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1. ÚVOD/OBECNÝ POPIS

Jednofázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, např. ventilátorů, čer-
padel, apod., lze je používat pro prostředí mírného klimatu, ve zvláštních provedeních i v jiných klima-
tických podmínkách. 

Základní provedení

Za základní provedení se považuje jednofázový asynchronní motor nakrátko:
 • motor je hliníkové konstrukce se svorkovnicí nahoře, s jedním válcovým koncem hřídele v patko-

vém nebo přírubovém
 • krytí IP55 - motor zavřený
 • vlastní povrchové chlazení IC411
 • pro trvalé zatížení S1
 • pro jmenovité napětí 230 V, 50 Hz
 • pro teplotu okolí od -20°C do +40°C
 • s izolačním systémem teplotní třídy izolace F s využitím ve třídě B
 • pro nadmořskou výšku do 1000 m
 • s vnějším nátěrem, barevný odstín RAL 7030
 • jiné mechanické a elektrické úpravy motoru jsou možné pouze po dohodě s výrobcem

Popis provedení motorů:

Jednofázové asynchronní motory s rotorem nakrátko, krytí IP55 je dosaženo použitím pryžových těs-
nících prvků (CD kroužků). Ventilátor je plastový, kryt ventilátoru z ocelového plechu. Statorové vinutí 
je z měděného vodiče. Rotorová klec je tlakově odlita z hliníku. Svazek rotoru je nalisován na hřídel, 
dynamicky vyvážen s půlperem a uložen v kuličkových ložiskách s trvalou tukovou náplní. Volný konec 
hřídele každého motoru je opatřen vnitřním závitem.
K širšímu průmyslovému využití a rozšíření aplikačních možností v elektrických pohonech pracovních 
strojů a zařízení jsou vyráběna dvě základní provedení:
 1. Jednofázové el. motory s trvale připojeným běhovým kondenzátorem (tento se může sestávat i 

ze dvou kusů, či více kusů dodaných samostatně) 
 2. Jednofázové el. motory s pomocným rozběhovým kondenzátorem. Po rozběhu zůstává trvale při-

pojen běhový kondenzátor, zatímco rozběhový kondenzátor se odpojí odstředivým vypínačem. 
Pokud potřebný počet kondenzátorů není větší jak dva kusy, jsou tyto vždy upevněny ke svorkov-
nicové skříni

2. ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Napětí, kmitočet, otáčky

Napětí a kmitočet
Napětí: 230V; 220V; 110V
Kmitočet: 50 Hz

Rozsah jmenovitých napětí
± 5%dle DIN VDE 0530 díl 1 při jmenovité frekvenci 50 Hz

Jmenovitá napětí
ČSN IEC 38 stanoví pro síťová napětí 230V ±10%.
Dle ČSN EN 60034-1 platí pro motory tolerance napětí ±5%.
Pro rozsah jmenovitého napětí platí navíc tolerance ±5% dle ČSN EN 60 034 při jejímž využití se smí 
překročit nejvyšší dovolené oteplení tepelné třídy izolace o 10K.
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Otáčky a směr otáčení
Jmenovité otáčky platí pro jmenovitá data. Synchronní otáčky se mění přímo úměrně se síťovým kmito-
čtem. Motory jsou vhodné pro směr otáčení vpravo i vlevo. Způsob zapojení je vyznačen na schématu 
umístěném z vnitřní strany víka svorkovnice

Výkon, účinnost, účiník, výkonnostní štítek

Jmenovitý výkon platí pro trvalé zatížení S1 dle ČSN EN 60 034-1 při kmitočtu 50Hz, teplotě okolí a chla-
diva QCS do 40°C a montáži stroje v nadmořské výšce do 1000m. Motory jsou provedeny v tepelné třídě 
izolace F, využití odpovídá tepelné třídě B. 
Teplota a nadmořská výška se zaokrouhlují na 5°C resp. 500m.

Teplota okolí

Všechny motory lze v normálním provedení používat pro teploty okolí od -20°C do +40°C. Při větším 
snížení výkonu se v důsledku nižšího využití motorů zhoršují i provozní hodnoty.

Izolace

Vysoce kvalitní lakované dráty a plošné izolační materiály ve spojení s bezrozpouštědlovou pryskyřič-
nou impregnací tvoří vynikající izolační systém, který garantuje vysokou mechanickou a elektrickou 
pevnost, jakož i vysokou užitnou hodnotu a dlouhou životnost motorů. Izolace dokonale chrání vinutí 
před vlivem agresivních plynů, par, prachu, oleje a zvýšenou vlhkostí vzduchu a odolává běžnému na-
máhání vyvolaného vibracemi. Izolace motorů je odolná proti tropickým vlivům. Všechny motory jsou 
provedeny v tepelné třídě izolace F. Využití motorů odpovídá při jmenovitém výkonu a síťovém provozu 
tepelné třídě B.

Ochrana motorů

Motory jsou normálně jištěny tepelně zpožděnou ochranou proti přetížení (výkonový vypínač pro jištění 
motorů nebo relé proti přetížení). Toto jištění je proudově závislé a je zvláště účinné ve stavu nakrátko.

Svorkovnice

Poloha skříně svorkovnice se vždy posuzuje ze strany volného konce hřídele (zadní strany). Standard je 
poloha svorkovnice nahoře.

Ochranné svorky

Motory jsou opatřeny jednou svorkou ochranného uzemnění, umístěnou uvnitř svorkovnice. Pro pří-
pad potřeby vnějšího zemnícího vývodu je na kostře motoru nálitek, který lze na požadavek vybavit 
svorkou. Obě připojovací místa jsou označena příslušnou značkou.

Připojení motorů

Síťové přívody se musí dimenzovat podle platných technických norem a doporučení výrobců kabelů. 
Svorkové desky jsou opatřeny svorníky se závitem.

3. MECHANICKÉ ÚDAJE

Chlazení a ventilace

Motory mají v normálním provedení radiální ventilátor, který chladí nezávisle na směru otáčení motoru 
(chlazení IC 411 podle ČSN EN 60 034-6). Při instalaci s omezeným přívodem vzduchu je třeba dbát na 
to, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost od stěny z důvodu zajištění chlazení motoru.

Opatření pro montáž převodovky

Pro montáž převodovky lze přírubové motory vybavit radiálním těsnícím kroužkem - guferem K17. Ma-
zání tukem, rozprášeným olejem nebo olejovou mlhou je nutné (není dovolen tlakový olej, ani zaplavení 
hřídele). Doporučuje se překontrolovat přípustné zatížení ložisek.



3

Ložiska

Životnost ložisek motorů pro vodorovnou montáž při připojení spojkou bez dodatečného axiálního 
zatížení a napájení ze sítě 50Hz je min. 40 000 hod, s využitím maximálních dovolených zatížení min. 
20 000 hod. U ložisek pro zvýšená radiální zatížení se musí dbát na to, aby minimální radiální síla půso-
bila ve výši dovoleného radiálního zatížení normálních kuličkových ložisek. Provedení s axiálně pevným 
kuličkovým ložisky je možné.

4. ZAPOJENÍ

V2 W1

U2 V1

W2 U1

směr otáčení

ZAPOJENÍ DOPRAVA ZAPOJENÍ DOLEVA

směr otáčení

V2 W1

U2 V1

W2 U1

Záruční a pozáruční servis zajišťuje dodavatel.


