THE PRODUCT
PRODUSUL
Special silicone
rubber to keep stator
High resistance steel for shaft; wires steady against
robustness and mechanical
vibrations
precision
Cauciuc siliconat special
Oţel de mare rezistenţă pentru pentru a proteja firele
statorului împotriva
arbore; soliditate şi precizie
vibraţiilor
mecanică

Stopper sponges to keep feeding
cable steady against vibrations
Tampoane opritoare pentru a
proteja cablul împotriva vibraţiilor

Steel end covers to provide
robustness against shocks
Capace de capăt din oţel
pentru a asigura rezistenţa
împotriva şocurilor

Special execution
roller bearings for
higher resistance
and reliability
Rulmenţi de execuţie
specială pentru o
rezistenţă şi fiabilitate
sporite

Bearing covers with
labyrinth seal
Capace de lagăr cu
etanşare labirint.

External eyelets to lift the
unit in all possible fitting
position and for safety
requirements
Prinderi externe pentru
ridicarea unităţii în toate
poziţiile
de
montare
posibile şi pentru cerinţele
de siguranţă

Mechanical cast-iron
bearing-housings for
higher robustness
Carcase de lagăre din
fontă mecanice pentru
o rezistenţă sporită

Low loss wound stator with special resin
impregnation for higher efficiency and lower
operating temperature
Stator cu înfăşurare cu pierderi mici cu
răşină specială impregnată pentru o eficienţă
sporită şi o temperatură de operare mai
joasă

Out of balance weights with
clamping system to adjust
from 100% to 0%
Greutăţi excentrice cu sistem
de prindere pentru ajustare
între 100% şi 0%

Robust and flexible high resistance stator housing
Carcasă de stator solidă şi flexibilă de mare
rezistenţă

GENERAL FEATURES
Conformity:

Atex:

CARACTERISTICI GENERALE

European Directives
2006/42/CE (Machine)
2006/95/CE (Low Woltage)
94/9/CE (Atex)

Conformitate:

Directive europene
2006/42/CE (Maşini)
2006/95/CE (Joasă
tensiune) 9 4 / 9 / C E ( A t e x )

Range suitable for, II 3D (zone 22)
Ex tD A22 IP66 T135°C Availability, on
request, II 2D (zone 21)

Atex:

Gamă adecvată pentru, II 3D (zona 22)
 Ex tD A22 IP66 T135°C
Disponibilitate, la cerere,
II 2D (zona
21)
 Ex tD A21 IP66 T135°C





Feeding:

Executions:

2, 4, 6, 8, 10, 12 poles & specials

Centrifugal Force:

Duty:

Ex tD A21 IP66 T135°C

Three-phase from 42 up to 700 V at 50 and 60 Hz
Single-phase from 110 up to 240 V at 50 and 60 Hz
Perfect performance under inverter control (VFD)

From 50 up to 25.000 Kg
Continuous adjusting from 100% a 0% (standard
supply: setting at 80%)
Heavy and continuous at maximum Centrifugal Force (S1)

Execuţii:
Forţă centrifugă:

Sarcină:

Trifazată de la 42 până la 700 V la 50 şi 60 Hz
Monofazată de la 110 până la 240 V la 50 şi 60 Hz
Performanţă perfectă sub controlul invertorului (VFD)
2, 4, 6, 8, 10, 12 poli & special
Între 50 până la 25.000 Kg
Ajustare continuă între 100% şi 0% (furnizate standard:
setare la 80%)
Grea şi continuă la forţa centrifugă maximă (S1)

Mechanical
Protection:

IP 66.7 (EN60529)

Protecţie mecanică:

IP 66.7 (EN60529)

Insulation Class:

F standard • H on request

Clasă de izolare:

F standard • H la cerere

Tropicalization:

Standard

Tropicalizare:

For Life up to size 4
Long Life from size 4.1 upwards

Lubrifiere:

Lubrication:

Ambient
Temperature Range: From –20° up to +40° C
Thermal Protection: Standard (thermistor 130° C) from size 10
Up to size 9 on request
Mounting
Configuration:

Any position

Finish:

Powder coated blue RAL 5010 / yellow RAL 1003

Testing:

2

Alimentare:

All units undergo a dynamic test-run (with unbalanced
weights) before leaving the factory

Standard
Pe viaţă până la dimensiunea 4
Pe termen lung de la dimensiunea 4.1 în sus

Limite de
temperatură atmosferică: Între –20° şi +40° C
Protecţie termică:

Standard (termistor 130° C) de la
dimensiunea 10 până la dimensiunea 9 la
cerere

Poziţie
de montaj:

Orice poziţie

Finisaj:

Acoperit cu pudră albastru RAL 5010 / galben RAL 1003

Testare:

Toate unităţile sunt supuse unui test dinamic (cu
greutăţi excentrice) înainte de ieşirea din fabrică

