit prostory mezi chladicími 
žebry, je nutné tyto nečistoty odstranit stlačeným vzduchem nebo odmést pomocí 
kartáče. Jakékoliv odchylky od jmenovitých výkonů motoru nebo nepravidelný chod 
motoru je nutné pečlivě prověřit a zjistit příčinu (tj. zvýšený proud do motoru, zvýšená 
teplota nad povolenou hodnotu pro uvedenou třídu izolace, zvýšené vibrace, podivné 
zvuky, přítomnost zápachu pálící se izolace, aktivace zařízení ochrany motoru a 
podobně). Pokud je tento problém způsoben motorem, je nutné nechat opravářské 
práce provést u oprávněných a zkušených osob.   
Pro náhradní díly kontaktujte výrobce a uveďte přesné označení typu motoru a kódové 
číslo ze štítku motoru (přečtěte si přiložené pokyny objednávání). 
Standardní sestava ložisek obsahuje kuličková ložiska s jednou řadou hlubokých drážek 
(ZZ nebo 2RS), s vůlí C3 (motory řady 7AT132-280 jsou vyrobeny s ložisky se 
standardní vůlí) jak je uvedeno v tabulce níže. Ložiska mají doživotní náplň maziva. 
Výměna ložiska v případě poškození, hluku nebo pravidelného servisního intervalu 
musí být provedena pomocí vhodných nástrojů a bez použití nadměrné síly a úderů. 
Pokud jsou do motoru vestavěna ložiska s možností opakovaného mazání, jsou 
intervaly mezi opakováním mazání uvedeny v připojeném grafu. Během servisní opravy 
je nutné tato ložiska sejmout správným způsobem z hřídele, dobře omýt v benzínu, 
vysušit, nasadit správným způsobem na hřídel, opět namazat vhodným mazivem tak, 
aby byly přibližně 2/3 volného prostoru ložiska zaplněny mazivem. Případně lze pro 
stálé mazání opětovné mazání provést za chodu motoru pomocí maznic nacházejících 
se na krytech ložiska pomocí ručního čerpadla. V závislosti na velikost motoru (většinou 
132–280) je při každém mazání nutné vtlačit přibližně 20–40 gramů maziva. 
Doporučujeme používat značky maziv SKF, LIS-2 (INA), SHELL  ALVANIA G3, ESSO 
UNIREX N3 nebo jiná maziva se základem z lithiového mýdla s teplotou odkapávání 
180–200 

0
C určená pro použití v prostředí s rozsahem teplot od –20 °C do +150 °C. 

 
 

Velikost 
rámu 

Typ ložiska na obou 
stranách pro řadu 5 a 

7. 

Typ ložiska na stranách 
DE/NDE pro řadu 8. 

Konstrukce 
T.E. 

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 6311 
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200 6312 – 2Z ili 2RS 
2 póly: 6312 

4 póly: NU 312 / 6312 

225 6313 – 2Z ili 2RS 
2 póly: 6313 

4 póly: NU 313 / 6313 

250 6314 – 2Z ili 2RS 
2 póly: 6315 

4 póly: NU 315 / 6315 

280 
 

315 

6316  C3 
 

6316  C3 

2 póly: 6317 / 6314 
4 póly: NU 317 / 63142 

póly: 6317 / 6317 
4 póly: NU 319 / 6319 

 
 
Na požádání lze u motorů o velikostech rámu 132–250 vestavět jednořadá kuličková 
ložiska u řady NU. 
Poznámky: tabulka platí pro všechny polarity jednorychlostních a vícerychlostních 
motorů a pro všechna montážní uspořádání v souladu s normou IEC 60034-7 
(EN60034-7) 

 jmenovitá životnost ložiska za stanovených pracovních podmínek činí minimálně 
40 000 hodin u motorů s 4, 6 a 8 kontakty a minimálně 25 000 pracovních hodin u 
motorů s 2 kontakty připojenými k napájecí síti o frekvenci 50 Hz. 

 
Graf určující interval mazání ložiska: 

 
Příklad:  

Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou s vnitřním průměrem 40 mm a otáčkami 
1 500 ot/min. je nutné mazat přibližně každých 6 000 pracovních hodin (interpolace). 
d – vnitřní průměr ložiska (mm) 
n – ot/min. (min

-1
) 

tf  - interval mazání (pracovní hodiny) 
 
Během každé demontáže motoru doporučujeme namontovat nová těsnění hřídele a 
těsnění zajišťující třídu ochrany motoru. 

N
 [

m
in

-1
] 

Kuličková ložiska 
s hlubokou 

drážkou 

Válečková 
ložiska 
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7. ZÁKLADNÍ URČENÍ MOTORŮ V PRODUKTOVÝCH ŘADÁCH 
 
Každý motor v produktové řadě je dodáván se štítkem, kde jsou uvedeny základní údaje 
o produktu a jmenovité elektrické údaje. 

Základní typový štítek    

 

 
Základní typový štítek pro 

vícenapěťové oblasti nebo pro 
motory řízené pomocí Exd(e) přes 

regulátor otáček  
(pracovní cyklus S9) 

 

 
 
Na typovém štítku jsou uvedeny následující údaje: 
Kód: Číslo motoru používané k identifikaci během výroby a jako reference pro 

objednávání náhradních dílů pro motor během údržby. 
N

0
: Tovární číslo motoru kombinované s datem výroby 

~: Počet fází motoru ( 1 – jednofázový, 3 – třífázový) 
Typ: Typové označení motoru v souladu s vysvětlením v úvodní části těchto pokynů 

kombinované s typem montáže (B3, B5, B14...) 
V, Hz:  Napětí a frekvence napájecího zdroje, pro který je motor vyroben a se kterými 

motor běží se jmenovitými vlastnostmi, pokud je provozován pod jmenovitým 
zatížením kW sloupec 

A, min
-1

,cos φ:  udávané vlastnosti generované motorem pod jmenovitým zatížením 
To: Teplota prostředí pro kterou je motor postaven a ve které ho lze zatížit jmenovitým 

výkonem.  
Cl: Systém izolace používaný v motoru  (F – nejvyšší povolená teplota 155 °C, H – 

180 °C) 
IP: Třída ochrany dosažená díky krytu a konstrukcí těsnění ložiska s ohledem na 

škodlivý vliv vody a prachu. 
S: Typ pracovního cyklu, pro který je motor postaven (S1 – S10) 
 
Polední řádek typového štítku obsahuje údaje týkající se namontovaného pomocného vybavení. 
U jednofázových motorů – informace o nainstalovaných provozních/startovacích kondenzátorech.  
U motorů s brzdami – informace o jmenovitém momentu a napětí brzd.  
Pro motory pex – informace o nainstalovaných ochranných prvcích (PTC..).  
U motorů s radiátory vinutí – informace o výkonu a napětí radiátorů. 
U motorů s nucenou ventilací (samostatný ventilátor) – informace o napětí ventilátoru a výkonu… 
Pro motory vybavení typovým štítkem pro vícenapěťové oblasti nebo motory s řízením EExd(e) 
pomocí regulátoru otáček (pracovní cyklus S9), uvedeny jsou údaje o otáčkách a příslušných 
jmenovitých vlastnostech. 
 
Na těchto typových štítcích lze nalézt další údaje: 
IC: typ chlazení (IC411 – vlastní ventilace, IC 410 – bez ventilace...) 
Rise: informace o určeném zahřívání motoru ve jmenovitých podmínkách (B – 80K, F – 

105K při teplotě prostředí 40 °C 
DE/NDE: informace o nainstalovaném typu ložiska 

 
 
 

Základní typový štítek motoru 

Základní typový štítek pro vícenapěťové oblasti, 
typový štítem pro hnací motor S9 řízený pomocí 
EExd(e) přes regulátor otáček 
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Řada motorů 5/6/7/8 je navržena a testována v souladu s normou IEC 60034-1 (řádek 
8.5 a 8.6) a může pracovat přes statický frekvenční měnič za podmínek, které jsou v 
souladu s normou IEC 60034-17 v rozsahu regulace od 5 do 60 Hz pro polaritu motoru 
2p=2 a pro další polarity v rozsahu regulace od 5 do 100 Hz se zatížením zobrazeným v 
grafu 1. Motory vhodné pro napájení přes statický frekvenční měnič mají ve vinutí 
vestavěnou tepelnou ochranu. Samotný statický frekvenční měnič se nachází mimo 
nebezpečnou oblast. Na dodatečném typovém štítku jsou uvedeny vlastnosti motoru 
pro různé frekvence.  
 
Graf 1. Napájení přes statický frekvenční měnič (dovolené zatížení platí pro nepřetržitý 

pracovní cyklus S1) 
 

M/Mn (%)= f ( f ( Hz ) ) - drive through the frequency converter 

 

 

 
Typové štítky jsou obvykle připevněny pomocí nýtů na hlavním krytu motoru a pokud to 
není možné, nachází se na krytu ventilátoru nebo v pouzdře jednofázových motorů na 
plastové krabici případně v místě, kde je zajištěna čitelnost uvedených údajů.  
Při objednávání náhradních dílů jsou nejdůležitější údaje: Kód motoru a samozřejmě 
údaje týkající se potřebného náhradního dílu, který je nutné vyměnit během opravy 
nebo běžné údržby. 
 
Společně s těmito pokyny je dodáváno rozšířené schéma sestavení s informace k 
objednávání. 
 
 
 
Kontrola řemenového pohonu 
U řemenového pohonu je nutné dbát na pravidelné kontroly během prvních 
provozních hodin. Hnací řemen je nutné kontrolovat a dotahovat (je-li to nutné) 
po provozní době od 0,5 do 4 hodin po plném zatížení a následně v intervalech 
přibližně 24 provozních hodin. 
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Kontrola požadovaného napnutí řemene se provádí na základě jeho průvěsu 
způsobeného silou Fg. Chcete-li změřit stav průvěsu, použijte měřidlo se 
závěsem A uprostřed volného řemene. Vynulujte ukazatel. Aplikujte testovací sílu 
v souladu se stupnicí C. Za tímto účelem posuňte měřidlo o 90 stupňů od volného 
řemene. Přečtěte hloubku vtisknutí na stupnici D ukazatele. Vztah napínací síly 
řemene Fp, tlakové síly Fg a průvěsu lze vyjádřit následující přibližnou rovnicí: 

   NFfaF gp 20...10cos/25,0   . 

Hodnota síly Fg pro řemeny je určena v souladu s průřezem, pokud není průvěs 

menší než af 016,0  (a – vzdálenost osy), u řemenů uvedených v tabulce 1. 

Průřez 

řemene
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  
Je-li to nutné, nastavte průvěs řemene na stanovenou hodnotu, dokud není 
dosažena hloubka vtisknutí f.  Pokud není hnací řemen správně dotažen, dojde k 
neodpovídajícími přenosu výkonu a předčasnému selhání hnacího řemene. Příliš 
vysoké napnutí navíc způsobí opotřebení ložisek. Při dotahování řemene ověřte, 
zda se podélné zarovnání řemene neodchyluje o více než 1 stupeň. 
 
8. DODATEČNÉ INFORMACE O PROVOZU A ÚDRŽBĚ TÝKAJÍCÍ SE 

JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ/ŘAD/TYPOVÝCH URČENÍ 

MOTORY ŘADY/TYPOVÉHO URČENÍ 5.xAZC/AZCD (JEDNOFÁZOVÉ MOTORY) 

 během montáže a přepravy je nutné dbát opatrnosti, aby nedošlo k nárazům do 
termoplastické spínací skřínky (obsahuje startovací a provozní kondenzátory) 

 nejčastěji používaná ochrana proti přehřátí vinutí u jednofázových motorů pracuje 
pomocí bimetalových termospínačů (automatické restartování) a spínačů typu 
klixon (manuální restartování) 

 motory s tepelnou ochranou pro automatické restartování je nutné používat pouze 
v místech, kde je to dovoleno bezpečnostními předpisy, aby nedošlo ke 
zranění (tj. nikdy u cirkulárek, truhlářského náčiní a brusek, fréz, sekaček a 
podobně) 

 nedoporučujeme startovat jednofázové motory s kondenzátory více než 20krát za 
hodinu, protože by mohlo dojít k poškození kondenzátorů 

 tyto motory jsou standardně připojeny k napájecí síti o napětí 230 V ±5 % 50 Hz, 
pomocí které dosahují jmenovitých výkonů uvedených na typovém štítku 
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MOTORY ŘADY/TYPOVÝCH URČENÍ 5.xAZK/AZPK A 7AZK/AZPK   
(S VESTAVĚNOU BEZPEČNOSTNÍ ELEKTROMAGNETICKOU BRZDOU) 

 při připojování je nutné dodržovat pokyny uvedené uvnitř spínací skřínky motoru 
 v závislosti na pracovních požadavcích týkajících se doby aktivace brzdy (vypnuté 

napájení), lze brzdu připojit takovým způsobem, že její odpojení se provádí pomocí 
obvodu se střídavým proudem (standardní aktivace) nebo pomocí obvodu se 
stejnosměrným proudem, pomocí kterých lze dobu aktivace zkrátit 30–40krát 

 v závislosti na dostupné napájecím zdroji mohou být motory vestavěny do: 

- můstkového usměrňovače, kdy je motor určen pro zapojení do trojúhelníku 
(380/400 D) s existujícím zemnicím vodičem (usměrňovač je připojen mezi fázi a 
zemnění), nebo zapojení do hvězdy (380/400 Y) kde je usměrňovač připojen mezi 
jednu fázi a střed zapojení do hvězdy, napětí usměrňovače = 220/230 V 

- půlvlnový usměrňovač, pokud je motor určen pro zapojení do trojúhelníku 
(380/400 D) s neexistujícím zemnicím vodičem (usměrňovač je nasměrován mezi 
dvě fáze), napětí usměrňovače = 380/400 V. Vinutí brzdicí cívky je v obou 
případech určeno pro napájecí napětí 190 VDC 

 brzda s napájecím napětím vinutí cívky 24 VDC nebo 48 VDC je připojena přes 
transformátor a napájecí usměrňovač nacházející se ve vhodné spínací skřínce 
dodané zákazníkem a je připojena k motoru za provozu pomocí spojovacího 
spínače 

 vzduchová mezera brzdy je nastavena výrobcem pomocí šroubů (pol. 3) na 
jmenovitou hodnotu (I = 0,3–0,45 mm) 

Jako náhradní díl doporučujeme objednat vhodný usměrňovač brzdy (pol. 34) ze 
seznamu standardních náhradních dílů.  

Schéma bezpečnostní elektromagnetické brzdy 

 

1 Pryžový kryt 6 Štít NDE 

2 Vzduchová mezera 7 Brzdový kotouč 

3 Montážní šroub brzdy 8 Deska armatury 
4 Ventilátor 9 Pružina 

5 Kryt ventilátoru 10. Elektromagnet brzdy 

I = 0,3–0,45 mm 
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MOTORY ŘADY/TYPOVÉHO OZNAČENÍ 5 A 7AT (ATP, ATPV, ABT, ABTP, 
ABTPV), CHRÁNĚNÉ PROTI VÝBUCHU POMOCÍ OCHRANY TYPU „ODOLNÉ 
PROTI VÝBUCHU – d“ 

MOTORY ŘADY/TYPOVÉHO OZNAČENÍ 5.xAZS (ABZS), CHRÁNĚNÉ PROTI 
VÝBUCHU POMOCÍ OCHRANY TYPU „ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST –e“ 

MOTORY ŘADY/TYPOVÉHO OZNAČENÍ 5.x A 7AZN (ABZN CHRÁNĚNÉ PROTI 
VÝBUCHU POMOCÍ OCHRANY TYPU „NEJISKŘICÍ ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ PRO 
OBLAST 2 – n“ 

Pro tyto řady motorů byla společně s těmito pokyny vydáno „prohlášení výrobce“ jako 
ověření, že byla provedena kontrola a testování motoru a že motory jsou vyrobeny v 
souladu s certifikovanou dokumentací: 
– motory je nutné instalovat a používat v souladu s příslušnými předpisy pro ochrany 
proti výbuchu týkající se klasifikací nebezpečný zón, oblastí používání a skupin 
hořlavých materiálů nebo v souladu s typovým štítkem motoru a údaji ochrany Ex na 
typovém štítku. Motory s ochranou Ex „d“ a „n“ lze napájet pomocí statického 
frekvenčního měniče za podmínek v souladu s normou IEC 60034-17. V takových 
případech musí motory obsahovat vestavěnou tepelnou ochranu ve vinutí statoru. U 
těchto motorů společně s „prohlášením výrobce“, „dodatkem k prohlášení výrobce“ je 
také vydáván dokument s určeným rozsahem regulace a požadovaným snížením 
momentu/výkonu v závislosti na provozních podmínkách. V případě, že si nejste jisti, 
kontaktujte výrobce. 
– motory s ochranou Ex pomocí stínění „d“ určené pro použití v důlních zařízeních 
nejsou vhodné pro oblasti s náročnými provozními podmínkami. 
– ochranu proti přetížení v řídicí skřínce (u instalovaných motorů), je nutné upravit v 
souladu s normou IEC 60079-14 a u motorů s ochranou Ex dodatečně zvýšit 
bezpečnost, v souladu s kritickou dobou zahřívání do dosažení povolené maximální 
teploty motoru pro konkrétní třídu teploty uvedenou na typovém štítku motoru a podle 
hodnoty IA/IN uvedené na typovém štítku motoru. 
– všechny motory musí být vybaveny vhodnými koncovkami kabelů v souladu s 
požadavky příslušných norem. Pro kabelové koncovky s válcovým závitem se dosahuje 
ochrana proti povolení pomocí matice ve vnitřní části krytu (kontramatice) nebo pomocí 
vhodné výplně (např. LOCTITE 243). Motory se z továrny zasílají bez výplně a 
odpovědnost za zajištění koncovky před uvolněním nese oprávněný personál při 
montáži motoru.  
- Kabelové průchodky jsou navrženy pomocí kabelových koncovek Mxx x1,5 jako v 
tabulce. V případě, že se některé liší, jsou uvedeny na typovém štítku nebo v 
prohlášení. 
 

Cap of gland Body of gland Cap of gland Body of gland

63 1 x M16 x 1,5 5-10 2,5 2,0 160 1 x M32 x 1,5 + plug 18-25 9,0 5,0

71 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 180 1 x M40 x 1,5 + plug 22-32 17,5 9,5

80 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 200 1 x M40 x 1,5 22-32 17,5 9,5

90 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 225 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

100 1 x M25 x 1,5 6-18 8,0 3,5 250 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

112 1 x M25 x 1,5 6-18 8,0 3,5 280 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

132 1 x M32 x 1,5 + plug 18-25 9,0 5,0 315 2 x M63 x 1,5 34-44 23,0 15,5

Diametar of connection 

cable, mm

Recomended tughtening 

torque, Nm

Series 5AT / 7AT 5 AZS / 5 AZN / 7 AZN

IEC motor 

size

IEC motor 

size
Number of glands x gland size

Diametar of connection 

cable, mm

Recomended tughtening 

torque, Nm

Series 5AT / 7AT 5 AZS / 5 AZN / 7 AZN

Number of glands x gland 

size
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–U motorů dodávaných se závity pro upevnění kabelových koncovek a ochrannými 
plastovými zátkami do závitů vyrobenými v souladu s předpisy, je autorizovaný 
dodavatel povinen instalovat certifikované kabelové koncovky do těchto otvorů nebo, 
pokud jsou k dispozici další otvory, je uzavřít pomocí certifikovaných zátek v souladu s 
předpisy. Navíc k provedení připojení je nutné motory připojit pomocí izolovaných 
svorek. 
-V případě montáže a demontáže motorů je nutné zajistit stávající mechanickou 
ochranu (použití těsnicích prostředků na stykové povrchy, potažení šroubových spojů 
plnicími prostředky, aplikace mazacích náplní do ložisek, mazání těsnění hřídele...) 

 
Konkrétní požadavky týkající se značky X certifikátu agentury EX 
S ohledem na zvláštnosti týkající se omezení používání, montáže a údržby tvoří motory Ex řady 
produktů a jelikož je zde nelze všechny uvést, žádáme uživatele a autorizovaný personál, aby si pro 
instalaci zařízení prostudoval prohlášení výrobce, ve kterém nalezne veškerá omezení pro příslušný 
motor. 
Opravy těchto motorů je nutné provádět u výrobce KONČAR - MES d.d. nebo v autorizovaných 
opravářských dílnách uvedených na seznamu. V Chorvatsku se jedná o dílny uvedené na registru 
opravářů pod technickým dohledem agentury Ex DZNMRH. V cizích zemích se jedná o opraváře, 
kteří splňují místní předpisy. 
Bez speciálního písemného svolení od výrobce je každá akce, která by mohla mít vliv na ochranu 
motoru proti výbuchu (během záručního období nebo po něm) výlučnou odpovědností osob 
provádějících tento postup, zvláště pak: 
- pokud jsou postupy prováděny mimo na ochranných systémech motorů s ochranou Ex „d“. Během 
takových postupů je nutné si vyžádat pokyny (a rozměry) od společnosti KONČAR – MES d.d., 
protože vzduchové mezery jsou menší, než ty povolené normou EN 60079-0,-1. 
- Napájecí kabely motorů určené pro okolní teploty do + 60 °C by měly být vhodné pro provozní 
teploty rovné nebo větší než 85 °C, pro okolní teploty +80 °C by měly přívodní kabely snášet 
provozní teploty rovné nebo větší než 105 °C. 
- Šrouby používané pro upevňování dílů krytu motoru o velikosti 132, 160, 180 a 280 musí mít 
hodnotu namáhání na mez průtažnosti vyšší než 800 N/mm

2
. 

- Šrouby používané pro upevňování dílů krytu motoru o velikosti 200, 225 a 250 musí mít hodnotu 
namáhání na mez průtažnosti vyšší než 1 200 N/mm

2
 pro sestavení se štítem a hodnotu 800 N/mm

2
 

pro sestavení se spínací skřínkou. 
- Motory dodávané s trvale připojenými kabely musí mít tyto kabely chráněny proti nebezpečí 
poškození vlivem mechanického zatížení. Koncovky musí být vyrobeny v souladu s jedním z typů 
ochrany uvedených v normách EN 60079-0 / EN 61241-0 v souladu s pravidly montáže platnými na 
pracovišti.  
- Motor je sestaven v souladu s normou IEC 60034-17, takže je schopen pracovat s napájecími 
zdroji z frekvenčním měničem ( 2p=2; 5 až 87 Hz a 2p=4, 6, 8; 5 až 100 Hz). V souladu s normou 
IEC 60034-11 se vinutí motoru v souladu s třídou teploty nachází tří snímače (T4) PTC-130 °C 
nebo ( T3)150°C ± 5 °C. Vlastnosti tepelných snímačů jsou v souladu s normou DIN 44081/44082. 
Rozsah regulace rychlosti je definován údaji uvedenými na typovém štítku motoru a uvedený graf 
snížení momentu motoru určuje moment a výkon. Frekvenční měnič používaný pro tento pohon 
musí být v souladu s normou IEC 60034-17 pro ochranu proti přepětí a náhlé změně napětí. 
Ochrana před zkratem jakéhokoliv druhu (na fází, na zem) se musí nacházet uvnitř zařízení 
frekvenčního měniče. 
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Označení motorů s ochranou Ex 
 
Každý motor s ochranou Ex společně se základním typovým štítkem v souladu s 
odstavcem 7 těchto pokynů obsahuje na krytu dodatečný štítek s údaji o typu ochrany 
proti výbuchu. 
 
Motory s typovým štítkem ochrana Ex „stínění – EExd“, „zvýšená bezpečnost – 
EExe“ a motory s ochranou Ex „nejiskřící elektrický přístroj – EExnA“ 
 

Typový štítek pro 
motory Exd(e), ExnA 
a Exe s certifikátem 
CESI 

 

 
 
Na typovém štítku jsou uvedeny následující údaje: 
 
Kód:  Číslo motoru používané k identifikaci během výroby a jako reference pro 

objednávání náhradních dílů pro motor během údržby. 
N°: Tovární číslo motoru  
Typ:  Typové označení motoru 
Ochrana:  Typ ochrany proti výbuchu 
 
Dodatečně pro motory s ochranou Ex „zvýšená bezpečnost – e“ 
IA/IN:  poměr zkratovacího proudu a jmenovitého proudu motoru 
tE: interval, během kterého musí zařízení odpojit motor od napájení a 

během kterého nesmí žádná část povrchu elektrického přístroje 
dosáhnout teploty uvedené v třídě teploty 
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9. MOŽNÁ SELHÁNÍ A RUŠENÍ PŘI PRÁCI INDUKČNÍCH MOTORŮ S KLECOVÝM 
VINUTÍM A JEJICH ŘEŠENÍ 

PŘÍZNAKY SELHÁNÍ / 
RUŠENÍ 

MOŽNÁ PŘÍČINA JAK OPRAVIT / VYŘEŠIT 

Motor nelze spustit, 
žádný hluk nebo silný 
brum 

– přerušený přívod napájení, 
zlomený jeden z přívodních vodičů, 
poškozené vedení, například nad 
pojistkou 

-Přerušeno vinutí statoru, přerušení 
obvodu u spínače Y/D, vypadnutá 
ochrana motoru 

-Poškozená ložiska 
-Chybné připojení 
-Přerušena hlavní nebo pomocná 
fáze 

-Poškozený kondenzátor (motor 
běžní, pokud je tlačen rukou) 

-Poškozený odstředivý spínač 
-Spínač klixon je vypnutý nebo 
poškozený 

-Zkontrolujte pojistky, spínač motoru 
nebo stykač, případně ochranný 
jistič… 

-Rozdělte přívodní vodiče, 
zkontrolujte vinutí na kontaktech 
svorky, zkontrolujte prvky elektrické 
ochrany 

-Vyměňte ložiska 
-Připojte motor v souladu s 
příslušnými pokyny 

-Opravte vinutí nebo ho vyměňte 
-Vyměňte kondenzátor 
-Opravte nebo vyměňte odstředivý 
spínač 

-Zapněte spínač klixon – nebo ho 
vyměňte 

Motor nemůže 
zrychlovat pod 
zatížením nebo 
prudce zrychlovat, 
náhlý pokles otáček 
pod zatížením 

-Příliš velký moment zatížení 
(přetížení) 

-Motor je určen pro připojení D, ale 
je zapojen dle Y 

-Příliš nízké napájecí napětí 
-Vadný přívodní vodič 
-Přerušeno klecové vinutí rotoru 
nebo kruhový zkrat 

-Musí být v souladu s velikostí rámu 
motoru 

-Použijte běžný způsob připojení 
motoru 

–Stabilizujte napájecí napětí 
-Zkontrolujte hodnoty napájecího 
napětí 

-Vyměňte rotor 

Při spuštění dojde k 
vypálení pojistek nebo 
aktivaci ochranného 
jističe 

-Přívodní vodiče ze spínače motoru 
do motoru jsou zkratované 

-Dvě fáze vinutí statoru jsou 
zkratované nebo spojené se zemí 

-Chybně vybraná/upravená ochrana 
motoru 

-Oddělte a izolujte vodiče 
 
-Oddělte motor od napájení, 
pravděpodobně bude nutné motor 
převinout 

-Vyberte/upravte ochranu motoru na 
správnou 

Zahřívání motoru za 
provozu, slyšet jsou 
hlasité drhnoucí 
zvuky, po nějaké době 
se aktivuje ochrana 
motoru 

-Přetížení motoru (u jednofázových 
motorů dojde k aktivaci spínače 
typu klixon) 

-Příliš vysoké nebo nízké přívodní 
napětí 

-Příliš časté zapínání motoru 
-Motor pracuje na jednu fázi 
-Rotor drhne o stator 

-Změřte proud motoru. Pokud je příliš 
vysoký v porovnání s udávanou 
hodnotou, odstraňte příčinu přetížení 

–Stabilizujte napájecí napětí 
-Snižte intenzitu zapínání 
-Zkontrolujte přívodní vodiče 
-Rotor nebo motor je nutné opravit 

Rychlé zahřívání 
motoru i při nulovém 
zatížení, vysoký 
proud, brum (1fázové 
motory – dochází k 
aktivaci tepelné 
ochrany) 

-Chybné připojení vinutí statoru  
-Příliš vysoké napájecí napětí 
-Nedostatečné chlazení 
-Zkrat mezi cívkami vinutí nebo 
středem motoru 

-Připojte motor správně v souladu s 
údaji na typovém štítku a příslušnými 
pokyny  

–Stabilizujte napájecí napětí 
-Zajistěte nerušení přívod vzduchu do 
a okolo motoru 

-Změňte vinutí 

Motor v provozu 
způsobuje hlasité 
nebo neobvyklé zvuky 

-Elektrická příčina 
-Poškození ložisek 
-Poškození připojené převodovky 
-Nevyvážený rotor 
-Nedostatečné upnutí k zemi nebo 
přírubě 

-Drhne brzdicí kotouč 

-Poraďte se s výrobcem 
-Vyměňte ložiska 
-Zkontrolujte převodovku 
-Znovu proveďte dynamické vyvážení 
rotoru pohonu 

-Dotáhněte příslušné šrouby 
správným momentem 

-Zkontrolujte vzduchovou mezeru 
nebo opotřebení obložení brzdového 
kotouče  
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10. ŽIVOTNOST MOTORŮ VYROBENÝCH SPOLEČNOSTÍ KONČAR-MES d.d. 

 za normálních podmínek používání předpokládaných v těchto pokynech k 
ovládání a údržbě a s pravidelnou údržbou může být životnost motoru delší 

 Výrobce zaručuje dostupnost náhradních dílů v intervalu až 7 let, včetně 
období po které platí záruka. Servis u výrobce je za zvláštních smluvních 
podmínek možný také u produktů starších 7 let. 

 Veškerá dokumentace produktů je dostupná 10 let po ukončení výroby 
konkrétního typu produktu. 

 Pro balení jsou použity ekologické materiály, které lze recyklovat, uložit nebo 
zlikvidovat. Obalové materiály jsou pro tento účel řádně označeny.  

 Když elektromotor přestanete používat, dávejte pozor, abyste nepoškodili 
životní prostředí. Předejte ho do příslušné sběrny  

11. POŽADAVKY V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 

Funkční závady nebo vzniklá poškození výrobků v záruční lhůtě musejí být, pokud jsou 
způsobeny vadou materiálu nebo kvalitou výroby, oznámeny výrobci  KONČAR – MES 
d.d.  s uvedením následujících údajů : 

 číslo dodacího listu nebo účtu, na základě kterého byl výrobek dodán 
 katalogové označení vadného výrobku (tovární číslo a kódové číslo) 
 důvod reklamace, popis závady, přiložit fotografie nebo video. 

Poznámka: Popis „Nefunguje“ nepřijmeme, neboť je třeba popsat skutečný problém 

Funkční závady nebo poškození vzniklá z důvodu neadekvátní a neopatrné manipulace 
při transportu / skladování / zapojení  se nepovažují za oprávněné nároky na 
reklamaci v záruční lhůtě. Totéž platí, pokud byl výrobek před dodáním výrobci 
rozebrán v záruční lhůtě. 

 

12. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE 

Systém kvality nastavený v KONČAR – MES d.d. je certifikován v souladu s požadavky 
normy ISO 9001. Na základě toho je správná funkce našich výrobků zajištěna kontrolou 
v procesu a závěrečnou kontrolou před dodáním kupujícímu, na základě které se 
vydává záruční list. Pokud by i tak došlo k závadě a poruše funkce způsobené nesolidní 
výrobou nebo špatným materiálem, zavazujeme se, že v záruční době tyto závady 
odstraníme na vlastní náklady a uvedeme výrobek do funkčního stavu.  
Záruka platí 12 měsíců v souladu s Všeobecnými podmínkami prodeje nebo jak je 
definováno ve smlouvě, a běží ode dne prodeje/převzetí výrobku. Kupující je povinen 
dodržovat daný návod k použití a údržbě přiložený ke každému výrobku.  

V případě stížnosti a reklamace dodaného výrobku je kupující povinen doručit dodací 
list nebo účet, na základě kterého byl výrobek zakoupen a který platí zároveň i jako 
záruka.  
Pokud bude prohlídkou zjištěno, že příčinou závady je vada výrobku v záruční lhůtě a 
vše je v souladu s právy plynoucími ze záruky, bude náklady na opravu hradit KONČAR 
– MES d.d. 

Pokud se při prohlídce zjistí, že příčinou závady je vada výrobku mimo záruční lhůtu, 
bude náklady na opravu hradit objednatel. 
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Práva na záruku kupující ztrácí v případě: 

 mechanického poškození způsobeného vinou kupujícího 
 nesprávného používání nebo zapojení výrobku, nedodržování návodu k 

použití 
 neoprávněného rozebírání výrobku 
 mechanických, chemických, termických nebo jiných poškození v důsledku 

působení agresivního prostředí nebo povětrnostních podmínek 
 nespokojenosti s funkcí z důvodu chybného výběru výrobku 
 použití s technicky neodpovídajícími výrobky 
 špatné údržby výrobku, nahrazení součástí neoriginálními díly. 

KONČAR – MES d.d. neodpovídá objednateli nebo jakékoli třetí osobě za ušlý zisk, 
ztráty v důsledku nemožnosti použití/obsluhy, přerušení výroby, obchodní ztráty nebo 
nepřímé, ne nemateriální, související nebo následné škody. 
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DODATEK 1.  UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ NA KRYTECH LOŽISEK, 
ZÁKLADNĚ, BLOCÍCH SVORKOVNIC, VÍKÁCH SPÍNACÍ SKŘÍNKY 

 
Utahování šroubů na bloku svorkovnic, krytech ložisek a základně elektromotoru je 
nutné provádět pomocí momentů uvedených v tabulkách 1, 2, 3. Za tímto účelem je 
nutné nastavit pneumatický šroubovák nebo použít momentové klíče s nastavitelným 
momentem. Pro vysoké momenty, které nelze dosáhnout pneumatickým šroubovákem 
je nutné použít ruční utahování. 

 
Kontrola utahovacího momentu se provádí pomocí vhodných momentových klíčů. 
  
UTAHOVÁNÍ KRYTŮ LOŽISEK 

 

Č. 
Materiál 
šroubu 

Materiál 
dílu/matice 

Utahovací moment krytů ložisek (Nm) 
M5 M6 M8 M10 M12 M16 

1 
5.6 
5.8 

AlSi 
1,5-2 3-4 6-10 15-20 20-25 50-70 

Litina, ocel 

2 8.8 
AlSi * * * * * * 

Litina, ocel 
- - 10-15 20-30 40-50 

100-
130 

3 12.9 
AlSi * * * * * * 

Litina, ocel 
- - - 40-50 60-80 

160-
200 

Tabulka 1 

 

*   Tyto šrouby se nepoužívají pro hliníkové díly a díly z hliníkové slitiny. 

 
-   Při dotahování šroubů 8,8 do slitiny AlSi, použijte utahovací momenty z tabulky 1 

řádku č. 1  
 
UTAHOVÁNÍ ZÁKLADNY ELEKTROMOTORU 
 

Č. 
Materiál 
šroubu 

Materiál 
dílu/matice 

Utahovací moment základny elektromotoru (Nm) 
M6 M8 M10 M12 M16 M20 

1 
5.6 
5.8 

AlSi - 10-15 - - - - 

2 8.8 Litina, ocel - - 25-30 50-60 
120-
140 

240-
280 

3 12.9 Litina, ocel - - 45-55 80-90 
200-
250 

400-
450 

Tabulka 2 
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UTAHOVÁNÍ BLOKŮ SVORKOVNIC 
 

Č. 
Utahovací moment bloku svorkovnice (Nm) 

KM4 KM8 KM10 KM12 KM16 

1 2 3,2 5 10 20 

Tabulka 3 
 
 
 
UTAHOVÁNÍ VÍK SPÍNACÍ SKŘÍNKY  
 

Č. 
Materiál 
šroubu 

Materiál 
dílu/matice 

Utahovací moment víka spínací skřínky (Nm) 

M5 M6 M8 M10 M12 

1 
5.6 
5.8 

AlSi 
1,5-2 3-4 6-10 15-20 20-25 

Litina, ocel 

2 8.8 
AlSi * * * * * 

Litina, ocel - - 10-15 20-30 40-50 

3 12.9 
AlSi * * * * * 

Litina, ocel - - - 40-50 60-80 
Tabulka 4 
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Pokyny k objednávání 
Všechny výše uvedené standardní náhradní díly se navzájem liší v závislosti na typu 
motoru, velikosti rámu, řady a možných zvláštností. 

Chyb bylo možné je přesně určit, je nutné při objednávání zajistit, aby byly k dispozici 
následující údaje: 

 název a číslo pozice náhradního dílu v souladu s výše uvedeným seznamem a 
rozšířeným schématem 

 typové označení motoru  
 na typovém štítku motoru 

 číslo kódu motoru 

Příklad: 
Poz.  5  ventilátor 

5.5AZS 71B-2/T3  ;  B3 
A500201 
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EN/IEC 

Typové označení třífázových klecových indukčních motorů 
  

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

rozměry 
 

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

 

Pol. Název 

1 Vinutí statoru 

2 Rotor (vyvážený polovinami kotvy) 

3 Kryt DE – B3, B5, B14 

4 Kryt NDE 

5 Ventilátor 

6 Kryt ventilátoru 

7 Blok svorkovnic 

8 Těsnění spínací skřínky 

9 Spínací skřínka 

10 Těsnění víka spínací skřínky 

11 Víko spínací skřínky 

12 Víko 

13 Kabelová koncovka 

14 Zátka 

15 Ložisko DE 

15.1 Ložisko NDE 

16 Odolný předpínací kroužek 

17 Kruhová spona 

18 Klíč hřídele 

18.1 Klíč hřídele NDE 

19 Těsnění hřídele DE 

19.1 Těsnění hřídele NDE (200–250) 

20 Základna rámu, pravá 

21 Základna rámu, levá 

22 Zvedací kroužek 
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EN/IEC  

Řada / typové označení jednofázových indukčních motorů 
 

5.x AZC 63 – 112   / 5.x AZCD 71 – 112 
 

rozměry 
 

63-112 (řada 5.xAZC), 71-112 (řada 5.xAZCD): 
 

Pol. Název 

1 Vinutí statoru 

2 Rotor (vyvážený polovinami kotvy) 

3 Kryt DE – B3, B5, B14 

4 NDE kryt AZC nebo AZCD 

5 Ventilátor 

6 Kryt ventilátoru 

7 Blok svorkovnic 

8 Těsnění spínací skřínky 

9* Spínací skřínka 5AZC nebo 5AZCD 

11 Víko spínací skřínky 5AZC nebo 5AZCD 

15 Ložisko DE 

15.1 Ložisko NDE 

16 Odolný předpínací kroužek 

17 Kruhová spona 

18 Klíč hřídele 

18.1 Klíč hřídele NDE 

19 Těsnění radiální hřídele DE 

19.1 Těsnění radiální hřídele NDE 

23 Odstředivý spínač (rotor + stator) 

35 Provozní kondenzátor 

36 Startovací kondenzátor 

37 O-kroužek pro odstředivý spínač 

38 Kryt odstředivého spínače 

 
Poznámky: * spínací skřínka se dodává s kabelovými koncovkami 
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EN/IEC 
Typové označení třífázových klecových indukčních motorů s 

elektromagnetickou brzdou 
 

AZK, AZHK,AZPK, ABZK, ABZHK, ABZPK 
 

rozměry 
 

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

Pol. Název 

1 Vinutí statoru 

2 Rotor (vyvážený polovinami kotvy) 

3 Kryt DE – B3, B5, B14 

4 Kryt NDE 

5 Ventilátor 

6 Kryt ventilátoru 

7 Blok svorkovnic 

8 Těsnění spínací skřínky 

9 Spínací skřínka 

10 Těsnění víka spínací skřínky 

11 Víko spínací skřínky 

13 Kabelová koncovka 

14 Zátka 

15 Ložisko DE 

15.1 Ložisko NDE 

16 Odolný předpínací kroužek 

17 Kruhová spona 

18 Klíč hřídele 

18.1 Klíč hřídele NDE 

18.2 Klíč hřídele na ozubený náboj 

19 Těsnění hřídele DE 

19.1 Těsnění hřídele NDE 

20 Základna rámu, pravá 

21 Základna rámu, levá 

22 Zvedací kroužek 

27 Pryžový kryt 

28 Ozubený náboj 

29 Třecí kotouč 

30 Deska armatury 

31 Magnet brzdy 

32 Vidlice s ručním uvolněním 

33 Tyč s ručním uvolněním 

34 Usměrňovač 



27 

gg 

Rozměry třífázových klecových indukčních motorů s 
elektromagnetickou brzdou 
IEC: 
63–160 (řada 5.xAZK) 
132–180 (řada 7AZK) 
 
Rozměry třífázových klecových indukčních motorů s 
elektromagnetickou brzdou IEC: 
63–160 (řada 5.xAZK) 
132–180 (řada 7AZK) 
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Trofazni motori s prigrađenom elektromagnetskom 
kočnicom IEC veličine: 
63 - 160 ( 5.xAZK  serija ) 
132 - 180 ( 7AZK  serija ) 
 
Three phase cage induction motors with 
electromagnetic brake IEC sizes: 
63 - 160 ( 5.xAZK  series ) 
132 - 180 ( 7AZK  series ) 
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EN/IEC 
Typové označení třífázových klecových indukčních motorů 

odolných proti výbuchu se stíněním typu „d“ 
 

 
AT, ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV 

 
rozměry 

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

 

Pol. Název 

1 Vinutí statoru 

2 Rotor (vyvážený polovinami kotvy) 

3 Kryt DE – B3, B5, B14 

4 Kryt NDE 

5 Ventilátor 

6 Kryt ventilátoru 

7 Izolátory objímek 

8 O-kroužek spínací skřínky 

9 Spínací skřínka 

10 O-kroužek víka spínací skřínky 

11 Víko spínací skřínky 

12 Víko 

13 Kabelová koncovka 

13.1 Kabelový adaptér 

14 Zátka 

15 Ložisko DE  

15.1 Ložisko NDE  

16 Odolný předpínací kroužek 

17 Kruhová spona 

18 Klíč hřídele 

18.1 Klíč hřídele NDE 

20 Základna rámu, pravá 

21 Základna rámu, levá 

22 Zvedací kroužek 

26 Upevňovací šroub 
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EN/IEC  
Třífázové klecové indukční motory odolné proti výbuchu 

se zvýšenou bezpečností typu „e“: 
 

AZS, ABZS 
 

rozměry 
 

63–112 (řada 5.xAZS): 
 

Pol. Název 

1 Vinutí statoru s přiloženými 
svorkami 

2 Rotor (vyvážený polovinami kotvy) 

3 Kryt DE – B3, B5, B14 

4 Kryt NDE 

5 Ventilátor 

6 Kryt ventilátoru 

7 Blok svorkovnic 

8 Těsnění spínací skřínky 

9 Spínací skřínka  

12 Víko spínací skřínky 

13 Kabelová koncovka 

14 Zátka 

15 Ložisko DE 

15.1 Ložisko NDE 

16 Odolný předpínací kroužek 

17 Kruhová spona 

18 Klíč hřídele  

18.1 Klíč hřídele pro druhé DE  

19 Těsnění radiální hřídele DE 
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HR - 10002 Zagreb – PP202 
Hrvatska, Zagreb, Fallerovo  šetalište 22 
www.koncar-mes.hr 
 
Chorvatsko Export 
Tel: 01 3667 273  
Fax: 01 3667 287 
E-mail: prodaja@koncar-mes.hr  

Tel: +385 1 3667 278 
Fax: +385 1 3667 282 
E-mail: export@koncar-mes.hr  
            sales@koncar-mes.hr 
 

 

 
 
Produkt  
 
 

 

NÍZKONAPĚŤOVÉ INDUKČNÍ ELEKTROMOTORY S KLECOVÝM VINUTÍM 

 

 

 

 
KÓD  Č. 

  

 

 
 ~ TYP 

  

 

 
 kW 

 
IM  

 

 

 
 V 

 
 Hz 

 
IP  

 

      

 
Razítko a podpis 
 
 
 
Datum prodeje 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce 

 
 
 

 

ZÁRUČNÍ LIST  
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