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1. ANVENDELSESOMRÅDE
De følgende instruktioner gælder for elektriske asynkrone motorer, produceret af MOTOVARIO S.p.A., i følgende serier:
De følgende instruktioner gælder for elektriske asynkrone motorer, produceret af MOTOVARIO S.p.A., i følgende serier:
- TS (trefaset enkelt polaritet standard effektivitet);
- TH (trefaset enkelt polaritet høj effektivitet);
- TP (trefaset enkelt polaritet premium effektivitet);
- TBS (trefaset selvbremsende enkelt polaritet standard effektivitet);
- TBH (trefaset selvbremsende enkelt polaritet høj effektivitet);
- TBP (trefaset selvbremsende enkelt polaritet premium effektivitet);
- TSX (trefaset enkelt polaritet standard effektivitet til aggressive / ætsende omgivelser / fødevarer);
- THX (trefaset enkelt polaritet høj effektivitet til aggressive / ætsende omgivelser / fødevarer);
- TPX (trefaset enkelt polaritet premium effektivitet til aggressive / ætsende omgivelser / fødevarer);
- TBSX (trefaset selvbremsende enkelt polaritet standard effektivitet til aggressive / ætsende omgivelser / fødevarer);
- TBHX (trefaset selvbremsende enkelt polaritet høj effektivitet til aggressive / ætsende omgivelser / fødevarer);
- TBPX (trefaset selvbremsende enkelt polaritet premium effektivitet til aggressive / ætsende omgivelser / fødevarer);
- D (trefaset dobbelt polaritet);
- BD (trefaset selvbremsende dobbelt polaritet);
- S (enkelt faset);
- HSE (enkelt faset højt startmoment med elektronisk afbryder).

Særlige konstruktionsudførelser (dvs. andre end dem, der er beskrevet i kataloget og/eller i de tilhørende tilbud) eller særlige 
applikationer (f.eks. strømforsyning fra inverter) kræver yderligerede oplysninger.

2. GENERELLE ADVARSLER
Den elektriske motor er en komponent, der er kilde til hovedsageligt elektrisk risiko, derfor kan den, hvis den bruges forkert, skabe 
farlige situationer og forårsage skader på mennesker, dyr og ting.
Det anbefales at læse nedenstående instruktioner omhyggeligt før idriftsættelsen af motoren. Hver installation, idriftsættelse, 
vedligeholdelse og beskyttelse af den elektriske motor skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med alle 
gældende love og tekniske standarder samt forskrifter i form af sikkerhed for maskinernes elektrisk udstyr i henhold til 
erklæringen fra den europæiske referencestandard EN60204-1.
Bemærk, at denne dokumentation supplerer, og erstatter ikke, nogen lovgivning eller tekniske regler eller sikkerhedsforskrifter 
for den elektriske motor. De oplysninger, der angives nedenfor giver kun praktiske forslag til personalet med ansvar for denne 
opgave.
Det er forbudt at tage de elektriske motorer i brug i potentielt eksplosionsfarlige omgivelser, medmindre dette ikke er 
udtrykkeligt foreskrevet og fremhævet på typeskiltet iht. det Europæiske Direktiv 94/9/EF. 
Vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af forkert brug og manglende overholdelse af gældende sikkerhedsdirektiver i 
forbindelse med elektrisk udstyr.

3. OVERENSSTEMMELSE AF EU-DIREKTIVER - CE-MÆRKNING
De asynkrone elektriske motorer i standard trefaset udførelse (serie TS, TH, TP, TSX, THX, TPX, D) og enkelt faset (serie S og HSE) er i 
overensstemmelse med den harmoniserede konstruktionsstandard IEC 60034-1 og overholder dermed kravene i lavspændingsdirektivet 
2006/95/EF. Den elektriske motor, der betragtes som en komponent, overholder følgende direktiver:
•	 ROHS-direktiv	2011/65/EF	om	begrænsning	af	brugen	af	farlige	stoffer	i	elektrisk	og	elektronisk	udstyr.
•	 ErP-direktiv	2009/125/EF	om	rammerne	for	fastlæggelse	af	krav	til	miljøvenligt	design	af	energirelaterede	produkter,	og	navnlig	EF-
forordning nr. 640/2009 (og efterfølgende ændring EU nr. 4/2014) om miljøvenligt design af elektriske motorer.
•	 EMC-direktiv	2004/108/EF	vedrørende	de	iboende	specifikationer	om	emissioner	og	immunitetsniveauer.
Alle motorerne i standardudførelse, der kører på varig ydelse og som strømforsynes af nettet, er i overensstemmelse med de generelle 
standarder EN50081 (emissionsgrænser for civile miljøer) og EN50082 (immunitet for industrielle miljøer). I tilfælde af selvbremsende 
motorer	 (serie	 TBS,	 TBH,	 TBP,	 TBSX,	 TBHX,	 TBPX,	 DB	 RRSD)	 eller	 helbølge	 (DBR)	 udføres	 filteret	 ved	 at	 forbinde	 en	 kondensator	
440Vac 0,22μF klasse X2 i overensstemmelse med EN132400 parallelt til vekselstrømsforsyning. Halvbølge-ensretteren af typen RV6 
har	 intet	 indbygget	filter	og	er	derfor	 egnet,	 når	 filtret	 er	placeret	 foran	den	 installerede	maskine	 (skal	 udføres	 af	brugeren).	Man	
skal følge anvisningerne fra fabrikanten af anordningerne i tilfælde af intermitterende drift og eventuelle forstyrrelser skabt af 
tændingsanordninger, strømforsyning med inverter, opbygning med encoder osv. Alle elektriske motorer er separate komponenter og 
skal derfor indbygges i komplette apparater eller systemer, og de må ikke tages i brug, før maskinen hvori de er i brug er blevet erklæret 
overesstemmende	med	Maskindirektivet	(Indbygningscertifikat	-	Direttiva	2006/42/EF	Bilag	II	B).		Det	er	maskinfabrikantens	ansvar,	at	
maskindirektivet og EMC-direktivet for en komplet installation overholdes. 
Iht. EF-forordning nr. 640/2009 må motorer i serien TH (IE2 høj effektivitet) med en ydelse højere end eller lig med 7,5 kW fra 1/1/2015 
kun tages i brug inden for EU, hvis de er udstyret med inverter. Fra 1/1/2017 gælder denne forskrift også for motorer i serien TH med en 
ydelse højere end eller lig med 0,75 kW.
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4. IDENTIFIKATION AF DEN ELEKTRISKE MOTOR
Alle	motorerne	er	udstyret	med	et	skilt,	hvorpå	de	nødvendige	data	for	deres	identifikation	kan	aflæses.	Nedenfor	beskrives	disse	skiltes	
layout.

(1) Produktionsår – ordrenummer 
(2) Serienummer
(3)	 Identifikationsforkortelse	for	motortype	
(serie/størrelse/antal poler)
(4) Isoleringsklasse
(5) Maksimal omgivende driftstemperatur
(6) Beskyttelsesgrad
(7) Drift
(8) Konstruktionsform
(9) Afkølingsmetode (*)
(10) Bemærkninger angående ekstra valgmuligheder  
  (se nedenfor) 
(11) Motorens vægt (kun hvis > 30 kg)
(12) Motorspænding (afhængig af forbindelsen)
(13) Strømforsyningsfrekvens [Hz]
(14) Nominel effekt [kW]
(15) Nominel hastighed [rpm]
(16) Nominel effektfaktor
(17) Nominel strøm (afhængig af forbindelsen) [A]
(18) Forkortelse IE1, IE2 eller EI3 (afhængigt af motortype og 
hvis anvendelig) efterfulgt af kapacitetsværdi på 4/4, 3/4, 2/4 for 
den nominelle effekt. 
    (kun for selvbremsende version)
(19) Bremsetype

(20) Nominelt bremsemoment [Nm]
(21) Bremseforsyning 
   (kun for enkelt faset version)
(22) kørekondensator [μF]
(23) startkondensator [μF]
   (kun for UL/CSA-version)
(24)	“NEMA	Electrical	Design	Classification”
(25)	 identifikationskode	for	strøm	ved	blokeret	rotor	(ANSI/
NFPA 70-1996)

Bemærkninger angående ekstra valgmuligheder (10)
- H1 antikondensvarmere for spænding 110V
- H2 antikondensvarmere for spænding 230V
- TR udførelse til fugtigt miljø
- LT  udførelse til lave temperaturer
- HT udførelse til høje temperaturer
- 3B n. 3 bimetalliske varmebeskyttere
- 3P n. 3 termistorer (PTC)
- A tilbageløbsspærre (rotation mod uret er tilladt)
- B tilbageløbsspærre (rotation med uret er tilladt)
- E encoder
- V svinghjul
- HC hurtigkobling

(*) I tilfælde af motor i version UL/CSA, udføres angivelsen af afkølingsmetoden ved hjælp af følgende forkortelser:
TEFC = (T)otally (E)nclosed (F)an (C)ooled  - svarende til IC411 (selvventileret motor)
TENV = (T)otally (E)nclosed (N)ot (V)entilated  - svarende til IC410 (motor uden ventilation)
TEBC = (T)otally (E)nclosed (B)lower (C)ooled  - svarende til IC416 (servoventileret motor)

Skilt for trefaset motor Skilt for enkelt faset motor Skilt for UL/CSA-motor

Eksempel på skilt Eksempel på skilt Eksempel på skilt

14-6252567
0013

14-5934335
0015

14-6365771
0021
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5. MEKANISK INSTALLATION

Kontroller inden installationen, at:

1) Den elektriske motor ikke er synligt beskadiget (skader forårsaget af transport eller opbevaring).
2)	 Typeskiltene	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 specifikationerne	 for	 brug	 af	 motoren	 og	 dens	 påtænkte	 anvendelse;	
strømforsyningsspændingen skal svare til netspændingen; den tilladte tolerance er ±10% på spændingerne 230/400V 50Hz og 
265/460V 60Hz, ±5% for forskellige spændinger og /eller enkelt fasede motorer.
3) Den omgivende temperatur er mellem -15°C og +40°C (+50°C for 2 og 4-polede TS-motorer med nominel effekt >= 0,75 kW), 
installationshøjden	er	ikke	over	1000	meter	over	havets	overflade;	forhold	for	omgivende	temperatur	og/eller	højere	højder	medfører	
anvendelse af korrektionsfaktor for effekten (se produktkatalog). 
4) Hvis omgivelserne er udsat for høje varmeudsving med mulig dannelse af kondens, anbefales det at installere antikondensvarmere 
og/eller kondensudløbshuller.
5) IP-beskyttelsesgraden, der er angivet på den elektriske motor er egnet til installationsmiljøet i henhold til IEC 60034-5.
6) I udendørsinstallationer skal motoren beskyttes mod direkte sollys og om muligt mod vind og vejr.
Brug de dertil beregnede punkter til løft af motoren. Metalringene på motorerne er kun beregnet til at løfte motoren og ikke andre 
maskiner, der er koblet til den. Kontrollér, at de dele, der skal forbindes til motoren, er i overensstemmelse med den elektriske motors 
data.

Indledende arbejder:

1) Fjern eventuelle blokeringer eller beskyttelser, der blev brugt til transporten (f.eks. beskyttelse af enden for udgang af motoraksel) og 
kontrollér, at motorakslen roterer frit i sit leje (for selvbremsende motorer, serie TBS – TBH – TBP – TBSX - TBHX - TBPX – DB, er kontrollen 
kun mulig ved at bruge det manuelle udløsergreb, hvis til stede).
2) Rengør akselenden grundigt for at fjerne ethvert spor af antikorroderende, forurenende stoffer eller lignende, ved hjælp af et normalt 
opløsningsmiddel. Sørg for at opløsningsmidlet ikke trænger ind i lejerne eller kommer i kontakt med tætningsringenes kanter, for ikke 
at beskadige dem.
3) Kontrollér, især efter en længere opbevaringsperiode, at motoren ikke har absorberet fugt ved at måle, at isolationsmodstanden 
er < 10MΩ ved 20°C. Målingen skal udføres ved at anvende en jævnspænding på 500V mellem faserne mod jord. Viklingerne skal 
udlades straks efter målingen. Hvis isolationsmodstanden ikke er tilstrækkelig, skal motoren tørres med varm luft eller ved hjælp af 
isoleringstransformatoren ved at forbinde viklingerne for hver fase i serie og anvende en ekstra vekselspænding lig med 10-20% af den 
nominelle, for at opnå en tilstrækkelig modstandsværdi.

Installation af motoren:

1) Det anbefales at fastgøre den elektriske motor på passende vis, afhængigt af vægten, monteringstype og udførelsen.
2) Udfør monteringen af motoren på en plan og stiv base, der er vibrationsfri og modstandsdygtig over for deformation. Juster motoren 
og den styrede maskine omhyggeligt for at undgå utilladelige spændinger på motorakslen, og overhold de maksimalt tilladte radiale og 
aksiale belastninger (se produktkataloget). En dårlig justering eller en tvungen sammenføjning kan forårsage unormal overophedning 
under driften og kompromittere sikkerheden.
3)	Hvis	motoren	er	bygget	iht.	IEC	B14,	skal	alle	fire	fastgøringsskruer	skrues	i	flangen,	også	selv	om	det	ikke	er	nødvendigt.	Det	tilrådes	
at anvende et tætningsmiddel, fx Loctite 242, på fastgøringsskruernes gevind. Maks. iskruningsdybde for lejeafkærmningerne er 2 x d, 
idet d er diameteren på det gevindskårne hul.
4) I forbindelse med vertikale installationer skal det forhindres, at der kommer fremmedlegemer ind i ventilationsåbningerne. I dette 
tilfælde anbefales det (og er påkrævet, hvis motoren er selvbremsende) at bruge ventilatordæksel med hætte.
5) Undgå under monteringen af beskadige lejerne ved at bruge motorakslen som kontrol efter afmontering af ventilatordækslet. Udsæt 
ikke akselenden for stød eller slag.
6) Motorakslen er afbalanceret dynamisk komplet med en halv kile fra 90 grader med normal vibrationsgrad. Sørg for, at delene, der 
efterfølgende skal sammenføjes på motorakslen er afbalanceret med halv kile. I tilfælde af motorer med dobbelt akselende, skal man 
være særlig opmærksom på at undgå start af motoren uden at have fastgjort notgangen, der ikke anvendes, på passende vis.
7)	 Motoren	 skal	 være	 fastgjort,	 således	 at	 følgende	 er	 muligt:	 Aflæsning	 af	 typeskilt;	 inspektion	 af	 klemkassen;	 rengøring	 af	
motorrummene; fravær af bevægelige dele uden for beskyttelserne (f.eks. ventilatordæksel); en tilstrækkelig ventilation, og undgå 
obstruktioner i luftpassagerne og adgang for spåner, støv eller væsker, og alle tilfælde, der kompromitterer den korrekte varmeafvikling. 
Sørg især for, at der er tilstrækkelig afstand mellem hullerne i ventilatordækslet og eventuelle udvendige beskyttelser, der kan skabe en 
forhindring for en regelmæssig tilgang af afkølingsluften.
8) I særligt fugtige miljøer kan klemkassen muligvis anbringes med kabelindgangen nedad. Kontroller, om der er kondens. Hvis der er 
afløbshuller	for	kondens,	skal	kondensen	udtømmes.	Genindsæt	propperne	for	at	genoprette	IP-beskyttelsesgraden.	Udfør	arbejdet	
med synligt afbrudt strømforsyning. Ved montering af antikondensvarmere skal man kontrollere, at motoren ikke er strømforsynet 
eller i rotation, inden den sættes i drift. Kontroller også, at forsyningsspændingen til antikondensvarmerne stemmer overens med den 
specificerede	spænding.
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6. ELEKTRISK INSTALLATION OG IDRIFTSÆTTELSE 

1) Tilslut motoren til forsyningsnettet ifølge skemaet inde i klemkassen (tilslutningsskemaerne er også vist til sidst i denne vejledning). 
2) Motoren må ikke tilsluttes eller startes uden ledningsdiagrammet.
3) Motoren må ikke startes med fri nøgle.
4) Kontrollér før tilslutning, at motorens ledere er korrekt strammet på klemkassen. Brug tilslutningsværktøjet fra posen, der medfølger, 
til at forbinde kablet, og vær opmærksom på de maksimale anvendte fastspændingsmomenter. De kabelsko, der benyttet til at forbinde 
kablet, skal være isolerede for at sikre overholdelse af minimumsafstandene mellem de strømførende dele og metaldelene, der ikke er 
aktive.
5) Udover de primære forsyningsklemmer kan klemkassen indeholde kabelterminalerne for varmebeskyttelserne og/eller 
antikondensvarmerne og/eller bremsen (i tilfælde af selvbremsende motor med separat strømforsyning). Kabelterminalerne for 
varmebeskytterne og antikondensvarmerne er normalt frie i klemkassen. Angående bremsens kabelføring i tilfælde af separat 
strømforsyning, henvises der til det pågældende afsnit.
Motoren kan desuden være udstyret med inkremental encoder og/eller ekstern forceret ventilation (servoventilation). Se de 
pågældende afsnit.
6) Kablerne for strømforsyning og jordforbindelse skal være i overensstemmelse med alle gældende regler og standarder ved valg af 
passende kabler og ledere for kapacitet og isolering. Kabelforbindelserne og kablernes tværsnit skal være i overensstemmelse med 
EN60204-1.
7) Alle motorerne er designet til jordforbindelse inde i klemkassen og udvendigt på motorhuset. Punkterne for anvendelse af 
jordklemmen er markeret med det pågældende symbol. 
8) Fastgørelsen af jordforbindelseskablet skal udføres på en måde, så det ikke kan løsnes (ved hjælp af en gummiskive, der er indsat 
mellem skruen og klemmen) eller drejes (brug udelukkende kabelgaffel).
9) Inden idriftsættelsen skal motorens rotationsretning kontrolleres. Hvis motoren skal arbejde i den modsatte retning end den 
prædefinerede,	er	det	for	trefasede	mo1torer	(serie	TS,	TH,	TP,	TSX,	THX,	TPX,	TBS,	TBH,	TBP,	TBSX,	TBHX,	TBPX,	D;	DB)	tilstrækkeligt	at	
skifte 2 faser, for enkelt fasede motorer (serie S) skal man følge tilslutningsskemaet. Rotationsretningen er med uret, når man ser på 
motoren fra styringssiden.
10) Ved tilstedeværelse af tilbageløbsspærre skal motoren ikke startes i den låste retning. Af styringsmæssige grunde kan 
tilbageløbsspærren kun aktiveres én gang i låseretningen med en spændingsværdi på mindre end halvdelen af forsyningsspændingen.
11) Efter kabelføringen skal klemkassens dæksel og den tilhørende pakning genmonteres omhyggeligt.
12) I tilfælde af selvbremsende motorer skal det først kontrolleres at bremsen fungerer korrekt og at bremsemomentet er passende før 
idriftsættelsen.
13) På motorer i serien TSX, THX, TPX, TBSX, TBHX, TBPX skal man påføre tætningsmiddel (type LOCTITE 5331) på kabelforskruningerne 
og	propperne	og	spænde	dem	korrekt;	kabelindgangen	skal	tætnes	omhyggeligt;	rens	omhyggeligt	tætningsfladerne	på	klemkassen;	
ved installation i særligt aggressive miljøer skal pakningerne (som skal udskiftes, hvis de er beskadiget) limes fast på klemkassedækslet 
med egnet tætningsmiddel (type LOCTITE 3020); hvis monteret og hvis nødvendigt, skal man opfriske den rustbeskyttende lak med 
egnet sæt, som fås på efterspørgsel.
14) Rør ikke motorhuset under kørslen, da driftstemperaturerne kan nå værdier > 50°C. Regler for forebyggelse af ulykker: 
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7. INKREMENTAL ENCODER 
Som ekstraudstyr kan motorerne leveres monteret med standard inkremental encoder eller inkremental encoder med lav resolution (se 
produktkataloget for yderligere detaljer).

SIKKERHEDSADVARSLER
1)	Kabelføringen	skal	altid	udføres	af	kvalificeret	personale	med	elektroteknisk/elektronisk	kendskab.
2) Sluk spændingen til alle anordningerne og maskinerne, der er involveret i kabelføringen.
3) Undlad at tilslutte eller frakoble encoderen, hvis der er spænding, da dette kan føre til uoprettelig beskadigelse af encoderen.
4) For korrekt funktion af encoderen skal den være forsynet med en passende jordforbindelse. Kabelskærmen skal være jordforbundet 
i begge ender for en korrekt beskyttelse mod EMC-forstyrrelser.
5) Undgå at udsætte encoderakslen for stød.
6) Standard inkremental encoderen kan leveres med eller uden stik. Den inkrementale encoder med lav resolution leveres altid uden 
stik. Angående kabelføringen henvises der til følgende skemaer:

Standard inkremental encoder
Standard inkremental encoderen kan bestilles med eller uden stik. Hvis den leveres med stik, er hanstikket allerede tilsluttet til 
encoderen, hunstikket leveres løst og skal tilsluttes af kunden.

Hunstik Hanstik

BLÅ Strømforsyning – negativ (jord)
BRUN Strømforsyning – positiv 
SORT Udgang K1
HVID Udgang K2 
SKÆRM Forbind til den negative (jord)

Inkremental encoder med lav resolution
Forbindelser:

Rotation med uret Rotation mod uret

Udgangssignal

K2 K2

K1 K1

Beskrivelse af terminalerne

PIN, 12-pin
Stik M23 Kablernes farver Signal TTL, HTL Forklaring

6 Brun Signal
5 Hvid A Signal
1 Sort Signal
8 Pink B Signal
4 Gul Signal
3 Lilla Z Signal

10 Blå GND Jordforbindelse for encoderen
12 Rød +US Forsyningsspænding 1)

9 Skærm Skærm Skærm 2)

2 - N. C.
11 - N. C.

1) Potentiel fri til hylsteret
2) Skærm på encodersiden, forbundet til hylsteret. Jordforbundet på styringssiden.

Bemærk: Hvis encoderen er leveret uden stik, henvises til farvekoden angående kabelføringen.
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8. SERVOVENTILATION
På alle størrelserne kan der anmodes om forceret ventilation (afkølingsmetode IC416), der opnås ved hjælp af en aksial servoventilator, 
hvis luftstrøm er uafhængig af motorakslens rotationshastighed. Strømforsyningen, der er adskilt fra motoren, sker via stikket, der 
sidder direkte på ventilatordækslet (enkelt faset version 230V 50-60Hz gr.63-90), eller via en separat klemkasse på ventilatordækslet 
(enkelt faset version 230V 50-60Hz gr.100-132 og trefaset version 400V 50-60Hz gr.100-132).

Derfor er det muligt at transformere en selvventileret standardmotor (IC411) til en servoventileret motor (IC416) ved hjælp af enkle 
handlinger:
- Afmontér standardventilatordækslet ved at skrue skruerne ud til fastgøring af motorhuset.
- Fjern bøsningen til fastgøring af plastikventilatoren og træk selve ventilatoren ud ved hjælp af et værktøj.
- Montér det servoventilerende sæt, og skru det fast til motorhuset ved hjælp af skruerne til fastgøring af ventilatordækslet, der blev 
afmonteret tidligere.

Anvendelsen af det servoventilerende sæt medfører en ændring i længden af motoren (se størrelsestabellerne i produktkataloget).
De	tekniske	specifikationer	og	forsyningsmåderne	er	illustreret	nedenfor.

(1) Stik mPm B202000N2 DIN 43650-A/ISO 4400
(2) Kabelforskruning M16x1,5 – Diameter for kabelindgang 5-10 mm
(3) Trefaset strømforsyning 400V
(4) Enkelt faset strømforsyning 230V

motor [V] / [Hz] [W] [A]

63 230V/50-60Hz 14-16 0,09-0,11
71 230V/50-60Hz 14-16 0,09-0,11
80 230V/50-60Hz 33-36 0,20-0,24
90 230V/50-60Hz 33-36 0,20-0,24

100 230V/50-60Hz 33-36 0,20-0,24
112 230V/50-60Hz 76-90 0,35-0,40

132-160 230V/50-60Hz 76-90 0,35-0,40

100 400V 50/60Hz 55/60 0,15/0,17
112 400V 50/60Hz 55/60 0,15/0,17

132-160 400V 50/60Hz 55/60 0,15/0,17

IC416

Enkelt faset strømforsyning  Enkelt faset og trefaset strømforsyning
størrelser 63-71-80-90  størrelser gr.100-112-132

strømforsyning 
trefaset

(1)

(3)

(4)

(2)

strømforsyning 
enkeltfaset
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9. BESKYTTELSE AF DEN ELEKTRISKE MOTOR
Alt elektrisk udstyr skal være beskyttet mod skader, der skyldes fejl eller forkert funktion. De fænomener, der skal tages i betragtning, er:
- overspændinger som følge af kortslutning;
- overbelastningsstrøm;
- afbrydelse eller reduktion af forsyningsspændingen;
- for høj hastighed af maskinernes elementer.
Af sikkerhedshensyn skal også være forberedt beskyttelser mod direkte kontakt med strømførende dele og indirekte kontakt med dele, 
der normalt ikke er strømførende, men som kan blive det, hvis der opstår fejlen ved isoleringen.

•	Overspændinger	som	følge	af	kortslutning.	Beskyttelsen kan ske ved hjælp af: sikringer, overstrømsrelæer eller varmerelæer. 
Sikringerne afbryder kredsløbet direkte, overstrømsrelæerne og varmerelæer styrer åbningen af de beskyttede kredsløb ved hjælp 
af automatiske afbrydere eller kontakter. Anordningen for beskyttelse mod overspændinger skal indsættes foran de ledere, der skal 
beskyttes.
Beskyttelserne mod overbelastning og kortslutning kan ske ved hjælp af: automatisk magnettermisk afbryder med tilstrækkelig kraft til 
at afbryde kortslutningsstrømmen, og som er i stand til alene at udøve beskyttelse mod såvel overbelastning som kortslutning; eller ved 
hjælp af en kontakt, der er i stand at gribe ind i tilfælde af overbelastning, men ikke har kraft nok til at afbryde kortslutninger, og i dette 
tilfælde er den pågældende beskyttelse overladt til sikringer, der er indsat længere foran, af forsinket type (egnet til motorer) for at tage 
hensyn til de foreskrevne overspændinger ved start.

•	Overbelastningsstrøm. Der skal være overbelastningsbeskyttelse for alle motorer, normalt i kontinuerlig drift, med en effekt over 0,5 
kW. Denne beskyttelse anbefales også til alle de andre motorer. Beskyttelsen opnås normalt ved varmerelæer, der er indsat på alle de 
aktive ledere, bortset fra den neutrale. I tilfælde af enkelt fasede motorer er det kun med tilladt med beskyttelse på én aktiv leder, der 
ikke har jordforbindelse. Beskyttelsesanordningens tidskonstant skal nærme sig så meget som muligt motorens, som skal beskyttes. 
Denne tilstand, der ikke er nem at realisere, kan gøre beskyttelsen ineffektiv eller utidig, især i tilfælde af motorer med intermitterende 
drift eller som er underlagt et højt antal manøvrer (starter, standsninger, kørselsændringer). I dette tilfælde kan beskyttelsen være 
overladt til varmesensorer, der er indbygget i motoren (termistorer af typen PTC eller bimetalliske varmebeskyttere), der kan afbryde 
strømforsyningen, hvis temperaturen i motoren overstiger en fastsat værdi. Denne form for beskyttelse anbefales også i tilfælde med 
reduceret afkøling af maskinen og i alle andre situationer, hvor varmebeskyttelsen ikke griber ind, fordi der ikke er nogen forlænget 
overbelastningsstrøm, men som dog stadig kan overophede motoren. 
Bemærk, at denne beskyttelse muligvis ikke alene er tilstrækkelig til at beskytte motoren i tilstand med blokeret rotor,. Det er derfor 
nyttigt at sammenkoble den til varmebeskyttelsen på faserne.
Generelt	 skal	 apparatet	 være	 designet,	 så	 det	 udelukker	 muligheden	 for	 automatisk	 genstart	 af	 motoren	 efter	 indgreb	 af	
varmebeskyttelsen. I bestemte produktionscyklusser kan den pludselige standsning af motoren være skadelig, især hvis den ikke er 
koordineret med standsning af de andre motorer, der eventuelt er til stede i cyklussen. I disse tilfælde kan varmebeskyttelsen først sende 
et lydsignal eller visuelt signal til operatøren, og først derefter, hvis denne ikke har grebet ind, beordre standsningen. Selvfølgelig skal 
indgrebsniveauerne og forsinkelsestiderne være valgt på en måde, så de udelukker eventuelle farlige situationer. I tilfælde af motorer, der 
er forsynet af omformere (f.eks. inverter), kan beskyttelsen også ske ved at begrænse den absorberede strøm. Denne begrænsning er dog 
normalt fastsat til en højere værdi end den nominelle strøm for at motoren kan modstå eventuelle spidsbelastninger og har tilstrækkelig 
startmoment. Den skal derfor være koblet til en anden anordning, der kan gribe ind, i tilfælde af at overbelastningstilstandene for 
motoren vedvarer over en vis tid.

•	Afbrydelse	eller	reduktion	af	forsyningsspændingen. Når et spændingsfald eller en afbrydelse kan skyldes en fejl i elektrisk udstyr, 
skal der være en være en anordning for minimumsspænding, der sikrer en passende beskyttelse (for eksempel afbrydelse af maskinens 
strømforsyning) til et forudbestemt spændingsniveau. Hvis en maskines drift kan modstå en afbrydelse eller en spændingsreduktion 
i en kort periode, kan den være foreskrevet en forsinket anordning for minimumsspænding. Funktionen af anordningen for 
minimumsspænding må ikke kompromittere funktionen af nogen kommando for standsning af maskinen.
 
•	For	høj	hastighed	af	maskinernes	elementer. Eventuelle overhastigheder af motoren kan forekomme i tilfælde af strømforsyning 
ved hjælp af omformere, som følge af en fejl eller forkert funktion af selve omformeren, eller i tilfælde af trækning fra belastningens 
side, i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig bremsning. Beskyttelsen, der er nødvendig, når overhastigheden kan forårsage farlige 
situationer, kan opnås ved at forebygge disse fejlfunktioner, for eksempel ved brug af udstyr, der er følsomme over for motorens hastighed 
(centrifugalafbrydere eller spændingsrelæer, der er forbundet til en tachometrisk dynamo), som afbryder motorens strømforsyning, 
eventuelt ved også at indsætte bremseanordninger, i tilfælde hvor afbrydelsen af strømforsyningen ikke er i stand til at standse den 
styrede belastning (f.eks. løft).

•	Beskyttelse	mod	direkte	kontakt.	For at undgå direkte kontakt, er motoren aktive dele (som normalt er under spænding) arrangeret 
inden for kassen (motorhus), og det er kun muligt at åbne klemkassen, der gør dem tilgængelige, ved hjælp af et værktøj. Afmonteringen 
af	klemkassen,	i	tilfælde	af	vedligeholdelse,	må	kun	udføres	af	kompetent	og	kvalificeret	personale	med	synligt	opdelt	forsyningsnet,	
herunder de ekstra kredsløb (f.eks. til antikondensvarmere), således at der ikke er nogen adgang til strømførende dele.
I tilfælde af aktive dele, der kan beholde spændingen, for eksempel kondensatorer i enkelt fasede motorer, synligt opdelt forsyningsnet 
til tydeligt sektioneret skal kondensatorerne udtømmes før noget andet indgreb.

•	Beskyttelse	mod	indirekte	kontakt. Beskyttelsen mod indirekte kontakt, dvs. kontakt på grund af forekomsten af fejl ved isoleringen, 
der fører til at de udvendige metaldele kommer i kontakt med aktive dele under spænding, sker primært ved at forbinde alle de 
tilgængelige jordforbindelser til en beskyttelsesleder, der er jordet, og med brug af beskyttelsesanordninger, der griber ind og afbryder 
strømmen, når der, som følge af fejl i viklingen, sker strømpassage til jord. 
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Det grundlæggende princip i denne beskyttelse er at undgå, at der i tilfælde af defekt opstår en spænding, mellem et tilgængeligt 
område mod jord eller mellem to dele, der er tilgængelige samtidig, i et tidsrum, der er tilstrækkelig til at forårsage en risiko for skadelige 
fysiologiske virkninger for en person, der kommer i kontakt. De er kendetegnet ved:
- Tilslutning af beskyttelse foretaget i overensstemmelse med systemet med beskyttelsesleder forbundet til jord uafhængigt af 
forsyningsnettet. Beskyttelsen kan udføres via en overstrømsafbryder eller differentialeafbryder.
- Tilslutning af beskyttelse foretaget i overensstemmelse med systemet med neutral leder forbundet til jord og brugt som beskyttelsesleder 
(i dette tilfælde er det ikke muligt at bruge differentialebeskyttelsen og derefter skal overstrømsafbryderne gribe ind).
Konsultér	de	specifikke	regler.

Koordination og selektivitet af alle beskyttelserne skal sikres, for på passende vis at beskytte linjer og apparater. Automatisk genoprettelse 
af beskyttelserne, efter de har indgreb ind, er altid og under alle omstændigheder forbudt, da dette kan medføre en farlig situation. 
Indgreb fra personale, der er uddannet til manuel genoprettelse af systemet, som den elektriske motor er en del af eller er den vigtigste 
del af, er desuden obligatorisk. Når der er en neutral leder, skal indsættelsen af beskyttelserne på de forskellige ledere tage hensyn til 
den brugte forbindelsestype (system).

10. VEDLIGEHOLDELSE / RESERVEDELE 
Bestil reservedele ved at angive motortype, produktkode og serienummer, der er angivet på typeskiltet. Inden der foretages indgreb på 
motorer eller omkringliggende områder, skal strømmen adskilles fra strømnettet, og man skal vente til masserne i bevægelse standser.
Kontroller,	at	der	ikke	kan	ske	genstarter	for	trækning	af	akslen	fra	andre	masser	i	bevægelse.	Vent	indtil	overfladetemperaturen	er	faldet	
til under 50°C for at undgå fare for forbrændinger. 
Regelmæssig vedligeholdelse:
- Inspicer motoren med jævne mellemrum.
- Fjern eventuelt støv, olie og snavs fra ventilatordækslet for at opretholde en god ventilation og gøre det muligt at genoprette en korrekt 
køling af motoren.
- Kontroller tætningsringenes og V-ringenes tilstand.
- Kontroller tilstanden af de elektriske og mekaniske forbindelser samt fastspændingsbolte og etablering.
- Kontroller lejernes tilstand og vær særlig opmærksom på eventuelle usædvanlig støj eller vibrationer.
Hvis	det	er	nødvendigt	at	afmontere	motoren	og	få	adgang	til	dens	indre	dele,	kræver	det	indgreb	af	kvalificeret	personale,	ved	brug	
af passende værktøjer og arbejdsmetoder. Under alle omstændigheder påtager vores virksomhed sig ikke noget ansvar for de dele, der 
er	udsat	for	indgreb,	hvis	de	ikke	udføres	af	kvalificeret	personale.	I	tilfælde	af	afmontering	af	komponenter,	som	ikke	er	godkendt	af	
fabrikanten, bortfalder garantien og omkostninger for fabrikantens regning anerkendes ikke.

11. INSTRUKTIONER FOR AFMONTERING / MONTERING
1. Afmontering af motoren: Frigør motoren fra sammenkoblingsdelene med driftsdelen. Fjern ventilatordækslet og ventilatoren, og 
fjern	de	tilhørende	fastgøringsdele.	Fjern	notgangen,	løsn	og	afmonter	stængerne,	der	holder	motoren	samlet;	tag	flangen	eller	forreste	
skjold af ved at frigøre den/det fra legemet og lejet; drej støtterotoren på det modsatte skjold og pas på ikke at beskadige viklingen.
2. Udskiftning af lejer: Lejerne skal afmonteres vha. egnet udtræksværktøj. Monteringen af de nye lejer skal ske ved hjælp af en presse 
eller stødpude, der er støttet på den indvendige ring, eller ved varme. For alle motortyperne er der afskærmede lejer, som er smurt på 
forhånd, og som ikke kræver smøring.
3.	Må	kun	udføres	hos	kvalificerede	værksteder.	Motovario-garantien	ophæves	ikke	desto	mindre.
4. Montering udføres i modsat rækkefølge af afmonteringen. Blot skal man være forsigtig ved monteringen af tætningsringene på dækslet, 
efter rengøring af lejet, og dreje ringene korrekt med deres konkave side vendt udad. Når vedligeholdelses- og inspektionsarbejdet er 
færdigt, skal der udføres kontrol af sikkerheden og funktionerne (varmebeskyttelse, bremse, osv.).

12. BORTSKAFFELSE OG GENBRUG EFTER ENDT LEVETID
Motoren skal først adskilles helt, som beskrevet i forrige afsnit. Emballagematerialet skal genbruges; olier, smøremidler, rengøringsmidler, 
opløsningsmidler og lakrester skal bortskaffes iht. gældende regler. Materialer fra adskillelse af motoren (vikling: bronche, stål, aluminium; 
sekundærvikling:	 stål	 og	 aluminium,	 flange,	 afskærmninger,	 fod	og	 klemkassedæksel:	 aluminium	eller	 støbejern,	 lejer	 og	drev:	 stål;	
tætningsringe og elektronikrester: farligt affald) skal bortskaffes separat og iht. gældende lov og regler.
 
13. OPBEVARING
Motorerne skal opholde sig i tempererede, tørre og rene miljøer, beskyttet med dårligt vejr, uden vibrationer og/eller stød. Akselenderne 
skal være beskyttet med korrosionsbeskyttende lak eller fedter (undgå i tilfælde af tætningsring kontakt med beskyttelsesdelene).  
Antikondensvarmerne (hvis til stede) skal helst holdes under spænding.

14. REKLAMATIONER
I tilfælde af defekt gives retten til reparation under garanti på grundlag af: garantiens udløbsdato, korrekt håndtering og installation, 
intakthed af fabrikantens installation inden indgreb fra det autoriserede personale.
Det er kundens ansvar at sikre, at disse instruktioner bliver gjort bekendte for installatørerne og/eller brugerne af motorerne. Hvis du har 
tvivl eller spørgsmål,kan du rette henvendelse til vores kundeservice.

15. ASSISTANCE
Retten til garanti ydes inden for 24 måneder efter køb; denne ret gælder ikke i tilfælde med tydelige beskadigelser 
og forringelser, afmontering af dele, der ikke må afmonteres, eller brug af ikke-originale reservedele. Det er kundens ansvar at sikre, at 
disse instruktioner bliver gjort bekendte for installatørerne og/eller brugerne.
I det følgende angives yderligere anvisninger, der kun gælder for selvbremsende motorer (serie TBS, TBH, TBP, TBSX, TBHX, TBPX, DB).
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16. JÆVNSTRØMSBREMSE “TYPE FM”

1. Magnetdel
2. Bevægeligt anker
3. Bremseskive
4. Træknav
5. Manuelt udløsergreb (ekstraudstyr)
6. Beskyttelseshætte + O-ring (ekstraudstyr)
7. Trykfjedre
8. V-Ring (ekstraudstyr, kombineret med 6)
9. Fastspændingsskruer
10. Låsemøtrik
11. Pinolskrue for justering af bremsemoment (ekstraudstyr)
12. Notgang
13. Seegerring 
14. Skjold i støbejern
15. Vibrationsdæmpende O-ring
16. Svinghjul til gradvis start/bremsning (ekstraudstyr)
17. Smøringsfri, rustfri stålring (ekstraudstyr)

Sn = nominel luftspalte [mm]
Smax = maksimal luftspalte [mm]
X = spillerum for udløsergreb  [mm]
JB = inertimoment for bremseskive [kgcm2]
W = maksimal energi, der spredes  
  fra bremsen  [MJ]
W1 = energi, der spredes mellem to  
  efterfølgende justeringer af  
  luftspalten fra Sn til Smax [MJ]
t1 = frigivelsestid for bremse med ensretter
  med normal afbrydelse (NBR, RSD) [ms]
t11 = frigivelsestid for bremse med ensretter
  og hurtigfrakobler (SBR, RRSD) [ms]
t2 = stigningstid for bremsemoment
  med åbning i vekselstrømsside [ms]
t22 = stigningstid for bremsemoment
  med åbning i jævnstrømsside [ms]
mB = vægt  [kg]
Pa = absorberet effekt  [VA]
MB = tilgængelige bremsemomenter [Nm]
mF = svinghjulsvægt [kg]
JF = inertimoment for svinghjul [kgcm2]

Svinghjul

Størrelse Type Sn Smax X JB W W1 t1 t11 t2 t22 mB Pa MB mF JF

63 ..2 0,2 0,5 0,6 0,6 260 15,6 30 20 100 10 1,5 16 1,8-3,5 0,7 6,1
71 ..3 0,2 0,5 0,8 1,1 370 22,4 60 25 120 10 2,2 20 2,5-5-7,5-10 1,1 13
80 ..4 0,3 0,6 1 1,6 500 30 100 40 150 10 3,1 30 5-10-15-20 1,7 28

90S-90L
100 ..5 0,3 0,6 1 3,5 750 45 120 50 220 15 4,9 40 13-26-40-55 2,3

3,1
54
98

112 ..6S 0,35 0,7 1,2 8,8 1000 70 - 80 300 30 8,3 50 20-40-60 4,5 145
132S ..6 0,35 0,7 1,2 10,3 1100 77 - 80 200 20 9,5 65 37-50-75-100 4,8 200

132M-160S ..7 0,4 0,8 1,2 22,5 1650 132 - 100 200 20 12,3 65 50-100-150 6,9 350

Justering og vedligeholdelse

Bremsemomentet er fast og er angivet på motorens typeskilt.

Justering af luftspalte
For en korrekt funktion af bremsen, skal luftspalten mellem magnetdel og bevægeligt anker være inden for grænserne for værdierne 
(Sn - Smax), der er angivet i tabellen. Justeringen sker ved hjælp af de to fastgøringsskruer og låsemøtrikkerne, og kontrollere med et 
søgeblad, at den ønskede luftspalteværdi er nået. 

Justering af spillerum for udløsergreb (hvis til stede)
Hvis der er et manuelt udløsergreb, skal den frie vandring X for grebet justeres til en værdi, der er større eller lig med den, der er angivet 
i tabellen, inden starten af frigivelsen, ved hjælp af dens låsemøtrikker.

Vedligeholdelse
Det regelmæssige vedligeholdelsesinterval skal fastsættes på grundlag af bremsesystemets arbejde og arbejdet, der forsvinder mellem 
to efterfølgende justeringer W1. Kontroller ved vedligeholdelse, at pakningens tykkelse pga. friktion ikke er mindre end 1 mm (er 
det tilfældet, skal bremseskiven udskiftes). Juster luftspalten, kontroller værdien af bremsemomentet. Kontroller spillerummene, der 
eventuelt er beregnet til for meget slitage under driften.

BEMÆRK: De faktiske værdier kan variere en smule afhængigt af den omgivende temperatur og fugtighed, af bremsetemperaturen og 
pakningernes slitagetilstand pga. friktion. Indgrebstiderne refererer til bremsen, der er kalibreret med gennemsnitlig luftspalte, nominel 
spænding og separat strømforsyning. Indgrebstiderne refererer til bremsen, der er kalibreret med gennemsnitlig luftspalte, nominel 
spænding og separat strømforsyning. I forhold til bremsemomentet skal man tillade en tilkøringsfase, hvor belægningen tilpasser sig 
bremseoverfladen	for	motorskjoldet	og	hvor	antallet	af	cyklusser	afhænger	af	bremsesystemets	arbejde.	Efter	tilkøringsfasen	tillades	i	
nominelle driftsbetingelser i alle tilfælde en afvigelse fra den erklærede værdi på ±10%.

Sn

X

10

11

1

8

13

9

165762151714

36104 12
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Sådan tilsluttes FM-bremsen

Hvis bremsens strømforsyning kommer direkte fra motorens eller er uafhængig af den, taler man om bremsens henholdsvis direkte eller 
separat strømforsyning. Mere detaljeret, med henvisning til billederne nedenfor:

1. Bremsens direkte strømforsyning: Forsyningskablerne i vekselstrømssiden til ensretteren, er forbundet på passende måde til 
klemrækken for motorens strømforsyning. Når strømforsyningen til motoren fjernes, genopretter bremsen automatisk bremsning. I 
denne fase skal stigningstiden for bremsemomentet t2 øges for forsinkelsen R, der bestemmes af belastningens inerti og af energien, der 
er lagret af motoren. R varierer fra motor til motor og, afhængig af belastningen, kan den ikke vurderes på forhånd.
2. Bremsens separate strømforsyning med åbning af bremsen kun fra vekselstrømssiden: Bremsen forsynes via ensretteren, fra 
klemmer, der er adskilt fra motorens klemmer. I dette tilfælde er stoptiden t2	uafhængig	af	motorens	specifikationer	og	belastningen.
3. Bremsens direkte strømforsyning med åbning af kredsløbet i jævnstrømssiden: Mulig forbindelse der udgår fra den af type 1, 
hvis der er mulighed for at kabelføre ensretterens kontakt for hurtig bremsning (åbning af kredsløb i jævnstrømssiden), som vist i skema 
3.	Trods	den	direkte	 strømforsyning	 (se	punkt	 1),	 er	 stigningstiden	 for	bremsemomentet	uafhængig	af	motorens	 specifikationer	og	
belastningen. Desuden er denne tid betydelig mindre end i tilfælde 2 (t22 < t2). Denne forbindelse er dermed et alternativ til brugen af 
ensrettere til hurtig bremsning (RSD og RRSD).
4. Bremsens separate strømforsyning med åbning af kredsløbet i vekselstrømssiden og jævnstrømssiden: Mulig forbindelse 
der udgår fra den af type 2, hvis der er mulighed for at kabelføre ensretteren kontakt for hurtig bremsning af (åbning af kredsløb i 
jævnstrømssiden), som vist i skema 4. Indgrebstiderne svarer til dem i tilfælde 3. Denne forbindelse er dermed et alternativ til brugen 
af ensrettere til hurtig bremsning (RSD og RRSD). Fordelen i forhold til det tidligere tilfælde er at, under bremsning, udtømmes den 
oplagrede energi fra motoren ikke på ensretteren og sikrer dens levetid. 

Motovario leverer bremserne, der er forbundet ifølge måderne 1 eller 2, som skal angives i bestillingsfasen henholdsvis som 
"direkte" strømforsyning og "separat" strømforsyning for bremsen. Eventuelle forbindelser af type 3 og 4 skal klares af kunden.
I tilfælde af anvendelse af ensretter til hurtig udløsning SBR, reduceres bremsens frigivelsestider fra t1 til t11 (se graferne nedenfor).
I tilfælde af uafhængig strømforsyning for bremsen direkte fra jævnstrømskilden, føres strømforsyningskablerne dermed, i fravær af 
strømensretteren (f.eks. 24Vdc), ind i klemkassen og forbindes til bevægelig klemrække af typen mammut. I dette tilfælde, bortset fra 
forsyningskilden, er indgrebstiderne relateret til tilfælde 4.

A = Motor      B = Bremse
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1. Magnetdel
2. Bevægeligt anker
3. Bremseskive
4. Træknav
5. Manuelt udløsergreb (ekstraudstyr)
6. Beskyttelseshætte + O-ring (ekstraudstyr)
7. Trykfjedre
8. V-Ring (ekstraudstyr, kombineret med 6)
9. Fastspændingsskruer
10. Låsemøtrik
11. Pinolskrue for justering af bremsemoment (ekstraudstyr)
12. Notgang
13. Seegerring 
14. Skjold i støbejern
15. Vibrationsdæmpende O-ring
16. Smøringsfri, rustfri stålring (ekstraudstyr)

Sn = nominel luftspalte [mm]
Smax = maksimal luftspalte [mm]
X = spillerum for udløsergreb  [mm]
JB = inertimoment for bremseskive [kgcm2]
W = maksimal energi, der spredes fra  
  bremsen  [MJ]
W1 = energi, der spredes mellem to  
  efterfølgende justeringer af  
  luftspalten fra Sn til Smax [MJ]
t1 = frigivelsestid for bremse med ensretter
  med normal afbrydelse (NBR, RSD) [ms]
t2 = stigningstid for bremsemoment
  med åbning i vekselstrømsside [ms]
mB = vægt  [kg]
Pa = absorberet effekt  [VA]
MB = tilgængelige bremsemomenter [Nm]

Justering og vedligeholdelse

Bremsemomentet er fast og er angivet på motorens typeskilt.

Justering af luftspalte
For en korrekt funktion af bremsen, skal luftspalten mellem magnetdel og bevægeligt anker være inden for grænserne for værdierne 
(Sn - Smax), der er angivet i tabellen. Justeringen sker ved hjælp af de to fastgøringsskruer og låsemøtrikkerne, og kontrollere med et 
søgeblad, at den ønskede luftspalteværdi er nået.

Justering af spillerum for udløsergreb (hvis til stede)
Hvis der er et manuelt udløsergreb, skal den frie vandring X for grebet justeres til en værdi, der er større eller lig med den, der er angivet 
i tabellen, inden starten af frigivelsen, ved hjælp af dens låsemøtrikker.

Vedligeholdelse
Det regelmæssige vedligeholdelsesinterval skal fastsættes på grundlag af bremsesystemets arbejde og arbejdet, der forsvinder mellem 
to efterfølgende justeringer W1. Kontroller ved vedligeholdelse, at pakningens tykkelse pga. friktion ikke er mindre end 1 mm (er 
det tilfældet, skal bremseskiven udskiftes). Juster luftspalten, kontroller værdien af bremsemomentet. Kontroller spillerummene, der 
eventuelt er beregnet til for meget slitage under driften.

BEMÆRK: De faktiske værdier kan variere en smule afhængigt af den omgivende temperatur og fugtighed, af bremsetemperaturen og 
pakningernes slitagetilstand pga. friktion. Indgrebstiderne refererer til bremsen, der er kalibreret med gennemsnitlig luftspalte, nominel 
spænding og separat strømforsyning. Indgrebstiderne refererer til bremsen, der er kalibreret med gennemsnitlig luftspalte, nominel 
spænding og separat strømforsyning. I forhold til bremsemomentet skal man tillade en tilkøringsfase, hvor belægningen tilpasser sig 
bremseoverfladen	for	motorskjoldet	og	hvor	antallet	af	cyklusser	afhænger	af	bremsesystemets	arbejde.	Efter	tilkøringsfasen	tillades	i	
nominelle driftsbetingelser i alle tilfælde en afvigelse fra den erklærede værdi på ±10%.

17. VEKSELSTRØMSBREMSE “TYPE MS”

Størrelse Type Sn Smax X JB W W1 t1 t2 mB Pa MB

63 ..2 0,2 0,5 0,6 0,6 260 15,6 4 20 1,3 60 1,8-3,5
71 ..3 0,2 0,5 0,8 1,1 370 22,4 4 40 1,9 80 2,5-5-7,5-10
80 ..4 0,3 0,6 1 1,6 500 30 6 60 3 110 5-10-15-20

90S-90L-100 ..5 0,3 0,6 1 3,5 750 45 8 90 5,6 250 13-26-40

112 ..6S 0,35 0,7 1,2 8,8 1000 70 16 120 9,7 470 40-60
132S ..6 0,35 0,7 1,2 10,3 1100 77 16 140 10,3 550 50-75-100

132M-160S           ..7 0,4 0,8 1,2 22,5 1650 132 16 180 14,7 600 50-100-150

Sn

X
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Sådan tilsluttes MS-bremsen

1. Bremsens direkte strømforsyning: Bremsens strømforsyning kommer fra motorens direkte fra motorens klemkasse. Når motoren 
strømforsynes, stimuleres bremsespolen automatisk og bremsen frigøres. Når strømforsyningen til motoren fjernes, genopretter 
bremsen automatisk bremsning. I denne fase skal stigningstiden for bremsemomentet t2 øges for forsinkelsen R, der bestemmes af 
belastningens inerti og af energien, der er lagret af motoren. R varierer fra motor til motor og, afhængig af belastningen, kan den ikke 
vurderes på forhånd.

2. Bremsen forsynes separat via en ekstra klemkasse, der er adskilt fra motorens. I dette tilfælde afhænger t1 og t2 udelukkende af 
bremsens	specifikationer.

[Nm]

[tempo]

[A]
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t1 t2 

t1 t2+R

[Nm]

[tempo]

[tempo]

[A]
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[Nm]
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[A]

[tempo]

t1 t2 

t1 t2+R

[Nm]

[tempo]
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[A]

MOTOR BREMSE

[tid]

[tid]

[tid]

[tid]
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1.   Magnetdel     
2.   Bevægeligt anker   
3.   O-ring   
4.   Trykfjedre 
5.   Manuelt udløsergreb
6.   Fastspændingsskruer
7.   Tapskrue
8.   Modfjeder
9.   Ventilator i støbejern
10. Notgang
11. Selvlåsende møtrik til justering af luftspalte 
12. Motorskjold

Sn  = nominel luftspalte [mm]
Smax = maksimal luftspalte  [mm]
JB  = inertimoment for bremseskive  [kgcm2]
W  = maksimal energi, der spredes  
  fra bremsen  [MJ]
W1  = energi, der spredes mellem to  
  efterfølgende justeringer af luftspalten  
  fra Sn til Smax  [MJ]
t1  = bremsens frigivelsestid  [ms]
t2  = stigningstid for bremsemoment  
  i vekselstrømssiden  [ms]
t22 = stigningstid for bremsemoment 
  i jævnstrømssiden  [ms]
mB  = vægt  [kg]
Pa  = absorberet effekt  [W]
MB  = bremsemoment  [Nm]

Størrelse Type Sn Smax X JB W W1 t1 t11 t2 t22 mB Pa MB

63 ..2 0,2 0,5 0,6 0,6 260 15,6 30 20 100 10 1,5 16 1,8-3,5
71 ..3 0,2 0,5 0,8 1,1 370 22,4 60 25 120 10 2,2 20 2,5-5-7,5-10
80 ..4 0,3 0,6 1 1,6 500 30 100 40 150 10 3,1 30 5-10-15-20

90S-90L
100 ..5 0,3 0,6 1 3,5 750 45 120 50 220 15 4,9 40 13-26-40-55

112 ..6S 0,35 0,7 1,2 8,8 1000 70 - 80 300 30 8,3 50 20-40-60
132S ..6 0,35 0,7 1,2 10,3 1100 77 - 80 200 20 9,5 65 37-50-75-100

132M-160S ..7 0,4 0,8 1,2 22,5 1650 132 - 100 200 20 12,3 65 50-100-150

Justering og vedligeholdelse

Bremsemomentet er fast og svarer til værdien MB, der er angivet i tabellen og på motorens skilt.

Justering af luftspalte
For en korrekt funktion af bremsen, skal luftspalten mellem magnetdel og bevægeligt anker være inden for grænserne for værdierne 
(Sn - Smax), der er angivet i tabellen. Justeringen sker ved hjælp af den selvlåsende møtrik øverst på akslen, og ved at kontrollere med et 
søgeblad, at den ønskede luftspalteværdi er nået.

Vedligeholdelse
Det regelmæssige vedligeholdelsesinterval skal fastsættes på grundlag af bremsesystemets arbejde og arbejdet, der forsvinder mellem 
to efterfølgende justeringer W1. Kontroller ved vedligeholdelse, at pakningens tykkelse pga. friktion ikke er mindre end 1mm. Juster 
luftspalten, kontroller værdien af bremsemomentet. Kontroller spillerummene, der eventuelt er beregnet til for meget slitage under 
driften (især spillerummet mellem ventilatorhul og motoraksel). 

BEMÆRK: De faktiske værdier kan variere en smule afhængigt af den omgivende temperatur og fugtighed, af bremsetemperaturen og 
pakningernes slitagetilstand pga. friktion. Indgrebstiderne refererer til bremsen, der er kalibreret med gennemsnitlig luftspalte, nominel 
spænding og separat strømforsyning. Indgrebstiderne refererer til bremsen, der er kalibreret med gennemsnitlig luftspalte, nominel 
spænding og separat strømforsyning. I forhold til bremsemomentet skal man tillade en tilkøringsfase, hvor belægningen tilpasser sig 
bremseoverfladen	for	motorskjoldet	og	hvor	antallet	af	cyklusser	afhænger	af	bremsesystemets	arbejde.	Efter	tilkøringsfasen	tillades	i	
nominelle driftsbetingelser i alle tilfælde en afvigelse fra den erklærede værdi på ±10%.

18. JÆVNSTRØMSBREMSE “TYPE ML”
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Sådan tilsluttes ML-bremsen

Hvis bremsens strømforsyning kommer direkte fra motorens eller er uafhængig af den, taler man om bremsens henholdsvis direkte eller 
separat strømforsyning. Mere detaljeret, med henvisning til billederne nedenfor:

1. Bremsens direkte strømforsyning: Forsyningskablerne i vekselstrømssiden til ensretteren, er forbundet på passende måde til 
klemrækken for motorens strømforsyning. Når motoren strømforsynes, stimuleres bremsespolen automatisk og bremsen frigøres. Når 
strømforsyningen til motoren fjernes, genopretter bremsen automatisk bremsning. I denne fase skal stigningstiden for bremsemomentet 
t2 øges for forsinkelsen R, der bestemmes af belastningens inerti og af energien, der er lagret af motoren. R varierer fra motor til motor og, 
afhængig af belastningen, kan den ikke vurderes på forhånd.
2. Bremsens separate strømforsyning med åbning af bremsen kun fra vekselstrømssiden: Bremsen forsynes via ensretteren, fra 
klemmer, der er adskilt fra motorens klemmer. I dette tilfælde er stoptiden t2	uafhængig	af	motorens	specifikationer	og	belastningen.
3. Bremsens direkte strømforsyning med åbning af kredsløb i jævnstrømssiden: Mulig forbindelse der udgår fra den af type 1, hvis 
der er mulighed for at kabelføre ensretteren kontakt for hurtig bremsning af (åbning af kredsløb i jævnstrømssiden), som vist i skema 
3.	Trods	den	direkte	 strømforsyning	 (se	punkt	 1),	 er	 stigningstiden	 for	bremsemomentet	uafhængig	af	motorens	 specifikationer	og	
belastningen. Desuden er denne tid betydelig mindre end i tilfælde 2 (t22 < t2). Denne forbindelse er dermed et alternativ til brugen af 
ensrettere til hurtig bremsning (RSD og RRSD).
4. Bremsens separate strømforsyning med åbning af kredsløb i vekselstrømssiden og jævnstrømssiden: Mulig forbindelse 
der udgår fra den af type 2, hvis der er mulighed for at kabelføre ensretteren kontakt for hurtig bremsning af (åbning af kredsløb i 
jævnstrømssiden), som vist i skema 4. Indgrebstiderne svarer til dem i tilfælde 3. Denne forbindelse er dermed et alternativ til brugen 
af ensrettere til hurtig bremsning (RSD og RRSD). Fordelen i forhold til det tidligere tilfælde er at, under bremsning, udtømmes den 
oplagrede energi fra motoren ikke på ensretteren og sikrer dens levetid.

Motovario leverer bremserne, der er forbundet ifølge måderne 1 eller 2, som skal angives i bestillingsfasen henholdsvis som 
"direkte" strømforsyning og "separat" strømforsyning for bremsen. Eventuelle forbindelser af type 3 og 4 skal klares af kunden.
I tilfælde af anvendelse af ensretter til hurtig udløsning SBR, reduceres bremsens frigivelsestider fra t1 til t11 (se graferne nedenfor).
I tilfælde af uafhængig strømforsyning for bremsen direkte fra jævnstrømskilden, føres strømforsyningskablerne dermed, i fravær af 
strømensretteren (f.eks. 24Vdc), ind i klemkassen og forbindes til bevægelig klemrække af typen mammut. I dette tilfælde, bortset fra 
forsyningskilden, er indgrebstiderne relateret til tilfælde 4.

A = Motor      B = Bremse

1 3 42

A B A B A B A B

NBR

SBR

[A]

[Nm]

[tid]

[tid]

[tid]

[tid]

[Nm]

[A]

[A]

[Nm]

[Nm]

[A]

[A]

[Nm]

[Nm]

[A]
[tid]

[tid]

[tid]

[tid]

[tid]

[tid]

[tid]

[tid]

t1 t2+R

t11 t2+R

t1 t2

t11 t2

t1 t22

t11 t22



18

www.motovario.com

MOTOR	-	HSE
Tilslutningsskema

standardvikling

afbalanceret vikling

strømforsyning / TO POWER

19. SKEMAER FOR TILSLUTNING AF MOTORENS STRØMFORSYNING

S e r i e  T S -T H -T P -T S X-T H X-T PX 
udførelse 6 klemmer

MOTOR	-	TS/TH
Tilslutningsskema

strømforsyning / TO POWER

maks. 
fastspændings-
moment

M4 = 2Nm
M5 = 3Nm
M6 = 4Nm

Kod. 07492T1

Serie TS-TH-TP-TSX-THX-TPX
udførelse  9 klemmer

MOTOR	-	TS/TH
Tilslutningsskema

strømforsyning / TO POWER

maks. 
fastspændings-
moment

M4 = 2Nm
M5 = 3Nm
M6 = 4Nm

Kod. 07492T3

Serie S standard

MOTOR	-	S
Tilslutningsskema

strømforsyning / TO POWER

maks. 
fastspændings-
moment

M4 = 2Nm
M5 = 3Nm
M6 = 4Nm

Kod. 07492S1

Serie S med afbalanceret vikling

MOTORE	-	S	(afbalanceret	vikling)
Tilslutningsskema

strømforsyning / TO POWER

maks. fastspændings-
moment

M4 = 2Nm
M5 = 3Nm
M6 = 4Nm

Kod. 07492S2

Serie D (2/4 og 4/8 poler)

MOTOR	-	D
Tilslutningsskema

strømforsyning / TO POWER

maks. fastspændings-
moment

M4 = 2Nm
M5 = 3Nm
M6 = 4Nm

Kod. 07492D1

høj hastighed lav hastighed

høj hastighed lav hastighed

Serie D (2/8 poler)

MOTOR	-	D
Tilslutningsskema

strømforsyning / TO POWER

maks. 
fastspændings-
moment

M4 = 2Nm
M5 = 3Nm
M6 = 4Nm

Kod. 07492D2Kod. 2513041

Serie HSE standard
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BEMÆRKNINGER
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