
доповнення до керівництва
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 II 2G Ex h IIC  T4 Gb      
II 2D  Ex h IIIC T135°C Db 
Tamb=-20 +40 °C      

 II 2G Ex eb IIC  T4 Gb      
II 2D  Ex tb  IIIC T135°C Db 
Tamb=-20 +40 °C      

Список посилань:

Норма (останній реліз) Назва

Dir. 2014/34/UE 

IEC 60034-5:2020 

EN IEC 60079-0:2018 Вибухонебезпечні атмосфери - Частина 0: Обладнання - Загальні вимоги

EN 14986:2017 Проектування вентиляторів, що працюють у вибухонебезпечних середовищах

EN IEC 80079-36:2016 Частина 36: Неелектричне обладнання для вибухонебезпечних атмосфер - Основний метод та вимоги

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 Вибухонебезпечні атмосфери - Частина 7: Захист обладнання шляхом підвищення безпеки "e"

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

IEC 60204-1:2018 Безпека машин - Електроустаткування машин - Частина 1: Загальні вимоги

Галузь застосування
Відповідальність за розподіл зон несе особа, уповноважена на виконання робіт. При виборі відповідного 
двигуна він повинен керуватися нормами EN 60079-31, EN60079-14, EN 60079-17 та EN 60079-19 (скрізь, де 
можливе їх застосування). 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 силові системи охолодження Motive SV Ex стандартно оснащені 3 температурними зондами PTO 130°C 
для підключення до відповідного пристрою розчеплення, як 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

Обладнання та захисні системи, призначені для використання у потенційно вибухонебезпечних
атмосферах. Вимоги безпеки

Електричні машини, що обертаються - Частина 5: Ступені захисту, що забезпечуються інтегральною
конструкцією електричних машин, що обертаються (код IP) - Класифікація Внутрішні методи.
Випробування, не пов'язані зі стандартами, розроблені лабораторією або за специфікацією замовника
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Заземлення має бути виконане (за допомогою оцинкованого гвинта та пружинної шайби з комплекту 
поставки) усередині клемної коробки (рис.1) та за допомогою гвинта на рамі (рис.2).
Перетин дроту заземлення, приєднаного до рами двигуна, має бути не менше 4 мм кв.

Правильне затягування гвинтів заземлення наведено в таблиці нижче 

M4 M5 M6 

Нм 2 3,2 5 

Запобіжні заходи при встановленні
Під час встановлення системи силового охолодження враховуйте наступне: 
• Переконайтеся у відсутності пошкоджень під час транспортування.
• Обережно звільніть компоненти установки від пакувального матеріалу та інших захисних пристроїв.
• Переконайтеся, що значення напруги на табличці двигуна збігається із напругою мережі.
• Поверхні, що контактують з електропроводкою та заводською табличкою, не повинні бути покриті

лаком.
• Встановіть двигун на рівну поверхню.
• Упевніться, що підшипники або фланець добре закріплені і, у разі прямого з'єднання, двигун ідеально

вирівняний.
• Повертайте ротор вручну, щоб переконатися у відсутності будь-якого заїдання.
• Переконайтеся, що напрямок обертання збігається із вказаним на кришці вентилятора.
• Не створюйте перешкод для вентиляції. Повітря, що викидається разом з повітрям, що надходить з

інших груп, не повинно відразу ж всмоктуватися повторно

• Перевірте правильність заземлення двигуна
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Электрические и тепловые защиты
Защиты должны выбираться в зависимости от конкретных условий эксплуатации, в соответствии со 
стандартами EN60079-14 и EN61241-14

Зовнішні засоби захисту:
• Захист від перевантаження по струму та короткого замикання; цей захист може бути виконаний за
допомогою магнітотермічного автоматичного вимикача або запобіжників; вони повинні бути відкалібровані
струмом двигуна.

• Захист від перевантаження за допомогою теплового реле, яке керує контактором мережі живлення перед
двигуном

• Якщо цього вимагають особливі умови або синхронізована робота з іншими машинами або частинами
машин, захист від збоїв або провалів напруги за допомогою міні-реле напруги, що управляє автоматичним
рубильником.

Внутрішні засоби захисту:
Електричних засобів захисту джерела живлення двигуна може бути недостатньо для захисту від 
перевантажень. Підключення вбудованих захистів на обмотках вирішує цю проблему:
• Біметалічний датчик PTO (нормально закритий електромеханічний пристрій, який стає відкритим при
досягненні граничної температури).

Скидання цього відсічення має виконуватися лише вручну, а не автоматично. Користувач відповідно до 
норм повинен використовувати реле відключення відповідно до стандарту IEC 61508 (тип Fail Safe)

Змащування підшипників
Двигуни з екранованими самозмащувальними підшипниками "ZZ" (у стандартній комплектації до типорозміру 
двигуна 280 включно) не вимагають періодичного мастила.
Термін служби підшипників становить від 3 до 5 років залежно від осьових та радіальних навантажень, що 
діють на вал, та умов навколишнього середовища, в яких експлуатується двигун
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ОСНОВНІ ВІДМІННІ РИСИ СИСТЕМИ СИЛОВОГО ОХОЛОДЖЕННЯ SV Ex

Посібник користувача

Знак виробника

Захист від вибуху
Дата виробництва YYMM
Серійний номерТип силового охолодження 

IP Індекс захисту 

Номер уповноваженого органу

Номер сертифіката ATEX

Вентилятори із звукопоглинаючого матеріалу

Двигун Motive DELPHI  
2GD Ex e 

Посилений кожух вентилятора зі 
збільшеною товщиною
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КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ СИЛОВОГО ОХОЛОДЖЕНННЯ SV Ex

для ГАЗУ  G 
II 2 G Ex h IIC T4 Gb 
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II 2 D Ex h IIIC T135°C Db 
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� Неелектричне обладнання

	




�

T4 для максимальної температури поверхні 135°C

CE маркування

Код ATEX для запобігання вибуху

Зона, де при нормальній роботі може бути вибухонебезпечна атмосфера (зона 1)

Захист від займання газу

Вибухозахист: Міжнародний

Наприклад, для водню. Устаткування, марковане як відповідне для групи IIC, також підходить для IIB та IIA

Розширений рівень захисту у вибухонебезпечних зонах із вибухонебезпечними газовими сумішами

�  Поверхневі галузі

для ПИЛУ  D 

CE маркування

Код ATEX для запобігання вибуху

Зона, де при нормальній роботі може бути вибухонебезпечна атмосфера у вигляді займистої хмари пилу 
в повітрі (зона 21)
Захист від займання пилу

Вибухозахист: Міжнародний

Для струмопровідного пилу. Устаткування, позначене як відповідне для IIIC, також підходить для IIIB і IIIA

Максимальна температура поверхні 135°C

Розширений рівень захисту в атмосфері легкозаймистого пилу

�  Поверхневі галузі



Manual Addendum SV Ex pag 7/12 REV.01 

Маркування двигуна вентилятора

для ГАЗУ G
II 2 G Ex eb IIC T4 Gb 
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 � 

для ПИЛУ D 
II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db 
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�
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 T4 для максимальної температури поверхні 135°C

�

CE маркування

Код ATEX для запобігання вибуху

Зона, де при нормальній роботі може бути вибухонебезпечна атмосфера (зона 1)

Захист від займання газу

Вибухозахист: Міжнародний

Підвищена безпека

Наприклад, для водню. Устаткування, марковане як відповідне для групи IIC, також підходить для IIB та IIA

Розширений рівень захисту у вибухонебезпечних зонах із вибухонебезпечними газовими сумішами

�  Поверхневі галузі
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�

CE маркування

Код ATEX для запобігання вибуху

Зона, де при нормальній роботі може бути вибухонебезпечна атмосфера у вигляді займистої хмари пилу 
в повітрі (зона 21)
Захист від займання пилу

Вибухозахист: Міжнародний

Захист корпусу

Для струмопровідного пилу. Устаткування, позначене як відповідне для групи IIIC, також підходить для IIIB і IIIA

Максимальна температура поверхні 135°C

Розширений рівень захисту в атмосфері легкозаймистого пилу

�  Поверхневі галузі
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