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 تعلیمات من أجل السالمة واستخدام المحركات الكھربائیة 

 ) EU/ 2014/35توجیھات الجھد المنخفض  (وفقا:

 لمحة عامة  .1
من الممكن أن تحتوي األجھزة خالل التشغیل، وفقا لنوع الوقایة الذي تتوفر علیھ،  

أو  على أجزاء   للكھرباء وعلى أجزاء عاریة، وأیضا على أجزاء متحركة  موصلة 
 دوارة، وكذلك على أسطح ساخنة. 

إزالة  حالة  في  األشخاص  في  وخسائر  جسیمة  مادیة  خسائر  حدوث  خطر  ھناك 
أو في  المناسب،  أو في حالة االستعمال غیر  بھ،  المسموح  الغطاء الضروري غیر 

 لآللة.حالة التركیب أو االستعمال الخاطئ 
 المزید من المعلومات في الوثیقة التقنیة.  توجد

فنیین   طرف  من  والصیانة  والتشغیل  والتركیب  النقل  أعمال  كافة  إجراء  یتعین 
مواصفات   احترام  (ینبغي  أو   CENELEC HD 384أو    IEC 364مؤھلین 

DIN VDE 0100   و  IEC 664    أوDIN VDE 0110    من للوقایة  الوطنیة  واألنظمة 
 الحوادث). 

الفنیون المؤھلون في إطار ھذه التعلیمات الوقائیة األساسیة ھم األشخاص المكلفون 
بتنصیب وتركیب وتشغیل والعمل بالمنتج والذین یتوفرون على المؤھالت الخاصة  

 بعملھم.
 االستعمال المطابق للتعلیمات في أوروبا  .2

 كھربائیة أو آالت.األجھزة ھي عبارة عن أجزاء مخصصة للتركیب في تركیبات 
للتعلیمات) عند تركیبھا في اآلالت   المطابق  التشغیل  بدء  (أي  یُمنع تشغیل األجھزة 

  EG/ 2006/42إلى أن یتم التحقق من أّن اآللة مطابقة لتوجیھات االتحاد األوروبي  
 .EN 60204(توجیھات االتحاد األوروبي المتعلقة باآلالت)، ویتعین احترام معیار 

بال یسمح  للتعلیمات)ال  المطابق  التشغیل  بدء  (أي  توجیھات   ، تشغیل  باحترام  إالّ 
 ).EU/2014/30التوافق اإللكترومغناطیسي (

عالمة   تحمل  التي  المنخفض   CEاألجھزة  الجھد  توجیھات  متطلبات  تستوفي 
)2014 /35/EU:(  إعالن في  إلیھا  المشار  لألجھزة  الموحدة  المعاییر  تطبیق  تّم 

 المطابقة. 
انات التقنیة ومعلومات عن شروط التوصیل في لوحة اإلرشادات والوثیقة  توجد البی

 التقنیة ویتعین احترامھا.
  ال یتعین أن تَؤدي األجھزة سوى وظائف السالمة المذكورة والمسموح بھا حرفیا.

 النقل والتخزین  .3
 ینبغي احترام تعلیمات النقل والتخزین واالستعمال المناسب.

 التركیب .4
أ التقنیة  ینبغي  الوثیقة  في  الواردة  للتعلیمات  وفقا  األجھزة  وتبرید  تركیب  یتم  ن 

 المناسبة.

وال ینبغي على وجھ  ینبغي حمایة األجھزة من اإلجھاد غیر المسموح بھ.
 الخصوص ثني أجزاء اآللة و/أو تغییر مسافات العزل عند النقل والتشغیل. 

األجزا  إتالف  ینبغي  (قد  ال  میكانیكیة  بطریقة  تحطیمھا  أو  الكھربائیة  ء 
 یحدث خطر على الصحة!). 

 التوصیل الكھربائي  .5
عند  بھا  المعمول  الحوادث  من  للوقایة  الوطنیة  القوانین  احترام  ینبغي 

 استخدام أجھزة موصولة بتیار كھربائي.
مقاطع   (مثل  المطابقة  للتعلیمات  وفقا  الكھربائي  التركیب  إجراء  ینبغي 

التأریض)ال سلك  وتوصیل  الحمایة،  ووسائل  العرضیة،  توجد   توصیل 
 معلومات إضافیة في الوثیقة التقنیة. 

الكھرومغناطیسي   التوافق  حسب  التركیب  عن  معلومات  مثل   -تجدون 
التوصیالت ونقل  الفلترات  وتركیب  والتأریض  دلیل    -الحجب،  في 

التي   األجھزة. لألجھزة  بالنسبة  أیضا  دوما  التعلیمات  ھذه  احترام  ینبغي 
بالقیم   .CEتحمل عالمة   االلتزام  مسؤولیة  اآللة  أو  الجھاز  مصنع  یتحمل 

 القصوى التي ینّص علیھا قانون التوافق الكھرومغناطیسي. 
 االستعمال  .6

مراقبة   بأنظمة  األجھزة  في  تدمج  التي  الُمعدات  تزوید  وحمایة  ینبغي 
إضافیة طبقا لتعلیمات السالمة المعمول بھا، (مثل القانون الخاص بوسائل  

 العمل التقنیة وقوانین الوقایة من الحوادث، إلى غیر ذلك.) 
 ینبغي اختیار إعدادات األجھزة على نحو آمن من الخطر.
 ینبغي الحفاظ على جمیع األغطیة مقفلة أثناء االستعمال. 

 الصیانة والتحدیث  .7
 النسبة للتشغیل بمحول الترددات خاصة:ب

بعد فصل األجھزة من فلطیة اإلمداد، ال ینبغي مالمسة أجزائھا الموصلة  
تكون  أن  یحتمل  التي  المكثفات  بسبب  فورا  القدرة  ووصالت  للكھرباء 

لھذا الغرض ینبغي احترام بطاقات التعلیمات المناسبة   مشحونة بالكھرباء.
 على الجھاز.

 ن المعلومات في الوثیقة التقنیة. یوجد المزید م
 

 ینبغي الحفاظ على دلیل تعلیمات السالمة ھذا! 
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 الوثیقة 

 B 1091  االسم: 
 6051337  رقم الطلبیة: 

 المحركات الحثیة/المحركات التزامنیة   أنواع المنتجات: 
  

 
1( 

 

2( 

3( 

 محركات حثیة أحادیة وثالثیة الطور • 
63* SK1(/*2(  *3(    315إلى SK*1(/*2(  *3( 

   S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, Wالتعرف على األداء: 
 H, Pیتم تكمیلھا بشكل اختیاري بواسطة:   -

 , … 8, 6, 4, 2معرفة عدد األقطاب: 
 اختیارات إضافیة 

 
  

 
1( 
 
2( 
3( 

 • المحركات الحثیة
SK 63*1(/*2(2D *  3(    إلىSK 250*1(/*2(2D *  3 ( 

   S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, Wالتعرف على األداء: 
 P، Hیتم تكمیلھا بشكل اختیاري بواسطة:  -

 6، 4معرفة عدد األقطاب: 
 خیارات 

 ATEXII 2D Ex tb IIIC T. . . °C Dbمع عالمة 
 

  
1( 
 
2( 
3( 

SK 63*1(/*2(3D *  3(    إلىSK 250*1(/*2(3D *  3 ( 
   S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, Wالتعرف على األداء: 

 P، Hیتم تكمیلھا بشكل اختیاري بواسطة:  -
 6، 4معرفة عدد األقطاب: 

 خیارات 

   ATEX  II 3D Ex tc IIIB T. . . °C Dcمع عالمة 
 

  
1( 
 
2( 
3( 

SK 63*1(/*2(2G *  3(    إلىSK 200*1(/*2(2G *  3 ( 
   S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, Wالتعرف على األداء:*  

 P، Hیتم تكمیلھا بشكل اختیاري بواسطة:  -
 6، 4معرفة عدد األقطاب: 

 خیارات أخرى 

   .ATEXII 2G Ex eb IIC T3 Gbمع عالمة 
 

  
1( 
 
2( 
3( 

SK 63*1(/*2(3G *  3(    إلىSK 200*1(/*2( 3G  *3 ( 
   S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, Wالتعرف على األداء:  

 P، Hیتم تكمیلھا بشكل اختیاري بواسطة:  -
 6، 4معرفة عدد األقطاب: 

 أخرى خیارات 

   ATEX  II 3G Ex ec IIC T3 Gcمع عالمة 
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أو تركیبھا أو تشغیلھا أو صیانتھا أو إصالحھا. ویتعین على جمیع   NORDینبغي االطالع على دلیل التشغیل ھذا قبل أن تقوموا بنقل محركات  
لحمایة جمیعھا،  الدلیل  ھذا  في  الواردة  السالمة  بتعلیمات  التقید  ینبغي  كما  الدلیل.  ھذا  احترام  األعمال  ھذه  بإنجاز  المكلفین  األشخاص    األشخاص 

 والممتلكات. 

 دلیل المرفق وفي تعلیمات السالمة والتشغیل أو في جمیع الدالئل األخرى.ینبغي احترام المعلومات والتوجیھات الواردة في ال 

 ألن ھذا األمر ضروري لتجنب المخاطر واألضرار!

 باإلضافة إلى ذلك، ینبغي مراعاة القوانین والمقتضیات الوطنیة والمحلیة المعمول بھا والخاصة باآللة! 

ا حیث  من  التركیب  وأنواع  الخاصة  التصامیم  تختلف  مع  قد  بالمصنع  فورا  باالتصال  ینصح  محتمل،  وجود غموض  حالة  في  التقنیة!  لتفاصیل 
 اإلدالء باسم النوع ورقم المحرك. 

الوقایة    بالمعاییر وأنظمة  لتكوینھم وخبرتھم وتوجیھھم ومعرفتھم  القیام باألعمال الضروریة نظرا  لھم  المؤھلون ھم أشخاص یحق  من الموظفون 
 تشغیل المالئمة.الحوادث الخاصة وظروف ال

 من بین المعارف التي ینبغي التوفر علیھا أیضا معارف حول إجراءات اإلسعافات األولیة ومؤسسات اإلنقاذ المحلیة. 

 ویشترط أن یقوم موظفون مختصون بإجراء أعمال النقل والتركیب والتثبیت والتشغیل والصیانة واإلصالح. 

 وأثناء ذلك ینبغي االنتباه خاصة إلى: 

یانات التقنیة والمعطیات الخاصة باالستخدام المسموح بھ وبالتركیب والتوصیل وظروف المحیط والتشغیل المشار إلیھا في الكتیب ووثائق  الب •
 الطلبیة والوثائق األخرى الخاصة بالمنتج

 القوانین والمقتضیات المحلیة الخاصة باآللة  •
 االستعمال المتخصص لألدوات ومعدات الرفع والنقل  •
 استخدام تجھیزات الوقایة الفردیة  •

كل حالة   لتحقیق الوضوح، قد ال یحتوي دلیل التشغیل على جمیع المعلومات التفصیلیة حول أنواع التركیب الممكنة وبالتالي ال یأخذ بعین االعتبار
 ممكنة من حاالت التركیب أو التشغیل أو الصیانة. 

 لھذا الغرض ال یحتوي دلیل التشغیل ھذا باألساس، إالّ على التعلیمات الضروریة للموظفین المؤھلین عند االستخدام المالئم.        

 ولتجنب االضطرابات، من الضروري إجراء أعمال الصیانة والفحص المنصوص علیھما من قبل موظفین حاصلین على التكوین المالئم. 

 عند تشغیل المحول.  B1091-1التشغیل ینبغي مراعاة إرشادات التخطیط باإلضافة إلى دلیل  •
 في حالة تواجد نظام التھویة من مصدر خارجي، ینبغي مراعاة دلیل التشغیل اإلضافي.  •
 بالنسبة لمحركات الفرملة، ینبغي احترام دلیل تشغیل الفرامل أیضا.  •

 . Getriebebau NORDن األسباب فینبغي الحصول على ھذه الوثائق مجددا من شركةإذا ضاع دلیل التشغیل أو إرشادات التخطیط ألي سبب م
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 تعلیمات السالمة والتركیب  1.1
عند   الوفاة  إلى  أو  خطیرة  إصابات  إلى  یؤدي  قد  بجھد  وتعمل  منخفض  جھد  ذات  صناعیة  معدات  في  لالستخدام  تشغیل  موردات  ھي  األجھزة 

 مالمستھا.

ضافیة ال تباع لذا  ال ینبغي استخدام الجھاز وملحقاتھ إالّ للغرض الذي حدده المصنّع. إجراء تغییرات غیر مسموح بھا واستخدام قطع غیار ومعدات إ
 مصنع الجھاز وال یَنصح باستخدامھا قد تؤدي إلى حدوث حرائق وصعقات كھربائیة واإلصابة بجروح. 

 ینبغي استخدام جمیع األغطیة ومعدات الوقایة الخاصة. 

احتفظ بدلیل االستخدام ھذا وكذلك كّل  ال یُسمح بإجراء التركیب واألعمال ،إالّ من طرف كھربائي مؤھل مع االحترام المطلق لدلیل االستخدام. لذلك  
 الدالئل اإلضافیة في المتناول الستخدامات محتملة وسلمھا للمستخدم! 

 یتعیّن االلتزام بالقوانین المحلیة المتعلقة بإنشاء التركیبات الكھربائیة وكذلك أنظمة الوقایة من الحوادث. 
Pos: 14 /Anl eitungen/Elek tronik/FU  und Starter/1. Allgemei nes/Sicherheits- und Installati onshi nweise und War n- Gefahr enhinw eise/Erläuter ung der verwendeten Kennzeichnungen [B1091] ### auslaufend ### @ 33\mod_1558076342533_1864430.docx @ 2535754 @ 3 @ 1 

 

 شرح العالمات المستخدمة  1.1.1
 

 تشیر إلى خطر مباشر یؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات جد خطیرة.  الخطر 

 

 یشیر إلى وضعیة خطرة قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات جد خطیرة.  إنذار 

 

 یشیر إلى وضعیة خطرة قد تؤدي إلى إصابات خفیفة أو طفیفة.  تحذیر  

 

 خسائر في المنتج أو في المحیط. تشیر إلى وضعیة مؤدیة محتملة قد تؤدي إلى  تنبیھ 

 

 تشیر إلى نصائح حول االستعمال وإلى معلومات مفیدة.  معلومة 
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 والتركیب الئحة تعلیمات الوقایة  1.1.2
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 الصعقة الكھربائیة  الخطر 

تؤدي   لذلك  خطیر.  بجھد  المحرك  تشغیل  بصعقة  یتم  اإلصابة  إلى  واألسالك)  التوصیل  (أطراف  للكھرباء  الموصلة  األجزاء  بعض  مالمسة 
 كھربائیة مع احتمال حدوث وفاة. 

إلكتروني لمحول ترددات موصول أو تشغیل متوقف) قد تنقل أطراف التوصیل واألسالك جھدا   وحتى في حالة توقف المحرك ( بسبب إغالق 
 ل فصل التیار الكھربائي. خطیرا. إن توقف المحرك ال یعاد 

 حتى في حالة المحرك المشغل دون إجھاد من جھة شبكة التیار الكھربائي قد یدور المحرك الموصول ویحتمل أن یسبب جھدا خطیرا. 

 محرك. (منفصلة عن التیار الكھربائي من جمیع األقطاب) وتوقیف ال توقف الجھاز دون إجھادال ینبغي إجراء التركیب واألشغال إالّ عند 

. التأریض  4. التأكد من االنفصال عن التیار الكھربائي،  3. الحمایة من معاودة التشغیل،  2.) توقیف التشغیل،  1  اتباع قواعد السالمة الخمس
 . ینبغي تغطیة األجزاء المجاورة الموصلة بالكھرباء أو حجبھا)!5وتقصیر الدائرة،  
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 احذر خطر اإلصابة الناجم عن األعباء الثقیلة  إنذار 

 یتعین مراعاة الوزن المیت األعلى للمحرك خالل كّل أعمال النقل والتركیب. 

المحرك أو في تحركھ بطریقة عشوائیة وبالتالي قد تؤدي إلى إصابات جسدیة خطیرة أو ممیتة بسبب  قد   الخاطئة في سقوط  التصرفات  تتسبب 
 الكدمات واالنزالقات وإصابات جسدیة أخرى. باإلضافة إلى ذلك، قد تحدث خسائر مادیة كبیرة بالمحرك ومحیطھ. 

 لذلك: 
 متحركة ال تقف تحث حموالت  –
 ال تستخدم سوى نقط الحمل المخصصة لذلك  –
 اختبر قوة الحمل و سالمة الرافعات ووسائل الرفع  –
 تجنب الحركات المرتبكة  –
 استخدم معدات الوقایة الشخصیة  –
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 خطر اإلصابة بسبب الحركة  إنذار 

ضغط/مرفاع   (آلة  بذلك  مشغلة  آلة  تحدث  قد  المحرك.  عمود  یتحرك  قد  إیقاف)  مكبح  وتحریر  اإلمداد  فلطیة  (كاشتعال  معینة  ظروف  في 
 فجائیة وقد یحدث عنھا إصابات مختلفة ألطراف ثالثة أیضا. بسلسلة/أسطوانة/مروحة إلى غیر ذلك) حركة 

 قبل إجراء عملیة تبدیل، ینبغي تأمین منطقة الخطر بالتحذیر وإبعاد كل األشخاص من منطقة الخطر.
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 خطر اإلصابة بسبب أجزاء مرتخیة  إنذار 

في   ھذه  تتسبب  قد  ذلك،  عدا  فیما  المحرك.  على  مرتخیة  أجزاء  وجود  عدم  إلى  االنتباه  عند  ینبغي  أو  والتركیب  النقل  عملیات  خالل  إصابات 
 التشغیل. 

 قد تؤدي حلقات الرفع والحمل غیر المثبتة إلى سقوط المحرك عند النقل. 

 قد تتطایر الخوابیر الموجودة على عمود المحرك في حالة دورانھ. 

 شوفة الموجودة على عمود المحرك من االرتخاء أو إزالتھا. ینبغي تثبیت األجزاء المرتخیة وحلقات الرفع والحمل أو إزالتھا وحمایة الخوابیر المك
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 خطر االحتراق  تحذیر  

 درجة مئویة.  70المحرك في درجات حرارة أعلى من قد تسخن أسطح 

 قد تؤدى مالمسة المحرك إلى حدوث حروق موضعیة في مناطق الجسم المعنیة (الیدین، األصابع، إلى غیرھا). 

یاس مناسبة.  ینبغي اختبار درجة حرارة األسطح بواسطة وسیلة ق   -ولتفادي ھذه اإلصابات ینبغي الحفاظ على وقت تبرید كاف قبل بدء األعمال  
 باإلضافة إلى ذلك، ینبغي الحفاظ على مسافة كافیة عن العناصر المجاورة عند التركیب أو توفیر حمایة من المالمسة. 
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 مجال التطبیق  1.2
 استخدام المحركات 

 ال ینبغي استخدام المحركات إال للغرض المخصصة لھ (تشغیل اآلالت).

 على األقل (انظر نوع الحمایة في بطاقة الصنف). ویمكن تركیبھا في محیط ُمغَبّر أو رطب. IP 55صممت المحركات بنوع الحمایة 

ارج  تحدد ظروف االستخدام والظروف البیئیة باألساس نوع الحمایة الضروري وكذلك احتمال اتخاذ إجراءات إضافیة. أما بالنسبة للتركیب في الخ 
باستخدام خیار غطاء التھویة    Getriebebau NORDود یدور نحو األسفل، فتنصح شركة  مع عم  V5أو    V1وأنماط التركیب العمودیة مثل  

 ].  RDDالمزدوج [

 ینبغي حمایة المحركات من أشعة الشمس الحادة بواسطة ستار الحمایة مثال. وینبغي أن یكون العزل مقاوما للماء. 

 متر  1000≥  علو التركیب: 

 درجة مئویة  40+درجة مئویة... 20- درجة حرارة المحیط: 

درجة مئویة. في ھذه الحالة ینبغي إنقاص القدرة المقننة   +60و -20بالنسبة للمحركات العادیة یسمح بنطاق درجة حرارة محیط إضافي یتراوح بین 
القیمة القصوى لدرجة حرارة المحیط بین    %82إلى   إدخال قیمة  60+ و40لقیمة الكتیب. إذا تراوحت  الطاقة  + درجة مئویة، فینبغي  استنزاف 

 %.82% و100خطیا بطریقة عكسیة بین 

  ≥ الحرارة  درجة  مع  األسالك  ومداخل  المحرك  توصیل  أنابیب  تتالءم  أن  مئویة.  90ینبغي 
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 االستخدام المناسب للمحركات الكھربائیة  1.3
 ال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة غیر موصولة بالتیار الكھربائي.
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 النقل والتخزین  1.3.1
 

 خطر السقوط  إنذار 

ة  قد تتسبب التصرفات الخاطئة عند النقل في سقوط المحرك أو في تحركھ بطریقة عشوائیة وبالتالي قد تؤدي إلى إصابات جسدیة خطیرة أو ممیت
 باإلضافة إلى ذلك، قد تحدث خسائر مادیة كبیرة بالمحرك ومحیطھ.  واالنزالقات وإصابات جسدیة أخرى.بسبب الكدمات 

 لذلك: 
 تستخدم المسامیر الحلقیة عند نقل اللولب الموجود (انظر الشكل التالي).  –
 صممت حلقات الحمل لتتالءم مع وزن المحرك فقط. ال ینبغي وضع أي حموالت إضافیة! –
 إال حلقات الحمل أو الخابور المخصص لذلك!  ، ء اآللة (كملحقات علبة التروس مثال)، ال ینبغي استخدام لنقل أجزا –
 ال ینبغي رفع ملحقات اآللة عن طریق تعلیقھا في اآلالت المنفردة!  –

 
المالئمة. الرفع  دائما بمعدات  المحرك  ینبغي رفع  المحرك،  المحامل   ولتفادي أعطال  تغییر  التسلیم وتشغیل  ینبغي  بین  المدة  إذا زادت  الدحروجیة 

سنوات. أربع  عن  واالرتجاج)  الغبار  من  وخالیة  جافة  غرف  في  (تخزین  معتدلة  ظروف  في  غیر   المحرك  الظروف  في  كثیرا  المدة  ھذه  وتقل 
ینبغي  مواد مانعة للتآكل إذا اقتضى األمر.ینبغي االعتناء باألسطح غیر المحمیة والمستخدمة (سطح التثبیت، طرف العمود،...) بواسطة   المالئمة.

 .("مراقبة مقاومة العزل"  1.3.9فحص مقاومة عزل اللفیفة (

جھاز   إنذار  معتادة،  غیر  وروائح  أصوات  ارتجاجات،  مرتفعة،  حرارة  درجة  للكھرباء،  عالي  (استھالك  العادي  التشغیل  في  تغیرات  حدوث  إن 
 یة، ینبغي إخبار عامل الصیانة المختص بھذه التغیرات على الفور. ولتجنب األضرار البشریة والماد  المراقبة إلخ.) مؤشر عن عطل في الوظیفة.

 في حالة الشك ینبغي توقیف المحرك على الفور حالما تسمح حالة الجھاز بذلك. 

 تركیب المسامیر الحلقیة للنقل 

 یتغیر عدد ووضعیة وحجم اللولب الخاص بالمسامیر الحلقیة المخصصة للنقل اعتمادًا على حجم المحرك. 

  الوضع سّن اللولب  جم الح

 

63 … …  
71 … …  
80 M6 2 ،4  
90 M8 1 ،2  ،3 ،4  

100 M8 1 ،2  ،3 ،4  
100 APAB M8 2 ،4  

112 M8 1 ،2  ،3 ،4  
132 M10 1 ،2  ،3 ،4  
160 M12 1 ،2  ،3 ،4  
180 M12 1 ،2  ،3 ،4  
200X M12 1 ،2  ،3 ،4  

 
Pos: 25 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Aufstellung @ 7\mod_1431348785190_1864430.docx @ 217487 @ 3 @ 1 

 

 التركیب 1.3.2
 بعد التركیب، ینبغي شدّ حلقات الحمل المثبتة أو نزعھا!  •
المتوازنة جیدا (القابض، وبكرات السیر والمروحة...) شروط أساسیة لدوران ھادئ  إن تعدیل القابض بدقة وعناصر الدوران   سالسة الدوران: •

 وخالي من االھتزازات. 
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 قد یكون من الضرورة ضبط اتزان المحرك كلیا بعنصر التشغیل إذا اقتضى األمر. •
 درجة.  x 90 4یمكن تدویر الجزء العلوي لصندوق أجزاء التوصیل وموضع صندوق أجزاء التوصیل بحوالي  •
إلیھا! وینبغي وضع مانع    IEC B14في محمل الشفة على محركات    األربعة كلھاوینبغي تثبیت لوالب التثبیت   • إذا لم تكن ھناك حاجة  حتى 

 في سن لوالب التثبیت.  Loctide 242التسرب مثل  

 الصعقة الكھربائیة  إنذار 

. وفي حالة استخدام لوالب أطول قد تتعرض لفیفة المحرك للتلف. وبسبب ذلك، ھناك خطر    d x  2في الحجاب الوقائي  األقصى  یبلغ طول اللولب  
 فرق الجھد في العلبة وحدوث صعقة كھربائیة عند اللمس. 

 
 ینبغي فحص األعطال في المحرك قبل التركیب والتشغیل. كما ال یسمح بتشغیل المحرك الذي یحتوي على عطل.  •
أن    ینبغي حمایة األعمدة الدوارة وأطراف األعمدة غیر المستعملة من المالمسة المباشرة. وینبغي حمایة اللسینات الطولیة غیر المستعملة من  •

 تقذف. 
 ینبغي أن یتالءم المحرك مع مكان التثبیت. (المتطلبات القیاسیة والظروف البیئیة وارتفاع التركیب)  •
ا • اتخاذ اإلجراءات  قد تتوفر المحركات خالل  التركیب فینبغي  لتشغیل على أسطح جدّ ساخنة. إذا كان ھناك خطر اللمس أو خطر على محیط 

 الوقائیة. 
Pos: 26 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/W uchtung, Abtriebselem ente @ 7\m od_1431349031782_1864430.docx  @ 217518 @ 3 @ 1 

 

 الموازنة، عناصر التحریك 1.3.3
ینبغي فك عناصر التحریك ونزعھا (القابض، وبكرات السیر والترس...) بواسطة جھاز مناسبة. بشكل قیاسي، تم ضبط اتزان عناصر الدوران في  

ینبغي مراعاة نوع الموازنة المالئمة عند تركیب عناصر التحریك في عمود المحرك!  وینبغي ضبط اتزان عناصر التحریك وفق   المفتاح النصفي.
 ! DIN ISO 1940معیار 

بغي  ینبغي مراعاة اإلجراءات الضروریة العامة لحمایة عناصر التحریك من المالمسة المباشرة. وإذا تم تشغیل المحرك دون عنصر التحریك، فین
 حمایة اللسینات الطولیة من أن تقذف. ویسري األمر نفسھ على الطرف الثاني للعمود إذا وجد. أو ینبغي عوض ذلك نزع اللسین الطولي. 
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Pos: 27 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Ausrichten @ 7\mod_1431349204216_1864430.docx @ 217549 @ 3 @ 1 

 

 التعدیل 1.3.4
  في حالة الربط المباشر خاصة، ینبغي تركیب أعمدة المحرك و أعمدة اآللة المشغلة مع بعضھا بطریقة محوریة ونصف قطریة. قد یؤدي التعدیل 

 غیر الدقیق إلى أعطال في المحمل واھتزازات مفرطة وإلى انكسار األعمدة. 
Pos: 28 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Abtriebsw ellen @ 64\m od_1611922605855_1864430.docx  @ 2726031 @ 3 @ 1 

 

 أعمدة الدوران  1.3.5
المسموح بھا في الجدول أدناه. إذا كانت    A) لطرف عمود الدوران من الناحیة  RF) و القوى المستعرضة (AFتوجد معلومات عن القوى الحوریة (

 . Getriebebau NORDفینبغي االتصال بشركة   E/2أكبر من الطول ) في مسافة RFالقوة المستعرضة (

 

 

 RF [N] AF [N] الطراز 

63  530  480 
71  530  480 
80  860  760 
90  910  810 
100  1300  1100 
112  1950  1640 
132  2790  2360 
160  3500  3000 
180 .X  3500  3000 
180  5500  4000 
200 .X  5500  4000 
225  8000  5000 
250  8000  5000 

 

 

 RF.()وال قوى مستعرضة (AFیسمح بقوى محوریة (فال  Bبالنسبة لطرف العمود من الناحیة  

تیار   إتالف  إلى  تكون شرارات) وال  المسموح بھا وخطر  غیر  العلیا  الحرارة  إلى الصقل (خطر درجة  تَؤدي اإلضافات  ینبغي أن  ھواء تنبیھ! ال 
 التبرید الضروري للتبرید. 

Pos: 29 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/M aximal e thermische Ausdehnung bei Bem essungsw erten @ 82\mod_1636719215815_1864430.docx @ 2843972 @ 3 @ 1 
 

 التمدد الحراري األقصى في قیم القیاس  1.3.6

 العمود الحجم 
 [مم]

 طول المبیت 
 [مم]

 قطر المبیت 
 [مم]

63 0.19 0.39 0.28 
71 0.22 0.47 0.31 
80 0.25 0.53 0.36 
90 0.30 0.62 0.40 

100 0.35 0.69 0.45 
112 0.36 0.78 0.50 
132 0.46 0.91 0.60 
160 0.57 1.04 0.73 
180 .X 0.62 1.04 0.73 
180 0.67 1.26 0.82 
200 .X 0.67 1.26 0.82 
225 0.85 0.58 0.41 
250 0.85 0.58 0.41 
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Pos: 31 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Elektrischer Anschl uss @ 72\mod_1619773263117_1864430.docx @ 2773514 @ 3 @ 1 
 

 التوصیل الكھربائي 1.3.7
األسالك في صندوق أطراف التوصیل. وینبغي أن یكون صندوق أطراف التوصیل مقاوما لتسرب الغبار  ینبغي إدخال أنابیب التوصیل مع وصلة  

بنسبة   والماء. ینبغي أن یتطابق جھد التیار الكھربائي وتردد التیار الكھربائي مع المعطیات الواردة في لوحة الصنف. یجوز االنحراف عن الجھد
رة. ینبغي إجراء التوصیل وترتیب قناطر صندوق أطراف التوصیل حسب المخطط في صندوق  ±% دون خفض القد2±% وعن التردد بنسبة  5

 أطراف التوصیل. 

 تجد معلومات عن أسماء المشابك المساعدة في الجدول أدناه.

 

 اسم المشبك المساعد 

 مالحظة  اسم المشبك المساعد  معدات إضافیة 

 EN 60034-8  
 TP1 – TP2 ثرمستور 

1TP1 – 1TP2 
2TP1 – 2TP2 
3TP1 – 3TP2 
4TP1 – 4TP2 

 إیقاف 
 1تحذیر لفیفة 
 1إیقاف لفیفة 
 2تحذیر لفیفة 
 2إیقاف لفیفة 

 مكبح TF 5TP1 – 5TP2خیار: 

 مراقب درجة الحرارة ثنائي المعدن 
 فتاحة 

 TWخیار: 

1TB1 – 1TB2 
2TB1 – 2TB2 
3TB1 – 3TB2 
4TB1 – 4TB2 

 1تحذیر لفیفة 
 1إیقاف لفیفة 
 2تحذیر لفیفة 
 2إیقاف لفیفة 

قفل مراقب درجة الحرارة ثنائي 
 المعدن 

1TM1 – 1TM2 
2TM1 – 2TM2 
3TM1 – 3TM2 
4TM1 – 4TM2 

 1تحذیر لفیفة 
 1إیقاف لفیفة 
 2تحذیر لفیفة 
 2إیقاف لفیفة 

PT100 / PT1000 1R1 – 1R2 
2R1 – 2R2 
3R1 – 3R2 

 )U(مرحلة  1لفیفة 
 )V(مرحلة  1لفیفة 
 )W(مرحلة  1لفیفة 

KTY 
مستشعر درجة الحرارة من  

 السیلكون 

 (+)4R1 – 4R2 (-) 
(+) 5R1 – 5R2 (-) 

 1لفیفة 
 2لفیفة 

 نظام التسخین عند التوقف 
 SHخیار: 

1HE1 – 1HE2 
2HE1 – 2HE2 

 سخان المحرك 
 سخان المكبح 

 مكثف
 نسخة المحرك: 

EAR/EHB/EST  

1CA1 – 1CA2 
2CA1 – 2CA2 
3CA1 – 3CA2 
4CA1 – 4CA2 

 1بالنسبة لمكثف التشغیل 
 2بالنسبة لمكثف التشغیل 

 1بالنسبة لمكثف بدء التشغیل 
 2بالنسبة لمكثف بدء التشغیل 

 مكبح التیار المستمر 
 ...BREخیار: 

BD1 – BD2 
 

 BD1-BD2: 1مكبح  … DBRخیار: 
 BD3-BD4: 2مكبح 

 

 
Pos: 32 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 33 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter @ 78\mod_1629901858673_1864430.docx @ 2817401 @ 3 @ 1 

 

 تشغیل محول الترددات  1.3.8
نوع   التزامنیة  األلمانیة    SK 63    ./–  SK 250المحركات  القیاسیة  للمواصفات  طبقا  المباشر  غیر  الجھد  محوالت  في  للعمل  مصممة   ./

 ).  DIN EN 60034-18-41 (2014والمواصفات األوروبیة 

 یرجى مراعاة دلیل استخدام محول الترددات المستخدم. 

 

من سلك مغناطیسي مالئم وعزل بین األطوار وسقایة متجانسة وبطانة شق كعزل أرضي    NORDیتكون نظام العزل المستخدم من طرف شركة  
 وھي مصممة في النسخة القیاسیة للمتطلبات العالیة في محوالت الجھد غیر المباشر. 

غیر مسموح بھ. ال   DCفولت    750% جھد الدارة البینیة أكثر من  10فولت +  500یبلغ جھد اإلدخال األقصى المسموح بھ في محول الترددات  
 ینبغي أن تتجاوز ذروة الفلطیة الناتجة عن نظام المحول والكابل والمحرك القیم التالیة في وضعیة درجة حرارة التشغیل.

 

 

 

 أو فلتر جیبي (انتبھ للھبوط اإلضافي للجھد). du/dtإذا حادت القیم عن المجال المسموح بھ، باإلمكان استخدام فلتر 

 طول التوصیالت المشار إلیھ في المخطط یساعد على التوجیھ ویمكن أن یتغیر وفقا للمعطیات الملموسة.

 افق الكھرومغناطیسي. ینبغي مبدئیًا االنتباه للتركیب حسب التو 

تجدون المزید من التعلیمات حول تشغیل محول الترددات، وخاصة معلومات عن سرعة الدوران المسموح بھا وعن التصمیم الحراري وكذلك عزم 
 .NORDالحالي من شركة  M7000الدوران الممكن في كتالوج المحركات  

 الجھد النبضي المسموح بھ وفقا لزمن ارتفاع الجھد. 

ط] 
فول

ض [
لنب

ة ا
طی

فل
 

 زمن ارتفاع الجھد [میكروثانیة] 
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Pos: 34 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_02_Leistungsverlus te gemäß EU  2019/1781 ( Öko-D esign- Ver ordnung) @ 89\m od_1655807898840_1864430.docx @ 2918632 @ 5 @ 1 

 

 2019/1781 (EU)فقد الطاقة وفقًا لمعیار 

معروض في    “2019/1781 (EU)ل عزم الدوران) وفقًا لمعیار  „فقد الطاقة بالنسبة المئویة (%) الستھالك الطاقة االسمي (عدد الدورات مقاب 
 الموجز التالي. 

Pos: 35 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_03_Leistungsverlus te Tabelle - Kopf @ 89\m od_1655809872285_1864430.docx  @ 2918671 @  @ 1 
 

 الفقد النسبي   ع المحرك نو
 (عدد الدورات/عزم الدوران) 

 90/100 90/50 50/100 50/50 50/25 25/100 25/25 التردد 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [ھرتز]
 

Pos : 36 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/Hinw eis für spr achneutral e Tabellen_Komma= Punkt_nur englisch! @ 87\m od_1649408206263_1864430.docx @ 2901112 @  @ 1 
 

 

 

Pos : 37 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_04_Leistungsverlus te Tabelle - W erte 1 @ 89\m od_1655810910077_0.docx  @ 2918709 @  @ 1 
 

63SP/4 50 20,1 41,3 21,8 26,1 42,9 30,0 47,0 
63SP/4 60 16,6 32,6 17,8 23,3 34,7 27,7 40,6 
63LP/4 50 18,3 38,1 19,6 23,5 38,5 26,9 41,2 
63LP/4 60 18,6 31,4 20,0 23,0 33,0 27,0 36,8 
71SP/4 50 9,6 24,7 12,1 15,1 27,3 20,4 33,2 
71SP/4 60 9,2 19,6 12,1 14,5 23,2 21,4 30,4 
71LP/4 50 9,4 27,8 12,0 15,5 29,3 20,6 34,2 
71LP/4 60 9,0 20,9 11,9 14,5 24,5 21,0 31,5 
80SP/4 50 5,4 19,4 6,6 9,1 20,0 11,3 21,8 
80SP/4 60 5,0 14,3 6,2 8,1 15,4 11,0 18,6 
80LP/4 50 4,0 17,2 4,9 7,2 17,3 9,2 19,0 
80LP/4 60 3,7 12,3 4,7 6,4 13,2 8,9 15,9 
90SP/4 50 2,5 9,9 4,5 6,2 14,0 8,1 16,0 
90SP/4 60 3,2 10,1 4,3 5,7 11,1 8,3 13,8 
90LP/4 50 3,2 16,7 4,0 6,1 15,8 7,6 16,9 
90LP/4 60 2,9 11,4 3,8 5,3 11,8 7,3 13,9 

100LP/4 APAB 50 2,6 10,4 3,5 4,7 10,8 6,9 13,3 
100LP/4 APAB 60 2,4 7,9 3,7 4,4 9,3 7,1 11,7 
100AP/4 APAB 50 2,0 11,4 2,9 4,4 11,7 6,0 13,5 
100AP/4 APAB 60 1,8 7,9 2,6 3,5 8,6 5,8 10,9 

 
Pos: 38 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 39 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_03_Leistungsverlus te Tabelle - Kopf @ 89\m od_1655809872285_1864430.docx  @ 2918671 @  @ 1 

 

 الفقد النسبي   نوع المحرك 
 (عدد الدورات/عزم الدوران) 

 90/100 90/50 50/100 50/50 50/25 25/100 25/25 التردد 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [ھرتز]
 

Pos : 40 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/Hinw eis für spr achneutral e Tabellen_Komma= Punkt_nur englisch! @ 87\m od_1649408206263_1864430.docx @ 2901112 @  @ 1 
 

 

 

Pos : 41 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_05_Leistungsverlus te Tabelle - W erte 2 @ 89\m od_1655811315088_0.docx  @ 2918749 @  @ 1 
 

112MP/4 50 2,1 11,2 2,8 4,1 11,3 5,7 12,4 
112MP/4 60 1,9 7,8 2,9 3,8 8,7 5,6 10,7 
132SP/4 50 1,7 7,3 2,7 3,5 8,1 5,3 10,1 
132SP/4 60 1,8 5,5 2,7 3,4 6,6 6,1 9,2 
132MP/4 50 1,8 8,3 2,4 3,5 8,8 5,0 10,6 
132MP/4 60 1,7 6,0 2,5 3,2 6,8 5,7 8,9 
160SP/4 50 1,2 6,1 1,6 2,5 6,5 3,9 8,3 
160SP/4 60 1,1 4,5 1,9 2,5 5,2 4,4 7,8 
160MP/4 50 1,1 6,4 1,6 2,6 6,7 3,7 8,0 
160MP/4 60 0,9 4,6 1,5 2,4 5,0 3,8 6,3 
160LP/4 50 1,1 5,9 1,6 2,4 6,6 3,4 8,5 
160LP/4 60 1,0 4,1 1,7 2,2 4,9 3,5 6,5 

180MP/4 50 1,1 4,3 1,4 2,0 4,8 2,9 6,2 
180MP/4 60 0,9 3,3 1,4 1,9 4,4 2,8 5,7 
180LP/4 50 0,8 4,8 1,1 1,7 4,9 2,5 5,4 
180LP/4 60 0,7 3,5 1,1 1,6 4,1 2,1 4,7 
225RP/4 50 0,7 3,7 1,2 1,6 4,1 2,8 5,3 
225RP/4 60 0,7 2,8 1,2 1,7 3,8 3,6 5,2 
225SP/4 50 0,7 3,8 1,0 1,6 4,2 2,4 4,8 
225SP/4 60 0,6 2,9 0,9 1,4 3,4 1,8 5,0 
225MP/4 50 0,6 3,7 0,8 1,3 3,9 2,0 4,6 
225MP/4 60 0,6 2,8 0,8 1,3 3,0 2,3 3,6 
250WP/4 50 0,5 4,2 0,7 1,3 4,5 1,5 5,3 
250WP/4 60 0,5 3,0 0,7 1,2 3,4 1,9 4,3 

 
Pos: 42 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 43 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Ü berprüfung des  Isolationswiderstandes @ 7\m od_1431353806825_1864430.docx @ 217743 @ 3555 @ 1 

 

 مراقبة مقاومة العزل  1.3.9
أو توقف لمدة طویلة (قرابة   القیاس أشھر) ینبغي    6قبل أول تشغیل للمحرك بعد تخزین  اللفیفة. تحتوي األطراف خالل  التحقق من مقاومة عزل 

 وبعده مباشرة على جھد خطیر نوعا ما، لذلك ال ینبغي مالمستھا.

 مقاومة العزل

 مللي أوم. 200تبلغ مقاومة العزل في اللفائف الجدیدة والنظیفة والمشغلة حول الصندوق وبینھا <

 القیاس 

فولت. بالنسبة لجھد التشغیل الذي    500فولت بواسطة جھد مستمر یبلغ  400بة بالنسبة للفائف بجھد تشغیل یبلغ  ینبغي قیاس مقاومة العزل حول العل
درجة مئویة    25فولت. وینبغي أن تتراوح درجة حرارة اللفائف أثناء ذلك بین    1000فولت فینبغي قیاس الجھد المستمر بواسطة    725یصل إلى  

 ± درجة مئویة 15و

 الفحص 

مللي أوم فقد    50مقاومة عزل اللفیفة الجدیدة والنظیفة أو المحرك المشغل الذي كان مخزونا أو متوقفا لمدة طویلة حول الصندوق أقل من    إذا كانت
 یرجع السبب في ذلك إلى الرطوبة. لذلك ینبغي تجفیف اللفائف. 

التي   القیمة  تتجاوز  لم  تشغیل طویلة. فطالما  العزل بعد مدة  تتراجع مقاومة  الحرجة >قد  العزل  قیمة مقاومة  قیاسھا  ترك   50تم  أوم فیجوز  مللي 
 المحرك یشتغل. إذا تم تجاوز ھذه القیمة فینبغي تحدید سبب ذلك، وتحدیث اللفائف أو أجزاؤھا وتنظیفھا وتجفیفھا إذا اقتضى األمر.
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 التشغیل 1.3.10
 

 التوافق الكھرومغناطیسي  معلومة 

محركات   توجیھ  NORDتتطابق  األوروبي  -مع  إشعاعات  EU/2014/30االتحاد  حدوث  إلى  والتثبیت  التركیب  أعمال  تؤدي  أن  ینبغي  ال   .
 اإلشارة إلى مقاومة التشویش. كھرومغناطیسیة غیر مسموح بھا. ینبغي 

 

 
الكھرومغناطیسي: تحدث   اإلشعاع  قد  للمحرك  جیبي  غیر  تیار  ینتج  مثال)  الترددي  الضغـّاط  (كمحرك  والمتفاوتة  القویة  الدوران  عزوم  حالة  في 

 توافقاتھ العلیا تأثیرا غیر مسموح بھ في الشبكة وبالتالي تداخال مغناطیسیا. 

ُمصنع) إشعاعات كھرومغناطیسیة مختلفة القوة. ینبغي  عند التغذیة بواسطة المحول تنتج حسب تصمیم المحول (النوع، إجراءات منع التشویش، ال
ة،  مراعاة تعلیمات التوافق الكھرومغناطیسي الخاصة بمصنع الُمحول. إذا نصح المصنع باستخدام توصیل محرك مغطى، فسیكون الغطاء أكثر فعالی

(وصلة   بالمحرك  الخاص  المعدني  التوصیل  أطراف  بصندوق  واسعة  مساحة  على  توصیلھ  تم  بالنسبة  إذا  المعدنیة).  المغناطیسي  التوافق  أسالك 
 للمحركات ذات حساسات مركبة (كالثیرمستور مثال ) قد ینتج عن المحول في موصل الحساس فولتیة التداخل. 

ق اختیار  بالنسبة للمحركات بحساسات مركبة (مثل الثیرمستور) یعمل المستخدم على تأمین مقاومة كافیة ضد التداخل عن طری  مقاومة التشویش
ت مالئم لتوصیل إشارات الحساس (بالحجب، والربط بوسائل النقل كما في توصیل المحرك) واختیار جھاز القیاس. ینبغي مراعاة معطیات وتعلیما 

كات الفرملة،  دلیل تشغیل المحول أو أي دالئل أخرى قبل التشغیل! وبعد تركیب المحركات ینبغي اختبار ما إذا كانت تعمل كما یجب! وبالنسبة لمحر
 فینبغي باإلضافة إلى ذلك اختبار ما إذا كانت الفرامل تؤدي وظیفتھا على أكمل وجھ.
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 التخلص من النفایات  1.3.11
 

 البیئة تلوث  تنبیھ 

 إذا لم یتم التخلص من المنتج بطریقة صحیحة، فقد یضر ذلك بالبیئة. 
 ضمان التخلص من المنتج بطریقة صحیحة  •
 اتباع القوانین المحلیة الحالیة  •

 

 األلومنیوم، والحدید، واألجزاء اإللكترونیة، والبالستیك، والنحاس   المواد:

 باإلضافة إلى ذلك، یرجى احترام الوثیقة التقنیة لألجزاء. 
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 التحدیث والصیانة  2
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 الصعقة الكھربائیة  الخطر 

بصعقة  یتم   اإلصابة  إلى  واألسالك)  التوصیل  (أطراف  للكھرباء  الموصلة  األجزاء  بعض  مالمسة  تؤدي  لذلك  خطیر.  بجھد  المحرك  تشغیل 
 كھربائیة مع احتمال حدوث وفاة. 

إلكتروني لمحول ترددات موصول أو تشغیل متوقف) قد تنقل أطراف التوصیل واألسالك   جھدا  وحتى في حالة توقف المحرك ( بسبب إغالق 
 خطیرا. إن توقف المحرك ال یعادل فصل التیار الكھربائي. 

 حتى في حالة المحرك المشغل دون إجھاد من جھة شبكة التیار الكھربائي قد یدور المحرك الموصول ویحتمل أن یسبب جھدا خطیرا. 

 كھربائي من جمیع األقطاب) وتوقیف المحرك. (منفصلة عن التیار ال توقف الجھاز دون إجھادال ینبغي إجراء التركیب واألشغال إالّ عند 

. التأریض  4. التأكد من االنفصال عن التیار الكھربائي،  3. الحمایة من معاودة التشغیل،  2.) توقیف التشغیل،  1  اتباع قواعد السالمة الخمس
 . ینبغي تغطیة األجزاء المجاورة الموصلة بالكھرباء أو حجبھا)!5وتقصیر الدائرة،  
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 خطر اإلصابة بسبب الحركة  إنذار 

قد   إیقاف)  مكبح  وتحریر  اإلمداد  فلطیة  (كاشتعال  معینة  ظروف  ضغط/مرفاع  في  (آلة  بذلك  مشغلة  آلة  تحدث  قد  المحرك.  عمود  یتحرك 
 بسلسلة/أسطوانة/مروحة إلى غیر ذلك) حركة فجائیة وقد یحدث عنھا إصابات مختلفة ألطراف ثالثة أیضا. 

 قبل إجراء عملیة تبدیل، ینبغي تأمین منطقة الخطر بالتحذیر وإبعاد كل األشخاص من منطقة الخطر.
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 إجراءات السالمة  2.1
نشطة. باإلضافة إلى الدارة الكھربائیة  ینبغي توقیف المحرك حسب التعلیمات قبل العمل على المحرك أو الجھاز، وخاصة قبل فتح أغطیة األجزاء ال 

 الرئیسیة ینبغي االنتباه أیضا إلى احتمال وجود دارة إضافیة أو ثانویة.

 مثال: DIN VDE 0105المتعارف علیھا حسب معیار “قواعد السالمة „الخمس

 توقیف التشغیل  •
 الحمایة من معاودة التشغیل  •
 ن جمیع األقطاب التأكد من االنفصال عن التیار الكھربائي م •
 التأریض وتقصیر الدائرة  •
 ینبغي تغطیة األجزاء المجاورة الموصلة بالكھرباء أو حجبھا. •

 ال ینبغي إنھاء ھذه اإلجراءات المذكورة سابقا إال بعد انتھاء أعمال التحدیث. 
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الوطنیة المعمول بھا. وخالل ذلك ینبغي االنتباه على ینبغي فحص المحركات خالل فترات منتظمة بطریقة متخصصة، واحترام المعاییر والتعلیمات  
 وجھ الخصوص إلى احتمال وجود أعطال میكانیكیة وقنوات ھواء بارد خالیة، وضجیج ملفت لالنتباه وكذلك إلى توصیل إلكتروني مالئم. 

 لمكافئة!ال ینبغي استخدام سوى قطع الغیار األصلیة، باستثناء القطع المطابقة للمعاییر والمتداولة وا

 ال یُسمح بتغییر أجزاء محركات متطابقة.

 فتحات تصریف الماء المتكثف  معلومة 

المحتمل تجمعھ   المتكثف  للماء  للسماح  الفتحات من وقت آلخر  ھذه  فتح  فینبغي  المتكثف،  الماء  لتصریف  مغلقة  بفتحات  المحركات  إذا صممت 
أعمق مكان في المحركات. كما ینبغي الحرص عند تركیب المحرك على تواجد فتحات  بالخروج. توضع فتحات تصریف الماء المتكثف دائما في  

 تصریف الماء المتكثف في األسفل وأن تكون مغلقة. فتحات تصریف الماء المتكثف المفتوحة تؤدي إلى تقلیل نوع الحمایة! 
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 فترات تغییر الحامل 2.2
في ظروف التشغیل العادیة وفي حالة التصمیم األفقي للمحرك بغض النظر    IECتبلغ فترات تغییر الحامل بساعات العمل [ساعة] بالنسبة لمحركات 

 عن درجة حرارة سائل التبرید وسرعة دوران المحركة:

 درجة مئویة  60 درجة مئویة  40 درجة مئویة  25 

 ساعة  8000حوالي  ساعة  20000حوالي  ساعة  40000حوالي  دورة/د  1800إلى غایة  
 ساعة  4000حوالي  ساعة  10000حوالي  ساعة  20000حوالي  دورة/د  3600إلى غایة  

 
صمیم  من الممكن أن تقل ساعات العمل المذكورة أعاله كثیًرا بالنسبة للتركیب المباشر لصندوق التروس أو في حالة ظروف التشغیل الخاصة، كالت 

 م المحامل الكرویة مدى الحیاة. الرأسي للمحرك واالھتزازات واالصطدامات القویة والتشغیل الترددي إلخ. تم تشحی
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 فترات الصیانة  2.3
 ساعة عمل.  100ینبغي مراقبة الضجیج غیر المعتاد أثناء الدوران و/أو االھتزازات في المحرك أسبوعیا أو كل 

 ھا إذا استدعى األمر. قد تكون الفترات أقل حسب ظروف التشغیل. ساعة على األقل وتغییر 10,000الرجاء فحص المحامل الدحروجیة كل  

 
 

  تنبیھ 

 تلف الحامل عند تشغیل المحول 

قد تحدث تیارات الحامل عند تشغیل المحول في ظروف غیر مناسبة، مما قد یؤدي إلى إتالف المحامل. یمكن منع نشوء تیارات الحامل الضارة  
 بتدابیر تقنیة مناسبة. 

 ملي فولت.  250ینبغي أن تتجاوز القیمة الفعلیة لجھد العمود ال  •

 .NORDاستشر مصلحة الصیانة من شركة 
 

 
مرا ینبغي  كما  بھا.  أعطال  ووجود  والمروحة  المجدولة  والكابالت  واألسالك  الكھربائیة  الموصالت  مقاومة  مراقبة  ینبغي  ذلك  إلى  قبة وباإلضافة 

 وظیفة نظام العزل. 

 ساعة.   10,000ینبغي تغییر مانعات التسرب على عمود الدوران كل 

 ال ینبغي أن یحتوي سطح المحرك على ترسب الغبار الذي من شأنھ أن یضر بالتبرید. 

 سنوات!  5ینبغي إجراء إصالح عام للمحرك كل 
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 اإلصالح العام  2.4
 والقیام باألعمال التالیة:  لھذا الغرض ینبغي تفكیك المحرك.

 ینبغي تنظیف جمیع أجزاء المحرك • •
 ینبغي فحص األعطال بأجزاء المحرك  • •
 أعطال ینبغي تغییر جمیع األجزاء التي تحتوي على  • •
 ینبغي تغییر جمیع المحامل الدحروجیة  • •
 ینبغي تغییر جمیع مانعات التسرب وحلقات إحكام األعمدة  • •
 قیاس مقاومة العزل على اللفیفة  • •

ننصح بإجراء اإلصالح العام عاجال   ینبغي إجراء اإلصالح العام في ورشة متخصصة مجھزة بالمعدات المالئمة ومن طرف الموظفین المختصین.
 .NORDمن طرف مركز خدمات 

 إذا كان التشغیل في ظروف محیط خاصة فیمكن تقلیص الفترات المذكورة أعاله بصورة واضحة. 
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3 ATEX-محیط مھدد باالنفجار 
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 Ex ebمن االشتعال من نوع األمان الزائد  محركات بنظام حمایة  3.1
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 االنفجار خطر  الخطر 

 

 . غیر موصولة بالتیار الكھربائيال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة متوقفة و

قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. لھذا ال ینبغي فتح المحرك في  
 محیط قابل لالنفجار! 

 إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. عدم احترام التعلیمات قد یؤدي 
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 خطر االنفجار  إنذار 

 

 ترسبات الغبار الكثیرة غیر المسموح بھا ألنھا تحد من تبرید المحرك!ینبغي تفادي 

ینبغي تفادي إعاقة أو قطع تیار ھواء التبرید، بتغطیة غطاء المروحة بطریقة جزئیة أو جزء كبیر منھا مثال أو بسقوط  
 أجسام غریبة بھا لضمان التبرید الكاف. 

 صیر المسموح بھا في المنطقة المعرضة لالنفجار. ال یسمح باستخدام سوى وصالت األسالك وأنظمة التق 

 ینبغي غلق كل مداخل األسالك غیر المستعملة بقابس التعتیم المسموح بھ في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ال ینبغي استخدام سوى حلقات اإلحكام األصلیة. 

 عدم احترام التعلیمات یرفع من خطر اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
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 على ھذا النوع من المحركات تسري المعلومات اإلضافیة أو الخاصة التالیة!

  -20، ویمكن استخدامھا في درجة حرارة المحیط بین  2G، الصنف  IIوھي تطابق مجموعة األجھزة    1ھذه المحركات مالئمة للتشغیل في المنطقة  
 + درجة مئویة. 40و

 
  L/4 2G TF 80 مثل:   2G األنواع: 
 العالمة: 

0102  

II 2G Ex  eb IIC T3 Gb  

 
 

  تنبیھ 

 ملحقات المحرك 

 المحركات الكھربائیة المحمیة من االنفجار في أغلب األحیان مع مكونات وأجھزة مركبة، مثل صندوق التروس أو مكبح.یتم تورید 

القیود  • • حسبانك  في  ضع  المركبة.  واألجھزة  المكونات  على  الموجودة  العالمات  كل  المحرك  عالمة  إلى  باإلضافة  احترم 
 الناتجة عن ذلك للتشغیل العام. 

 

 

مزیج الغازات القابلة لالنفجار أو تركیز الغبار على أجزاء اآلالت الكھربائیة الساخنة الموصلة للكھرباء والمتحركة إصابات خطیرة أو  قد یسبب  
 ممیتة.

المسؤو یتوفر  العامة. من الضروري أن  السالمة والتشغیل  لتعلیمات  باالنفجار احتراما خاصا  المھددة  المناطق  في  العالي  الخطر  لون على  یتطلب 
 المؤھالت وفقا للقوانین الوطنیة والمحلیة. 

الزائد   األمان  نوع  من  االنفجار  من  المحمیة  الكھربائیة  (  Ex ebاآلالت  معاییر  لمجموعة    EN 60034 (VDE 0530 ENمطابقة 
كم   /-.EN IEC 60079-7:2015 /A1:2018و   EN 60079-0:2018  ENو االنفجار.  خطر  بمستوى  المناطق  تقسیم  یتحمل  یتحدد  ا 

 المستخدم مسؤولیة تقسیم المناطق. وال یسمح بتشغیل المحركات غیر المرخصة لالستخدام في المناطق المھددة باالنفجار في ھذه المناطق. 
Pos: 61 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Leitungseinführung [Exe, Exn] @ 66\mod_1613047148339_1864430.docx @ 2734883 @ 3 @ 1 
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 مدخل األنبوب  3.1.1
االنفجار. تحتوي على خطر  التي  المنطقة  في  لالستخدام  األنابیب مرخصة  مداخل  تكون  أن  بواسطة  ینبغي  المستعملة  غیر  الفتحات  إقفال  وینبغي 

كما ینبغي عند توصیل أسالك التركیب وضع الموصالت الموجودة على أطراف توصیل المحرك وعلى الموصل األرضي  قابس تعتیم مرخص.
 تحت كل طرف من األطراف لكي یتم تحمیل دعامة التثبیت أو مسمار الربط بالتساوي وال یتغیر شكلھا أبدا.  Uالوقائي مع أسالك مطویة على شكل 

إذا اشترط في األنابیب متطلبات حراریة عالیة، تجد ذلك في بطاقة المعلومات الموجودة على   بسدادة الكبل.ویمكن عوض ذلك تزوید الموصالت  
 المحرك.

للنوع   أطراف    132إلى    BG 63بالنسبة  صندوق  في  التأریض  موصل  لتوصیل  استخدامھا  سیتم  طالما  المعزولة  الكبل  سدادة  استخدام  ینبغي 
 التوصیل. 

 لوحة األطراف الكھربائیة وفقا للجدول التالي.  ینبغي شد صوامیل مسامیر

 

 عزوم دوران موصالت لوحة األطراف الكھربائیة 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 6.0 3.0 2.0 1.2 عزم الدوران (ن.م) 

 

 ال یسمح باستخدام أسالك التوصیل من األلومنیوم. 
Pos: 62 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_1 [EXE] @ 7\m od_1431424689140_1864430.docx  @ 218762 @ 3 @ 1 

 

 وصالت األسالك  3.1.2
 مع وصلة أسالك ُمصدقة. Ex ebیُسلَّم كل محرك بحمایة من االشتعال من نوع 

Pos: 63 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_2 [EXE, EXN] @ 51\mod_1601389456113_1864430.docx @ 2675209 @  @ 1 
 

عند استخدام وصلة األسالك المسلمة ینبغي استخدام أسالك مع مقطع عرضي دائري للكابل. وینبغي تثبیت صوامیل طرف توصیل وصلة األسالك 
 بعزم الدوران وفقا للجدول التالي. 

 

 عزوم دوران صوامیل طرف التوصیل 

 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 وصلة األسالك 

 14.0 12.0 6.0 3.0 عزم الدوران (ن.م) 
 

Pos : 64 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_3 [EXE] @ 64\m od_1612261712307_1864430.docx @ 2727082 @  @ 1 
 

. في ھذه  EU/ 2014/34المرخصة وفقا لتوجیھات    Ex ebیسمح باستخدام أنظمة التخفیض و/أو وصالت األسالك بحمایة من االشتعال من نوع  
 مئویة. 80الحالة ینبغي توفر درجة حرارة دنیا مصدقة تبلغ  

Pos: 65 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_4 [EXE, EXN] @ 18\mod_1496915057687_1864430.docx @ 2353838 @  @ 1 
 

جزاء الموصلة للكھرباء  مم بین األ  12مم ومسافة الزحف التي تبلغ    10عند التوصیل ینبغي االنتباه أن ال تقل الفجوة الھوائیة المسموح بھا التي تبلغ  
 واألجزاء بجھد العلبة أو أجزاء موصلة. 

  ینبغي التأكد قبل إقفال صندوق أطراف التوصیل أن جمیع صوامیل أطراف التوصیل ومسمار توصیل الموصل األرضي الوقائي مثبتة جیدا. وینبغي 
ا  في وصالت  التسرب  ومانعات  التوصیل  أطراف  في صندوق  التسرب  مانعات  توضع  أبدا  أن  تتعرض  أن  ینبغي  وال  بطریقة صحیحة،  ألسالك 

 للتلف. 
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Pos: 66 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kl emmenkastendeckeldichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  und II  Div.2] @ 7\m od_1431427943472_1864430.docx @ 218919 @ 3 @ 1 

 

 التسرب في غطاء صندوق أطراف مانع  3.1.3
لقد تم تثبیت مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف التوصیل بشكل ال یمكن فقدانھ. الرجاء ال تستخدم سوى مانع تسرب أصلي عند تغییر مانع  

 التسرب.   

فینبغي تثبیت غطاء صندوق أطراف    إذا تم فتح صنادیق أطراف التوصیل عند التركیب أو الصیانة أو التحدیث أو عند البحث عن عطل أو إصالح
 التوصیل مجددا بعد انتھاء األعمال. وال ینبغي أن یحتوي سطح مانع التسرب وسطح إحكام إطار صندوق أطراف التوصیل على أیة أوساخ. 

 ینبغي تثبیت مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل بعزم الشد المذكور في الجدول أدناه. 

 
 

 
 التوصیل عزوم دوران مسامیر غطاء صندوق أطراف 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 5,0 – 3,0 2,5 - 1,5 1,8 - 1,2 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 
 

Pos: 67 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Motorlag e – Besonderheiten [EXE, EXN , Zone21+ 22, Cl ass I Div.2]  @ 78\mod_1629902592793_1864430.docx @ 2817515 @ 3 @ 1 
 

 IM V3 ،IM V6خصائص   -موضع المحرك  3.1.4
التركیب   أنماط  العلوي، مثل  العمود  المحركات غطاء یمنع  IM V6، وIM V3بالنسبة لطرف  لھذه  بالنسبة  المصنع  أو  المشغل  ینبغي أن یضع   ،

إلى غطاء مروحة   الغریبة  ینبغي أن یعیق الغطاء تبرید المحرك عن طریق  EN IEC 60079-0:2018المحرك (انظرتسرب األجسام  ). وال 
، فإن المحركات عموًما مزودة IM V5و  IM V1)، مثل أنماط التركیب  90حتى    20، زاویة المیل  ASمروحتھ. وبالنسبة لطرف األعمدة السفلي (

، فینبغي على المشغل/المنشئ توفیر جھاز حمایة مناسب یلبي الشروط  20المیل أقل من  بغطاء وقایة على غطاء وأنظمة الوقایة. إذا كانت زاویة  
 المذكورة أعاله. 

 كما ال ینبغي وضع عجلة یدویة على الطرف الثاني للعمود. 
Pos: 68 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN] @ 7\m od_1431428217184_1864430.docx  @ 218983 @ 3 @ 1 

 

 شروط تشغیل إضافیة  3.1.5
 تم ضبط المحركات للتشغیل المستمر واالشتغال العادي غیر المتكرر الذین ال ینتج عنھما حرارة تشغیل كبیرة.

المنحنى، وتماثل   ±%، وشكل2%±، والتردد  5ینبغي الحفاظ على الجھد    EN 60034-1)VDE 0530 Teil 1حسب معیار (  Aفي المنطقة   
بشكل   الكھربائیة  إلى رفع درجة حرارة اآللة  القیاس  قیم  الكبیر عن  تؤدي االنحرافات  قد  بھ.  المسموح  الحد  الحرارة ضمن  تبقى  غیر  الشبكة كي 

 مسموح بھ.

للغا الحراري  التصنیف  مع  األقل  على  اإلرشادات  لوحة  في  بھ  المدلى  للمحرك  الحراري  التصنیف  یتطابق  أن  المحتمل  ینبغي  لالحتراق  القابل  ز 
 إنتاجھ. 

Pos: 69 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN]_02 @ 78\mod_1629902781905_1864430.docx @ 2817553 @  @ 1 
 

 ون جھد العمود ھو السبب في ذلك. ینبغي منع تیارات الحامل المضرة عند التشغیل على محول الترددات. قد یك

، فینبغي اتخاذ التدابیر التقنیة المسموح بھا. استشر مصلحة الصیانة من شركة فولت  .ملي  250 (RMS)إذا تجاوزت القیمة الفعلیة لجھد العمود  
NORD  یرجى احترام ورقة البیانات الخاصة بمؤسسة .PTB نات بخصوص خصائص استجابة  . توجد ھنا أیًضا باإلضافة إلى معلومات أخرى بیا

 التردد. 
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Pos: 70 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_1 [EXE] @ 66\mod_1613047373844_1864430.docx @ 2734921 @ 3 @ 1 

 

 معدات الوقایة  3.1.6
ینبغي حمایة كل آلة في جمیع المراحل من درجة الحرارة غیر المسموح بھا بواسطة قاطع مرحل تابع للتیار وتم فحصھ وظیفتھ من طرف جسم 

 ینبغي ضبط جھاز الحمایة حسب التیار المقنن. أو بواسطة معدة من نفس النوع.  VDE 0660مبلغ مزود بحمایة من عدم الترحیل طبقا لمعیار  
ب  وبالنسبة   القیاس  تیار  على  ویتم ضبطھا  اللف  بمراحل  التوالي  على  المشغالت  إقفال  یتم  النجمي  المثلي  التوصیل  في  إذا   مرة.  0,58-للفائف 

 استحالت ھذه الدائرة الكھربائیة فینبغي اتخاذ تدابیر وقائیة إضافیة (مثل الحمایة الحراریة لآللة).

 لكل صنف حراري.  -محصورا داخل الزمن لكل وحدة المدلى بھ ینبغي أن یقفل جھاز الوقایة إذا كان المشغل 

لكل وحدة) عن طریق مراقبة التشغیل وفقا لمعطیات شھادة فحص    -الزمن  x1,7ینبغي حمایة اآلالت الكھربائیة للتشغیل الثقیل (وقت التسارع >  
 النوع. 

بواسطة حساس درجة حرارة الثرمستور، إذا تمت المصادقة على ذلك وتم اإلدالء  یسمح بالحمایة الحراریة لآللة عن طریق المراقبة المباشرة للفیفة  
 بھ في لوحة الصنف. 

 فولت في الثیرمستور! 30ال تضع جھدا یزید عن 

ینبغي تزوید   عند إجراء الحمایة شخصیا عن طریق حساس درجة حرارة، الثرمستور ینبغي استخدام جھاز تشغیل ُمختبر ومرخص من جسم مبلغ.
 از التشغیل بأنواع الحمایة التالیة: جھ

 II (2) G 
Pos: 71 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_3 - Hinw eise zum M otorschutz  [EXE] @ 7\m od_1431412228873_1864430.docx  @ 218159 @ 5 @ 1 

 

 تعلیمات حول حمایة المحرك 

 ج لبطاقة المعلومات: نموذ
 حمایة ذاتیة بواسطة حساس درجة الحرارة  دون

 نموذج لبطاقة المعلومات: 
 حمایة ذاتیة بواسطة حساس درجة الحرارة 

  

یتم اإلشارة إلى الزمن لكل وحدة في بطاقة   ملإذا   احذر الخطر!
 یسمح باستخدام الثرمستور كحمایة ذاتیة.  فالالمعلومات 

ینبغي حمایة المحرك بواسطة ُمرحل حمایة محرك ُمصدق من طرف  
ینبغي أن یكون مرحل حمایة المحرك مسموحا بھ   ھیئة اختبار.

 لالستخدام في نوع الحمایة من االشتعال المشار إلیھ في المحرك.

 یسمح باستخدام الثرمستور كحمایة ذاتیة.
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Pos: 72 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Betrieb am Fr equenzumrichter  [EXE] @ 7\mod_1431425436223_1864430.docx @ 218825 @ 3 @ 1 

 

 تشغیل محول الترددات  3.1.7
ات  ینبغي أن یكون العمل على محول الترددات مصدقا بشكل صریح. وینبغي الحرص على احترام تعلیمات المصنع المنفصلة. ینبغي االلتزام بتوجیھ

 التوافق الكھرومغناطیسي. 
Pos: 73 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 

 

Pos : 78 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Typenschild N ORD Exeb- M otoren nach EN  60079 [EXE] @ 72\m od_1619623980393_1864430.docx @ 2772269 @ 3 @ 1 
 

 EN IEC 60079-0:2018وفق معیار  NORDمن  Ex ebبطاقة الصنف الخاصة بمحركات  3.1.8

 

 مصفوفة البیانات  1 

 رقم تعریف الجسم المبلغ 2

 عدد األطوار 3

 اسم النوع 4

 رقم الطلبیة/رقم المحرك 5

 سنة الصنع  6

 درجة حرارة نظام العزل  7

 IPنوع الحمایة  8

 نوع التشغیل  9

 بیانات المواصفات القیاسیة  10

 االسميالتردد  11

 الجھد االسمي  12

 منطقة الجھد المسموح بھا 13

 رقم شھادة نوع المنتج حسب معاییر االتحاد األوروبي  14

 عامل القدرة  15

 سرعة الدوران 16

 عالمة الحمایة من االنفجار  17

 تیار العضو الدوار المقفل/التیار االسمي 18

 الزمن لكل وحدة 19

تنبیھ: الحمایة الحراریة للمحرك عند اإلدالء بالزمن لكل وحدة  20
 فقط مع المشغل ذو معامل حراري موجب حسب: 

 
 

II (2)G PTC DIN 44082  

 . B1091تنبیھ! ینبغي احترام دلیل التشغیل  21

 القدرة االسمیة (قدرة العمود المیكانیكیة)  22

 االسميالتیار  23

 الرقم التسلسلي الفردي  24

 درجة التأثیر  25

 
Pos: 79 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Typenschild N ORD Ex_- Motor en_Ergänzung [EXE, EXN , EX -  FU-Betrieb EX tb, tc] @ 11\mod_1460031690739_1864430.docx @ 316468 @  @ 1 

 

 .ینبغي مقارنة لوحة اإلرشادات قبل التشغیل مع تطبیق الشروح المذكورة سابقا مع المتطلبات الناجمة عن القوانین الوطنیة وشروط التشغیل
Pos: 80 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Typenschild N ORD Ex_- Motor en - Erkl ärung der N ormenangabe [EXE, EXN] @ 7\m od_1431426076094_1864430.docx @ 218856 @ 5 @ 1 

 

 توضیح بیان المعاییر في بطاقة الصنف.

EN 60034  )H) ،  )A)/  EN 60079   
 االنفجار مجموعة المعاییر المطبقة للحمایة من          

 (الرجاء احترام التصریح بالمطابقة.) 
 EN 60034-1وفق معیار  Aمنطقة الجھد         
 EN 60034-14المفتاح النصفي وفق معیار         
 معیار المنتج         
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Pos: 81 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Angew andte N ormenstände [EXE, EXN] @ 72\m od_1619624161278_1864430.docx @ 2772307 @ 3 @ 1 

 

 المواصفات القیاسیة المطبقة  3.1.9

معاییر اللجنة الكھروتقنیة  اإلصدار  معاییر االتحاد األوروبي 
 الدولیة 

 اإلصدار 

EN 60034-7 2001-12 IEC 60034-7 1992 +A1:2000 
EN 60034-6 1996-08 IEC 60034-6 1991-09 
EN 60079-0 2018 IEC 60079-0 2017 

EN 60079-7/A1 2015 /A1: 2018 IEC 60079-7/A1 2015 /2017 
EN 60529 2014-09 EN 60529 1989/AMD2:2013/COR1:2019 

 
Pos: 82 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 83 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!2! M otoren der Zündschutzart  Non Sparking Exec_01 [EXN] @ 7\m od_1431419417638_1864430.docx @ 218252 @ 2 @ 1 

 

 Ex ecمحركات بنظام حمایة من االشتعال من نوع األمان الزائد   3.2
Pos: 84 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/GEFAHR _ATEX - Expl osionsgefahr Elek tischer Schlag - M otoren [B1091] @ 11\m od_1460010132024_1864430.docx  @ 316293 @  @ 1 

 

 خطر االنفجار  طرالخ 

 

 . غیر موصولة بالتیار الكھربائيال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة متوقفة و

قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. لھذا ال ینبغي فتح المحرك في  
 محیط قابل لالنفجار! 

 التعلیمات قد یؤدي إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. عدم احترام  
 

Pos: 85 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W ARNUNG_ATEX_Explosi onsgefahr-Thermisch - M otoren [B1091] @ 11\mod_1460010112266_1864430.docx @ 316258 @  @ 1 
 

 االنفجار خطر  إنذار 

 

 ینبغي تفادي ترسبات الغبار الكثیرة غیر المسموح بھا ألنھا تحد من تبرید المحرك!

ینبغي تفادي إعاقة أو قطع تیار ھواء التبرید، بتغطیة غطاء المروحة بطریقة جزئیة أو جزء كبیر منھا مثال أو بسقوط  
 أجسام غریبة بھا لضمان التبرید الكاف. 

 باستخدام سوى وصالت األسالك وأنظمة التقصیر المسموح بھا في المنطقة المعرضة لالنفجار. ال یسمح 

 ینبغي غلق كل مداخل األسالك غیر المستعملة بقابس التعتیم المسموح بھ في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ال ینبغي استخدام سوى حلقات اإلحكام األصلیة. 

 شتعال محیط قابل لالنفجار. عدم احترام التعلیمات یرفع من خطر ا 
 

Pos: 86 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!2! M otoren der Zündschutzart  Non Sparking Exec_02 [EXN] @ 72\mod_1619624749268_1864430.docx @ 2772345 @  @ 1 
 

 الخاصة التالیة!على ھذا النوع من المحركات تسري المعلومات اإلضافیة أو 

+  40و  -20، ویمكن استخدامھا في درجة حرارة المحیط بین  3G، الصنف  IIوفقا لمجموعة األجھزة    2ھذه المحركات مالئمة للتشغیل في المنطقة  
 درجة مئویة. 

 
  L/4 3G TF 80 مثل:   3G األنواع: 
 العالمة: 

 

 

 

II 3G Ex ec IIC T3 Gc  مع اإلدالء بدرجة الحرارة 

 

  تنبیھ 

 ملحقات المحرك 

 یتم تورید المحركات الكھربائیة المحمیة من االنفجار في أغلب األحیان مع مكونات وأجھزة مركبة، مثل صندوق التروس أو مكبح.

القیود  • • حسبانك  في  ضع  المركبة.  واألجھزة  المكونات  على  الموجودة  العالمات  كل  المحرك  عالمة  إلى  باإلضافة  احترم 
 الناتجة عن ذلك للتشغیل العام. 

 

طیرة أو  قد یسبب مزیج الغازات القابلة لالنفجار أو تركیز الغبار على أجزاء اآلالت الكھربائیة الساخنة الموصلة للكھرباء والمتحركة إصابات خ
 ممیتة.

السالمة   لتعلیمات  باالنفجار احتراما خاصا  المھددة  المناطق  في  العالي  الخطر  المسؤولون على  یتطلب  یتوفر  العامة. من الضروري أن  والتشغیل 
 المؤھالت وفقا للقوانین الوطنیة والمحلیة المناسبة. 

الزائد   المحمیة من االنفجار من نوع األمان  الكھربائیة  (  Ex nاآلالت  -EN 60079و  EN 60034 (VDE 0530مطابقة لمجموعة معاییر 
0:2018 EN   وEN 60079-  60079  :2015  /A1:2018.    معیار ویقدم  االنفجار.  خطر  بمستوى  المناطق  تقسیم  یتحدد 

DIN EN 60079  معلومات عن ذلك. كما یتحمل المستخدم مسؤولیة تقسیم المناطق. وال یسمح بتشغیل المحركات غیر المرخصة    10، الجزء
 لالستخدام في المناطق المھددة باالنفجار في ھذه المناطق. 
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 مدخل األنبوب  3.2.1
االنفجار. تحتوي على خطر  التي  المنطقة  في  لالستخدام  األنابیب مرخصة  مداخل  تكون  أن  الفت ینبغي  إقفال  بواسطة وینبغي  المستعملة  غیر  حات 

كما ینبغي عند توصیل أسالك التركیب وضع الموصالت الموجودة على أطراف توصیل المحرك وعلى الموصل األرضي  قابس تعتیم مرخص.
 شكلھا أبدا.  تحت كل طرف من األطراف لكي یتم تحمیل دعامة التثبیت أو مسمار الربط بالتساوي وال یتغیر Uالوقائي مع أسالك مطویة على شكل 

إذا اشترط في األنابیب متطلبات حراریة عالیة، تجد ذلك في بطاقة المعلومات الموجودة على   ویمكن عوض ذلك تزوید الموصالت بسدادة الكبل.
 المحرك.

للنوع   ص   132إلى    BG 63بالنسبة  في  التأریض  موصل  لتوصیل  استخدامھا  سیتم  طالما  المعزولة  الكبل  سدادة  استخدام  أطراف  ینبغي  ندوق 
 التوصیل. 

 ینبغي شد صوامیل مسامیر لوحة األطراف الكھربائیة وفقا للجدول التالي. 

 

 عزوم دوران موصالت لوحة األطراف الكھربائیة 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 6.0 3.0 2.0 1.2 عزم الدوران (ن.م) 

 

 ال یسمح باستخدام أسالك التوصیل من األلومنیوم. 
Pos: 88 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_1 [EXN , Cl ass I und I I Div.2]  @ 7\m od_1431424754843_1864430.docx  @ 218793 @ 3 @ 1 

 

 وصالت األسالك  3.2.2
Pos: 89 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_2 [EXE, EXN] @ 51\mod_1601389456113_1864430.docx @ 2675209 @  @ 1 

 

عند استخدام وصلة األسالك المسلمة ینبغي استخدام أسالك مع مقطع عرضي دائري للكابل. وینبغي تثبیت صوامیل طرف توصیل وصلة األسالك 
 بعزم الدوران وفقا للجدول التالي. 

 

 عزوم دوران صوامیل طرف التوصیل 

 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 وصلة األسالك 

 14.0 12.0 6.0 3.0 عزم الدوران (ن.م) 
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. في ھذه  EU/ 34/ 2014المرخصة وفقا لتوجیھات    Ex ecیسمح باستخدام أنظمة التخفیض و/أو وصالت األسالك بحمایة من االشتعال من نوع  
 مئویة. 80الحالة ینبغي توفر درجة حرارة دنیا مصدقة تبلغ  

Pos: 91 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_4 [EXE, EXN] @ 18\mod_1496915057687_1864430.docx @ 2353838 @  @ 1 
 

مم بین األجزاء الموصلة للكھرباء    12مم ومسافة الزحف التي تبلغ    10عند التوصیل ینبغي االنتباه أن ال تقل الفجوة الھوائیة المسموح بھا التي تبلغ  
 واألجزاء بجھد العلبة أو أجزاء موصلة. 

قبل إقفال صندوق أطراف التوصیل أن جمیع صوامیل أطراف التوصیل ومسمار توصیل الموصل األرضي الوقائي مثبتة جیدا. وینبغي  ینبغي التأكد 
أبدا   تتعرض  أن  ینبغي  وال  بطریقة صحیحة،  األسالك  في وصالت  التسرب  ومانعات  التوصیل  أطراف  في صندوق  التسرب  مانعات  توضع  أن 

 للتلف. 
Pos: 92 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kl emmenkastendeckeldichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  und II  Div.2] @ 7\m od_1431427943472_1864430.docx @ 218919 @ 3 @ 1 

 

 مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف  3.2.3
توصیل بشكل ال یمكن فقدانھ. الرجاء ال تستخدم سوى مانع تسرب أصلي عند تغییر مانع  لقد تم تثبیت مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف ال

 التسرب.   

إذا تم فتح صنادیق أطراف التوصیل عند التركیب أو الصیانة أو التحدیث أو عند البحث عن عطل أو إصالح فینبغي تثبیت غطاء صندوق أطراف  
 أن یحتوي سطح مانع التسرب وسطح إحكام إطار صندوق أطراف التوصیل على أیة أوساخ.  التوصیل مجددا بعد انتھاء األعمال. وال ینبغي

 ینبغي تثبیت مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل بعزم الشد المذكور في الجدول أدناه. 

 
 

 
 عزوم دوران مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 5,0 – 3,0 2,5 - 1,5 1,8 - 1,2 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 
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 IM V3 ،IM V6خصائص   -موضع المحرك  3.2.4
التركیب   أنماط  العلوي، مثل  العمود  المحركات غطاء یمنع  IM V6، وIM V3بالنسبة لطرف  لھذه  بالنسبة  المصنع  أو  المشغل  ینبغي أن یضع   ،

إلى غطاء مروحة المحرك (انظر الغریبة  ینبغي أن یعیق الغطاء تبرید المحرك عن طریق  EN IEC 60079-0:2018تسرب األجسام  ). وال 
، فإن المحركات عموًما مزودة IM V5و  IM V1)، مثل أنماط التركیب  90حتى    20، زاویة المیل  ASلطرف األعمدة السفلي (مروحتھ. وبالنسبة  

، فینبغي على المشغل/المنشئ توفیر جھاز حمایة مناسب یلبي الشروط  20بغطاء وقایة على غطاء وأنظمة الوقایة. إذا كانت زاویة المیل أقل من  
 المذكورة أعاله. 

 ال ینبغي وضع عجلة یدویة على الطرف الثاني للعمود. كما 
Pos: 94 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN] @ 7\m od_1431428217184_1864430.docx  @ 218983 @ 3 @ 1 

 

 شروط تشغیل إضافیة  3.2.5
 غال العادي غیر المتكرر الذین ال ینتج عنھما حرارة تشغیل كبیرة.تم ضبط المحركات للتشغیل المستمر واالشت

±%، وشكل المنحنى، وتماثل 2%±، والتردد  5ینبغي الحفاظ على الجھد    EN 60034-1)VDE 0530 Teil 1حسب معیار (  Aفي المنطقة   
الق قیم  الكبیر عن  تؤدي االنحرافات  قد  بھ.  المسموح  الحد  الحرارة ضمن  تبقى  بشكل غیر  الشبكة كي  الكھربائیة  إلى رفع درجة حرارة اآللة  یاس 

 مسموح بھ.

المحتمل لالحتراق  القابل  للغاز  الحراري  التصنیف  مع  األقل  على  اإلرشادات  لوحة  في  بھ  المدلى  للمحرك  الحراري  التصنیف  یتطابق  أن    ینبغي 
 إنتاجھ. 

Pos: 95 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN]_02 @ 78\mod_1629902781905_1864430.docx @ 2817553 @  @ 1 
 

 ینبغي منع تیارات الحامل المضرة عند التشغیل على محول الترددات. قد یكون جھد العمود ھو السبب في ذلك. 

، فینبغي اتخاذ التدابیر التقنیة المسموح بھا. استشر مصلحة الصیانة من شركة فولت  .ملي  250 (RMS)إذا تجاوزت القیمة الفعلیة لجھد العمود  
NORD  یرجى احترام ورقة البیانات الخاصة بمؤسسة .PTB  توجد ھنا أیًضا باإلضافة إلى معلومات أخرى بیانات بخصوص خصائص استجابة .

 التردد. 
Pos: 96 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_1 [EXN ] @ 7\mod_1431421520250_1864430.docx @ 218444 @ 3 @ 1 

 

 معدات الوقایة  3.2.6
اللف بمراحل  التوالي  على  المشغالت  إقفال  یتم  النجمي  المثلي  التوصیل  في  للفائف  وبالنسبة  المقنن.  التیار  الحمایة حسب  ویتم    ینبغي ضبط جھاز 

 مرة. 0,58-ضبطھا على تیار القیاس ب 

تشغیل المحول بواسطة حساس درجة  ویمكن عوضا عن ذلك حمایة المحركات عن طریق حساس درجة حرارة الثرمستور. كما ینبغي الحمایة عند  
 حرارة الثرمستور. 

 فولت في الثیرمستور! 30ال تضع جھدا یزید عن 

 ق. بالنسبة للحمایة بواسطة حساس درجة حرارة الثرمستور ننصح باستخدام ُمشغل المقاوم ذو المعامل الحراري الموجب تم اختبار وظیفتھ وُمصد 
Pos: 97 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_2 [EXE, EXN] @ 7\mod_1431421395276_1864430.docx @ 218412 @  @ 1 

 

معیار   باالنفجار:  المھددة  المناطق  في  اإللكترونیة  األجھزة  تركیب  عند  ألمانیا  في  التالیة  والتعلیمات  المعاییر  مراعاة  ینبغي 
DIN EN 60079-14  )VDE 0165-1و  ،() المھنیة  للسالمة  التقنیة  من  (TRBSالقواعد  الحمایة  وقواعد  المھنیة  السالمة  وقانون   ،

 إذا أمكن ذلك.  وخارج ألمانیا ینبغي احترام القوانین الوطنیة المناسبة  -كما ینبغي احترام التعلیمات األخرى   .(Ex-RLاالنفجار ( 
Pos: 98 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Reparaturen [EXE, EXN] @ 7\m od_1431422270100_1864430.docx @ 218539 @ 3 @ 1 

 

 اإلصالحات  3.2.7
أو من طرف خبیر معتمد. كما ینبغي اإلشارة إلى األعمال بواسطة لوحة    Getriebebau NORDینبغي إجراء اإلصالحات من طرف شركة

ع الغیار)، وھذا إصالح إضافیة. وال ینبغي استخدام إال قطعة الغیار األصلیة، باستثناء القطع المطابقة للمعاییر والمتداولة والمكافئة (انظر قائمة قط
 ینسحب أیضا على مانعات التسرب وأجزاء التوصیل. 

ب بالنس  المتكثف  الماء  خروج  بعد  أخرى  مرة  اللولبیة  السدادات  لولب  سن  ذھن  ینبغي  المتكثف  الماء  تصریف  بفتحات  المزودة  للمحركات  بة 
Loctite 242    أوLoxeal 82-21  بعد ذلك ینبغي إعادة استخدام السدادات اللولبیة على الفور. وینبغي مراقبة التوصیالت الكھربائیة في فترات .

 منتظمة. 

  كما ینبغي فحص ما إذا كانت أطراف التوصیل أو أطراف الموصل األرضي الوقائي وكذلك طرف معادلة الجھد في وضعیة ثابتة. أثناء ذلك ینبغي  
 فحص حالة مدخل الكابل ووصلة األسالك ومانعات التسرب في صندوق أطراف التوصیل. 

 ة ومنفصلة عن التیار الكھربائي من جمیع األقطاب. ینبغي إجراء جمیع األعمال في اآلالت الكھربائیة وھي متوقف 

فورا   ینبغي تركیب المحرك عند قیاس مقاومة العزل. ال ینبغي إجراء القیاس في منطقة مھددة باالنفجار. كما ینبغي إعادة تفریغ أطراف التوصیل
 .بعد القیاس عن طریق تقصیر الدائرة لمنع التفریغ الشراري في منطقة مھددة باالنفجار
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 خطر االنفجار  الخطر 

 

 وبالتالي إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. قد تؤدي اختبارات العزل الحراري إلى تكون شرار 
 ال ینبغي إجراء اختبارات العزل الحراري إالّ خارج المنطقة المھددة باالنفجار.  •
 بعد إجراء االختبار وقبل اإلعادة إلى منطقة مھددة باالنفجار ینبغي تفریغ أطراف التوصیل بتقصیر الدائرة.  •

 

Pos : 100 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lackier ung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\m od_1613486826666_1864430.docx  @ 2738928 @ 3 @ 1 
 

 الطالء:  3.2.8
كھروستاتیكي. بشكل  اختباره  وتم  مناسب  بطالء  المصنع  في  المحركات  طالء  مع   یتم  باالتفاق  إال  الثاني  الطالء  وضع  ینبغي  ال 

االنفجار.  Getriebebau NORDشركة من  المحمیة  الكھربائیة  المحركات  معتمدة إلصالح  مع ورشة إصالح  المعاییر   أو  احترام  ینبغي  كما 
 والتعلیمات المعمول بھا. 

Pos: 101 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\m 
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 EN IEC 60079-0:2018وفق معیار  NORDمن  Ex ecبطاقة الصنف الخاصة بمحركات  3.2.9

 

 مصفوفة البیانات  1 

  
 عدد األطوار 3

 اسم النوع 4

 رقم الطلبیة/رقم المحرك 5

 سنة الصنع  6

 درجة حرارة نظام العزل  7

 IPنوع الحمایة  8

 نوع التشغیل  9

 بیانات المواصفات القیاسیة  10

 التردد االسمي 11

 الجھد االسمي  12

 منطقة الجھد المسموح بھا 13

 القدرة عامل  15

 سرعة الدوران 16

 عالمة الحمایة من االنفجار  17

 تیار العضو الدوار المقفل/التیار االسمي 18

  
  
 . B1091تنبیھ! ینبغي احترام دلیل التشغیل  21

 القدرة االسمیة (قدرة العمود المیكانیكیة)  22

 التیار االسمي 23

 الفردي الرقم التسلسلي  24

 درجة التأثیر  25

 
Pos: 103 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex_- M otoren_Ergänzung [EXE, EXN, EX - FU- Betrieb EX tb,  tc ] @ 11\m od_1460031690739_1864430.docx  @ 316468 @  @ 1 

 

 التشغیل مع تطبیق الشروح المذكورة سابقا مع المتطلبات الناجمة عن القوانین الوطنیة وشروط التشغیل.ینبغي مقارنة لوحة اإلرشادات قبل  
Pos: 104 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex_- M otoren - Erklär ung der Norm enangabe [EXE, EXN ] @ 7\mod_1431426076094_1864430.docx @ 218856 @ 5 @ 1 

 

 توضیح بیان المعاییر في بطاقة الصنف.

EN 60034  )H) ،  )A)/  EN 60079   
 مجموعة المعاییر المطبقة للحمایة من االنفجار          

 (الرجاء احترام التصریح بالمطابقة.) 
 EN 60034-1وفق معیار  Aمنطقة الجھد         
 EN 60034-14المفتاح النصفي وفق معیار         
 معیار المنتج         
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Pos: 105 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ang ewandte N ormenstände [EXE, EXN] @ 72\mod_1619624161278_1864430.docx @ 2772307 @ 3 @ 1 

 

 المواصفات القیاسیة المطبقة  3.2.10

معاییر اللجنة الكھروتقنیة  اإلصدار  االتحاد األوروبي معاییر 
 الدولیة 

 اإلصدار 

EN 60034-7 2001-12 IEC 60034-7 1992 +A1:2000 
EN 60034-6 1996-08 IEC 60034-6 1991-09 
EN 60079-0 2018 IEC 60079-0 2017 

EN 60079-7/A1 2015 /A1: 2018 IEC 60079-7/A1 2015 /2017 
EN 60529 2014-09 EN 60529 1989/AMD2:2013/COR1:2019 

 
Pos: 106 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 107 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Motor en für den Einsatz  in der Zone 21 und Zone 22 nach EN 60079- 0 sowie IEC 60079_01 [Zon21+ 22] @ 67\m od_1613485501018_1864430.docx  @ 2738777 @ 2 @ 1 

 

 IEC 60079ومعیار  EN 600790وفق معیار  22والمنطقة  21محركات لالستخدام في المنطقة   3.3
Pos: 108 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_1864430.docx @ 316293 @  @ 1 

 

 خطر االنفجار  الخطر 

 

 . غیر موصولة بالتیار الكھربائيال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة متوقفة و

قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. لھذا ال ینبغي فتح المحرك في  
 لالنفجار! محیط قابل 

 عدم احترام التعلیمات قد یؤدي إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 109 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_1864430.docx  @ 316258 @  @ 1 
 

 خطر االنفجار  إنذار 

 

 ینبغي تفادي ترسبات الغبار الكثیرة غیر المسموح بھا ألنھا تحد من تبرید المحرك!

ینبغي تفادي إعاقة أو قطع تیار ھواء التبرید، بتغطیة غطاء المروحة بطریقة جزئیة أو جزء كبیر منھا مثال أو بسقوط  
 أجسام غریبة بھا لضمان التبرید الكاف. 

 ال یسمح باستخدام سوى وصالت األسالك وأنظمة التقصیر المسموح بھا في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ألسالك غیر المستعملة بقابس التعتیم المسموح بھ في المنطقة المعرضة لالنفجار. ینبغي غلق كل مداخل ا

 ال ینبغي استخدام سوى حلقات اإلحكام األصلیة. 

 عدم احترام التعلیمات یرفع من خطر اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 110 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Motor en für den Einsatz  in der Zone 21 und Zone 22 nach EN 60079- 0 sowie IEC 60079_02 [Zon21+ 22] @ 83\m od_1638957466222_1864430.docx  @ 2849972 @  @ 1 
 

 على ھذا النوع من المحركات تسري المعلومات اإلضافیة أو الخاصة التالیة!

لمعیار   المطابقة  المنطقة    IEC 60079عیار  وم  EN 60079المحركات  في  االستخدام  لعالمة  المنطقة    21طبقا  للغبار   22أو  مالئمة  غیر 
 الموصل. 

 
      األنواع: 
  L/4 2D TF 80 مثل:  2D 21المنطقة  EN 6007وفقا ل 

  L/4 3D TF 80 مثل:  3D 22المنطقة  
  L/4 IDB TF 80 مثل:  EPL Db 21المنطقة  IEC 60079وفقا ل 

  L/4 IDC TF 80 مثل:  EPL Dc 22المنطقة  
      

      العالمة: 
و   IEC 60079وفقا ل 
2014/34 EU 

 

 
010
2  

II 2D Ex tb IIIC T125°C Db  1)21(المنطقة  2للصنف ( 

  
 
 

 
II 3D Ex tc IIIB T125°C Dc  غبار غیر  - 22(المنطقة  3للصنف

 )1موصل)

 ) 1 2للصنف  IEC 60079    EX tb IIIC T125°C Dbوفقا ل 

    Ex tc IIIB T125°C Dc  1(غبار غیر موصل) 3للصنف ( 

1
( 

 درجة مئویة ویمكن الحصول علیھا من لوحة اإلرشادات. 125یمكن أن تختلف المعلومة حول درجة حرارة السطح عن 

 



 [فھرس المحتوى] 

B 1091 ar-2722  37 

 

 

  تنبیھ 

 ملحقات المحرك 

 االنفجار في أغلب األحیان مع مكونات وأجھزة مركبة، مثل صندوق التروس أو مكبح.یتم تورید المحركات الكھربائیة المحمیة من 

القیود  • • حسبانك  في  ضع  المركبة.  واألجھزة  المكونات  على  الموجودة  العالمات  كل  المحرك  عالمة  إلى  باإلضافة  احترم 
 الناتجة عن ذلك للتشغیل العام. 

 
 

 خطر االنفجار  الخطر 

 

العالي في المناطق التي تحتوي على غبار قابل لالنفجار احتراما خاصا لتعلیمات السالمة والتشغیل العامة. یتطلب الخطر 
ویمكن أن تتسبب تركیزات الغبار القابل لالنفجار عند االشتعال بسبب أجزاء ساخنة أو تطلق شرارا في انفجارات قد ینتج  

 عنھا إصابات خطیرة أو ممیتة وخسائر مادیة جسیمة. 

 من الضروري أن یتوفر المسؤولون على المؤھالت وفقا للقوانین الوطنیة والمحلیة. 
 

Pos: 111 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Inbetriebnahmehinw eise /  Anwendungsbereich [Zone 21+ 22] @ 66\m od_1613047574635_1864430.docx @ 2734997 @ 3 @ 1 
 

 تعلیمات التشغیل / مجال التطبیق 3.3.1
الطلبیة. تقدیم  عند  ذلك  إلى  اإلشارة  فینبغي  المحول  لتشغیل  مالئمة  المحركات  تكون  أن  الضروري  من  كان  المستخدم   إذا  دلیل  احترام  ینبغي 

B1091-1  .5وال ینبغي أن تتجاوز ترسبات الغبار   المحركات من السخونة المفرطة عن طریق أجھزة مراقبة مالئمة!كما ینبغي حمایة   اإلضافي  
  .1الجزء  EN 60034وفقا لمعیار  Bلقد تم ضبط المحركات لالستخدام في منطقة الجھد والتردد  مم!

 . A مع منطقة الجھد والتردد 132LH/4 3D، و132LH/4 2D، و132MA/4 3D، و BG 132MA/4 2Dتتطابق محركات   استثناء:

المنطقة   للعمل في  المخصصة  المحركات  بالتواصل مع    TFبعالمة    22و  21یسمح بمراقبة  عن طریق مقاوم ذو معامل حراري موجب مركب 
 جھاز تشغیل حراري مالئم كحمایة ذاتیة.

 ،DIN EN 60079-0بار قابل لالحتراق مع مواصفات  تتطابق معدات التشغیل الكھربائیة المخصصة لالستخدام في المناطق المتوفرة على غ
IEC 60079-0و ،EN 60079-31 IEC 60079-31 وكذلك ،DIN EN 60034و ،IEC 60034.  

األوروبي   االتحاد  لمعاییر  بالمطابقة  التصریح  في  القیاسیة  للمواصفات  بھا  المعمول  الصیغة  بالُمعدّات    EUتجدون  الخاصة  المعاییر  ونظام 
(الُمستخدَمة   لالنفجار  ُمعرضة  بیئات  االنفجار. ).IECExفي  خطر  بمستوى  المناطق  تقسیم  تقسیم  یتحدد  مسؤولیة  العمل  المشغل/رب  ویتحمل 

 ).  RL 1999/92/EG المناطق (في أوروبا:

التركیب    Xإذا أضیفت عالمة   فینبغي مراعاة نسخ خاصة في شھادة فحص نوع  الشھادة،  للمعاییEUإلى  المطابقة  ات  ، وشھادة  بالُمعدِّ الخاصة  ر 
كما ال یسمح بتشغیل المحركات غیر المرخصة لالستخدام في المناطق  الُمستخدَمة في بیئات ُمعرضة لالنفجار و/أو الوثائق التي ینبغي احترامھا.

 المھددة باالنفجار في ھذه المناطق.
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Pos: 112 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Klemm enkas tendeckel dichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Cl ass  I und II Div .2] @ 7\mod_1431427943472_1864430.docx @ 218919 @ 3 @ 1 

 

 مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف  3.3.2
لقد تم تثبیت مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف التوصیل بشكل ال یمكن فقدانھ. الرجاء ال تستخدم سوى مانع تسرب أصلي عند تغییر مانع  

 التسرب.   

راف  إذا تم فتح صنادیق أطراف التوصیل عند التركیب أو الصیانة أو التحدیث أو عند البحث عن عطل أو إصالح فینبغي تثبیت غطاء صندوق أط
 التوصیل مجددا بعد انتھاء األعمال. وال ینبغي أن یحتوي سطح مانع التسرب وسطح إحكام إطار صندوق أطراف التوصیل على أیة أوساخ. 

 ینبغي تثبیت مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل بعزم الشد المذكور في الجدول أدناه. 

 
 

 
 لتوصیل عزوم دوران مسامیر غطاء صندوق أطراف ا 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 5,0 – 3,0 2,5 - 1,5 1,8 - 1,2 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 
 

Pos: 113 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss [Zone21+ 22 +  Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431433133025_1864430.docx @ 219112 @ 3 @ 1 
 

 التوصیل الكھربائي 3.3.3
بالطاقة في لوحة أطر یتم اإلمداد  ینبغي أن  بالدوران.  لھا  التوصیل بشكل ال یسمح  بلوحة أطراف  الخاصة  الكھربائیة  الموصالت  اف  لقد تم ضبط 

الصوامیل بعزم  التوصیل عن طریق سدادة كبل مالئمة. وتم تركیب سدادة   تأمین المسامیر. ینبغي شدّ  بین القرصین النحاسیین تحت قرص  الكبل 
ى الشد المطابق للجدول أدناه. بواسطة عزم الدوران المنصوص وقرص تأمین المسامیر سیتم الحفاظ على ضغط االتصال بصفة دائمة. باإلضافة إل 

 صممت أجزاء التوصیل لتكون غیر قابلة للتآكل. ذلك، سیعیق ذلك التواء سدادات الكبل المزودة بالطاقة. و

 

 

 

 عزوم دوران موصالت لوحة األطراف الكھربائیة 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 8,0 - 5,5 4,0 - 2,7 2,5 - 1,8 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 

 

 عرض مفصل للتوصیل الكھربائي 

  
 الصامولة النحاسیة 

 

 قرص تأمین المسامیر
 القرص النحاسي 

 الصامولة النحاسیة 

 سدادات الكبل 

 سن لولب نحاسي مع دعامة 

 االلتواء نظام میكانیكي للحمایة من 

 
Pos: 114 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabel- und Leitungsei nführ ungen [Zone21+22] @ 67\m od_1613486509122_1864430.docx  @ 2738852 @ 3 @ 1 

 

 مداخل الكابل واألنابیب 3.3.4
كأدنى حد) ومحمیة من    IP66ینبغي أن تكون مداخل األنابیب مرخصة لالستخدام في المنطقة المعرضة لالنفجار (نوع الحمایة    21بالنسبة للمنطقة  
  كأدنى حد). IP66وینبغي إغالق الفتحات غیر المستخدمة بسدادات مرخصة (نوع الحمایة  االرتخاء الذاتي.

للمنطقة   تت   22بالنسبة  أن  لمعاییر  ینبغي  وفقا  المصنعة  األنابیب،  مداخل  نوع  IEC 60079-0ومعاییر  EN 60079-0طابق  مع  األقل  على   ،
اإلرشادات. لوحة  في  الواردة  معاییر   الحمایة  ومتطلبات  المحرك  حمایة  نوع  مع  یتطابق  تعتیم  بقابس  المستخدمة  غیر  الفتحات  إغالق  وینبغي 

EN 60079-0 وIEC 60079-0.  مئویة على األقل. 80لوالب الكابالت وقابس التعتیم مع درجة الحرارة ینبغي أن تتالءم  

ینبغي إطفاء الجھد دائما قبل الفتح وتأمینھ من  ال ینبغي فتح المحرك لتوصیل الموصالت الكھربائیة أو إلجراء أي أعمال في محیط قابل لالشتعال. 
 أن یشتعل مرة أخرى! 

 سدادة الكبل الخاصة بالمستخدم  
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 سالك طبقا للجدول أسفلھ. ینبغي تزوید المحركات بلولب لوصالت األ

 تحدید وصلة األسالك لحجم المحرك 

 وصالت األسالك لمحرك الفرملة   وصالت األسالك للمحرك العادي 
 سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد  سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد نوع

63 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
71 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
80 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   
90 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   

100 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
112 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
132 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

160 /
180../X 

2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

180 /
200../X 

2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

225 2 M50x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M50x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

250 WP 2 M63x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M63x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

 

إذا سلم المحرك مع وصلة أسالك مرخصة فینبغي تثبیت صوامیل  
المطابق  الدوران  بعزم  األسالك  بوصلة  الخاصة  التوصیل  أطراف 

 للجدول أسفلھ. 

 

بل 
لكا

ل ا
اخ

مد
 

 
 

 

 عزوم دوران صوامیل طرف التوصیل 

 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 وصلة األسالك
 25.0 20.0 14.0 12.0 6.0 3.0 عزم الدوران (ن.م)

 
Pos: 115 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Zul ässiger Umgebungstem per aturbereich [Zone21+22] @ 67\mod_1613486622150_1864430.docx @ 2738890 @ 3 @ 1 

 

 درجة حرارة المحیط المسموح بھا 3.3.5
+ درجة مئویة. ویسمح بنطاق درجة حرارة محیط إضافي  40و  -20یتراوح نطاق درجة حرارة المحیط المسموح بھا بالنسبة لكل المحركات بین  

بین   بالنسبة لمحركات  60و  20-یتراوح  المنطقة    IE1-/ IE2+ درجة مئویة  إنقاص   .22و  21المخصصة لالستخدام في  ینبغي  الحالة  في ھذه 
  لقیمة الكتیب. %72إلى  القدرة المقننة

بین   المحیط  لدرجة حرارة  القصوى  القیمة  تراوحت  بین    +60+ و40إذا  بطریقة عكسیة  الطاقة خطیا  استنزاف  قیمة  إدخال  فینبغي  مئویة  درجة 
تتالءم أنابیب  كما ینبغي أن  ومن الضروري خالل ذلك توفیر حمایة حراریة للمحرك عن طریق حساس درجة حرارة الثرمستور. %.72% و100

 مئویة على األقل.  80توصیل المحرك ومداخل األسالك مع درجة الحرارة 

ینبغي طلب قبول المصنع   ال تتعلق درجة حرارة المحیط اإلضافیة باألجزاء المركبة، مثل المكبح أو المستشعر الدوار و/أو أنظمة التھویة الخارجیة.
 في حالة الشّك.
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Pos: 116 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lackier ung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\m od_1613486826666_1864430.docx  @ 2738928 @ 3 @ 1 

 

 الطالء:  3.3.6
كھروستاتیكي. بشكل  اختباره  وتم  مناسب  بطالء  المصنع  في  المحركات  طالء  مع   یتم  باالتفاق  إال  الثاني  الطالء  وضع  ینبغي  ال 

االنفجار.  Getriebebau NORDشركة من  المحمیة  الكھربائیة  المحركات  معتمدة إلصالح  مع ورشة إصالح  المعاییر   أو  احترام  ینبغي  كما 
 والتعلیمات المعمول بھا. 

Pos: 117 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/IEC- B14-Motor en [Zone21+ 22, Class I I Div.2]  @ 7\m od_1431436005842_1864430.docx  @ 219238 @ 3 @ 1 
 

 IEC-B14محركات   3.3.7
 فیما عدا ذلك، ال یمكن ضمان الحمایة من االنفجار. 3.2.1یرجى اتباع التعلیمات في الفقرة 

Pos: 118 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/M otorlage – Besonderheiten [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  Div.2] @ 78\mod_1629902592793_1864430.docx @ 2817515 @ 3 @ 1 
 

 IM V3 ،IM V6خصائص   -موضع المحرك  3.3.8
التركیب   أنماط  العلوي، مثل  العمود  المحركات غطاء یمنع  IM V6، وIM V3بالنسبة لطرف  لھذه  بالنسبة  المصنع  أو  المشغل  ینبغي أن یضع   ،

إلى غطاء مروحة   الغریبة  ینبغي أن یعیق الغطاء تبرید المحرك عن طریق  EN IEC 60079-0:2018المحرك (انظرتسرب األجسام  ). وال 
، فإن المحركات عموًما مزودة IM V5و  IM V1)، مثل أنماط التركیب  90حتى    20، زاویة المیل  ASمروحتھ. وبالنسبة لطرف األعمدة السفلي (

، فینبغي على المشغل/المنشئ توفیر جھاز حمایة مناسب یلبي الشروط  20المیل أقل من  بغطاء وقایة على غطاء وأنظمة الوقایة. إذا كانت زاویة  
 المذكورة أعاله. 

 كما ال ینبغي وضع عجلة یدویة على الطرف الثاني للعمود. 
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Pos: 119 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Betriebsbeding unge [Zone21 +22] @ 67\mod_1613486927413_1864430.docx @ 2738966 @ 3 @ 1 

 

 شروط تشغیل إضافیة  3.3.9
إلى بیانات أخرى حول نوع التشغیل والتفاوت، فإن اآلالت الكھربائیة تكون قد صممت للتشغیل المستمر وغیر المتكرر   تتم اإلشارة  غالبًا،  إذا لم 

 إال لنوع التشغیل المشار إلیھ في لوحة الصنف.  ، بغي استخدام المحركوال ین واللذین ال ینتج عنھما تسخین زائد عند التشغیل.

 ینبغي الحرص على احترام تعلیمات التركیب!
Pos: 120 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Aufbau und Arbeitsw eise [Zone21+ 22] @ 67\mod_1613487005012_1864430.docx @ 2739004 @ 3 @ 1 

 

 التركیب وطریقة العمل  3.3.10
تبرید. بنظام  مزودة  ( المحركات  الدوران  جھة  في  األعمدة  على  التسرب  مانعات  وضع  (ASتم  التھویة  جھة  وفي   (BS.(   محركات تتوفر  كما 

، غبار غیر موصل) مزودة  3D(الصنف    22إن المحركات المزودة بنطام فرملة والمخصصة للمنطقة   على مروحة معدنیة.  22و    21المنطقة  
خاصة. بالستیكیة  الحمایة   بمروحة  بنوع  المحركات  تصمیم  االختیاري  IP55وتم  الحمایة  نوع  أو   ،IP66    موصل، -  22(المنطقة غیر  غبار 

EPL Dc أو (IP66  المنطقة)21  ،EPL Db.(  بشرط   حرارة األسطح درجة حرارة األسطح المشار إلیھا في لوحة اإلرشادات.ال تتجاوز درجة
 احترام دلیل التشغیل. 

Pos: 121 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Mi ndestq uerschnitte von Schutzl eitern [Zone21+ 22, Class I I] @ 7\m od_1431436347149_1864430.docx @ 219300 @ 3 @ 1 
 

 المقطع العرضي األدنى للموصالت األرضیة الوقائیة  3.3.11

 المقطع العرضي للموصل الطوري 
 ]2[مم Sالخاص بالتثبیت 

 المقطع العرضي األدنى 
 ] 2[مم PSللموصل األرضي الوقائي 

S ≤ 16 S 
16  >S ≤ 35 16 

S > 35 0,5 S 
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Pos: 122 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ins tandhaltung [Zone21+22, Class  II ] @ 67\m od_1613487261161_1864430.docx @ 2739042 @ 3 @ 1 

 

 الصیانة 3.3.12
 ینبغي إطفاء الجھد دائما قبل الفتح وتأمینھ من أن یشتعل مرة أخرى! 

لھذا ال ینبغي فتح المحرك في محیط مغبر قابل  المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا.قد تفوق درجات الحرارة داخل   تنبیھ!
 وخالل ذلك ینبغي احترام المعاییر والتعلیمات الوطنیة المعمول بھا  ینبغي إجراء مراقبة وفحص منتظمین لوظیفة المحركات اآلمنة. لالنفجار!

وعند  إذا لم تتوفر السالمة في وظیفة المحرك فال ینبغي االستمرار في تشغیلھ! مم غیر المسموح بھا!  5ثیرة <ال ینبغي السماح بترسبات الغبار الك
الدوران. عمود  على  التسرب  مانعات  تغییر  أیضا  فینبغي  الكروي  المحمل  شركة   تغییر  بھا  تنصح  التي  التسرب  مانعات  استخدام  ینبغي 

Getriebebau NORD. ینبغي تشحیم مانعات التسرب على عمود الدوران من الحلقة الخارجیة ومن حافة   االحترافي.  ینبغي مراعاة التركیب
إذا تم تثبیت صندوق تروس محمي من االنفجار بطریقة غیر مسربة للغبار في المحرك، فإنھ یمكن استخدام مانع تسرب على عمود   مانعة للتسرب.

الجھة   النتریل في  إ  Aالدوران من مطاط  المحرك  التروس  من  تتجاوز درجة حرارة زیت صندوق  لم  إال قطعة   مئویة   85ذا  ینبغي استخدام  وال 
أما بالنسبة ألجزاء   وھذا ینطبق أیضا على مانعات التسرب وأجزاء التوصیل. الغیار األصلیة، باستثناء القطع المطابقة للمعاییر والمتداولة والمكافئة.

 الخارجي فینبغي طلب أجزاء مطابقة لقائمة قطع الغیار في دلیل التشغیل.  صندوق أطراف التوصیل أو قطع غیار التأریض

 ینبغي مراقبة وظیفة حلقات اإلحكام ومانعات التسرب على عمود الدوران ووصالت األسالك بطریقة منتظمة!

االنفجار.  للحمایة من  األھمیة  بالغ  أمر  الغبار  المحرك من  حمایة  الحفاظ على  الصیان إن  إجراء  بالمعدات ینبغي  متخصصة مجھزة  في ورشة  ة 
 .NORDننصح بإجراء اإلصالح العام عاجال من طرف مركز خدمات  المالئمة ومن طرف الموظفین المختصین.
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Pos: 123 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Opti onen für M otoren für den Einsatz in Zone 22 [Zone22] @ 7\m od_1431437187222_1864430.docx @ 219362 @ 2 @ 1 

 

 22والمنطقة  21خیارات المحركات الموجھة لالستخدام في المنطقة  3.4
Pos: 124 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_1864430.docx @ 316293 @  @ 1 

 

 خطر االنفجار  الخطر 

 

 . غیر موصولة بالتیار الكھربائيال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة متوقفة و

المحرك في  قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. لھذا ال ینبغي فتح  
 محیط قابل لالنفجار! 

 عدم احترام التعلیمات قد یؤدي إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 125 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_1864430.docx  @ 316258 @  @ 1 
 

 خطر االنفجار  إنذار 

 

 ینبغي تفادي ترسبات الغبار الكثیرة غیر المسموح بھا ألنھا تحد من تبرید المحرك!

ینبغي تفادي إعاقة أو قطع تیار ھواء التبرید، بتغطیة غطاء المروحة بطریقة جزئیة أو جزء كبیر منھا مثال أو بسقوط  
 التبرید الكاف. أجسام غریبة بھا لضمان 

 ال یسمح باستخدام سوى وصالت األسالك وأنظمة التقصیر المسموح بھا في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ینبغي غلق كل مداخل األسالك غیر المستعملة بقابس التعتیم المسموح بھ في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ال ینبغي استخدام سوى حلقات اإلحكام األصلیة. 

 التعلیمات یرفع من خطر اشتعال محیط قابل لالنفجار. عدم احترام  
 

Pos: 126 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Betrieb am Freq uenzumrichter [Zone22] @ 67\mod_1613487358920_1864430.docx @ 2739080 @ 3 @ 1 
 

 تشغیل محول الترددات  3.4.1
محركات   الزائد    ATEX NORDتالءم  األمان  الترددات.  tcو    tbبأنواع  محول  في  التشغیل  الحراري  العزل  بنظام  الخاص  ومن   بتصمیمھا 

المتغیر. الدوران  سرعة  نطاق  بسبب  الثیرمستور  بواسطة  الحرارة  مراقبة  إرشادات   الضروري  احترام  ینبغي  آمن  واستخدام  تخطیط  أجل  ومن 
حیث تمنح إرشادات التخطیط معلومات عن الشروط الضروریة لتشغیل المحول ومعلومات عن   .B1091-1 التخطیط في دلیل التشغیل والتركیب

  تشغیل المحول.(المروحة المصبوبة للكتلة الحدافة اإلضافیة) ل Zوال یسمح بخیار  نطاق سرعة الدوران.

 إذا كان من المحظور استخدام محول الترددات داخل المنطقة المھدد باالنفجار، فینبغي تركیب محول الترددات خارج ھذه المنطقة. 

https://www.nord.com/cms/ar/documentation/manuals/details_1139/detail_69056.jsp
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Pos: 127 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Fr emdl üfter [Zone22] @ 67\mod_1613487555362_1864430.docx @ 2739118 @ 3 @ 1 

 

 المروحة الخارجیة  3.4.2
بعالمة   (مثل    Fالمحركات  مراقبتھا عن طریق حساس درجة  80LP/4 3D TF Fاإلضافیة  وینبغي  تھویة من مصدر خارجي  بنظام  مزودة   (

 الحرارة المركب. 

 

 خطر االنفجار  إنذار 

 

قد یؤدي تعطل نظام التھویة الخارجي إلى زیادة حرارة المحرك  إال مع نظام التھویة الخارجي!  ، ال ینبغي تشغیل المحرك 
 وبالتالي قد یؤدي إلى خسائر مادیة و/أو بشریة أو حتى إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. 

 ینبغي احترام دلیل تشغیل نظام التھویة الخارجي!  
 

 
وینبغي أن یتطابق جھد إمداد نظام   بالطاقة بشكل منفصل عن طریق صندوق التوصیل في نظام التھویة الخارجي.یتم إمداد نظام التھویة الخارجي  

الواردة في لوحة الصنف. الجھد  الخارجي مع معطیات  المفرطة عن طریق أجھزة   التھویة  السخونة  الخارجي من  التھویة  ینبغي حمایة نظام  كما 
 الضعیفة.  IPبالنسبة لوحدة الدوران تسري درجة الحمایة  في نظام التھویة الخارجیة وفي المحرك.  IPالحمایة  یمكن أن یختلف نوع   مراقبة مالئمة!

وینبغي إغالق الفتحات غیر المستخدمة بقابسات تعتیم   ینبغي أن تتطابق مداخل األنابیب على األقل مع نوع الحمایة المدلى بھ في لوحة اإلرشادات.
 حمایة المحرك على األقل.تتطابق مع نوع 

 RL 2014/34طبقا لمعیار    Exتحتوي أنظمة التھویة الخارجیة والمحركات المخصصة لالستخدام في المناطق المھددة باالنفجار على عالمة  
EU. .والمحرك الخارجي  التھویة  نظام  في  العالمة  تتواجد  أن  تسر وینبغي  والمحرك  التھویة  نظام  بین  العالمات  اختلفت  من  إذا  حمایة  أقل  ي 

بأكملھ. التشغیل  على  المعلمة  لألجزاء   االنفجار  القصوى  الحرارة  درجة  بأكملھا  التشغیل  وحدة  على  تسري  األسطح  حرارة  بدرجة  اإلدالء  عند 
إذا    ، Getriebebau NORDینبغي االتصال بشركة   بھذا الخصوص ینبغي مراعاة صندوق تروس المحتمل تواجده أیضا. المنفردة المدلى بھا.

فال ینبغي تشغیل المحرك في المنطقة التي تحتوي على خطر   Exإذا لم یتوفر أحد أجزاء المحرك بأكملھ على عالمة   استصعب علیكم فھم شيء.
 االنفجار. 

Pos: 128 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 1 
 



 [فھرس المحتوى] 

B 1091 ar-2722  45 

 

 
Pos: 129 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Zw eiter Temperaturfühler @ 10\mod_1455525855678_1864430.docx @ 299675 @ 3 @ 1 

 

 ثاني 2TFثیرمومیتر  3.4.3
ن استخدام ھذا الخیار إلحداث إنذار (ارتفاع  ) ثاني یمك2TF، غبار غیر موصل) بثیرمومیتر (22(منطقة    3Dباإلمكان تسلیم محركات من طراز  

) الدنیا  االستجابة  بحرارة  الثیرمومیتر  استخدام  باإلمكان  أنھ  مراعاة  ینبغي  اللفیفة).  في  بحرارة  NATحراري  الثیرمومیتر  واستخدام  لإلنذار،   (
 االستجابة العلیا لتقییم إشارة التوقیف. 

Pos: 130 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/R ückl aufsperre [Zone22] @ 67\m od_1613487660022_1864430.docx  @ 2739156 @ 3 @ 1 
 

 حاجز الرجوعي  3.4.4
بعالمة   (مثل    RLSالمحركات  الرجوعي.80LP/4 3D RLSاإلضافیة  بحاجز  مزودة  اتجاه   )  تعلیم  تم  الرجوعي  بحاجز  للمحركات  بالنسبة 

غطاء   على  سھم.الدوران  بواسطة  الدوران المروحة  عمود  دوران  اتجاه  إلى  السھم  رأس  في   ).AS( ویشیر  التحكم  وعند  المحرك  توصیل  عند 
قد یتسبب تشغیل المحرك في اتجاه   المحرك ینبغي التأكد عن طریق اختبار مجال الدوران مثال أن المحرك ال یستطیع الدوران إال في اتجاه الدوران.

 ه دوران خاطئ في خسائر.دوران مقفل، أي اتجا 

من حوالي   انطالقا  دوران  الالرجوعیة في سرعة  الحواجز  تآكل.  800تعمل  دون  بھا  دورة/الدقیقة  المسموح  غیر  الحرارة  زیادة درجة  ولتفادي 
من   أدنى  دوران  سرعة  في  الالرجوعیة  الحواجز  تشغیل  ینبغي  فال  مبكر  تآكل  ھذا   دورة/الدقیقة.800وحدوث  احترام  بالنسبة  وینبغي  األمر 

 وبالنسبة للمحركات بمحول الترددات.  8ھرتز وعدد األقطاب ≤  50للمحركات التي تعمل بتردد یبلغ 
Pos: 131 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Bremse [Zone22] @ 67\mod_1613487746071_1864430.docx @ 2739194 @ 3 @ 1 

 

 مكبح  3.4.5
حیث یؤدي   ) مزودة بمكبح وینبغي مراقبتھا عن طریق الثیرمومیتر المركب.80LP/4 3D BRE 10اإلضافیة (مثل    BREالمحركات بعالمة  

وینبغي تشغیل ثرمستور المحرك والمكبح على  تشغیل الثیرمومیتر في أحد األجزاء (المحرك أو المكبح) إلى توقیف آمن لوحدة المحرك بأكملھا.
 التوالي. 

تشغیل   تم  من  إذا  أقل  الساكن  الجزء  إمداد  لترددات  بالنسبة  خارجیة  مروحة  استخدام  فینبغي  الترددات،  محول  في  یسمح   ھرتز.  25المحرك  ال 
 ھرتز. 25بالتشغیل دون مروحة خارجیة بالنسبة لترددات إمداد الجزء الساكن أقل من 

  مرات في الساعة. 4یمكن استخدام المكبح كمكبح توقیف بوقفات تصل إلى 

 من الغبار القابل لالنفجار.  خالیاإال إذا كان المحیط  ،  ینبغي استخدام التھویة الیدویة االختیاریة (مع غطاء تھویة یدوي یمكن توقیفھ إذا وجد)ال

 ینبغي احترام دلیل تشغیل المكبح أیضا! تنبیھ!

خالل ذلك، ینبغي االلتزام   المحرك أو عن طریق جھد مستمر.یتم تزوید المكبح بجھد مستمر عن طریق مقوم متواجد في صندوق أطراف توصیل  
 بتردد الكبح المشار إلیھ في لوحة اإلرشادات. 

وال   كما ینبغي مراقبة وظیفة المكبح قبل التشغیل. ال ینبغي وضع موصالت اإلمداد بالطاقة وموصالت حساس درجة الحرارة معا في كبل واحد. 
 قد یؤدي إلى زیادة الحرارة غیر المسموح بھا.ینبغي ظھور ضجیج االحتكاك ألن ذلك  

Pos: 132 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Inkr ementalgeber @ 83\mod_1638950032642_1864430.docx @ 2849932 @ 3 @ 1 
 

 الُمشفِّر التزایدي   3.4.6
الزائد  80LP/4 3D IG Fاإلضافیة (مثل    IGKأو  IGبعالمة    المحركات األمان  لنوع  تزایدي مناسب  یتم تورید ھذا Ex tc) مزودة بمشفر   .

. ال یُسمح بتشغیل المحرك، إال إذا كان نظام التھویة الخارجیة  Ex tcائد  زالخیار دوًما مع أنظمة التھویة الخارجیة المناسبة أیضا لنوع األمان ال
 موصوالً. 

 

  تنبیھ 

 أخطاء المحرك عند التشغیل بمشفر تزایدي موصول 

إذا تم تشغیل المحرك بمشفر تزایدي موصول، فھناك خطر حدوث خطأ في المحرك في حالة توصیل المشفر التزایدي بشكل خاطئ أو تشغیلھ في 
 ظروف غیر المسموح بھا. 

 من الضروري أن تنتبھ قبل التشغیل 

 دلیل الشغیل الخاص بالمشفر التزایدي مع اللوائح المعمول بھا الخاصة بالتركیب والصیانة.  • •
 سرعة الدوران القصوى المعمول بھا للمشفر التزایدي.  • •
 لوحة المعلومات الموجودة على المشفر التزامني.  • •
 األصلیة الخاصة بالمحرك الفعالة والعالمة الخاصة بھا.  المعلوماتلوحة  • •

 

 .Getriebebau NORDإذا لم یتوفر دلیل التشغیل، فیرجى االتصال بخدمة الصیانة من شركة 
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Pos: 133 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ü bersicht Br emsanbau N ORD ATEX- M otoren nach 94/9 EG @ 67\mod_1613488057199_1864430.docx @ 2739232 @ 3 @ 1 

 

  NORDمن  ATEXلمحة عن تركیب مكبح محركات   3.4.7

 3Dأحجام المكابح المسموح بھا لمحركات طراز 

 عزوم الفرملة [ن.م]  LKZ الحجم 

63 LP ،SP ،L ،S  5                
71 LP ،SP ،L ،S 5                
80 SP ،SH ،S  5 10              
80 LP ،LH ،L 5 10              
90 SP ،SH ،S   10 20            
90 SP ،LH ،L   10 20            

100 LP ،LH ،L     20 40          
100 AP ،AH،LA      20 40          
112 MP ،MH ،SH ،M     20 40          
132 SP ،SH ،S         60        
132 MP ،MH ،M         60        
132 MA         60        
160 MP ،MH           100 150 250  
160 LP ،LH           100 150 250  
180 MP ،MH               250  
180 LP ،LH               250  
200 XH        250  
225 SP, MP         400 
250 WP         400 
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Pos: 135 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex- Motor Ex tb- Ex tc @ 66\m od_1613047975062_1864430.docx  @ 2735035 @ 3 @ 1 

  

 لتشغیل محول الترددات  EN 60079) وفقًا لمعیار Ex tb, Ex tcلوحة إرشادات محركات ( 3.4.8

 
 

 Ex tbنموذج بطاقة المعلومات 

 مصفوفة البیانات  1 

 فقط)  Ex tcرقم تعریف الھیئة المبلغة (خیار في  2

 عدد األطوار 3

 اسم النوع 4

 رقم الطلبیة/رقم المحرك 5

 سنة الصنع  6

 درجة حرارة نظام العزل  7

 IPنوع الحمایة  8

 نوع التشغیل  9

 بیانات المواصفات القیاسیة  10

 تردد الجزء الساكن 11

 الجزء الساكنجھد  12

 رقم شھادة نوع المنتج الخاصة باالتحاد األوروبي  14

 عامل القدرة  15

 سرعة الدوران 16

 عالمة الحمایة من االنفجار  17

 .B1091ینبغي احترام دلیل التشغیل  تنبیھ!  21

 القدرة االسمیة (قدرة العمود المیكانیكیة)  22

 نقطة التشغیلالتیار االسمي في  23

 الرقم التسلسلي الفردي  24

 درجة التأثیر  25

 الوزن  26  

 فقط) Ex tcمعلومة عن المكبح (خیار في  27  

 إمداد بمحول الترددات  تنبیھ: 28  

 تردد الجزء الساكن األقصى المسموح بھ  29  

 معدل النبض األدنى لمحول الترددات  30  

 لمحول الترددات عملیة التضمین  31  

 جدول بیانات لتشغیل محول الترددات  32  

 جدول بیانات التشغیل على الشبكة 33  

 عزم الدوران االسمي في عمود المحرك  34  

 
Pos: 136 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex_- M otoren_Ergänzung [EXE, EXN, EX - FU- Betrieb EX tb,  tc ] @ 11\m od_1460031690739_1864430.docx  @ 316468 @  @ 1 

 

 .ینبغي مقارنة لوحة اإلرشادات قبل التشغیل مع تطبیق الشروح المذكورة سابقا مع المتطلبات الناجمة عن القوانین الوطنیة وشروط التشغیل
Pos: 137 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 138 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte Motor en gem äß TP TC 012/2011 für die Eurasische Wirtschaftsunion_01 @ 67\m od_1613654279423_1864430.docx  @ 2739983 @ 2 @ 1 

 

 الخاص باالتحاد االقتصادي األوروآسیوي TP TC012/2011محركات وفقًا لتوجیھ  3.5
Pos: 139 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte Motor en gem äß TP TC 012/2011 für die Eurasische Wirtschaftsunion_02 @ 23\m od_1532954671989_1864430.docx  @ 2434718 @  @ 1 

 

 
. إذا تم تسلیم  EAC Exینبغي احترام المعلومات أدناه بالنسبة لمحركات    B1091باإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في دلیل االستعمال والصیانة  

 ي احترام دلیل االستخدام والصیانة الخاص بھ كذلك. المحرك مع أجزاء/أجھزة إضافیة، فینبغ 
Pos: 140 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil der/  Kennzeichnung EAC Ex @ 23\m od_1532955209849_1864430.docx @ 2434753 @ 3 @ 1 

 

 لوحة اإلرشادات/عالمة التمییز 3.5.1
 الخاص باالتحاد االقتصادي األوروآسیوي.  TC012/2011وفقا لتوجیھ  EAC Exتتوفر المحركات ذات العالمات الواردة أدناه على ترخیص  

لتوجیھات   مطابقة  األولى  اإلرشادات  لوحة  إرشادات.  لوحتي  مبدئیا على  المحركات  ھذه  ذات    ATEX 2014/34 EUتحصل  للمعاییر  وكذلك 
 .TP TC 012/2011، ولوحة اإلرشادات الثانیة تحتوي على المعلومات اإلضافیة وفقا لتوجیھ EN 60079 صلة من مجموعة المعاییر 

 

 
 

التي یسمح فیھا بنوع األمان الزائد المشار إلیھ في لوحة إرشادات المحرك. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي   ال یسمح بتشغیل المحركات إالّ في المناطق
 احترام التصنیف الحراري وكذلك درجة حرارة األسطح القصوى المسموح بھا المشار إلیھما في لوحة اإلرشادات. 
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Pos: 142 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/N ormen ( EAC EX) @ 23\m od_1532955681176_1864430.docx @ 2434790 @ 3 @ 1 

 

 المعاییر  3.5.2

 الدولیة معاییر اللجنة الكھروتقنیة  ГОСТمعیار 

ГОСТ 31610.0-2014 IEC 60079-0:2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2013 IEC 60079-31:2013 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 IEC 60079-7:2006 

ГОСТ 31610.15-2014 IEC 60079-15:2010 
 

Pos: 143 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lebensdauer @ 23\mod_1532956394784_1864430.docx @ 2434827 @ 3 @ 1 
 

 عمر التشغیل االفتراضي  3.5.3
المح باستخدام  یسمح  أنھ ال  مراعاة  ینبغي  والصیانة،  االستعمال  دلیل  في  الواردة  بھا  االلتزام  ینبغي  التي  الصیانة  فترات  إلى  التي  باإلضافة  ركات 

 سنة.  30یتجاوز عمرھا 

 صنع المحرك مشار إلیھا في لوحة اإلرشادات الخاصة بالمحرك. سنة 

 خطر على األشخاص  إنذار 

 ینبغي فصل المحركات عن التیار الكھربائي قبل فتح صندوق أطراف التوصیل.
 

 

 خطر االنفجار  إنذار 

 یحظر فتح صندوق أطراف التوصیل في محیط قابل لالنفجار 
 

 
Pos: 144 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Besonder e Betri ebsbedi ngungen (X- Kennzeichnung) @ 67\m od_1613488202245_1864430.docx @ 2739270 @ 35 @ 1 

 

 ) Xشروط تشغیل خاصة (عالمة التمییز  3.5.4
 درجة حرارة المحیط المسموح بھا 

+ درجة مئویة. ویسمح بنطاق 40و  -20بین    tcأو    tbیتراوح نطاق درجة حرارة المحیط المسموح بھا بالنسبة للمحركات في نوع األمان الزائد  
في   . 22و    21المخصصة لالستخدام في المنطقة    IE1-/ IE2+ درجة مئویة بالنسبة لمحركات  60و  -20درجة حرارة محیط إضافي یتراوح بین  

  % لقیمة الكتیب.72ینبغي إنقاص القدرة المقننة إلى  ھذه الحالة

بین   القصوى لدرجة حرارة المحیط  بین  60+ و 40إذا تراوحت القیمة  الطاقة خطیا بطریقة عكسیة  فینبغي إدخال قیمة استنزاف  + درجة مئویة، 
كما ینبغي أن تتالءم أنابیب   حرارة الثرمستور.ومن الضروري خالل ذلك توفیر حمایة حراریة للمحرك عن طریق حساس درجة  %.72% و100

  مئویة على األقل. 80توصیل المحرك ومداخل األسالك مع درجة الحرارة 

ینبغي طلب قبول المصنع   ال تتعلق درجة حرارة المحیط اإلضافیة باألجزاء المركبة، مثل المكبح أو المستشعر الدوار و/أو أنظمة التھویة الخارجیة.
  .في حالة الشكّ 
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Pos: 146 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß GB12476.1 2013 sowi e GB12476.5 2013 für die VRC hina_01 @ 67\mod_1613654637015_1864430.docx @ 2740021 @ 2 @ 1 

 

 لجمھوریة الصین الشعبیة.  GB 12476.5-2013و  GB 12476.1-2013محركات وفقًا لمعیار  3.6
Pos: 147 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß GB12476.1 2013 sowi e GB12476.5 2013 für die VRC hina_02 @ 51\mod_1601386630821_1864430.docx @ 2675022 @  @ 1 

 

والصیانة   االستعمال  دلیل  في  الواردة  التعلیمات  إلى  بمحB1091-1و    B1091باإلضافة  المتعلقة  التالیة  التعلیمات  احترام  أیًضا  ینبغي  ركات  ، 
NORD  الكھربائیة المحمیة من االنفجار من طرازC2D  وC3D. 

 إذا تم تسلیم المحرك مع أجزاء/أجھزة إضافیة، فینبغي احترام دلیل االستخدام والصیانة الخاص بھ كذلك. 
Pos: 148 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil der/  Kennzeichnung CCC EX (C hina) @ 51\m od_1601387433200_1864430.docx  @ 2675059 @ 3 @ 1 

 

 لوحة البیانات/عالمة التمییز 3.6.1
ترخیص   تحمل  التي  الصینیة    CCC Exالمحركات  للمعاییر  وفقًا  تصدیق  على  .  GB12476.5-2013و    GB12476.1-2013حاصلة 

 الصینیة واألوروبیة.المحركات مجھزة بلوحتي بیانات ویتم وسمھا وفقًا للمعاییر 

 

 ATEXوسم وفقًا لتوجیھ  GBوسم وفقًا لمعیار  نوع المحرك 

C2D Ex tD A21 IP6X T***°C Ex II 2D Ex tb IIIC T ***°C Db 
C3D Ex tD A22 IP5X T***°C Ex II 3D Ex tc IIIB T ***°C Dc 

 

 وفقًا للمعیار الصیني. NORDمن شركة  CCCExنماذج لوحة اإلرشادات لوسم محركات  

 

  
 C3Dنموذج لوحة البیانات C2Dنموذج لوحة البیانات

Pos: 149 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742  
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 المعاییر التي ینبغي احترامھا عند التشغیل والصیانة  3.6.2
 

 خطر على األشخاص  إنذار 

 ینبغي فصل المحركات عن التیار الكھربائي قبل فتح صندوق أطراف التوصیل.
 

 

 خطر االنفجار  إنذار 

 یحظر فتح صندوق أطراف التوصیل في محیط قابل لالنفجار 
 

 

طبقًا لدلیل التشغیل والصیانة    NORDالمحمیة من االنفجار من    CCCExینبغي أن یقوم المستخدم بتركیب واستخدام وضبط وصیانة محركات  
B1091  وB1091-1  .ووفقًا للمعاییر الصینیة أدناه 
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• • GB 3836.13-2013  إصالح وترمیم وتحدیث وتغییر المعدات 13الجزء  -جو قابل لالنفجار : 

)GB 3836.13-2013 爆炸性环境第13部分：设备的修理、检修、修复和改造) 

• • GB 3836.15-2017  إنشاء واختیار وتركیب األجھزة الكھربائیة 15الجزء  -جو قابل لالنفجار : 

)GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境第15部分：电气装置的设计、选型和安装) 

• • GB 3836.16-2017  فحص وصیانة األجھزة الكھربائیة 16الجزء  -جو قابل لالنفجار : 

)GB/T 3836.16-2017 爆炸性环境第16部分：电气装置的检查与维护) 

• • GB 50257-2014  .مواصفات تركیب ونزع المنشآت الكھربائیة للمحیطات القابلة لالنفجار واالحتراق 

 )GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范) 

• • GB 15577-2018   تعلیمات السالمة للحمایة من انفجار الغبار 

)GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程) 
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Pos : 152 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I  Div.2_01 @ 72\m od_1619777126761_1864430.docx  @ 2773714 @ 2 @ 1 
 

 2قسم    IIالمحركات الكھربائیة المحمیة من االنفجار وفقًا للفئة  3.7
Pos: 153 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_1864430.docx @ 316293 @  @ 1 

 

 خطر االنفجار  الخطر 

 

 . الكھربائيغیر موصولة بالتیار ال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة متوقفة و

قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. لھذا ال ینبغي فتح المحرك في  
 محیط قابل لالنفجار! 

 عدم احترام التعلیمات قد یؤدي إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 154 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_1864430.docx  @ 316258 @  @ 1 
 

 خطر االنفجار  إنذار 

 

 ألنھا تحد من تبرید المحرك!ینبغي تفادي ترسبات الغبار الكثیرة غیر المسموح بھا 

ینبغي تفادي إعاقة أو قطع تیار ھواء التبرید، بتغطیة غطاء المروحة بطریقة جزئیة أو جزء كبیر منھا مثال أو بسقوط  
 أجسام غریبة بھا لضمان التبرید الكاف. 

 نفجار. ال یسمح باستخدام سوى وصالت األسالك وأنظمة التقصیر المسموح بھا في المنطقة المعرضة لال 

 ینبغي غلق كل مداخل األسالك غیر المستعملة بقابس التعتیم المسموح بھ في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ال ینبغي استخدام سوى حلقات اإلحكام األصلیة. 

 عدم احترام التعلیمات یرفع من خطر اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 155 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_01 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287106819_1864430.docx  @ 2776552 @ 5 @ 1 
 

 معلومات إضافیة خاصة بالسالمة 
Pos: 156 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_02 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287796525_0.docx @ 2776670 @  @ 1 

 

“THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I DIVISION 2 GROUPS A,B,C,D/CLASS II 
DIVISION 2 GROUPS F & G” 

 

NGIWARN   

 

EXPLOSION HAZARD 

• DO NOT DISCONNEC T EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN 
SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS 

 

 

AVERTISSEMENT   

 

RISQUE D'EXPLOSION 
AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU 

S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE 'NON DANGEREUX 

 

NGIWARN   

 

EXPLOSION HAZARD 

• SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR 
CLASS I DIV.2/CLASS II DIV.2 
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AVERTISSEMENT   

 

RISQUE D'EXPLOSION 
LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL 
INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2/ 

CLASSE II DIVISION 2 
 

 

Pos: 157 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I  Div.2_02 @ 72\m od_1619776292502_1864430.docx  @ 2773639 @  @ 1 
 

 على ھذا النوع من المحركات تسري المعلومات اإلضافیة أو الخاصة التالیة!

 + درجة مئویة. 40و -20ویسمح باستخدامھا في درجة حرارة المحیط بین  2القسم  Iھذه المحركات مالئمة للتشغیل في الفئة  

 
  LP/4 ID2 CUS TF 80 مثل:   ID2 األنواع: 
 العالمة: 

 

المجموعة أ، ب،   2قسم  Iالفئة  
س، د مع معلومات حول فئة  

 درجة الحرارة. 

 

 
 قد یسبب مزیج الغازات القابلة لالنفجار مع أجزاء اآلالت الكھربائیة الساخنة الموصلة للكھرباء والمتحركة إصابات خطیرة أو ممیتة.

المسؤولون   یتوفر  العامة. من الضروري أن  السالمة والتشغیل  لتعلیمات  باالنفجار احتراما خاصا  المھددة  المناطق  في  العالي  الخطر  على  یتطلب 
 المؤھالت وفقا للقوانین الوطنیة والمحلیة. 

للمعاییر   مطابقة  االنفجار  من  المحمیة  الكھربائیة   ،M1987 (R2013)-213رقم    CSA C22.2،  14-100رقم    CSA C.22.2اآلالت 
UL-Subjekt 1836، UL 1004-1. 

المرخصة   غیر  المحركات  بتشغیل  یسمح  وال  المناطق.  تصنیف  مسؤولیة  المستخدم  یتحمل  كما  االنفجار.  خطر  بمستوى  المناطق  تصنیف  یتحدد 
 لالستخدام في المناطق المھددة باالنفجار في ھذه المناطق. 

Pos: 158 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabelverschr aubungen_1 [EXN, Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431424754843_1864430.docx @ 218793 @ 3 @ 1 
 

 وصالت األسالك  3.7.1
Pos: 159 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabelverschr aubungen_2 [Class I  Div2] @ 72\m od_1620045496645_1864430.docx  @ 2774024 @  @ 1 

 

. ینبغي إغالق الفتحات غیر المستعملة بسدادة مخفیة  2قسم    Iینبغي أن تكون وصالت األسالك معتمدة ومناسبة للمناطق المعرضة لالنفجار من فئة  
 معتمدة.

للنوع   أطراف   132إلى    BG 63بالنسبة  صندوق  في  التأریض  موصل  لتوصیل  استخدامھا  سیتم  طالما  المعزولة  الكابل  سدادة  استخدام  ینبغي 
 التوصیل. 

Pos: 160 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Klemm enkas tendeckel dichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Cl ass  I und II Div .2] @ 7\mod_1431427943472_1864430.docx @ 218919 @ 3 @ 1 
 

 مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف  3.7.2
رب أصلي عند تغییر مانع  لقد تم تثبیت مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف التوصیل بشكل ال یمكن فقدانھ. الرجاء ال تستخدم سوى مانع تس

 التسرب.   

إذا تم فتح صنادیق أطراف التوصیل عند التركیب أو الصیانة أو التحدیث أو عند البحث عن عطل أو إصالح فینبغي تثبیت غطاء صندوق أطراف  
 لتوصیل على أیة أوساخ. التوصیل مجددا بعد انتھاء األعمال. وال ینبغي أن یحتوي سطح مانع التسرب وسطح إحكام إطار صندوق أطراف ا

 ینبغي تثبیت مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل بعزم الشد المذكور في الجدول أدناه. 

 
 

 
 لتوصیل عزوم دوران مسامیر غطاء صندوق أطراف ا 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 5,0 – 3,0 2,5 - 1,5 1,8 - 1,2 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 
 



  محركات – دلیل التركیب والصیانة 

54  B 1091 ar-2722 

 
Pos: 161 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss [Zone21+ 22 +  Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431433133025_1864430.docx @ 219112 @ 3 @ 1 

 

 التوصیل الكھربائي 3.7.3
بالطاقة في لوحة أطر یتم اإلمداد  ینبغي أن  بالدوران.  لھا  التوصیل بشكل ال یسمح  بلوحة أطراف  الخاصة  الكھربائیة  الموصالت  اف  لقد تم ضبط 

الصوامیل بعزم    التوصیل عن طریق سدادة كبل مالئمة. وتم تركیب سدادة الكبل بین تأمین المسامیر. ینبغي شدّ  القرصین النحاسیین تحت قرص 
ى الشد المطابق للجدول أدناه. بواسطة عزم الدوران المنصوص وقرص تأمین المسامیر سیتم الحفاظ على ضغط االتصال بصفة دائمة. باإلضافة إل 

 ء التوصیل لتكون غیر قابلة للتآكل. ذلك، سیعیق ذلك التواء سدادات الكبل المزودة بالطاقة. وصممت أجزا

 

 

 

 عزوم دوران موصالت لوحة األطراف الكھربائیة 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 8,0 - 5,5 4,0 - 2,7 2,5 - 1,8 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 

 

 عرض مفصل للتوصیل الكھربائي 

  
 الصامولة النحاسیة 

 

 قرص تأمین المسامیر
 القرص النحاسي 

 الصامولة النحاسیة 

 سدادات الكبل 

 سن لولب نحاسي مع دعامة 

 االلتواء نظام میكانیكي للحمایة من 

 
Pos: 162 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss_02 [Class I und II  Div.2] @ 73\mod_1620046300205_1864430.docx @ 2774121 @  @ 1 

 

 ینبغي تأریض المحرك بأحد التوصیالت األرضیة الُمعلمة. 

 كابالت التوصیل من األلومنیوم.ال یسمح باستخدام 

مع  ینبغي استخدام الكابالت ذات المقطع العرضي الدائري مع وصالت األسالك التي تم توریدھا. ینبغي شد صوامیل الشد الخاصة بوصلة األسالك  
 عزم الدوار الوارد في الجدول التالي. 

 

 

 
 عزوم دوران صوامیل طرف التوصیل 

 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 األسالك وصلة 

 25.0 20.0 14.0 12.0 6.0 3.0 عزم الدوران (ن.م) 

 

مم بین األجزاء الموصلة للكھرباء    12مم ومسافة الزحف التي تبلغ    10عند التوصیل ینبغي االنتباه أن ال تقل الفجوة الھوائیة المسموح بھا التي تبلغ  
 واألجزاء بجھد العلبة أو أجزاء موصلة. 

  ینبغي التأكد قبل إقفال صندوق أطراف التوصیل أن جمیع صوامیل أطراف التوصیل ومسمار توصیل الموصل األرضي الوقائي مثبتة جیدا. وینبغي 
وال  بطریقة صحیحة،  األسالك  في وصالت  التسرب  ومانعات  التوصیل  أطراف  في صندوق  التسرب  مانعات  توضع  أبدا  أن  تتعرض  أن  ینبغي   

 للتلف. 

 

 

 

 سدادة الكبل الخاصة بالمستخدم  
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Pos: 163 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/M otorlage – Besonderheiten [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  Div.2] @ 78\mod_1629902592793_1864430.docx @ 2817515 @ 3 @ 1 

 

 IM V3 ،IM V6خصائص   -موضع المحرك  3.7.4
التركیب   أنماط  العلوي، مثل  العمود  المحركات غطاء یمنع  IM V6، وIM V3بالنسبة لطرف  لھذه  بالنسبة  المصنع  أو  المشغل  ینبغي أن یضع   ،

إلى غطاء مروحة المحرك (انظر الغریبة  ینبغي أن یعیق الغطاء تبرید المحرك عن طریق  EN IEC 60079-0:2018تسرب األجسام  ). وال 
، فإن المحركات عموًما مزودة IM V5و  IM V1)، مثل أنماط التركیب  90حتى    20، زاویة المیل  ASلطرف األعمدة السفلي (مروحتھ. وبالنسبة  

، فینبغي على المشغل/المنشئ توفیر جھاز حمایة مناسب یلبي الشروط  20بغطاء وقایة على غطاء وأنظمة الوقایة. إذا كانت زاویة المیل أقل من  
 المذكورة أعاله. 

 ال ینبغي وضع عجلة یدویة على الطرف الثاني للعمود. كما 
Pos: 164 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Betriebsbeding unge [Cl ass I, Div . 2] @ 73\m od_1620053458572_1864430.docx @ 2774199 @ 3 @ 1 

 

 شروط تشغیل إضافیة  3.7.5
 للتشغیل المستمر واالشتغال العادي الوحید، بحیث ال ینتج عنھما حرارة تشغیل كبیرة.تم ضبط المحركات 

%. ینبغي الحفاظ على تماثل الشبكة كي یبقى تولید 2 %، التردد ±5 باختالفات في اإلمداد بالجھد الكھرباء إالّ في حدود ضیقة: الجھد ±  حال یسم
 افات الكبیرة للقیم االسمیة في الزیادة غیر المسموح بھا لتولید الحرارة في المحرك. الحرارة ضمن الحد المسموح بھ. قد تتسبب االنحر

 

  

 

 

الممكن  ینبغي حمایة كل آلة من تولید الحرارة غیر المسموح بھ بقاطع مرحل تابع للتیار تم فحصھ من قبل مؤسسة معتمدة للتشغیل. إذا لم یكن من  
 إضافة تدابیر احترازیة إضافیة (مثل الحمایة الحراریة لآللة). القیام بھذا الضبط، فمن الضروري 

أو من طرف خبیر معتمد. كما ینبغي اإلشارة إلى األعمال بواسطة لوحة    Getriebebau NORDینبغي إجراء اإلصالحات من طرف شركة  
لمعاییر والمتداولة والمكافئة (انظر قائمة قطع الغیار)، وھذا إصالح إضافیة. وال ینبغي استخدام إال قطعة الغیار األصلیة، باستثناء القطع المطابقة ل

 ینسحب أیضا على مانعات التسرب وأجزاء التوصیل. 

  كما ینبغي فحص ما إذا كانت أطراف التوصیل أو أطراف الموصل األرضي الوقائي وكذلك طرف معادلة الجھد في وضعیة ثابتة. أثناء ذلك ینبغي
 األسالك ومانعات التسرب في صندوق أطراف التوصیل.    فحص حالة مدخل الكابل ووصلة

 ینبغي إجراء جمیع األعمال في اآلالت الكھربائیة وھي متوقفة ومنفصلة عن التیار الكھربائي من جمیع األقطاب. 

ة تفریغ أطراف التوصیل فورا ینبغي تركیب المحرك عند قیاس مقاومة العزل. وال ینبغي إجراء القیاس في منطقة مھددة باالنفجار. كما ینبغي إعاد
 بعد القیاس عن طریق تقصیر الدائرة لمنع التفریغ الشراري في منطقة مھددة باالنفجار.
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Pos: 165 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I I Div.2_01 @ 73\mod_1620136298757_1864430.docx @ 2774574 @ 2 @ 1 

 

 2قسم  IIالمحركات الكھربائیة المحمیة من االنفجار وفقًا للفئة  3.8
Pos: 166 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_1864430.docx @ 316293 @  @ 1 

 

 خطر االنفجار  الخطر 

 

 . غیر موصولة بالتیار الكھربائيال ینبغي إجراء جمیع األعمال، إالّ إذا كانت اآللة متوقفة و

قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. لھذا ال ینبغي فتح المحرك في  
 قابل لالنفجار! محیط 

 عدم احترام التعلیمات قد یؤدي إلى اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 167 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_1864430.docx  @ 316258 @  @ 1 
 

 خطر االنفجار  إنذار 

 

 ینبغي تفادي ترسبات الغبار الكثیرة غیر المسموح بھا ألنھا تحد من تبرید المحرك!

ینبغي تفادي إعاقة أو قطع تیار ھواء التبرید، بتغطیة غطاء المروحة بطریقة جزئیة أو جزء كبیر منھا مثال أو بسقوط  
 أجسام غریبة بھا لضمان التبرید الكاف. 

 ال یسمح باستخدام سوى وصالت األسالك وأنظمة التقصیر المسموح بھا في المنطقة المعرضة لالنفجار. 

 ألسالك غیر المستعملة بقابس التعتیم المسموح بھ في المنطقة المعرضة لالنفجار. ینبغي غلق كل مداخل ا

 ال ینبغي استخدام سوى حلقات اإلحكام األصلیة. 

 عدم احترام التعلیمات یرفع من خطر اشتعال محیط قابل لالنفجار. 
 

Pos: 168 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_01 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287106819_1864430.docx  @ 2776552 @ 5 @ 1 
 

 معلومات إضافیة خاصة بالسالمة 
Pos: 169 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_02 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287796525_0.docx @ 2776670 @  @ 1 

 

“THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I DIVISION 2 GROUPS A,B,C,D/CLASS II 
DIVISION 2 GROUPS F & G” 

 

NGIWARN   

 

EXPLOSION HAZARD 

• DO NOT DISCONNEC T EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN 
SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS 

 

 

AVERTISSEMENT   

 

RISQUE D'EXPLOSION 
AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU 

S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE 'NON DANGEREUX 

 

NGIWARN   

 

EXPLOSION HAZARD 

• SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR 
CLASS I DIV.2/CLASS II DIV.2 
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AVERTISSEMENT   

 

RISQUE D'EXPLOSION 
LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL 
INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2/ 

CLASSE II DIVISION 2 
 

 

Pos: 170 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I I Div.2_02 @ 73\mod_1620136454224_1864430.docx @ 2774612 @  @ 1 
 

 الخاصة التالیة!على ھذا النوع من المحركات تسري المعلومات اإلضافیة أو 

 + درجة مئویة. 40و -20ویسمح باستخدامھا في درجة حرارة المحیط بین  2القسم  IIھذه المحركات مالئمة للتشغیل في الفئة  

 
  LP/4 IID2 CUS TF 80 مثل:   IID2 األنواع: 
 العالمة: 

 

 Gمجموعة فاء،  II Div2فئة  
T3B 165 ° درجة مئویة 

 

 
 القابل لالنفجار مع أجزاء اآلالت الكھربائیة الساخنة الموصلة للكھرباء والمتحركة إصابات خطیرة أو ممیتة.قد یسبب الغبار 

 

المسؤولون   یتوفر  العامة. من الضروري أن  السالمة والتشغیل  لتعلیمات  باالنفجار احتراما خاصا  المھددة  المناطق  في  العالي  الخطر  على  یتطلب 
 وطنیة والمحلیة. المؤھالت وفقا للقوانین ال

ن عن استخدام ھذه المحركات ومحوالت التردد في المناطق المھددة باالنفجار تدریبًا على االستخدام  ومن الضروري أن یتلقى األشخاص المسؤول
 الصحیح.

للمعاییر   مطابقة  االنفجار  من  المحمیة  الكھربائیة   UL subject،  14-100رقم    CSA C.22.2،  1966-25رقم    CSA C.22.2اآلالت 
1836 ، UL 1004-1  وھي مناسبة لمنطقة الفئةII  2قسم . 

المرخصة   غیر  المحركات  بتشغیل  یسمح  وال  المناطق.  تصنیف  مسؤولیة  المستخدم  یتحمل  كما  االنفجار.  خطر  بمستوى  المناطق  تصنیف  یتحدد 
 لالستخدام في المناطق المھددة باالنفجار في ھذه المناطق. 

Pos: 171 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Klemm enkas tendeckel dichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Cl ass  I und II Div .2] @ 7\mod_1431427943472_1864430.docx @ 218919 @ 3 @ 1 
 

 مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف  3.8.1
لقد تم تثبیت مانع التسرب في غطاء صندوق أطراف التوصیل بشكل ال یمكن فقدانھ. الرجاء ال تستخدم سوى مانع تسرب أصلي عند تغییر مانع  

 التسرب.   

صندوق أطراف  إذا تم فتح صنادیق أطراف التوصیل عند التركیب أو الصیانة أو التحدیث أو عند البحث عن عطل أو إصالح فینبغي تثبیت غطاء  
 التوصیل مجددا بعد انتھاء األعمال. وال ینبغي أن یحتوي سطح مانع التسرب وسطح إحكام إطار صندوق أطراف التوصیل على أیة أوساخ. 

 ینبغي تثبیت مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل بعزم الشد المذكور في الجدول أدناه. 

 
 

 
 عزوم دوران مسامیر غطاء صندوق أطراف التوصیل 

 M4 M5 M6 M8 اللولب قطر سن 

 5,0 – 3,0 2,5 - 1,5 1,8 - 1,2 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 
 

Pos: 172 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss [Zone21+ 22 +  Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431433133025_1864430.docx @ 219112 @ 3 @ 1 
 

 التوصیل الكھربائي 3.8.2
بالطاقة في لوحة أطر یتم اإلمداد  ینبغي أن  بالدوران.  لھا  التوصیل بشكل ال یسمح  بلوحة أطراف  الخاصة  الكھربائیة  الموصالت  اف  لقد تم ضبط 

الصوامیل بعزم    التوصیل عن طریق سدادة كبل مالئمة. وتم تركیب سدادة الكبل بین تأمین المسامیر. ینبغي شدّ  القرصین النحاسیین تحت قرص 
ى الشد المطابق للجدول أدناه. بواسطة عزم الدوران المنصوص وقرص تأمین المسامیر سیتم الحفاظ على ضغط االتصال بصفة دائمة. باإلضافة إل 

 ء التوصیل لتكون غیر قابلة للتآكل. ذلك، سیعیق ذلك التواء سدادات الكبل المزودة بالطاقة. وصممت أجزا

 

 

 

 عزوم دوران موصالت لوحة األطراف الكھربائیة 

 M4 M5 M6 M8 قطر سن اللولب 

 8,0 - 5,5 4,0 - 2,7 2,5 - 1,8 1,2 - 0,8 عزم الدوران (ن.م) 
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 عرض مفصل للتوصیل الكھربائي 

  
 الصامولة النحاسیة 

 

 قرص تأمین المسامیر
 القرص النحاسي 

 الصامولة النحاسیة 

 سدادات الكبل 

 سن لولب نحاسي مع دعامة 

 االلتواء نظام میكانیكي للحمایة من 

 
Pos: 173 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss_02 [Class I und II  Div.2] @ 73\mod_1620046300205_1864430.docx @ 2774121 @  @ 1 

 

 ینبغي تأریض المحرك بأحد التوصیالت األرضیة الُمعلمة. 

 كابالت التوصیل من األلومنیوم.ال یسمح باستخدام 

مع  ینبغي استخدام الكابالت ذات المقطع العرضي الدائري مع وصالت األسالك التي تم توریدھا. ینبغي شد صوامیل الشد الخاصة بوصلة األسالك  
 عزم الدوار الوارد في الجدول التالي. 

 

 

 
 عزوم دوران صوامیل طرف التوصیل 

 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 األسالك وصلة 

 25.0 20.0 14.0 12.0 6.0 3.0 عزم الدوران (ن.م) 

 

مم بین األجزاء الموصلة للكھرباء    12مم ومسافة الزحف التي تبلغ    10عند التوصیل ینبغي االنتباه أن ال تقل الفجوة الھوائیة المسموح بھا التي تبلغ  
 واألجزاء بجھد العلبة أو أجزاء موصلة. 

  ینبغي التأكد قبل إقفال صندوق أطراف التوصیل أن جمیع صوامیل أطراف التوصیل ومسمار توصیل الموصل األرضي الوقائي مثبتة جیدا. وینبغي 
وال  بطریقة صحیحة،  األسالك  في وصالت  التسرب  ومانعات  التوصیل  أطراف  في صندوق  التسرب  مانعات  توضع  أبدا  أن  تتعرض  أن  ینبغي   

 للتلف. 
Pos: 174 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/M otorlage – Besonderheiten [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  Div.2] @ 78\mod_1629902592793_1864430.docx @ 2817515 @ 3 @ 1 

 

 IM V3 ،IM V6خصائص   -موضع المحرك  3.8.3
التركیب   أنماط  العلوي، مثل  العمود  المحركات غطاء یمنع  IM V6، وIM V3بالنسبة لطرف  لھذه  بالنسبة  المصنع  أو  المشغل  ینبغي أن یضع   ،

إلى غطاء مروحة المحرك (انظر الغریبة  ینبغي أن یعیق الغطاء تبرید المحرك عن طریق  EN IEC 60079-0:2018تسرب األجسام  ). وال 
، فإن المحركات عموًما مزودة IM V5و  IM V1)، مثل أنماط التركیب  90حتى    20، زاویة المیل  ASلطرف األعمدة السفلي (مروحتھ. وبالنسبة  

، فینبغي على المشغل/المنشئ توفیر جھاز حمایة مناسب یلبي الشروط  20بغطاء وقایة على غطاء وأنظمة الوقایة. إذا كانت زاویة المیل أقل من  
 المذكورة أعاله. 

 ال ینبغي وضع عجلة یدویة على الطرف الثاني للعمود. كما 

 سدادة الكبل الخاصة بالمستخدم  
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Pos: 175 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabel- und Kabelverschraubungen [Cl ass II Div .2] @ 73\m od_1620140130351_1864430.docx  @ 2774649 @ 3 @ 1 

 

 الكابل ووصالت الكابل  3.8.4
، ینبغي أن تطابق وصالت الكابل على األقل نوع الحمایة المشار إلیھ في لوحة المعلومات. وینبغي إغالق الفتحات غیر المستخدمة  2قسم    IIفي فئة  

 بقابسات تعتیم تطابق على األقل فئة الحمایة الخاصة بالمحرك والمنطقة. 

 ئویة على األقل.  م 80ینبغي أن تتالءم لوالب الكابالت وقابس التعتیم مع درجة الحرارة 

أمینھ من  ال ینبغي فتح المحرك لتوصیل الموصالت الكھربائیة أو إلجراء أي أعمال في محیط قابل لالشتعال. ینبغي إطفاء الجھد دائما قبل الفتح وت 
 أن یشتعل مرة أخرى! 

 ینبغي تزوید المحركات بلولب لوصالت األسالك طبقا للجدول أسفلھ. 

 لمحرك تحدید وصلة األسالك لحجم ا 

 وصالت األسالك لمحرك الفرملة   وصالت األسالك للمحرك العادي 
 سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد  سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد سّن اللولب العدد نوع

63 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
71 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
80 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   
90 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   

100 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
112 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
132 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

160 /
180../X 

2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

 
Pos: 176 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lackier ung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\m od_1613486826666_1864430.docx  @ 2738928 @ 3 @ 1 

 

 الطالء:  3.8.5
وتم   مناسب  بطالء  المصنع  في  المحركات  طالء  كھروستاتیكي.یتم  بشكل  مع   اختباره  باالتفاق  إال  الثاني  الطالء  وضع  ینبغي  ال 

االنفجار.  Getriebebau NORDشركة من  المحمیة  الكھربائیة  المحركات  معتمدة إلصالح  مع ورشة إصالح  المعاییر   أو  احترام  ینبغي  كما 
 والتعلیمات المعمول بھا. 

Pos: 177 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/IEC- B14-Motor en [Zone21+ 22, Class I I Div.2]  @ 7\m od_1431436005842_1864430.docx  @ 219238 @ 3 @ 1 
 

 IEC-B14محركات   3.8.6
 فیما عدا ذلك، ال یمكن ضمان الحمایة من االنفجار. 3.2.1یرجى اتباع التعلیمات في الفقرة 

Pos: 178 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Betriebsbeding unge [Cl ass II,  Div. 2] @ 73\mod_1620283437283_1864430.docx @ 2776044 @ 3 @ 1 
 

 شروط تشغیل إضافیة  3.8.7
الت الكھربائیة للتشغیل المستمر والبدء العادي  ما لم تنص لوحة المعلومات على خالف ذلك بخصوص أنواع التشغیل ونسب التفاوت، تم تصمیم اآل 

 غیر المتكرر، الذي یحدث خاللھ تسخین بدء ضئیل. ال ینبغي استخدام المحركات، إالّ لنوع التشغیل الوارد في لوحة المعلومات.

 ینبغي احترام تعلیمات التركیب. 
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، أو فئة الحمایة  IP55المحركات ذاتیة التبرید. مانعات التسرب مركبة في جھة الدوران وفي جھة التھویة كذلك. تم صنع المحركات مع فئة الحمایة  
IP 66 .ال تتجاوز درجة حرارة السطح درجة الحرارة المشار إلیھا في لوحة المعلومات في ظروف التشغیل العادیة . 

Pos: 179 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Mi ndestq uerschnitte von Schutzl eitern [Zone21+ 22, Class I I] @ 7\m od_1431436347149_1864430.docx @ 219300 @ 3 @ 1 
 

 المقطع العرضي األدنى للموصالت األرضیة الوقائیة  3.8.8

 المقطع العرضي للموصل الطوري 
 ]2[مم Sالخاص بالتثبیت 

 المقطع العرضي األدنى 
 ] 2[مم PSللموصل األرضي الوقائي 

S ≤ 16 S 
16  >S ≤ 35 16 

S > 35 0,5 S 
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Pos: 180 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Mi ndestq uerschnitte von Schutzl eitern_02 [Class II ] @ 73\m od_1620284355074_1864430.docx @ 2776159 @  @ 1 

 

 .2مم 4عند توصیل كابل بطرف تأریض خارجي، فینبغي أن یبلغ المقطع العرضي األدنى 
Pos: 181 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Betrieb am Freq uenzumrichter @ 76\mod_1625221471421_1864430.docx @ 2802372 @ 3 @ 1 

 

 تشغیل محول الترددات   3.8.9
للفئة    NORDمحركات   درجة    2قسم    IIالمطابقة  مستشعرات  بواسطة  الحرارة  مراقبة  الضروري  ومن  التردد.  محوالت  في  للتشغیل  مناسبة 

 ي تم إصدارھا: الحرارة بسبب نطاق سرعة الدوران المتغیر. یحتوي الجدول التالي على معلومات بخصوص نطاقات سرعة الدوران الت

 VW 20:1نوع  VN 10:1نوع  VR 5:1نوع  

 M maxn minn M maxn minn M maxn minn نوع المحرك 

 [دورة/ [نیوتن متر] 
 الدقیقة]

 [دورة/
 الدقیقة]

 [دورة/ [نیوتن متر]
 الدقیقة]

 [دورة/
 الدقیقة]

 [دورة/ [نیوتن متر]
 الدقیقة]

 [دورة/
 الدقیقة]

SK 80 LP/4 4.32 1680 350 3.16 1800 175 2.98 2400 110 
SK 90 SP/4 6.10 1750 355 3.96 1800 185 4.45 2400 80 
SK 90 LP/4 8.63 1695 360 6.28 1800 115 6.32 2400 110 

SK 100 LP/4 12.50 1700 315 8.19 1800 100 9.25 2400 65 
SK 112 MP/4 20.30 1750 360 11.87 1800 180 14.84 2400 115 
SK 132 SP/4 30.50 1750 350 19.78 1800 185 22.25 2400 120 
SK 132 MP/4 41.00 1745 350 29.67 1800 175 29.67 2400 125 
SK 160 MP/4 60.30 1760 345 39.56 1800 175 44.51 2400 120 
SK 160 LP/4 80.70 1760 350 59.34 1800 180 59.34 2400 115 

SK 180 MP/4 100.60 1760 355 79.12 1800 180 74.18 2400 125 
SK 180 LP/4 121.00 1765 350 98.90 1800 175 89.01 2400 120 

 

 باالنفجار، فینبغي تركیب محول الترددات خارج ھذه المنطقة.  المھددةإذا كان من المحظور استخدام محول الترددات داخل المنطقة 
Pos: 182 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 

Pos : 183 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ins tandhaltung [Zone21+22, Class  II ] @ 67\m od_1613487261161_1864430.docx @ 2739042 @ 3 @ 1 
 

 الصیانة 3.8.10
 ینبغي إطفاء الجھد دائما قبل الفتح وتأمینھ من أن یشتعل مرة أخرى! 

لھذا ال ینبغي فتح المحرك في محیط مغبر قابل  قد تفوق درجات الحرارة داخل المحرك درجة حرارة أسطح العلبة القصوى المسموح بھا. تنبیھ!
 وخالل ذلك ینبغي احترام المعاییر والتعلیمات الوطنیة المعمول بھا  ینبغي إجراء مراقبة وفحص منتظمین لوظیفة المحركات اآلمنة. لالنفجار!

وعند  ي وظیفة المحرك فال ینبغي االستمرار في تشغیلھ!إذا لم تتوفر السالمة ف مم غیر المسموح بھا!  5ال ینبغي السماح بترسبات الغبار الكثیرة <
الدوران. عمود  على  التسرب  مانعات  تغییر  أیضا  فینبغي  الكروي  المحمل  شركة   تغییر  بھا  تنصح  التي  التسرب  مانعات  استخدام  ینبغي 

Getriebebau NORD. .وران من الحلقة الخارجیة ومن حافة  ینبغي تشحیم مانعات التسرب على عمود الد ینبغي مراعاة التركیب االحترافي
إذا تم تثبیت صندوق تروس محمي من االنفجار بطریقة غیر مسربة للغبار في المحرك، فإنھ یمكن استخدام مانع تسرب على عمود   مانعة للتسرب.

الجھة   النتریل في  التروس    Aالدوران من مطاط  تتجاوز درجة حرارة زیت صندوق  لم  إذا  المحرك  إال قطعة   مئویة   85من  ینبغي استخدام  وال 
أما بالنسبة ألجزاء   وھذا ینطبق أیضا على مانعات التسرب وأجزاء التوصیل. الغیار األصلیة، باستثناء القطع المطابقة للمعاییر والمتداولة والمكافئة.

 في دلیل التشغیل. صندوق أطراف التوصیل أو قطع غیار التأریض الخارجي فینبغي طلب أجزاء مطابقة لقائمة قطع الغیار

 ینبغي مراقبة وظیفة حلقات اإلحكام ومانعات التسرب على عمود الدوران ووصالت األسالك بطریقة منتظمة!

االنفجار.  للحمایة من  األھمیة  بالغ  أمر  الغبار  المحرك من  حمایة  الحفاظ على  بالمعدات  إن  متخصصة مجھزة  في ورشة  الصیانة  إجراء  ینبغي 
 .NORDننصح بإجراء اإلصالح العام عاجال من طرف مركز خدمات  لموظفین المختصین.المالئمة ومن طرف ا
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 قطع الغیار  4

 www.nord.com.في الموقع   PL 1090یرجى احترام كتالوج قطع الغیار 

 یسرنا أن نرسل لكم كتالوج قطع الغیار عند الطلب. 
Pos: 187 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/6. Konformitätserklärungen/!1! Konformitätserkl ärungen (2022- 06- 14 09:32:19) @ 82\mod_1637149063402_1864430.docx @ 2845259 @ 1 @ 1 

 

http://www.nord.com/
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 تصریحات المطابقة  5
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Pos: 188 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 189 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/6. Konformitätserklärungen/Konformitätserklär ung U KCA @ 89\m od_1656515298653_0.docx  @ 2920272 @  @ 1 
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