
доповнення до керівництва
двигуни з гальмом

DELPHI AT.. Ex 
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 II 3G Ex nA IIB T4 Gc 
II 3D Ex tc   IIIB T135°C Dc 
Tamb=-20 +40 °C      

Список посилань:

Норма (останній реліз) Назва

Dir. 2014/34/EU Обладнання та захисні системи, призначені для використання у потенційно вибухонебезпечних атмосферах. Вимоги безпеки

EN60079-0:2018 Вибухонебезпечні атмосфери - Частина 0: Обладнання - Загальні вимоги

EN60079-15:2010 
Електричні апарати для вибухонебезпечних газових атмосфер - Частина 15: Конструкція, випробування та 
маркування типу захисту, "n" електричні апарати

EN 60079-31:2014 Вибухонебезпечні атмосфери - Частина 31: Захист обладнання від займання пилу за допомогою корпусу "t

Галузь застосування
Відповідальність за розподіл зон несе особа, уповноважена на виконання робіт. При виборі відповідного 
двигуна він повинен керуватися нормами EN 60079-31 та EN60079-14 (скрізь, де можливе їх застосування).
Двигуни з гальмом Motive Delphi ЕХ серії AT... призначені для використання в зоні 22 (II 3 D T135°C) та/або 
зоні 2 (II 3 G T4), відповідно до класифікації, вказаної на табличці, і для поля напруги та частоти A, описаного 
нормою EN 60034, частина 1 пп. 6.3.
Можливі відкладення пилу повинні мати товщину > 5 мм

Декларація відповідності
Декларація відповідності, подана у цьому додатку, є документом, що підтверджує відповідність виробу 
Директиві 2014/34/ЄС.
Дія цього сертифіката пов'язана з дотриманням інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації та технічного 
обслуговування, а також додаткових інструкцій.

Додаткові інструкції
Особи, допущені до виконання робіт у вибухонебезпечному середовищі, повинні бути проінструктовані про 
правильний порядок використання двигуна з дотриманням усіх норм, що стосуються безпеки, встановлення та 
використання.
Двигуни повинні бути захищені від перегріву за допомогою відповідних засобів керування, які мають бути 
обрані з урахуванням умов роботи відповідно до норм EN60079-15, EN60079-0 та EN60079-31 

Всі двигуни Motive Delphi-Ex серії АТ з гальмом стандартно оснащені температурними 
датчиками (до габариту 132, в комплекті, 3 датчики PTO 130°C; від габариту 160, в 
комплекті, 3 термістори PTC 130°C), які повинні бути підключені до відповідного 
пристрою відключення зазначено у стандарті EN 50495.
Забороняється відкривати клемну коробку для підключення електричних проводів або 
робити будь-які дії у присутності вибухонебезпечної атмосфери. Перед виконанням 
будь-яких подібних операцій відключіть двигун від електромережі та виключіть 
можливість випадкового ввімкнення двигуна.
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Двигуни ATDC, AT24 і ATTD з гальмом можуть використовуватися у вибухонебезпечній атмосфері в зоні 22 (II 
3 D T135°C) та/або зоні 2 (II 3 G T4) тільки при використанні як гальма стоянки.

Попередження щодо обслуговування: очищайте двигун тільки вологою або антистатичною тканиною.

Використання з перетворювачами
Коли двигуни Delphi-Ex серії АТ використовуються з перетворювачами, на додаток до загальних критеріїв 
вибору (граничні значення: номінальна напруга <830 В, пікова напруга <2,2 кВ, градієнти напруги <2,2 кВ/1 
мкс), необхідно враховувати наступні аспекти:
• Двигуни, що живляться від інвертора, мають напругу (або струм), яка не є суто синусоїдальною.

Це призводить до збільшення втрат, вібрації, шуму, а також підвищення температури.
• Можливість виникнення стрибків пов'язана з величиною напруги живлення перетворювача та довжиною

кабелю живлення двигуна. Щоб обмежити це явище, рекомендується використовувати спеціальні фільтри,
підключені між перетворювачем та двигуном (Обов'язково для кабелів живлення двигуна довжиною понад
50м).
Всі двигуни Delphi-Ex серії АТ стандартно оснащені армуючою плівкою Nomex між фазами для захисту від
піків напруги

• Правильне заземлення двигуна і машини, що приводиться, дуже важливо для запобігання напруги і
блукаючих струмів у підшипниках.
Для запобігання циркуляції струму в підшипнику, якщо двигун не оснащений ізольованим підшипником,
використовуйте відповідний фільтр для зниження напруги високочастотних гармонік вище 50 кГц

• Обов'язково підключіть до перетворювача термодатчики, щоб захистити двигун від перегріву, який може
виникнути внаслідок неправильного використання

Ці датчики мають дві клеми для підключення, позначені етикеткою та розташовані всередині основної клемної
коробки
• Для живлення від перетворювача частоти частота комутації має бути вищою 4 кГц (тип ШІМ), діапазон
вихідної частоти 0÷150 Гц.
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• Якщо двигун використовується на частоті нижче 50 Гц при постійному навантаженні за крутним моментом,
обов'язкове встановлення примусової вентиляції Atex.

• Якщо двигун використовується на частоті нижче 50Гц при квадратичному навантаженні за крутним момен-
том, будь ласка, зверніться до наступного графіка для визначення максимального відсотка допустимого на-
вантаження за крутним моментом

Криві швидкості/крутного моменту двигуна наведені за наступним посиланням: https://www.motive.it/en/rapporti.php 
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ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʪʝʧʣʦʚʳʝ ʟʘʱʠʪʳ
ɿʘʱʠʪʳ ʜʦʣʞʥʳ ʚʳʙʠʨʘʪʴʩʷ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ, ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ EN60079-14 ʠ EN61241-14

ɿʦʚʥʽʰʥʽ ʟʘʩʦʙʠ ʟʘʭʠʩʪʫ:
• ɿʘʭʠʩʪ ʚʽʜ ʧʝʨʝʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ ʧʦ ʩʪʨʫʤʫ ʪʘ ʢʦʨʦʪʢʦʛʦ ʟʘʤʠʢʘʥʥʷ; ʮʝʡ ʟʘʭʠʩʪ ʤʦʞʝ ʙʫʪʠ ʚʠʢʦʥʘʥʠʡ ʟʘ
ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʤʘʛʥʽʪʦʪʝʨʤʽʯʥʦʛʦ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʦʛʦ ʚʠʤʠʢʘʯʘ ʘʙʦ ʟʘʧʦʙʽʞʥʠʢʽʚ; ʚʦʥʠ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʚʽʜʢʘʣʽʙʨʦʚʘʥʽ
ʩʪʨʫʤʦʤ ʜʚʠʛʫʥʘ.

• ɿʘʭʠʩʪ ʚʽʜ ʧʝʨʝʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʪʝʧʣʦʚʦʛʦ ʨʝʣʝ, ʷʢʝ ʢʝʨʫʻ ʢʦʥʪʘʢʪʦʨʦʤ ʤʝʨʝʞʽ ʞʠʚʣʝʥʥʷ ʧʝʨʝʜ
ʜʚʠʛʫʥʦʤ.

• ʗʢʱʦ ʧʦʪʨʽʙʥʦ, ʟʘʭʠʩʪ ʚʽʜ ʥʘʜʤʽʨʥʦʾ ʰʚʠʜʢʦʩʪʽ ʦʙʝʨʪʘʥʥʷ ʝʣʝʢʪʨʦʜʚʠʛʫʥʘ, ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, ʷʢʱʦ ʤʝʭʘʥʽʯʥʝ
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ ʤʦʞʝ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʚ ʨʫʭ ʩʘʤ ʝʣʝʢʪʨʦʜʚʠʛʫʥ ʽ ʮʠʤ ʩʪʚʦʨʠʪʠ ʥʝʙʝʟʧʝʯʥʫ ʩʠʪʫʘʮʽʶ.

• ʗʢʱʦ ʮʴʦʛʦ ʚʠʤʘʛʘʶʪʴ ʦʩʦʙʣʠʚʽ ʫʤʦʚʠ ʘʙʦ ʩʠʥʭʨʦʥʽʟʦʚʘʥʘ ʨʦʙʦʪʘ ʟ ʽʥʰʠʤʠ ʤʘʰʠʥʘʤʠ ʘʙʦ ʯʘʩʪʠʥʘʤʠ
ʤʘʰʠʥ, ʟʘʭʠʩʪ ʚʽʜ ʟʙʦʾʚ ʘʙʦ ʧʨʦʚʘʣʽʚ ʥʘʧʨʫʛʠ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʤʽʥʽ-ʨʝʣʝ ʥʘʧʨʫʛʠ, ʱʦ ʫʧʨʘʚʣʷʻ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʠʤ
ʨʫʙʠʣʴʥʠʢʦʤ.

ɺʥʫʪʨʽʰʥʽ ʟʘʩʦʙʠ ʟʘʭʠʩʪʫ:
ɽʣʝʢʪʨʠʯʥʠʭ ʟʘʩʦʙʽʚ ʟʘʭʠʩʪʫ ʜʞʝʨʝʣʘ ʞʠʚʣʝʥʥʷ ʜʚʠʛʫʥʘ ʤʦʞʝ ʙʫʪʠ ʥʝʜʦʩʪʘʪʥʴʦ ʜʣʷ ʟʘʭʠʩʪʫ ʚʽʜ ʧʝʨʝʚʘʥʪʘ-
ʞʝʥʴ. ʇʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ ʚʙʫʜʦʚʘʥʠʭ ʟʘʭʠʩʪʽʚ ʥʘ ʦʙʤʦʪʢʘʭ ʚʠʨʽʰʫʻ ʮʶ ʧʨʦʙʣʝʤʫ:
• ɹʽʤʝʪʘʣʽʯʥʠʡ ʜʘʪʯʠʢ PTO (ʥʦʨʤʘʣʴʥʦ ʟʘʢʨʠʪʠʡ ʝʣʝʢʪʨʦʤʝʭʘʥʽʯʥʠʡ ʧʨʠʩʪʨʽʡ, ʷʢʠʡ ʩʪʘʻ ʚʽʜʢʨʠʪʠʤ ʧʨʠ
ʜʦʩʷʛʥʝʥʥʽ ʛʨʘʥʠʯʥʦʾ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ).
ʉʢʠʜʘʥʥʷ ʮʴʦʛʦ ʚʽʜʩʽʯʝʥʥʷ ʤʘʻ ʚʠʢʦʥʫʚʘʪʠʩʷ ʣʠʰʝ ʚʨʫʯʥʫ, ʘ ʥʝ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʦ. ʂʦʨʠʩʪʫʚʘʯ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ
ʥʦʨʤ ʧʦʚʠʥʝʥ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʨʝʣʝ ʚʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ IEC 61508 (ʪʠʧ Fail Safe).
ɼʚʠʛʫʥʠ Motive Delphi-Ex ʩʝʨʽʾ ɸʊ, ʜʦ ʛʘʙʘʨʠʪʫ 132 ʚʢʣʶʯʥʦ, ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʦ ʦʩʥʘʱʝʥʽ 3 ʙʽʤʝʪʘʣʝʚʠʤʠ ʟʦʥʜʘʤʠ
PTO 130ÁC.

• PTC ʪʝʨʤʽʩʪʦʨ (ʧʨʠʩʪʨʽʡ, ʷʢʠʡ ʨʘʧʪʦʚʦ ʟʤʽʥʶʻ ʧʦʟʠʪʠʚʥʦ ʩʚʽʡ ʦʧʽʨ ʧʨʠ ʜʦʩʷʛʥʝʥʥʽ ʛʨʘʥʠʯʥʦʾ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ).
ɼʚʠʛʫʥʠ Motive Delphi-Ex ʩʝʨʽʾ ɸʊ ʧʦʯʠʥʘʶʯʠ ʟ ʛʘʙʘʨʠʪʫ 160 ʚʢʣʶʯʥʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʦ ʦʩʥʘʱʫʶʪʴʩʷ 3
ʪʝʨʤʽʩʪʦʨʘʤʠ PTC 130ÁC.
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PECULIAR FEATURES OF DELPHI AT.. Ex 3GD BRAKE MOTORS 

Посібник користувача + додаток

• Обмежена температура поверхні
• Низький відсоток магнію

• Ударопоглинаюча 
гума IP65

Protection IP65

• Заземлення всередині 
клемної коробки або на 
корпусі

• Клеми захищені від 
корозії, відгвинчування та 
прокручування

• Пилозахист IP65

• Посилена клемна коробка для високої 
стійкості до зіткнень

• Сертифіковане кабельне 
введення та штекер IP65 
II 2GD

• Кожух вентилятора IP20 на 
стороні повітря і IP10 на 

стороні повітря 

• Вентилятори із 
звукопоглинаючого 
матеріалу

• Внутрішня температура <135°C 
контролюється за допомогою 
стандартного датчика 3PTO/3PTC

Знак виробника

Дата виробництва YYMM
Серійний номер

Захист від вибуху 

Тип двигуна

IP Індекс захисту
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DELPHI AT.. Ex 3GD CLASSIFICATION 

для ГАЗУ  G (зона 2)
II 3 G Ex nA IIB T4 Gc 

� � � � � � � 	 
 � 

�

�

� Нечаста, короткострокова небезпека

� Захист від займання газу (зона 2)

� Explosion protection: International 

� Неіскрячий

	 Наприклад, для етилену. Устаткування, марковане як відповідне для групи IIB, також підходить для IIA




�

для ПИЛУ  D (зона 22)
II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc 

� � � � � � � 	 
 � 

�

�

�
Місце, в якому вибухонебезпечна атмосфера у вигляді хмари горючого пилу в повітрі малоймовірна при 
нормальній експлуатації, а якщо і виникає, то зберігається лише протягом короткого періоду часу

� Захист від займання пилу (зона 22) 

�

�

	 Для непровідного пилу, такого як борошно, зерно, деревина та пластик




�

CE маркування

Код ATEX для запобігання вибуху

� Поверхневі галузі

T4 для максимальної температури поверхні 135°C

Розширений рівень захисту у вибухонебезпечних зонах із вибухонебезпечними газовими сумішами

CE маркування

Код ATEX для запобігання вибуху

�  Поверхневі галузі

Вибухозахист: Міжнародний

Захист корпусу

Максимальна температура поверхні 135°C

Розширений рівень захисту в атмосфері легкозаймистого пилу
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