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Bendra informacija
Šio dokumento instrukcijos taikomos standartiniams „Ho-
yer“ elektros varikliams:
HMA3, HMC3, HMA2, HMC2, HMD, HMT, MS, Y2E1, Y2E2, YDT. 
Varikliai pagaminti laikantis IEC/EN 60034-1 ir IEC/EN 60072 
standartų.
Varikliai pritaikyti darbui, kai aplinkos temperatūra, nuo –20 
°C iki +40 °C ir aukščiui ≤1000 m virš jūros lygio.
Žemos įtampos elektros varikliai yra skirti pramonės įren-
giniams. Jie atitinka ditektyvą 2014/35/EU ir yra paženklinti 
„CE“ ženklu.

Transportavimas ir laikymas
Gavę variklį nedelsdami patikrinkite, ar nėra išorinių pažei-
dimų. Radę pažeidimų nedelsdami kreipkitės į transportavi-
mo įmonę. Patikrinkite visas lenteles su vardinių parametrų 
duomenimis ir palyginkite juos su varikliui keliamais reika-
lavimais.
Nuimkite transportavimo fiksatorius, jeigu jie naudojami. 
Ranka sukdami veleną patikrinkite, ar jis laisvai sukasi. 
Transportavimo viksatoriai privalo buti sumontuoti atgal jei 
variklis, ar įrenginys su įmontuotu varikliu bus transportuo-
jami.
Visi varikliai turi būti laikomi sausoje, nuo vibracijos ir dulkių 
apsaugotoje aplinkoje.

Prieš kėlimą kilpinius kėlimo varžtus reikia priveržti. 
Variklio kėlimui naudojami kilpiniai varžtai, jų negalima 
naudoti varikliui kelti, kai jis prijungtas prie kitų įrenginių. 
Prieš keldami patikrinkite, ar kilpiniai varžtai nepažeisti. 
Pažeistų kilpinių varžtų, naudoti negalima.

Prieš pradėdami eksploatuoti, pamatuokite izoliacijos varžą. 
Jeigu reikšmės yra ≤ 10 MΩ esant 25 °C temperatūrai, 
apvijas reikia išdžiovinti orkaitėje. Izoliacijos varžos reikšmė 
dalijama pusiau kaskart variklio temperatūrai pakilus 20 °C. 
Rekomenduojama periodiškai pasukti velenus ranka, kad iš-
vengti konsistencinio tepalo ištekėjimo.

Įrengimas
Variklis turi būti tvirtinamas ant stabilaus, švaraus ir plokš-
čio paviršiaus. Jis turi būti pakankamai tvirtas, kad atlaikytų 
galimas trumpojo jungimo jėgas.
Svarbu užtikrinti, kad tvirtinimo sąlygos nesukeltų rezonan-
so su sukimosi dažniu ir dvigubu maitinimo dažniu. 
Pavaros komponentus (skriemulius, sujungimo movas ir 
t. t.) montuokite ir demontuokite tik naudodami tinkamus 
įrankius ir įrangą, niekada nekalkite pavaros komponentų

plaktuku, nes taip galite pažeisti guolius. Variklis yra suba-
lansuotas naudojant pusinį pleištą, užtikrinkite, kad pavaros 
komponentai būtų tokie pat.
Teisingas lygiavimas yra būtinas, norint išvengti vibravimo 
ir guolių bei veleno gedimų. Naudokite tinkamus lygiavimo 
metodus.
Dar kartą patikrinkite lygiavimą galutinai priveržę varžtus 
arba smeiges.
Patikrinkite, ar išleidimo angos ir kamščiai nukreipti žemyn. 
Rekomenduojame atidaryti variklių, esančių lauke ir nevei-
kiančių 24 valandas per parą, išleidimo angą, kad variklis 
ventiliuotųsi ir būtų sausas.

Elektros prijungimas
Šį darbą atlikti gali tik kvalifikuotas specialistas ir jis turi būti
atliekamas laikantis galiojančių nuostatų.
Prieš pradėdami darbą pasirūpinkite, kad visi elektros šalti-
niai būtų išjungti ir nebūtų vėl įjungti darbo metu. Tai taiko-
ma ir pagalbinėms maitinimo grandinėms, pvz., kondensatą 
pašalinantiems šildytuvams.
Patikrinkite, ar tiekimo įtampa ir dažnis yra toks pat, kaip 
nurodyta techninių duomenų lentelėse.
Varikliai gali būti eksploatuojami esant ± 5 % maitinimo 
įtampos ir ± 2 % dažnio nuokrypiui, pagal IEC60034-1.

Maitinimo ir priedų, tokių kaip PTC arba šildytuvas, jungimo 
schemos yra jungčių dėžutėje.
Sujungimai atliekami taip, kad nuolatos būtų užtikrinamos 
saugios maitinimo ir įžeminimo elektrinės jungtys.
Rekomenduojame naudoti apspaudžiamuosius sujungimus 
pagal IEC 60352-2.

Gnybtų skydelio varžtų priveržimo momentai:

Sriegis M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

M.(Nm) 2,5 3,5 7 12 18 35 55 80

Pasirūpinkite, kad jungčių dėžutė būtų švari ir sausa.
Nenaudojamus kabelių įvadus reikia uždaryti, naudojant 
akles.
Prieš montuodami patikrinkite jungčių dėžutės dangtelio 
sandariklį.

Priežiūra
Reguliariai tikrinkite variklį, pasirūpinkite, kad jis būtų šva-
rus ir gerai vėdinamas. Patikrinkite veleno riebokšlių būklę, 
jeigu reikia pakeiskite juos. Elektrines ir
mechanines jungtis taip pat tikrinkite reguliariai, jeigu reikia 
priveržkite.
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Guolių dydis ir tipas yra nurodytas techninių duomenų len-
telėje. HMA3 ir HMC3 tipų varikliuose, kurių dydis ketaus 
korpuse ≤180, o aliuminio korpuse ≤132, standartiškai su-
montuoti visam eksploatavimo laikui sutepti guoliai. HMA2 
ir HMC2 tipų varikliuose, kurių dydis ≤225, standartiškai su-
montuoti visam eksploatavimo laikui sutepti guoliai.
MS ir Y2E tipų varikliuose, kurių dydis ≤160, standartiškai su-
montuoti visam eksploatavimo laikui sutepti guoliai.

Visam eksploatavimo laikui suteptų guolių numatomas eks-
ploatavimo laikas.

Korpuso dydis Poliai
Numatomas

eksploatavimo laikas

56 - 160 2 - 8 40 000 val.

180 2 35 000 val.

200 2 27 000 val.

225 2 23 000 val.

180–225 4–8 40 000 val.

Varikliai su papildoma tepimo sistema turi būti sutepami 
aukštos kokybės kompleksiniu ličio tepalu, 2 arba 3 kategori-
jos NLGI, kurio temperatūrų diapazonas nuo –40 °C iki +150 °C.
Ant variklio paprastai yra duomenų lentelė su tepimo infor-
macija; jeigu jos nėra, naudokite tokius tepimo intervalus.

Korpuso
dydis

Konsisten-
cinis

tepalas (g)

2 polių
(val.)

4 polių
(val.)

6 polių
(val.)

8 polių
(val.)

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

Varikliui veikiant sutepkite guolius atidarykite tepalo išlei-
dimo kamštį ir leiskite varikliui veikti 1–2 valandas, tada vėl 
uždarykite tepalo išleidimo kamštį.
Pirmą kartą variklį sutepkite pradėdami jį eksploatuoti.

Tolesnė informacija taikoma visam eksplotavimo laikui su-
teptiems ir pakartotinai tepamiems guoliams:
kai naudojamas 60 Hz dažnis, tepimo intervalo laikas suma-
žėja apytiksl. 20 %;

vertikaliai montuojamiems varikliams šias reikšmes reikia 
dalyti pusiau. 
Lentelėje reikšmės pateiktos esant 25 °C aplinkos tempe-
ratūrai. Guolių temperatūrai kaskart padidėjus 15 laipsnių, 
reikšmes reikia dalyti pusiau.
Esant didesniam darbiniam greičiui, pvz., naudojant dažnio 
keitiklį, tepimo intervalai turi būti trumpesni. Paprastai, pa-
dvigubinus greitį reikšmė turi būti sumažinta 50 %.

Speciali pastaba ATEX 22 zonos ir nA varikliams
Variklių ženklinimas pagal IEC standartą:
II 3D Ex tc IIIB T120 °C
II 3G Ex nA IIC T3

Pavojingai aplinkai skirti 3 fazių asinchroniniai varikliai ati-
tinka tarptautinius standartus IEC 60079–31 ir IEC 60079-15.
Tik vienas elektros įrenginys gali būti įrengtas vienoje nuro-
dytoje vietoje (zonoje).

Galima naudoti tik sertifikuotus kabelių riebokšlius.
Nenaudojamus įvadus privaloma uždaryti.
Sujungimai atliekami taip, kad nuolatos būtų užtikrinamos 
saugios maitinimo ir įžeminimo elektrinės jungtys.

Įrengimas turi būti atliekamas laikantis galiojančių įrengimo 
pavojingose zonose standartų.

Rekomenduojama laikytis IEC standarto dėl aplinkos tempe-
ratūros ir dulkių poveikio elektros variklio paviršiui.
Negalima eksploatuoti variklio esant daug dulkių ant vari-
klio paviršiaus, jai tai įtakoja variklio paviršiaus temperatū-
ros padidejimą.
Rekomenduojama reguliariai valyti.
Radialinis veleno riebokšlis yra dalis ATEX sertifikato.
Svarbu, kad riebokšlis būtų nepažeistas.
Veleno riebokšlį reikia reguliariai tikrinti ir, jeigu jis sausas, 
sutepti. Rekomenduojama riebokšlį reguliariai sutepti.
Keisdami visada naudokite originalų riebokšlį.
Keičiant guolius reikia pakeisti ir veleno riebokšlius.

Visus įrenginius reikia reguliariai tikrinti dėl mechaninių pa-
žeidimų.
Naudotojas yra atsakingas, kad dalys būtų keičiamos atsi-
žvelgiant į jų eksploatavimo laiką, ypač:
guoliai, tepalas ir veleno riebokšlių sutepimas.

Šio tipo variklių priežiūrą, remontą ir keitimą turi atlikti tik 
kvalifikuoti specialistai.



Pagrindiniai biurai
Danija

Over Hadstenvej 42 · DK-8370 Hadsten
T +45 86 98 21 11 · F +45 86 98 17 79

hoyermotors@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Kinija
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

Hoyer Motors, Motor Manual, 2016

Filialai
Vokietija

Landsberger Straße 155 · 80687 München 
T +49 89 700 88 235 · F +49 89 543 56 333 

germany@hoyermotors.com 
hoyermotors.com

Švedija
Liljeholmsstranden 5 · PO box 44017 

SE-100 73 Stockholm
T +46 702 11 88 49

sweden@hoyermotors.com 
hoyermotors.com

Beniliuksas
Vasteland 78 · 3011 BN, Rotterdam

Tel. +31 10 420 35 20 · Fax.+31 10 420 44 51
benelux@hoyermotors.com

hoyermotors.com

Korėja
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


