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Vispārējā informācija
Šajā rokasgrāmatā ir apkopota informācija par Hoyer standarta indukcijas motoriem:
HMA3, HMC3, HMA2, HMC2, HMD, HMT, MS, Y2E1, Y2E2, YDT
Minētie motori ir izgatavoti atbilstoši IEC/EN 60034-1 un IEC/
EN 60072 standartu prasībām.
Motori paredzēti izmantošanai vides temperatūrā no -20°C
līdz +40°C un augstumā ≤1000 m virs jūras līmeņa.
Zemsprieguma motori ir paredzēti kā iekārtu sastāvdaļas. To
CE marķējums atbilst zemsprieguma elektroiekārtu direktīvai 2014/35/EU.

Pārvadāšana un uzglabāšana
Saņemot motoru, uzreiz pārbaudiet, vai tam nav redzami
ārēji bojājumi, ja tādi tiek konstatēti, uzreiz informējiet pārvadātāju. Pārbaudiet visus pamatdatu plāksnē norādītos datus un salīdziniet tos ar motoram nominālajiem rādītājiem.
Ja tiek izmantoti pārvadāšanas stiprinājumi, noņemiet tos,
pēc tam pagrieziet vārpstu ar roku un pārliecinieties, ka tā
brīvi griežas.
Arī citās motora pārvadāšanas reizēs jāizmanto pārvadāšanas stiprinājumi. Ļoti svarīgi izmantot pārvadāšanas stiprinājumus, pārvietojot motorus montāžai uz iekārtas.
Motoru uzglabā sausās telpās bez vibrācijas ietekmes un bez
putekļiem.
Pirms izmantošanas jānostiprina pacelšanas cilpas. Pārliecinieties, lai pacelšanas cilpas nebūtu bojātas, tādas cilpas
nedrīkst izmantot. Ja motors jau ir nostiprināts uz iekārtas,
tad pacelšanas cilpas izmantot nedrīkst.
Pirms ekspluatācijas izmēriet izolācijas pretestību. Ja 25°C
temperatūrā rādītājs ir ≤ 10MΩ, tad tinums jāžāvē žāvēšanas
skapī. Palielinoties motora temperatūrai pēc katriem 20°C,
izolācijas pretestības rādītājs samazinās uz pusi.
Lai novērstu smērvielu nosēdumu veidošanos, iesakām periodiski pagriezt vārpstas ar roku.

Uzstādīšana
Motoru uzstāda uz stabilas, tīras un līdzenas pamatnes. Tai
jābūt pietiekami izturīgai pret iespējamu īssavienojumu.
Ļ
 oti svarīgi nodrošināt tādus uzstādīšanas apstākļus, lai rotēšanas frekvences un divkāršas elektroapgādes frekvences
ietekmē nerastos rezonanse.
Piedziņas elementu (skriemeļa, sajūga u.c.) uzstādīšanai vai
noņemšanai izmantojiet tikai tam piemērotus instrumentus, neaizskariet piedziņas elementus ar āmuru, jo tas var
radīt gultņu bojājumus. Motora ir balansēts ar pusi ķīļa, pār-
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liecinieties, lai piedziņas elementi arī būtu balansēti.
Lai izvairītos no berzes, vibrācijas un vārpstas bojājumiem,
precīzi nocentrējiet motoru.
Izmantojiet piemērotus centrēšanas risinājumus.
Veicot skrūvju vai uzgriežņu pēdējo pievilkšanu, vēlreiz pārliecinieties, lai motors būtu centrēts.
Pārbaudiet, vai drenāžas atveres un to aizbāžņi ir vērsti lejup.
Tiem motoriem, kas tiek izmantoti ārā un netiek darbināti 24
stundas dienā, iesakām atvērt drenāžas atveres, lai motors
būtu sauss.

Elektriskais savienojums
Elektrisko savienojumu var veikt tikai kvalificēti darbinieki,
tos veicot, jāievēro vietējais normatīvais regulējums.
Pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās, lai būtu atslēgta strāvas padeve, un ka darbu veikšanas laikā to nav iespējams atkārtoti pieslēgt. Tas attiecas arī strāvas padeves palīgķēdēm,
piemēram, antikondensācijas sildītājiem.
Pārliecināties, ka strāvas spriegums un frekvence atbilst nominālajiem rādītājiem.
Saskaņā ar IEC60034-1 motorus drīkst izmantot tad, ja strāvas sprieguma novirze ir ± 5% robežās un frekvences nobīde
nepārsniedz ± 2%.
Savienojuma diagrammās strāvas pievades galvenie savienojumi un piederumi, piemēram, PTC vai sildītājs, atrodas
spaiļu savienojumu kārbā.
Savienojumi jāveido tā, lai nodrošinātu pastāvīgu drošu elektrisko savienojumu gan strāvas padevei, gan zemējumam.
Iesakām veikt visus savienojumus atbilstoši IEC 60352-2
standartam.
Pievilkšanas spēks spaiļu plates skrūvēm:
Vītne

M5

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Spēks
(Nm)

2,5

3,5

7

12

18

35

55

80

Pārliecinieties, lai spaiļu plate būtu tīra un sausa. Neizmantotie kabeļu ieejas caurumi ir jāaiztaisa ar noslēdzējiem.
Pārbaudiet, vai savienojuma spaiļu blīve ir novietota tai paredzētajā vietā.

Apkope
Regulāri pārbaudiet motoru, uzturiet to tīru, pārliecinieties,
ka tam tiek nodrošināta ventilācijas gaisa plūsma, pārbaudiet vārpstu noslēgus un nomainiet tos, ja nepieciešams.
Elektriskie un mehāniskie savienojumi ir jāpārbauda un ne-
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pieciešamības gadījumā jāpievelk. Pamatdatu plāksnē ir norādīti gultņu izmēri un tipi. HMA3 un HMC3 motoriem standartā tiek izmantoti bezapkopes gultņi ≤180 izmēra čuguna
motoriem un ≤132 izmēra alumīnija motoriem. HMA2 un
HMC2 motoriem standartā tiek izmantoti bezapkopes gultņi
≤225 izmēra motoriem.
MS un Y2E motoriem standartā tiek izmantoti bezapkopes
gultņi ≤160 izmēra motoriem.
Standarta darba stundu skaits bezapkopes gultņiem.
Korpusa izmērs

Polu skaits

Tipiskais dzīves cikls

56 - 160

2-8

40 000 st.

180

2

35 000 st.

200

2

27 000 st.

225

2

23 000 st.

180 - 225

4-8

40 000 st.

Tabulā norādītās vērtības ir sniegtas pie 25°C darba vides
temperatūras. Par katru 15K gultņa temperatūras pieaugumu
vērtības ir jāsamazina uz pusi.
Darbojoties ar augstākiem apgriezieniem, piemēram, frekvences pārveidotājam, eļļošanas periods būs īsāks. Parasti ātruma
dubultošanas rezultātā norādītās vērtības samazinās par 50%.

Īpaša piezīme Atex Zone 22 un nA motoriem
Motoru pielietojums atbilstoši IEC standartiem:
II 3D Ex tc IIIB T120°C
II 3G Ex nA IIC T3

Motoriem ar eļļošanas sistēmām atkārtotai eļļošanai izmanto augstas kvalitātes litija biezinātājvielu saturošas smērvielas, kas atbilst NLGI 2. vai 3. klasei, darba temperatūrā no
-40°C līdz +150°C.
Motoriem informācija par eļļošanu parasti ir norādīta pamatdatu plāksnē, tomēr, ja tās nav, izmantojiet turpmāk minētos eļļošanas intervālus.
Korpusa Smērviela
izmērs
(g)

Vertikāli uzstādāmiem motoriem rādītāji ir uz pusi mazāki
par šeit norādītajiem.

2 polu
(h)

4 polu
(h)

6 polu
(h)

8 polu
(h)

160

20

4200

7000

8500

8500

180

20

4200

7000

8500

8500

200

25

3100

6500

8500

8500

225

25

3100

6500

8500

8500

250

35

2000

6000

7000

7000

280

35

2000

6000

7000

7000

315

50

1500

5500

6500

6500

355

60

1000

4000

5000

6000

400

80

800

3000

4000

6000

Motora eļļošanu veic motora darbības laikā - atveriet eļļošanas noslēgu un pirms eļļošanas noslēga izvēršanas ļaujiet
motoram darboties 1-2 stundas.
Ieeļļojiet motoru pirmo reizi ekspluatācijas laikā.
Šie nosacījumi attiecas gan uz motoriem ar bezapkopes, gan
ar eļļojamiem gultņiem.
Ar 60Hz strāvas frekvenci šis laiks samazinās apmēram par
20%.

Bīstamā vidē izmantojamie 3 fāžu asinhronie motori tiek
ražoti atbilstoši IEC 60079-31 un IEC 60079-15 starptautiskajiem standartiem.
Vienā noteiktā platībā (zonā) var uzstādīt tikai vienu elektroinstalāciju.
Atļauts izmantot tikai sertificētus kabeļu savienojumus. Neizmantotie savienojumi ir jānoslēdz.
Savienojumi jāveido tā, lai nodrošinātu pastāvīgu drošu elektrisko savienojumu gan strāvas padevei, gan zemējumam.
Uzstādīšanu veic atbilstoši esošajiem standartiem darbībai
bīstamajā vidē.
Iesakām ievērot IEC standarta prasības attiecībā uz motora
virsmas temperatūru un putekļainību.
Aizliegts izmantot motorus, uz kuriem sakrājušies putekļi, jo
tas izraisa motora temperatūras palielināšanos.
Iesakām veikt regulāru tīrīšanu.
ATEX sertifikācijas prasībās ietilpst arī vārpstas radiālais
blīvgredzens. Svarīgi, lai blīvgredzens vienmēr būtu neskarts.
Regulāri jāveic vārpstas blīvējuma pārbaude un, ja tas ir
sauss, jāveic eļļošana. Iesakām regulāri veikt atkārtotu blīvslēga eļļošanu.
Nomaiņas gadījumā izmantojiet tikai oriģinālu blīvslēgu. Nomainot gultņus, jānomaina arī blīvslēgi.
Visas iekārtas regulāri jāpārbauda, vai tām nav mehānisku
bojājumu.
Lietotājs ir atbildīgs par detaļu nomaiņu atbilstoši to dzīves
ciklam, īpaši:
par gultņiem, gultņu eļļošanu, vārpstas blīvslēga eļļošanu.
Šā tipa motoru apkopi, remontu un nomaiņu var veikt tikai
kvalificēts speciālists.
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Galvenais birojs
Dānija
Over Hadstenvej 42 · DK-8370 Hadsten T +45
86 98 21 11 · F +45 86 98 17 79
hoyermotors@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Filiāles
Vācija
Landsberger Straße 155 · 80687 München
T +49 89 700 88 235 · F +49 89 543 56 333
germany@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Beneluksa valstis
Vasteland 78 · 3011 BN, Rotterdam
Tel. +31 10 420 35 20 · Fax.+31 10 420 44 51
benelux@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Ķīna
19 Jingwu Middle Road · Beilun District
Ningbo 315821 · Zhejiang
T +86 574 26 28 15 77 · F + 86 574 2628 1573
hoyermotors@hoyermotors.cn
hoyermotors.cn

Zviedrija
Liljeholmsstranden 5 · PO box 44017
SE-100 73 Stockholm
T +46 702 11 88 49
sweden@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Koreja
302ho · Code square · 3150-1 · Daejeo 2-dong
Gangseo-gu · Busan · Korea
T +82 51 996 0251 · F +82 51 996 0252
korea@hoyermotors.com
hoyermotors.com

