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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را در 
زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، طراحــان 
و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای ایرانــی در  
ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا نیــاز مصــرف 

در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام به خواســته های 
مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار می باشــد کــه ســوابق 

ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلف اســت .
ــل  ــتریان، مکم ــه مش ــروش ب ــس از ف ــات پ ــه خدم ــی و ارائ ــه تخصص ــا زمین ــط ب ــوژی مرتب ــترش تکنول ــب، گس ــه مرات ــن رو ب از ای
ــه  ــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل ب فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمین
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد. ت
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و 
کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، 
در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت 

تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارائــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان نمایشــگاه 
تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از نظــرات  دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت 

ــد گردنــد. کارشناســان بهــره من
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپر صنــعت فـامـــکو با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات و خدمات 
پس از فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایــی و ســایر کارخانجــات صنعتی در داخــل و خارج از 
کشــور بــا رعایــت اصــول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقــاء روز افزون کیفیت خدمات ، 
افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم مدیریت کیفیت منطبق 
بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات 

OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمــان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلــف بــا اســتفاده از کارگروه هــای تخصصــی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تــالش بــرای افزایــش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریــت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

الکتروموتور وســیله ایســت که انرژی شــیمیایی را به انــرژی میکانیکی تبدیل می کند. اغلــب الکتروموتورها دوار بوده 
و از دو بخش روتور و اســتاتور تشــکیل می گردند.

تقســیم بندی الکتروموتورها بر اســاس نوع و میزان ولتاژ مصرفی، توان خروجی و دور آن ها می باشــد.
در ایــن نوشــتار بــه معرفی الکتروموتورهای زیمنس به عنوان یکی از با کیفیــت ترین الکتروموتور می پردازیم و جزئیات 

الکتروموتورها از جمله بازده ، اســتانداردها و ابعاد آن ها مورد بررســی قرار می گیرد.

 در صــورت نیــاز بــه انــواع الکتروموتورهــا ، مشــاوره و اطالعات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکــو تماس حاصل 
فرمایید و یا به ســایت: famcocorp.com  مراجعه کنید.

الکترو موتورهای زیمنس
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معرفی
اطالعات عمومی در مورد کالس بازدهی مطابق با استاندارد بین المللی

IEC 60034-30: 2008 کالس های بازدهی با توجه به استاندارد
کالس های بازدهی

و  هماهنگی  ایجاد  برای  دارد.  وجود  جهان  در  القایی  الکتروموتورهای  انرژی  بازدهی  دادن  نشان  جهت  مختلفی  استانداردهای 
یکسان سازی، استاندارد بین المللی IEC 60034-30: 2008 جهت الکتروموتورهای تک فاز، سه فاز و روتور از نوع قفس سنجابی 
میزان   .)2008 سال  )از  باشد  می  معتبر  نیز  پایین  ولتاژ  آسنکرون  الکتروموتورهای  برای  بندی  گروه  این   .)IE CODE( شد  ایجاد 
 IEC 60034-2-1: 2007 با توجه به میزان تلفات مشخص شده براساس  استاندارد IEC 60034-30: 2008 بازدهی در استاندارد

می باشد و از سال 2007 جایگزین استاندارد IEC 60034-2: 1996 شده است.

IE کالس های بازدهی

:)IE = کالس های بازدهی الکتروموتورها براساس اصطالحات زیر گروه بندی می شوند )بازدهی بین المللی

IE1: بازده استاندارد

IE2: بازده باال

IE3: بازده برتر

IE4: بازده فوق برتر

GB 18613-2012NEMA-MG1IEC 60034-30-1

)IE4( رده یکIE4

 )IE3(رده دو)بازدهی برتر )60 هرتزIE3

 )IE2(رده سه)بازدهی انرژی )60 هرتزIE2

IE مقایسه کالس های بهره وری

تمامی کالس های بازدهی با توجه به فرکانس 50 هرتز ارائه می شوند.

روش اندازه گیری مطابق با استاندارد IEC 60034-2-1: 2007 برای تعیین بازدهی

در این استاندارد میزان بازدهی الکتروموتورها با توجه به توان خروجی و فرکانس 50 هرتز مشخص شده است.
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بازدهی IE1 تا IE4 ، چهار قطب )دور 1500( ، فرکانس 50 هرتز ، با توجه به توان خروجی
IEC 60034-30-1: 2014 حداقل بازده مطابق با استاندارد

توان خروجی
50 هرتز

بازده بر حسب درصد
IEC IE استاندارد

1E1 بازده استاندارد 1E2 بازده باال

KW 2 قطب 4 قطب 6 قطب 2 قطب 4 قطب 6 قطب
0.75 72.1 72.1 70 77.4 79.6 75.9
1.1 75 75 72.9 79.6 81.4 78.1
1.5 77.2 77.2 75.2 81.3 82.8 79.8
2.2 79.7 79.7 77.7 83.2 84.3 81.8
3 81.5 81.5 79.7 84.6 85.5 83.3
4 83.1 83.1 81.4 85.8 86.6 84.6

5.5 84.7 84.7 83.1 87 87.7 86
7.5 86 86 84.7 88.1 88.7 87.2
11 87.6 87.6 86.4 89.4 89.8 88.7
15 88.7 88.7 87.7 90.3 90.6 89.7

18.5 89.3 89.3 88.6 90.9 91.2 90.4
22 89.9 89.9 89.2 81.3 91.6 90.9
30 90.7 90.7 90.2 92 92.3 91.7
37 91.2 91.2 90.8 92.5 92.7 92.2
45 91.7 91.7 91.4 92.9 93.1 92.7
55 92.1 92.1 91.9 93.2 93.5 93.1
75 92.7 92.7 92.6 93.8 94 93.7
90 93 93 92.9 94.1 94.2 94

110 93.3 93.3 93.3 94.3 94.5 94.3
132 93.5 93.5 93.5 94.6 94.7 94.6
160 93.8 93.8 93.8 94.8 94.9 94.8

200 ... 375 94 94 94 95 95.1 95

توان خروجی
50 هرتز

بازده بر حسب درصد
IEC IE استاندارد

1E1 بازده استاندارد 1E2 بازده باال

KW 2 قطب 4 قطب 6 قطب 2 قطب 4 قطب 6 قطب
0.75 80.7 82.5 78.9 85 85.7 82.8
1.1 82.7 84.1 81 86.5 87.2 84.6
1.5 84.2 85.3 82.5 87.6 88.2 85.9
2.2 85.9 86.7 84.3 88.9 89.5 87.4
3 87.1 87.7 85.6 89.8 90.4 88.5
4 88.1 88.6 86.8 90.6 91.2 89.5

5.5 89.2 89.6 88 91.4 92 90.5
7.5 90.1 90.4 89.1 92.1 92.7 91.4
11 91.2 91.4 90.3 92.9 93.5 92.3
15 91.9 92.1 91.2 93.5 94 93

18.5 92.4 92.6 91.7 93.8 94.4 93.5
22 92.7 93 92.2 94.1 94.6 93.8
30 93.3 93.6 92.9 94.6 95.1 94.3
37 93.7 93.9 93.3 94.8 95.3 94.7
45 94 94.2 93.7 95.1 95.6 94.9
55 94.3 94.6 94.1 95.3 95.8 95.2
75 94.7 95 94.6 95.6 96.1 95.5
90 95 95.2 94.9 95.8 96.2 95.6

110 95.2 95.4 95.1 95.9 96.3 95.8
132 95.4 95.6 95.4 96.1 96.4 95.9
160 95.6 95.8 95.6 96.2 96.5 95.9

200 ... 375 95.8 96 95.8 96.3 96.6 96
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اطالعات پیش زمینه

قوانین اتحادیه اروپا با هدف کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش گاز دی اکسید کربن می باشد. دستورالعمل شماره 640/2009 
تمامی  در  حاضر  حال  در  دستورالعمل  این  است.  صنعتی  های  محیط  در  القایی  الکتروموتورهای  انرژی  مصرف  به  مربوط  اروپا  اتحادیه 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال اجراست.

برای اطالعات بیشتر در مورد استانداردها بین المللی و الزامات قانونی به سایت زیر مراجعه نمایید:

efficiency-international/com.siemens.www

استثنائات دستورالعمل اتحادیه اروپا:

• الکتروموتورهایی که برای غرق کامل در مایع طراحی شده اند	

• الکتروموتورهایی که به یک تجهیز دیگر )مثال یک گیربکس، پمپ، فن یا کمپرسور( کوپل می شوند به طوری که بازده 	
انرژی آنها نمی تواند مستقل از آن تجهیز باشد.

• الکتروموتورهایی که جهت کار در شرایط ذیل طراحی شده اند:	

ارتفاع باالتر از 4000 متر از سطح دریا	 

دمای محیط باالتر از 60 درجه سانتیگراد	 

دمای کارکرد باالی 400 درجه سانتیگراد	 

دمای محیط زیر منفی 30 درجه سانتیگراد	 

• موتورهای ترمزدار	

الکتروموتورهای ذیل نیز مشمول این دستورالعمل نمی شوند:

الکتروموتورهای 8 قطب )750 دور(	 

الکتروموتورهای دو سرعته	 

الکتروموتورهای آسنکرون	 

 	S9 تا S2 الکتروموتورها با شرایط کاری

الکتروموتورهای تک فاز	 

الکتروموتورهایی که برای عملیات تغذیه مبدل، مطابق با استانداردIEC 60034-25 توسعه داده شده اند.	 
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تغییرات ذیل در تاریخ های ذکر شده بر روی الکتروموتورها اعمال شده است:

از تاریخ 27 ژوئیه 2014، استثنائات زیر با توجه به مقررات 2014/4 اتحادیه اروپا  اعمال شده است:

ارتفاعات بیش از 4000 متر از سطح دریا	 

درجه حرارت دمای محیط بیش از 60 درجه سانتیگراد	 

درجه حرارت دمای محیط کمتر از 30 درجه سانتیگراد زیر صفر باشد و یا کمتر از صفر درجه سانتیگراد همراه با 	 
سیستم خنک کن آبی باشد

درجه 	   32 از  بیش  یا  و  سانتیگراد  درجه  صفر  از  کمتر  تجهیز  ورودی  در  کن  خنک  سیال  حرارت  درجه  که  جایی 
سانتیگراد باشد.

1 ژانویه 2015:

.IE2 در الکتروموتورها با توان 7.5 تا 375 کیلو وات و جایگزینی به جای استاندارد IE3 پیروی از استاندارد

توجه:

الزامات حداقل میزان بازدهی در چین، کره و استرالیا اعمال می شود. کشورهای دیگر به زودی به این چرخه خواهند پیوست.

الکتروموتورهای مورد استفاده در آمریکای شمالی

قانون سیاست انرژی )EPAct( در دسامبر 2010 توسط قانون استقالل امنیت انرژی )EISA( جایگزین شد.

الکتروموتورهای ذیل باید مطابق با استاندارد NEMA Premium باشند:

توان از 1 تا 200 اسب بخار	 

2، 4 و 6 قطب	 

230 ولت، 460 ولت، الکتروموتورهای پایه دار	 

به عالوه، برای مثال، موتورهای زیر باید سطح بازدهی انرژی استاندارد NEMA را تامین کنند:

توان از 201 تا 500 اسب بخار	 

8 قطب	 

الکتروموتورهای فلنجدار بدون پایه )مدل B5 و سایر مدل های فلنجدار(	 

برای اطالعات بیشتر به استاندارد ذیل مراجعه نمائید:

NEMA MG1, Table 12-11 and Table 12-12

اختصارات

NEMA: National Electrical Manufacturers Association

IEC: International Electrotechnical Commission 
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معرفی

مشخصات فنی عمومی

طراحی مطابق با استانداردها و مشخصات

استانداردها و مشخصات

الکتروموتورهای 1LE1 مطابق با مجموعه ای از استانداردهای بین المللی IEC60034 می باشند که در جدول ذیل شرح داده شده اند.

عنوان IEC/EN DIN EN

مشخصات کلی الکتروموتورها
IEC 60034-1

IEC 60085
DIN EN 60034-1

مشخصات کلی اتالف و بازدهی الکتروموتورها IEC 60034-2-1 DIN EN 60034-2-1

هدف کلی الکتروموتورهای القایی سه فاز با ابعاد و خروجی استاندارد IEC 60072 50347 DIN EN

نحوه شروع به کار الکتروموتورها )نحوه استارت( IEC 60034-12 DIN EN 60034-12

جهت چرخش الکتروموتور IEC 60034-8 DIN EN 60034-8

)IM code( تعیین انواع نصب الکتروموتورها و محل قرارگیری جعبه تقسیم IEC 60034-7 DIN EN 60034-7

ورودی های کابل جعبه تقسیم - 42925 DIN

حفاظت حرارتی IEC 60034-11 DIN EN 60034-11

محدودیت صدایی و نویز الکتروموتورها IEC 60034-9 DIN EN 60034-9

IEC ولتاژ استاندارد IEC 60038 DIN IEC 60038

)IC code( روش خنک کاری الکتروموتورها IEC 60034-6 DIN EN 60034-6

شدت ارتعاش الکترومواورها IEC 60034-14 DIN EN 60034-14

محدودیت های ارتعاش - DIN ISO 10816

)IP code( درجه حفاظت الکتروموتورها IEC 60034-5 DIN EN 60034-5

کالس بازدهی جهانی الکتروموتورها IEC 60034-30 DIN EN 60034-30

موارد ذیل مربوط به الکتروموتورهای ضد انفجار )EX( می باشد

مقررات عمومی IEC/EN 60079-0 DIN EN 60079-0

نوع حفاظت ‘n’ )بدون جرقه( IEC/EN 60079-15 DIN EN 60079-15

مناطق حاوی غبارات قابل اشتعال IEC/EN 60079-31 DIN EN 60079-31
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استانداردهای مربوط به الکتروموتورهای ضد انفجار:

Di- و EN 60079-31 ،EN 60079-15 ،EN 60079-0  از آنجائیکه الزامات الکتروموتورهای ضد انفجار، مطابق با استانداردهای اروپایی
rective 94/9 / EC )ATEX 95( می باشند لذا، گواهی های صادر شده توسط سازمان های آزمایش کننده مجاز )FTZU ،PTB ، و غیره( 

توسط همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته می شوند.

گواهینامه ها

 IEC از سال 2011 برای الکتروموتورهای ولتاژ پایین با محدوده توانی 0.75 تا 375 کیلو وات )2 و 4 و 6 قطب( پیروی از استاندارد بازدهی
30-60034 با کد )IE2 ،IE1 یا IE3( الزامی می باشد.

مشخصات فنی عمومی

محافظت الکتروموتور

انواع حفاظت الکتروموتورها بوسیله حروف مشخص، در کد گذاری الکتروموتورهای زیمنس، مشخص شده اند. در نسخه استاندارد، 
الکتروموتور بدون محافظ طراحی شده است. تفاوت بین دستگاه های حفاظتی وابسته به نوع جریان و دما می باشد.

.)DIN EN 60034( الکتروموتورها می توانند 1.5 برابر جریان نامی خود را در ولتاژ و فرکانس نامی برای مدت 2 دقیقه تحمل نمایند

دستگاه های حفاظتی وابسته به جریان

فیوزها فقط برای محافظت از کابل های اصلی در صورت اتصال کوتاه استفاده می شوند و برای حفاظت از الکتروموتور مناسب نیستند.

الکتروموتورها معموال به وسیله دستگاه های محافظتی تاخیری )حفاظت رله ای( محافظت می شوند.

این حفاظت وابسته به جریان است و به ویژه در خصوص روتور قفل شده موثر است.

سوئیچ های حفاظت موتور برای کارکرد سنگین و یا تعداد باالی روشن-خاموش شدن الکتروموتورها مناسب نیستند.

دستگاه های محافظ و تشخیص دمای موتور با بهره برداری به روش مبدل تغذیه

با توجه به الزامات خاص، قطعاتی در سیم پیچ الکتروموتور برای خاموش کردن دستگاه قبل از اینکه بیش از حد گرم شود و همچنین 
برای نظارت بر دمای سیم پیچ و دمای الکتروموتور، قرار می گیرد.

سنسورهای دمایی – سوئیچ های بی متال

سوئیچ های بی متال به علت گرمای طوالنی مدت بر اساس اصل دفاعی مکانیکی عمل می کنند. سوئیچ های بی متال دستگاه های 
حفاظتی مناسبی در زمان افزایش دما در موتور می باشد. هنگامی که جریان موتور به سرعت باال       می رود )به عنوان مثال بدلیل  قفل 

شد روتور(، این سوئیچ ها به دلیل ثابت بودن دمای حرارتی خود گزینه مناسبی نیستند.

ترمیستورهای PTC – حفاظت موتور بوسیله ترمیستور

PTCها  PTC جامع ترین نوع حفاظت در برابر بارگذاری حرارتی موتور را فراهم می کنند. به علت ظرفیت حرارتی کم این  ترمیستورهای 
)درجه حرارت مثبت( و تماس گرمایی فوق العاده آنها با سیم پیچ، افزایش دمای سیم پیچ قابل تشخیص است. حفاظت موتور از این نوع 

برای شروع کار سنگین، سوئیچینگ، تغییرات شدید بار و درجه حرارت باال توصیه می شود.
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PTC ویژگی ها و مشخصات سنسور

ترمیستور PTC یک مولفه وابسته به دما است. با کوچکتریت تغییرات دمایی، مقاومت PTC به شدت افزایش می یابد.

NTC ترمیستور

دهند.  می  انجام  پایین  دماهای  از  بهتر  باالتر  دماهای  در  را  جریان  هدایت  و  هستند  منفی  دمایی  ضریب  دارای   NTC ترمیستورهای 
ترمیستورهای NTC به طور معمول برای جبران دمای مدارهای الکترونیکی استفاده می شوند.

NTC غیر متداول است، اما از نظر فنی امکان پذیر می باشد.  کنترل درجه حرارت الکتروموتور و خاموش شدن با استفاده از ترمیستور 
دمای خاموش شدن را می توان در هنگام استفاده از دستگاه های مناسب از این نوع تنظیم کرد.

NTC ویژگی ها و مشخصات ترمیستور
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KTY 84-130 سنسور دمایی

این سنسور دما یک نیمه هادی است که به شکل مشابه با ترمیستور PTC، مقاومت خود را به صورت تابعی از دمای آن تغییر می دهد. با 
این حال، در محدوده اندازه گیری، مشخصه KTY 84-130 تقریبا بهصورت خطی افزایش می یابد. برای تشخیص دمای موتور با سنسور 

دمای KTY 84-130 دو ترمینال کمکی در جعبه ترمینال مورد نیاز است.

در هنگام استفاده از مبدل های زیمنس که دمای الکتروموتور را تعیین می کنند، می توان درجه حرارت هشدار و خاموش شدن را تعیین 
از  3RS10، که بخشی  بر دما  نظارت  ارزیابی می شود. دستگاه  این دستگاه، سیگنال ها به طور مستقیم در مبدل  از  با استفاده  کرد. 

تجهیزات حفاظتی است، می تواند به طور جداگانه سفارش داده شود.

KTY 84-130 ویژگی ها و مشخصات سنسور دمایی

سیم پیچ ها و عایق کاری

DURIGNIT IR 2000 عایق کاری

سیستم عایق بندی DURIGNIT IR 2000 شامل سیمهای عایق کاری شده و آغشته به رزین مقاوم در برابر حرارت است. این سیستم 
دارای سطح باالیی از قدرت مکانیکی و الکتریکی می باشد که باعث عمر طوالنی و کارکرد مناسب الکتروموتور می گردد. این سیستم عایق 
کاری به میزان زیادی الکتروموتور را در برابر گازهای تهاجمی، بخارات، گرد و غبار، روغن و افزایش رطوبت هوا محافظت می کند. عایق 

کاری با این روش تا میزان 30 گرم آب در هر متر مکعب از هوا، مناسب می باشد.

سیم پیچ و طراحی عایق کاری با توجه به درجه حرارت و رطوبت هوا

تمام الکتروموتورها برای دمای 155 درجه سانتیگراد )کالس F( طراحی شده اند.

الکتروموتورهای 1LE1 / 1PC1 دارای ضریب اطمینان 1.15می باشند، به استثنای موتورهای IE1 که دارای ضریب اطمینان 1.1 هستند.

الکتروموتورها را می توان با توجه به کالس حرارتی مورد نیاز سفارش داد. . برای دمای تا 180 درجه سانتیگراد از کالس حرارتی H، برای 
دمای تا 155 درجه سانتیگراد از کالس حرارتی F و برای دمای تا 130 درجه سانتیگراد از کالس حرارتی B استفاده می شود.
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نوع ساخت با توجه به استاندارد DIN EN 60034-7سایز فریم

بدون فلنج

80IM B3 الی 315

80IM B6 / IM 1051 الی 315

80IM B7 / IM 1061 الی 315

80IM B8 / IM 1071 الی 315

80 الی 315
IM V5 / IM 1011

بدون کاور محافظ

80IM V6/IM 1031 الی 315

80 الی 315
IM V5 / IM 1011

همراه با کاور محافظ

همراه با فلنج

80IM B5/IM 3001 الی 315

80 الی 315
IM V1/IM 3011

بدون کاور محافظ

80 الی 315
IM V1/IM 3011

همراه با کاور محافظ

80IM V3/IM 3031 الی 315

انواع استانداردهای ساخت و نصب الکتروموتور
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انواع استانداردهای ساخت و نصب الکتروموتور

نوع ساخت با توجه به استاندارد DIN EN 60034-7سایز فریم

با فلنج استاندارد

80IM B35/IM 2001 الی 315

80IM B14/IM 3601 الی 315

80IM V19/IM 3631 الی 315

80 الی 315
IM V18/IM 3611

بدون کاور محافظ

80 الی 315
IM V 18/IM 3611

همراه با کاور محافظ

80M B34/IM 2101 الی 315

با فلنج خاص

80IM B14/IM 3601 الی 315

80IM B34/IM 2101 الی 315

80 الی 315
IM V18/IM 3611

بدون کاور محافظ

80 الی 315
IM V 18/IM 3611

همراه با کاور محافظ

80IM V19/IM 3631 الی 315



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

14

ابعاد تمامی الکتروموتورها با نوع ساخت و نصب به صورت ذیل، یکسان می باشد:

IM V19 و IM V18 ،IM V3 IM B14 و IM V1 ،IM V6 IM B5 و IM V5 ،IM B8 ،IM B7 ،IM B6 ،IM B3

الکتروموتورهای موجود که دارای توان و دور خروجی استاندارد هستند، در انواع اصلی IM B5 ،IM B3 یا IM B14 سفارش و ساخته شده 
و در موقعیت های IM V18 ،IM V3 ،IM V1 ،IM V6 ،IM V5 ،IM B8 ،IM B7 ،IM B6 و IM V19 نصب می شوند.

اگر موقعیت نصب به صورت IM V1 مد نظر باشد، پیچ های مخصوص جهت نصب عمودی در اختیار مشتری قرار داده می شود.

های  نصب  تمامی  در  نماید.  جلوگیری  شفت  محور  امتداد  در  مایع  نفوذ  از  باید  کاربر  نصب،  عمود  الکتروموتورهای  از  استفاده  هنگام 
عمودی، الکتروموتور با کاور محافظ توصیه می شود.

اتصال الکتروموتور و جعبه ترمینال

اتصاالت، مدار و جعبه های ترمینال

محل جعبه ترمینال

جعبه ترمینال الکتروموتور را می توان در چهار مکان یا موقعیت مختلف نصب کرد. هنگام تعریف موقعیت جعبه ترمینال، لطفا به نکته زیر 
دقت کنید:

این 	  بگیرند.  قرار  پایه ها همیشه در موقعیت ساعت 6  و  افقی نصب شوند  باید همواره در  پایه دار  الکتروموتورهایی 
موضوع مخصوصا برای انواع ساخت به صورت IM B7 ،IM B6 و IM B8 اهمیت دارد و همچنین برای نوع ساخت ترکیبی 

مانند IM B35 اعمال می شود.

تمامی الکتروموتورهای پایه دار با توان و دور خروجی استاندارد )به عنوان مثال IM B6 و IM B3( دارای پاهای قالب ریزی شده هستند. 
در آینده چرخش جعبه ترمینال نیز امکان پذیر خواهد بود و گزینه "Screwed-on feet" با کد سفارش H01 باید انتخاب گردد. مطابق با 
نوع ساخت استاندارد، سوراخ های یدکی که برای نصب پاها استفاده نمی شوند می توانند توسط مشتری مورد استفاده قرار گیرند. در 

صورت لزوم، توصیه می شود کد سفارش H10 "الکتروموتور با هوزینگ برای پیچ کردن بر روی پایه" سفارش داده شود.

انواع محل های قرارگیری جعبه ترمینال به همراه کد آنها

جعبه ترمینال در موقعیت استاندارد – نمایش با کد 4	 

جعبه ترمینال در موقعیت RHS – نمایش با کد 5	 

جعبه ترمینال در موقعیت LHS – نمایش با کد 6	 

جعبه ترمینال در موقعیت پایین – نمایش با کد 7	 

اگر یک سیستم کنترل ترمز و یا حفاظت حرارتی نصب شده باشد، کلیه اتصاالت نیز درون جعبه ترمینال قرار می گیرند.
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طراحی جعبه ترمینال

تعداد ترمینال ها و اندازه جعبه ترمینال برای شرایط استاندارد طراحی شده اند. برای موارد خاص و یا بر اساس درخواست مشتری، 
یک جعبه ترمینال بزرگ تر می تواند انتخاب شود. کد سفارش جعبه ترمینال بزرگ تر R50 می باشد.

برای الکتروموتورهای با فریم سایز 71 تا 90، باید به نکته ذیل توجه شود:

هنگامی که جعبه ترمینال در سمت چپ یا سمت راست واقع شده است، مشتری نباید کابل را از زیر جعبه ترمینال )سمت 	 
پایه الکتروموتور( وارد نماید، زیرا ممکن است باعث ایجاد برخورد بین کابل اتصال الکتروموتور و پایه شود.

اگر زاویه نصب الکتروموتور به گونه ای باشد که اجزای ماشین با جعبه ترمینال برخورد نماید، می توان محل قرار گیری جعبه ترمینال را 
عوض نمود.

طراحی مکانیکی و درجات حفاظت

شوند.  نصب  مرطوب  یا  خاک  و  گرد  دارای  های  محیط  در  توانند  می  آنها  اند.  شده  طراحی   IP55 حفاظتی  درجه  با  الکتروموتورها  تمام 
الکتروموتورها برای کارکرد در آب و هوای گرمسیری مناسب هستند )رطوبت نسبی هوا کمتر از 60 درصد در دمای 40 درجه سانتیگراد(

توضیح مختصر درجه حفاظت

:IP54

حفاظت در برابر ذرات گرد و غبار مضر	 

حفاظت در برابر اسپری آب	 

:IP55

حفاظت در برابر ذرات گرد و غبار مضر	 

حفاظت در مقابل جت آب از جهات مختلف	 

:IP56

حفاظت در برابر ذرات گرد و غبار مضر	 

حفاظت در مقابل جت آب از جهات مختلف. توجه داشته باشید که غوطه وری در آب حتی برای زمان کوتاه مجاز نمی باشد 	 
مخصوصا برای الکتروموتورهای فن دار )این نوع حفاظت مربوط به درجات حفاظتی IP67 یا IP68 است(

:IP65

حفاظت کامل در مقابل گرد و غبار گرد و غبار	 

حفاظت در مقابل جت آب از جهات مختلف	 

استاندارد DIN EN 60529 شامل توضیحات جامع در مورد درجات حفاظت و همچنین شرایط آزمایش است.

هنگام نصب الکتروموتورها به صورت عمود نصب )رو به باال(، کاربر باید از نفوذ مایع در امتداد محور شفت جلوگیری نماید.

برای الکتروموتورهایی که رو به پایین نصب می شوند، در صورت نیاز باید پوشش محافظ در نظر گرفته شود.

برای الکتروموتورهای فلنجدار عمود نصب، در صورت درخواست مشتری سوراخ هایی بر روی فلنج جهت عبور آب ایجاد خواهد شد.
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توجه: الکتروموتورهای سری Loher-CHEMSTAR می توانند در IP66 طراحی شوند.

هنگامی که الکتروموتورها در محوطه باز نگه داری و انبار می شوند، توصیه می شود پوشش مناسبی جهت عدم تابش طوالنی مدت نور 
خورشید و بارش برف و باران و گردو خاک در نظر گرفته شود.

میزان سر و صدا )نویز( برای الکتروموتور

میزان نویز مطابق با استاندارد  DIN EN ISO 1680 اندازه گیری می شود. واحد اندازه گیری نویز دسی بل )DB( می باشد. مقادیر اندازه 
گیری شده در فرکانس 50 هرتز بوده و میزان تلرانس 3 دسی بل می باشد. در فرکانس 60 هرتز تا تلرانس حدود 4 دسی بل نیز مجاز 

می باشد. 

دمای خنک کننده و ارتفاع محل کار الکتروموتور

مطابق با استاندارد IEC 60034-1 الکتروموتورها در فرکانس 50 هرتز، دمای 40 درجه سانتیگراد برای محیط و ارتفاع 1000 متر از سطح 
دریا تعریف می شوند. الکتروموتورهای 1MB1 , 1LE1 و 1PC1 برای دمای محیطی باالی 40 درجه سانتیگراد با آب بند سیلیکونی برای 
جعبه ترمینال عرضه می گردند. زمانیکه دمای خنک کننده باال باشد یا ارتفاع باالتر از 1000 متر از سطح دریا باشد، توان خروجی با توجه 

به ضریب  مشخص می شود.

ضریب کاهشی  برای ارتفاع های نصب و دماهای خنک کننده مختلف

ارتفاع محل نصب از سطح دریا  دمای محیط در ارتفاع نصب

)m( متر

1000 1.07 1.00 0.96 0.92 0.87 0.82

1500 1.04 0.97 0.93 0.89 0.84 0.79

2000 1.00 0.94 0.90 0.86 0.82 0.77

2500 0.96 0.90 0.86 0.83 0.78 0.74

3000 0.92 0.86 0.82 0.79 0.75 0.70

3500 0.88 0.82 0.79 0.75 0.71 0.67

4000 0.82 0.77 0.74 0.71 0.67 0.63

دمای خنک کننده و ارتفاع محل نصب، به ترتیب به 5 درجه سانتی گراد و 500 متر گرد می شود.

DURI- 155 درجه سانتیگراد( کار می کنند به استاندارد عایق کاری( F  برای جزئیات بیشتر در مورد الکتروموتورهایی که در کالس کاری
GNIT IR 2000 مراجعه شود.

دمای محیط

تمامی الکتروموتورها را می توان در شرایط استاندارد و در دمای محیطی -20 الی 40 درجه سانتیگراد استفاده نمود. قرار گرفتن الکتروموتور 
در معرض تابش مستقیم نور خورشید می تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل دمای آن شود. جهت جلوگیری از این افزایش دما، باید 
برای الکتروموتور سایبان در نظر گرفته شود. الکتروموتورها می توانند در کالس کاری F )دمای 155 درجه سانتیگراد( به کار گرفته شوند.

الکتروموتورهای دارای کالس بازدهی IE1 در دمای 40 درجه سانتیگراد و ضریب کارکرد 1.1 می توانند تنها با 10 درصد توان خروجی خود 
بصورت دائم کار نماید. 

الکتروموتورهای دارای کالس بازدهی IE1 و باالتر، در دمای 40 درجه سانتیگراد و ضریب کارکرد 1.15 می توانند تنها با 10 درصد توان 
خروجی خود بصورت دائم کار نماید. 
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SIMOTICS GP / SD 1LE1 / 1PC1 الکتروموتورهای استاندارد

افزایش هزینه های انرژی منجر به تأکید بیشتر بر کاهش مصرف انرژی سیستم های درایو شده است. بسیار مهم است که از پتانسیل 
های موجود جهت کم کردن مصرف انرژی و حفظ رقابت در آینده استفاده کنیم. محیط زیست نیز از کاهش مصرف انرژی سود می برد.

برای  را  شرایط  بهترین  جدید  روتورهای  است.  ولتاژ  کم  الکتروموتورهای  جدید  نسل  توسعه  حال  در  زیمنس  شرکت  حاضر  حال  در 
الکتروموتورهای با درجه باالیی از کارایی ایجاد می کنند. الکتروموتورهای IE1 و IE2 با توان برابر، دارای ابعاد و اندازه یکسان هستند. 

الکتروموتورهای جدید IE3 ،IE2 و IE4 صرفه جویی قابل توجه در انرژی و حفاظت از محیط زیست را موجب می شوند. 

الکتروموتورهای 1LE1 یکی از کم حجم ترین و فشرده ترین الکتروموتورهای موجود در جهان است که با توجه به فناوری های نوین 
تولید می شود. در طراحی بهینه، یک ترکیب با رسانایی باال در روتور استفاده می شود )تا اندازه فریم 200(. این ترکیب تلفات و ضررهای 

روتور را به حداقل رسانده و در هنگام شروع به کار دستگاه، پاسخ بهتری دریافت می شود.

طراحی الکتروموتورهای 1LE1 باعث انعطاف پذیری خوبی در نصب آن ها شده است و هزینه های نصب را کاهش        می دهد. پایه ها 
پیچی بوده و خواص مکانیکی پایه ها و بدنه بهبود یافته است. اینکدر و ترمز و فن جداگانه نیز به راحتی به الکتروموتور متصل می گردد.

خانواده الکتروموتورهای 1LE1 / 1PC شامل دو سری اصلی است:

لومینیومی	  SIMOTICS GP برای کاربردهای جنرال و متداول: الکتروموتور با بدنه آ

لومینیومی به صورت گسترده ای در محیط های صنعتی مورد  الکتروموتورهای SIMOTICS GP 1LE1 / 1PC1 با پوسته آ
استفاده قرار می گیرند. با توجه به وزن کم آنها، برای کار در پمپ ها، فن ها و کمپرسور ها مناسب هستند. همچنین در 

سیستم های جابه جایی بوسیله نقاله و بلند کردن وسایل کاربرد فراوان دارند.

SIMOTICS SD برای کاربردهای سنگین: الکتروموتور با بدنه چدنی	 

توان و ولتاژ خروجی
KW 22 …… 0.37

برای تمامی ولتاژهای متداول

zسایز فریم و نحوه نصب
160 …… 80

برای تمامی انواع نصب های متداول

سرعت rpm 3600 …… 750

تعداد قطب ها 8 ,6 ,4 ,2

کالس های بازدهی IE1, IE2, IE3
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موتورهای SIMOTICS SD 1LE1 با پوسته چدنی بسیار محکم هستند و از این رو اولین انتخاب برای استفاده در شرایط سخت محیطی 
می باشند. این الکتروموتورها در شرایط گرد و غبار یا ارتعاش در کارخانه ها و میکسرها و همچنین در نواحی دارای فرسایش و خوردگی، 

مانند صنایع پتروشیمی کار می کنند.

SIMOTICS GP / SD 1LE1 / 1PC1 الکتروموتورهای استاندارد

)1LE1( و توان خروجی بهینه شده )الکتروموتور با فریم فشرده )کامپکت

این الکتروموتورها در جاهایی که فضا محدود می باشد مورد استفاده قرار می گیرند و در کالس های بازدهی IE2 و IE3 عرضه می شوند.

بازده بیشتر

دارند  باالیی  کارایی  که   IE3 و   IE2  ،IE1 بازدهی  کالس  با  الکتروموتورهایی  ایجاد  باعث  روتور،  تولید  و  طراحی  در  اخیر  های  نوآوری 
شده است. این الکتروموتورها با کد 1LE1 دارای عمر طوالنی تر و وزن کمتر نسبت به مدل های قدیمی خود هستند. کالس بازدهی 

الکتروموتورهای تولیدی بر اساس استاندارد IEC 60034-30 طبقه بندی می شود.

الکتروموتور  روی  بر  راحتی  به  میتوانند  و فن جداگانه  ترمزها  اینکدرها،  کرده است.  تر  را ساده  آنها  الکتروموتورها نصب  بهینه  طراحی 
نصب گردند.پایه ها و جعبه تقسیم )ترمینال باکس( قابلیت جابه جایی را دارند. تمامی الکتروموتورها تا 500 ولت می توانند به صورت 

مستقیم در مدار قرار بگیرند.

توان و ولتاژ خروجی
200 …… 0.18  KW

برای تمامی ولتاژهای متداول

سایز فریم و نحوه نصب
315 …… 71

برای تمامی انواع نصب های متداول

سرعت 750 …… 3600 rpm

تعداد قطب ها 2, 4, 6, 8

کالس های بازدهی IE1, IE2, IE3
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SIMOTICS GP 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE2 موتور با بازده باال
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SIMOTICS GP 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE2 موتور با بازده باال
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE2 الکتروموتور با بازده باال
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE2 الکتروموتور با بازده باال
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE2 الکتروموتور با بازده باال
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE2 الکتروموتور با بازده باال
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SIMOTICS GP 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE3 الکتروموتور با بازده برتر
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SIMOTICS GP 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE3 الکتروموتور با بازده برتر
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE3 الکتروموتور با بازده برتر
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE3 الکتروموتور با بازده برتر
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SIMOTICS SD 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE3 الکتروموتور با بازده برتر
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SIMOTICS GP 1LE1 الکتروموتورهای استاندارد

IE1 الکتروموتور با بازده استاندارد
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SIMOTICS GP 1LE1 ابعاد و اندازه الکتروموتورهای استاندارد

Dimension designation acc. To IECFor motor

YHAHCA*CBEBEBCBBBA1BAB*ASAGAFAFAD1ACABAAANo. polesMotor 
type

Frame 
size

1LE100.
1LE101.

1LE1021.

41880-50181(-23118-321004393-96.5-12115915030.51252,4,6

1LE1001

80 M

471090-56181(-22.5143-331004393-101.5-12617816530.51402,4,690 S

471090-56181(-22.5143-331254393-101.5-12617816530.51402,4,6,890 L

451210014163255033.5176-37.514063.5135125.5125.5166166198196421602,4,6,8AL100 L

5212112129.7702155026176-35.414063.5135136.5136.5177177222226461902,4,6,8AL112 M

6915132128.588244826.5218763814070.5155159.5159.5202202262256532162,4,6,8AL132 S

6915132128.599244826.5218763817870.5155159.5159.5202202262256532162,4,6,8AL132 M

851816014810828.55747300894421077.5175190190236.5236.5314300602542,4,6,8AL160 M

85181601482(10828.55747300894425477.5175190190236.5236.5314300602542,4,6,8AL160 L
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NDE shaft extensionDE shaft extensionDimension designation acc. To IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLCD1L1LK1KHHNo. 
poles

Motor 
type

Frame 
size

1LE100.
1LE101.

1LE1021.

21.5643240M61921.5643240M61979---29213.59.5732,4,6

1LE1001

80 M

21.5643240M61927854050M82479---347141078.52,4,690 S

21.5643240M61927854050M82479---347141078.52,4,6,890 L

27854050M82431855060M1028112454327395.51(161296.52,4,6,8AL100 L

27854050M82431855060M10281124503273891(1612962,4,6,8AL112 M

31855060M1028411057080M1238130535.5398.54651(1612115.52,4,6,8AL132 S

31855060M1028411057080M1238130535.5398.54651(1612115.52,4,6,8AL132 M

45121090110M164245121090110M164214573045106041(19151552,4,6,8AL160 M

45121090110M164245121090110M16421457303(45106041(2(19151552,4,6,8AL160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBAB*ASAGAF‘AFAD‘ADACABAAANo. of
polesMotor typeFrame

size

41880-5018-23118321004393-96.5-12115915030.51252,4,6

1LE1003
0DA2,
-0DB2,
-0DC2
-0DA3,
-0DB3,
-0DC380 M

61.5119.51121492,4,6

1LE1023-0DA2,
-0DB2,
-0DC2
-0DA3,
-0DB3,
-0DC3

471090-5618-22.5143331004393-101.5-12617816530.51402,4,6
1LE1003-0EA0,

-0EB0,
-0EC090 S

61.5119.51171542,4,6
1LE1023-0EA0,

-0EB0,
-0EC0

471090-5618-22.5143331004393-101.5-12617816530.51402,4,6
1LE1003-0EA4,

-0EB4,
-0EC490 L

61.5119.51171542,4,6
1LE1023-0EA4,

-0EB4,
-0EC4
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Dimension designation acc. to IECFor motor

ACFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLCD1L1L1(K‘KHHNo. of
polesMotor typeFrame

size

21.5643240M61921.5643240M61979---

292

327

13.59.5732,4,6

1LE1003- 0DA2,
-0DB2,
-0DC2

-0DA3,
-0DB3,

-0DC3
80 M

1232,4,6

1LE1023-0DA2,
-0DB2,
-0DC2

-0DA3,
-0DB3,

-0DC3

21.5643240M61927854050M82479---347141078.52,4,6
1LE1003-0EA0,

-0EB0,
-0EC0

90 S

1232,4,6
1LE1023-0EA0,

-0EB0,
-0EC0

21.5643240M61927854050M82479---387141078.52,4,6
1LE1003-0EA4,

-0EB4,
-0EC4

90 L

1232,4,6
1LE1023-0EA4,

-0EB4,
-0EC4
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAGAF‘AFAD‘ADACABAAANo. of
poles

Motor type
1LE1003-
1LE1023-

Frame
size

451210017663255033.5176-37.514063.5135125.5166166166198196421602,4,6
1AA4,
1AB4,
1AB5

100 L

521211215570255026176-35.414063.5135136.5136.5177177222226461902,4,61BA2,
1BB2112 M

6915132128.53(89244826.52182(761(3814070.5155159.5159.5202202262256532162,61CA0,
1CC0132 S

178.5-2,41CA1,
1CB0

6915132128.53(89244826.5218763817870.5155159.5159.52022022622565321661CC2132 M
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NDE shaft extensionDE shaft extensionDimension designation acc. to IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLCD1L1L1(K‘KHH
No. of

poles

Motor type

1LE1003-

1LE1023-

Frame

size

27854050M82431855060M1028112489327430.5161296.52,4,6

1AA4,

1AB4,

1AB5

100 L

27854050M82431855060M10281124753274141612962,4,6
1BA2,

1BB2
112 M

31855060M1028411057080M1238130535.5398.54651612115.52,6
1CA0,

1CC0
132 S

585.55152,4
1CA1,

1CB0

31855060M1028411057080M1238130535.5398.54651612115.561CC2132 M

585.55154,6,8
1CB2,

1CC3

45121090110M164245121090110M1642145730451060419151552,4,6

1DA2,

1DA3,

1DB2,

1DC2

160 M

45121090110M164245121090110M1642145790451066419151552,4,6

1DA4,

1DB4,

1DC4

160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles

Motor type

1LE15.1,

1LE16.1

Frame

size

37771-45183620.5106--9062126112112148148138.5132271122,4,61LE15.171 M

418.580-50183621.5118--10062129122122158158156150271252,4,61LE15.180 M

471190-56183623.5143--10062129127127163163173.516530.51402,4,61LE15.190 S

471190-56183623.5143--12562129127127163163173.516530.51402,4,61LE15.190 L

451210014163244837.5176-4014080.5163147147193193198196421602,4,6,8All100 L

5212112129.770244830176-4014080.5163150150195195222226461902,4,6,8All112 M

6915132-89244826.52183(811(4414080.5163169169214.5214.5262256532162,4,6,8All132 S

6915132-89244826.5218811(4417880.5163169169214.5214.5262256532162,4,6,8All132 M

8518160-1083060373004(952(5121092190213213265265314300602542,4,6,8All160 M

8518160-108306037300952(5125492190213213265265314300602542,4,6,8All160 L
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NDE shaft extensionDE shaft extensionDimension designation acc. to IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLCD1L1L1(K‘KHH
No. of

poles

Motor type

1LE15.1,

1LE16.1

Frame

size

16541630M51416542230M514102278--2407764.52,4,61LE15.171 M

21.5642240M61921.5643240M619102343--292101071.52,4,61LE15.180 M

21.5643240M61927854050M824102405--347101079.52,4,61LE15.190 S

21.5643240M61927854050M824102405--347101079.52,4,61LE15.190 L

27854050M82431855060M1028134454327388.51612100.52,4,6,8All100 L

27854050M82431855060M10281344503273821612100.52,4,6,8All112 M

31855060M1028411057080M1238134535.5398.5456.51612115.52,4,6,8All132 S

31855060M1028411057080M1238134535.5398.5456.51612115.52,4,6,8All132 M

45121090110M164245121090110M1642165730451059419151452,4,6,8All160 M

45121090110M164245121090110M1642165730451059419151452,4,6,8All160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

CA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAF‘AGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles

Motor type

1LE1501-, 1LE1521-

1LE1601-, 1LE1621-

Frame

size

2021213060343281208524192468190234234286286356339652792, 4, 61EA2, 1EB2, 1EC6
180 M/180 L

2792, 4, 61EB4, 1EC4, 1EA6, 1EB6

17713342.58531355104104305112533266259259315315396378703182, 4, 62AA4,2AA5, 2AB5, 2AC4,2AC5
200 L

2, 4, 62AA6, 2AB6, 2AC6

25314942.5851536111792311112556266282282338338449436803564, 82BB0, 2BD0,

225 S/225 M 4, 6, 82BB2, 2BC2, 2BD2, 2BB6, 2BC6, 2BD6

22BA2, 2BA6

230168551102440910210234914562031932232241041049749010040622CA2, 2CA6

250 M 4, 6, 82CB2, 2CC2, 2CD2, 2CC6, 2CD6,

30042CB6
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Dimension designation acc. to IECFor motor

CA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAHAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles

Motor type

1LE1501-, 1LE1521-

1LE1601-, 1LE1621-

Frame

size

267190551102047915210136814567231934534543343355154010045722DA0280 S

2673684,6,82DB0, 2DC0, 2DD0

32641982DA6280 M

2162DA2

4,6,8

2DB2, 2DC2, 2DD2, 
2DC6,

2DD6

32642DB6

295216551102252717011340616478037440440451551561661012050823AA0315 S

4,6,83AB0, 3AC0, 3AD0

40957845723AA21(315 M

43AB21(

2445274066,83AC2, 3AD2

35857850823AA4315 L1(

4,6,83AB4, 3AC4, 3AD4, 
3AC5,

23AA5, 3AA6

5136482271765084,63AB5, 3AB6, 3AC6
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NDE shaft extensionDE shaft extensionFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLC2(L‘1(LK‘KHHYHAHMotor type

641810125140M2060691810125140M206523311059989603024210160402802DA0

696579.52075-2DB0, 2DC0, 
2DD0

64606918651215110810702DA6

11059989602DA2

696579.52075-
2DB2, 2DC2, 
2DD2, 2DC6,

2DD6

121510702DB6

641810125140M2060691810125140M20652991197112210523528238181503153AA0

74.52070852225140170801227-10823AB0, 3AC0, 
3AD0

641860691810125140651362128712173AA2

74.52070852225140170801392-12473AB2

122710823AC2, 3AD2

641860691810125140651362128712173AA4

74.52070852225140170801392-1247
3AB4, 3AC4, 
3AD4, 3AC5,
3AD5, 3AD6

641860691810125140651517144213721463AA5, 3AA6

74.52070852225140170801547-14023AB5, 3AB6, 
3AC6
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. 
of

poles

Motor type

1LE15.3-

1LE16.3-

Frame

size

37771-45183620.5106--9062126112112148148138.5132271122,4,6

1LE15.3-

0..0, 0..2

0..3, 0..4

71 M

418.580-50183621.5118--10062129122122158158156150271252,4,6

1LE15.3-

0..0, 0..2

0..3, 0..4

80 M

471190-56183623.5143--10062129127127163163173.516530.51402,4,6

1LE15.3-

0..0, 0..2

0..3, 0..4

90 S

471190-56183623.5143--12562129127127163163173.516530.51402,4,61LE15.390 L

451210017663244837.5176-4014080.5163147147193193198196421602,4,6All100 L

521211215570244830176-4014080.5163150150195195222226461902,4,6All112 M

6915132128.589244826.52182(811(4414080.5163169169214.5214.5262256532162,6
1CA0,

1CC0
132 S

178.5-2,4
1CA1,

1CB0

6915132128.589244826.5218811(4417880.5163169169214.5214.52622565321661CC2132 M

178.5-4,6,8
1CB2,

1CC3

85181601481083060373004(953(5121092190213213261261314300602542,4,6All160 M

8518160208108306037300953(5125492190213213261261314300602542,4,6All160 L
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NDE shaft extensionDE shaft extensionDimension designation acc. to IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLCD1L1L1(K‘KHH
No. of

poles

Motor type

1LE15.3-

1LE16.3-

Frame

size

16541630M51416542230M514102
278

318
--

240

280
7-64.5

2, 4, 6

1LE15.3-

0..0, 0..2

0..3, 0..4

71 M

21.5641640M61921.5643240M619102
343

378
--

292

327
101071.5

2, 4, 6

1LE15.3-

0..0, 0..2

0..3, 0..4

80 M

21.5642740M61927854050M824102
405

445
--

347

387
101079.5

2, 4, 6

1LE15.3-

0..0, 0..2

0..3, 0..4

90 S

21.5642740M61927854050M824102445--387101079.52, 4, 61LE15.390 L

27854050M52431855060M10281344893274251612100.52, 4, 6All100 L

27854050M52431855060M1028134475327408.51612100.52, 4, 6All112 M

31855060M1028411057080M1238134535.5398.54581612115.52,6
1CA0,

1CC0
132 S

585.55082,4
1CA1,

1CB0

31855060M1028411057080M1238134535.5398.54581612115.561CC2132 M

585.55084,6
1CB2,

1CC3

45121090110M164245121090110M1642165730451059619151452, 4, 6All160 M

45121090110M164245121090110M1642165790451065619151452, 4, 6All160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

CA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAHAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles

Motor type

1LE1503-, 1LE1523-

1LE1603-, 1LE1623-

Frame

size

2021213060343281208524192468190234234286286356339652794,61EB2, 1EC4180 M/

180 L 2,41EA2, 1EB4

17713342.58531355104104305112533266259259315315396378703182,62AA4, 2AC4
200 L

2,4,62AA5. 2AB5.2AC5

21814942.58515361117922861125562662822823383384494368035642BB0225 S

25314942.58515361117923111125562662822823383384494368035622BA2
225 M

4,62BB2, 2BC2

230168551102440910210234914562031932232241041049749010040622CA2
250 M

4,62CB2, 2CC2

267190551102047915210136814567231934534543343355154010045722DA0
280 S

4,62DB0, 2DC0

216190551102047915210141914567231934534543343355154010045762DC2280 M

32622DA2

42DB2

295216551102252717011340616478037440440451551561661012050823AA0315 S

4,63AB0, 3AC0

295216551102257817011345716478037440440451551561661012050823AA2315 M1(

4,63AB2, 3AC2

358216551102257817011350816478037440440451551561661012050823AA4315 L1(

4,63AB4, 3AC4

51364822717623AA5

4,63AB5, 3AC5, 3AC6
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NDE shaft extensionDE shaft extensionMotor type

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLC2(L‘1(LK‘KHHYHAH
1LE1503-, 1LE1523-

1LE1603-, 1LE1623-

51.5145100110M164852145100110M2048165784668668191515595201801EB2, 1EC4

8146986981EA2, 1EB4

59165100110M205559165100110M20551978357557212519164108252002AA4, 2AC4

8607807462AA5. 2AB5.2AC5

59165100110M2055641810125140M2060197903-7882519164124342252BB0

51.5145100110M164859165100110M20551979338528182519164124342252BA2

5916M205564181012514060963-8482BB2, 2BC2

59165100110M2055641810125140M206023310029248873024192138402502CA2

6418101251406069651032-2CB2, 2CC2

641810125140M2060691810125140M206523311059989603024210160402802DA0

696579.52075-2DB0, 2DC0

691810125140M206579.52010125140M20752331105-9603024210160402802DC2

64606918651215110810702DA2

696579.52075-2DB2

641810125140M2060691810125140M20652991197112210523528238181503153AA0

74.52070852225140170801227-10823AB0, 3AC0

641810125140M2060691810125140M20652991362128712173528238181503153AA2

74.52070852225140170801392-12473AB2, 3AC2

641810125140M2060691810125140M20652991362128712173528238181503153AA4

74.52070852225140170801392-12473AB4, 3AC4

641860691810125140651517144213721463AA5

74.52070852225140170801547-14023AB5, 3AC5, 3AC6
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through holes )FF/A(

tapped holes )FT/C(

Flange with

Flange typeType of constructionFrame size

ZTSPNMLELA
acc. 

to DIN 
42948

acc. to DIN EN 50347

43.510160110130309A 160FF 130Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3
71 M

42.5M6105708530-C 105FT 85Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

43.5122001301654010A 200FF 165Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3
80 M

43M61208010040-C 120FT 100Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

43.5122001301655010A 200FF 165Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3
90 S, 90 L

43M81409511550-C 140FT 115Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4414.52501802156011A 250FF 215Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

100 L

4414.53002302656012A 300FF 265

Next larger

standard flange –

Order code P01

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5122001301656011A 200FF 165

Next smaller

standard flange –

Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5M816011013060-C 160FT 130Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

43.5M1020013016560-C 200FT 165

Next larger

standard flange –

Order code P01

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4414.52501802156011A 250FF 215Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

112 M

4414.53002302656012A 300FF 265

Next larger

standard flange –

Order code P01

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5122001301656011A 200FF 165

Next smaller

standard flange –

Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5M816011013060-C 160FT 130Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

43.5M1020013016560-C 200FT 165

Next larger

standard flange –

Order code P01

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19
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4414.53002302658012A 300FF 265Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

132 S, 132 M

4518.53502503008013A 350FF 300

Next larger

standard flange –

Order code P01

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

4414.52501802158011A 250FF 215

Next smaller

standard flange –

Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5M1020013016580-C 200FT 165Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

44M1225018021580-C 250FT 215

Next larger

standard flange –

Order code 
P01Standard flange

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4518.535025030011013A 350FF 300Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

160 M, 160 L 4414.530023026511012A 300FF 265

Next smaller

standard flange –

Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

44M12250180215110-C 250FT 215Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4518.535025030011013A350FF300Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

180 M, 180 L
4414.530023026511012A 300FF 265

Next smaller

standard flange –

Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

4518.540030035011015A400FF350Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

200 L
4518.535025030011013A350FF300

Next smaller

standard flange –

Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

8518.5450350
110

140
16A450FF400Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

225 S, 225 M

2-pole

4-pole to 
8-pole

8518.555040014018A550FF500Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3250 M

8518.555045050014018A550FF500Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3280 S, 280 M

8624660550600
140

170
22A660FF600Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

315 S, 315 M

315 L

2-pole

4-pole to 
8-pole

through holes )FF/A(

tapped holes )FT/C(

Flange with

Flange typeType of constructionFrame size

ZTSPNMLELA
acc. 

to DIN 
42948

acc. to DIN EN 50347
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SIMOTICS XP 1MB1 الکتروموتورهای ضد انفجار

در بسیاری از محیط های صنعتی و عمومی، می بایست حفاظت در برابر انفجار وجود داشته باشد، به عنوان مثال در صنایع شیمیایی، در 
پاالیشگاه ها، در سیستم های حفاری، در ایستگاه های بنزین، این نوع حفاظت باید در نظر گرفته شود. خطر انفجار همیشه زمانی اتفاق 
از وجود حداکثر اطمینان در این مناطق، قانون گذار  زا در محیط وجود داشته باشد. برای اطمینال  افتد که گازها و غبارات اشتعال  می 
مقرراتی را در قالب استاندارد تدوین نموده و تولید کنندگان را ملزم به رعایت آن ها کرده است. الکتروموتورها ضد انفجار با توجه به 

انواع مختلف درجات حفاظتی طبقه بندی می شوند.

طبقه بندی نواحی

الکتروموتورها ضد انفجار با توجه به انواع مختلف درجات حفاظتی طبقه بندی می شوند. اطالعات مربوط به این نواحی در استانداردها 
ذیل ذکر شده است:

IEC/EN 60079-10-1 : برای محیط های گازی

لود IEC/EN 60079-10-2 : برای محیط های غبار آ

با توجه به نواحی خاص، الکتروموتورهای ضد انفجار باید با حداقل الزامات تعریف شده حفاظتی مطابقت داشته 
باشند. این الزامات جهت عدم احتراق و انفجار الکتروموتور به کار گرفته می شوند.
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انواع حفاظت

IEC/EN 60079-7 با توجه به استاندارد Ex e  "نوع حفاظت: "ایمنی افزایش یافته

بهینه سازی الکتروموتور جهت عدم ایجاد جرقه در دماهای باال درون پوسته الکتروموتور. الکتروموتورهای سری 
1MA6 و 1MA7 با این نوع حفاظت طراحی شده اند.
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IEC/EN 60079-1 با توجه به استاندارد Ex d "نوع حفاظت: "محفظه ضد انفجار

اجزایی که می توانند باعث ایجاد احتراق گردند، درون محفظه ای قرار می گیرند و در هنگام انفجار و جرقه داخلی از انتقال شعله به محیط 
بیرونی قابل انفجار جلوگیری می شود. این الکتروموتورهای ضد انفجار )Ex d( با کدهای ذیل مشخص می شوند:

 	1MJ6/7 :از سایز فریم 71 تا 315 با کد

 	1MD5 :IE2 الکتروموتورهای با کالس بازدهی

IEC/EN 60079-15 با توجه به استاندارد Ex Na " نوع حفاظت: "بدون جرقه

نوع حفاظت Ex nA تضمین می کند که یک الکتروموتور در حالت نرمال و همچنین در شرایطی که تحت تاثیر کارکرد نامناسب قرار می گیرد، 
همانطور که در استاندارد مشخص شده است، قادر به احتراق محیط انفجاری بیرونی نیست.

الکتروموتورهای 1MB153 ،1MB103 و 1MB163 در سری Ex nA ارائه می گردند.

گواهینامه

IEC برای استفاده در نواحی و شرایط پر خطر با توجه به دستورالعمل اتحادیه اروپا )EC/9/94( و مانند جدول ذیل  الکتروموتورهای 
مورد استفاده قرار می گیرند.

IEC / EN 60079-31 با توجه به استاندارد Ex t »نوع حفاظت: »حفاظت در برابر غبارات قابل انفجار

این نوع از حفاظت جهت محافظت از تجهیزات الکتریکی با استفاده از یک محفظه بسته در محیط هایی که غبارات قابل اشتعال وجود دارد، 
به کار برده می شود.

الکتروموتورهای  1MB101/2, 1MB151/2و 1MB161/2 در سری Ex t ارائه می گردند.
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الکتروموتورهای ضد انفجار جهت کارکرد با مبدل:

الکتروموتورهای ضد انفجار )به استثنای Ex e( عمدتا می توانند از مبدل ها تغذیه شوند. در این صورت باید به نکات ذیل توجه شود:

نوسانات ولتاژ منبع تغذیه باعث افزایش دمای الکتروموتورها می شود. بنابراین توان خروجی باید کاهش داده شود.	 

کاهش میزان خنک شوندگی الکتروموتور در سرعت های کمتر از سرعت مجاز	 

تنش ولتاژی در سیم پیچ الکتروموتور	 

قابلیت تحمل جریان های الکتریکی	 

مزایا

الکتروموتورهای ضد انفجار زیمنس دارای مزایای ذیل می باشند:

)ATEX 95 سابقا ATEX 100a( طراحی می شوند و شرکت 	   EC/9/94 بر دستورالعمل زیمنس منطبق  الکتروموتورهای 
زیمنس به عنوان سازنده الکتروموتور، مسئولیت رعایت این استاندارد را بر عهده دارد.

سری فراگیر الکتروموتورهای EX جهت محلفظت در برابر گاز و گرد و غبار	 

گزینه های مختلف از الکتروموتورها با توجه به کاتالوگ، موجود می باشد.	 

نمونه های ویژه با توجه به درخواست مشتری تولید می شود.	 

راهنمای بهره برداری )به صورت فشرده( به همه زبان های اتحادیه اروپا و همچنین زبان های چینی و روسی در دسترس 	 
می باشد.

استفاده در محیط های سخت و خشن: الکتروموتورهای SIMOTICS XP با پوسته چدنی 

الکتروموتورهای مناسب برای شرایط مختلف

سری الکتروموتورهای زیل برای محوطه های خشن و خطرناک در نظر گرفته می شوند:

• الت	 رده بنیادی )BASIC LINE(: الکتروموتورهای مناسب برای ساخت ماشین آ

• رده اجرا )PERFORMANCE LINE(: الکتروموتورهای مناسب برای صنایع فرآیندی همراه با یاتاقان های تقویت شده و یک 	
پوشش سخت برای شرایط فراتر از رده بنیادی

مقایسه الکتروموتورهای Basic Line و Performance Line با یکدیگر

Performance Line – 1MB16Basic Line – 1MB15

سایز یاتاقان
63

62

)63 از سایز فریم 280 به باال(

از سایز فریم 160 به باال به صورت استاندارد

)از سایز فریم 100  تا 132 به صورت انتخابی(

انتخابی

)از سایز فریم 280 به باال به صورت استاندارد(
روانکاری

C3 پوشش ویژه، کالس خوردگیC2 سیستم رنگپوشش استاندارد، کالس خوردگی

PTCحفاظت الکتروموتورانتخابی

گارانتی12 ماه36 ماه
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از انفجار که باعث آسیب جدی به افراد و آسیب شدید  از خطرات حاصل  زیر برای جلوگیری  الکتروموتورهای ضد انفجار در بخش های 
تجهیزات می شوند به کار می روند:

• صنایع شیمیایی و پتروشیمی	

• تولید نفت و گاز معدنی	

• کارخانه گاز	

• شرکت های تامین کننده گاز	

• پمپ بنزین	

• کارخانه تصفیه فاضالب	

• کارخانه کک	

• کارخانه پردازش چوب	

• صنایع دیگر که در معرض خطر انفجار هستند	

مشخصات فنی

الکتروموتورهای EX که به صورت عمود و رو به پایین نصب می شوند باید یک پوشش و کاور محافظ داشته باشند.

این  همچنین  گردد.  می  ارائه  انفجار  ضد  الکتروموتورهای  با  همراه  انگلیسی   و  لمانی  آ های  زبان  به  برداری  بهره  های  دستورالعمل 
دستورالعمل ها به همه زبان های اتحادیه اروپا و همچنین زبان های چینی و روسی در دسترس می باشند.

نوع حفاظت Ex nA برای استفاده در ناحیه 2 )زون 2(

نسخه استاندارد Ex nA IIC T3 Gc برای ضخامت پوشش رنگ زیر 200 میکرون	 

 	)B31 برای ضخامت پوشش رنگ بین 200 میکرون تا 2 میلیمتر )کد سفارش Ex nA IIB T3 Gc نسخه انتخابی

الکتروموتورهای 1MB1 ، 1LA یا 1LG برای کارکرد ضد جرقه و ناحیه خطر 2 )زون 2( در کدهای T1 الی T3 مناسب هستند. حداکثر دمای 
می   IEC/EN 60079-0 استاندارد  با  مطابق  الکتروموتور  تهویه  سیستم  باشد.  الکتروموتور  حرارتی  کالس  دمای  زیر  باید  کارکرد  حین 

باشد.

 نوع حفاظت Ex tb IIIC و Ex tc IIIB برای استفاده در نواحی 21 و 22 )زون 21 و 22(

تفاوت بین نواحی 21 و 22 به شرح ذیل است:

 )IP65( برای ناحیه 21 می باشد. همچنین ناحیه 22 برای مناطق دارای گرد و غبار IEC/EN 60079-31 با توجه به استاندارد Ex tb IIIC کد
به کار می رود.

الکتروموتور دو سرعته برای ناحیه 21 موجود نمی باشد. در صورت درخواست مشتری تولید این الکتروموتورها برای ناحیه 22 امکان پذیر 
است.
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Dimension
TypeFrame size

Dimension
TypeFrame size

OABHADLOABHADL
Cast-iron series, self-ventilated

225 S

Aluminum series, self-ventilated

80 M
2 × M50 × 1.54362253387881MB15.1-, 1MB16.1-

2BB0, 2BD0
1 x M16 x 1.5
1 x M25 x 1.515080149292

1MB101, 
1MB102, 
1MB103

2 × M50 × 1.54362253387881MB15.3-, 1MB16.3-
2BB0Aluminum series, self-ventilated

90 S/L
Cast-iron series, self-ventilated

225 M

1 x M16 x 1.5
1 x M25 x 1.516590154347

1MB101, 
1MB102,
1MB103

2 × M50 × 1.54362253388181MB15.1-, 1MB16.1-
2BA2, 2BA6Aluminum series, self-ventilated

100 L

8482BB2, 2BB6, 2BC2,
2BC6, 2BD62 × M32 × 1.5196100166395.51(

1MB1011, 
1MB1012,
1MB1021, 
1MB1022,
1MB1031, 
1MB1032

2 × M50 × 1.54362253388181MB15.3-, 1MB16.3-
2BA2430.51(

1MB1013, 
1MB1023,
1MB10332

8482BB2, 2BC2Cast-iron series, self-ventilated

Cast-iron series, self-ventilated

250 M

2 × M32 × 1.51961001933891MB15.., 
1MB16..

2 × M63 × 1.5490250410887
1MB15.1-, 1MB16.1-
2CA2, 2CA6, 2CB2,
2CC2, 2CC6, 2CD2,

2CD6
Aluminum series, self-ventilated

112 M

9572CB62 × M32 × 1.52261121773891(

1MB1011, 
1MB1012,
1MB1021, 
1MB1022,
1MB1031, 
1MB1032

2 × M63 × 1.54902504108871MB15.3-, 1MB16.3-
2CA2, 2CB2, 2CC24141(

1MB1013, 
1MB1023,
1MB1033

Cast-iron series, self-ventilated

280 S

Cast-iron series, self-ventilated

2 × M63 × 1.5540280433960
1MB15.1-, 1MB16.1-
2DA0, 2DB0, 2DC0,

2DD0
2 × M32 × 1.52261121953821MB15.., 

1MB16..

2 × M63 × 1.55402804339601MB15.3-, 1MB16.3-
2DA0, 2DB0, 2DC0Aluminum series, self-ventilated

132 S/M

Cast-iron series, self-ventilated

280 M

2 × M32 × 1.52561322024651(

1MB1011, 
1MB1012,
1MB1021, 
1MB1022,
1MB1031, 
1MB1032

2 × M63 × 1.5540280433960
1MB15.1-, 1MB16.1-
2DA2, 2DB2, 2DC2,
2DC6, 2DD2, 2DD6

4651(

1MB1013-, 
1MB1023-,
1MB1033-

1CA0, 1CC0, 
1CC2

10702DA6, 2DB65151(
1CA1, 1CB0, 

1CB2,
1CC3

2 × M63 × 1.55402804339601MB15.3-, 1MB16.3-
2DC2Cast-iron series, self-ventilated

10702DA2, 2DB22 × M32 × 1.52561322154571MB15.., 
1MB16..
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Cast-iron series, self-ventilated

315 S

Aluminum series, self-ventilated

160 M/L
2 × M63 × 1.561031551510521MB15.1-, 1MB16.1-

3AA02 × M40 × 1.5300160236.56041(

1MB1011, 
1MB1012,
1MB1021, 
1MB1022,
1MB1031, 
1MB1032
1MB1013, 
1MB1023,
1MB1033

10823AB0, 3AC0, 3AD0Cast-iron series, self-ventilated

2 × M63 × 1.561031551510521MB15.3-, 1MB16.3-
3AA02 × M40 × 1.53001602655941MB15.., 

1MB16..
10823AB0, 3AC0Cast-iron series, self-ventilated

180 M

Cast-iron series, self-ventilated

315 M

2 × M40 × 1.5339180668
1MB15.1-, 
1MB16.1-

1EA2, 1EB2

2 × M63 × 1.561031551510821MB15.1-, 1MB16.1-
3AC2, 3AD26981EA6

12173AA22 × M40 × 1.5339180668
1MB15.3-, 
1MB16.3-

1EB2
12473AB26981EA2

2 × M63 × 1.561031551512171MB15.3-, 1MB16.3-
3AA2Cast-iron series, self-ventilated

180 L

12473AB2, 3AC22 × M40 × 1.5339180668
1MB15.1-, 
1MB16.1-

1EB4, 1EC4, 
1EC6

Cast-iron series, self-ventilated

315 L

6981EB6

2 × M63 × 1.561031551512171MB15.1-, 1MB16.1-
3AA42 × M40 × 1.5339180668

1MB15.3-, 
1MB16.3-

1EC4

12473AB4, 3AC4, 3AC5,
3AD4, 3AD5, 3AD66981EB4

13723AA5, 3AA6Cast-iron series, self-ventilated200 L

14023AB5, 3AB6, 3AC62 × M50 × 1.5378200315721

1MB15.1-, 
1MB16.1-

2AA4, 2AA5, 
2AB5,

2AC4, 2AC5

2 × M63 × 1.561031551512171MB15.3-, 1MB16.3-
3AA47462AA6

12473AB4, 3AC42 × M50 × 1.5378200315721
1MB15.3-, 
1MB16.3-

2AA44, 2AC4

13723AA5
7462AA5, 2AB5, 

2AC5
14023AB5, 3AC5, 3AC6

Dimension
TypeFrame size

Dimension
TypeFrame size

OABHADLOABHADL
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SIMOTICS XP 1MB1 الکتروموتورهای ضد انفجار

ابعاد و اندازه

IEC 60072 و DIN EN 50347 نقشه های ابعادی براساس استاندارد

متناسب با کشش و استحکام شفت که در جداول ابعادی DIN 748 و DIN EN 50347 مشخص شده است، تلرانس ابعادی با توجه به 
استاندارد DIN ISO 286-2 و مطابق جدول ذیل می باشد:

j6تا 30 میلیمتر

D, DA k6بین 30 تا 50 میلیمتر

m6باالتر از 50 50 میلیمتر

j6تا 250 میلیمتر
N

h6بیش از 250 میلیمتر

h9F, FA

H17K

H17)Flange )FFS

سوراخ های کوپلینگ و بلت پولی باید مطابق با استاندارد ISO حداقل تلرانس H7 را رعایت نمایند.

جاکلیدهای مشخص شده بر روی نقشه ها )اندازه های GA, GC, F, FA( مطابق با استاندارد DIN 6885 )بخش 1( ساخته شده اند. 
تمامی ابعاد و اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشند.
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAQAGAF‘AFAD‘ADACABAAANo. of
poles

Motor 
type

Frame
size

1MB10.1, 
1MB10.2

41880-5018-23118-3210061.5155119.511296.5-14915915030.51252, 4, 61MB10.180 M

471090-5618-22.5143-3310062.5155119.5112101.5-15417816530.51402, 4, 61MB10.190 S

471090-5618-22.5143-3312562.5155119.5117101.5-15417816530.51402, 4, 61MB10.190 L

451210014163255033.5176-37.514063.5195135125.5125.5166166198196421602, 4, 
6, 8All100 L

5212112129.770255026176-35.414063.5195135136.5136.5177177222226461902, 4, 
6, 8All112 M

6915132128.53(89244826.52182(761(3814070.5260155159.5159.5202202262256532162, 4, 
6, 8All132 S

6915132128.53(89244826.5218763817870.5260155159.5159.5202202262256532162, 4, 
6, 8All132 M

85181601486(10828.557473005(894(4421077.5260175190190236.5236.5314300602542, 4, 
6, 8All160 M

85181601486(10828.55747300894425477.5260175190190236.5236.5314300602542, 4, 
6, 8All160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAQAGAF‘AFAD‘ADACABAAANo. of
poles

Motor 
type

Frame
size

1MB10.1, 
1MB10.2

41880-5018-23118-3210061.5155119.511296.5-14915915030.51252, 4, 61MB10.180 M

471090-5618-22.5143-3310062.5155119.5112101.5-15417816530.51402, 4, 61MB10.190 S

471090-5618-22.5143-3312562.5155119.5117101.5-15417816530.51402, 4, 61MB10.190 L

451210014163255033.5176-37.514063.5195135125.5125.5166166198196421602, 4, 
6, 8All100 L

5212112129.770255026176-35.414063.5195135136.5136.5177177222226461902, 4, 
6, 8All112 M

6915132128.53(89244826.52182(761(3814070.5260155159.5159.5202202262256532162, 4, 
6, 8All132 S

6915132128.53(89244826.5218763817870.5260155159.5159.5202202262256532162, 4, 
6, 8All132 M

85181601486(10828.557473005(894(4421077.5260175190190236.5236.5314300602542, 4, 
6, 8All160 M

85181601486(10828.55747300894425477.5260175190190236.5236.5314300602542, 4, 
6, 8All160 L

NDE shaft extensionDE shaft extensionDimension designation acc. to IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLMLLLCD1L1L K‘KHH
No. of

poles
Motor 
type

Frame

size
1MB10.1,

1MB10.2
21.5643240M61921.5643240M619328123---29213.59.5732, 4, 61MB10.180 M
21.5643240M61927854050M824383123---347141078.52, 4, 61MB10.190 S/L
21.5643240M61927854050M824383123---347141078.52, 4, 61MB10.190 L
27854050M82431855060M1028428.5112454327395.51(161296.52, 4, 6, 8All100 L
27854050M82431855060M10284221124503273891(1612962, 4, 6, 8All112 M
31855060M1028411057080M1238516.5130535.5398.54651(1612115.52, 4, 6, 8All132 S
31855060M1028411057080M1238516.5130535.5398.54651612115.52, 4, 6, 8All132 M
45121090110M164245121090110M164265414573045106041(19151552, 4, 6, 8All160 M
45121090110M164245121090110M164265414573045106041(19151552, 4, 6, 8All160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

YHAHCA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles
Motor type

Frame

size
1MB15.1, 1MB16.1

451210014163244837.5176-4014080.5163147147193193198196421602, 4, 6, 8All100 L
5212112129.770244830176-4014080.5163150150195222222226461902, 4, 6, 8All112 M
6915132-89244826.52183(811(4414080.5163169169214.5262262256532162, 4, 6, 8All132 S
6915132-89244826.5218811(4417880.5163169169214.5262262256532162, 4, 6, 8All132 M
8518160-1083060373004(952(5121092190213213265314314300602542, 4, 6, 8All160 M
8518160-108306037300952(5125492190213213265314314300602542, 4, 6, 8All160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

CA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAHAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles
Motor type

Frame

size
1MB15.1-, 1MB16.1-

2021213060343281208524192468190234234286286356339652792, 4, 81EA2, 1EB2, 1ED4180 M/

180 L 4, 61EB4, 1EC4

17713342.58531355104104305112533266259259315315396378603182, 4, 6, 8All200 L
25314942.5851536111792311112556266282282338338449436803564, 82BB0, 2BD0,

225 S/

225 M
4, 6, 82BB2, 2BC2, 2BD2

22BA2
230168551102440910210234914562031932232241041049749010040622CA2

250 M
4, 6, 82CB2, 2CC2, 2CD2
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NDE shaft extensionDE shaft extensionDimension designation acc. to IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLLLCD1L12(L1(K‘KHHNo. of
poles

Motor 
type

Frame
size

1MB15.1,
1MB16.1

27854050M82431855060M10281344543273891612100.52, 4, 6, 8All100 L

27854050M82431855060M10281344503273821612100.52, 4, 6, 8All112 M

31855060M1028411057080M1238134536398.54571612115.52, 4, 6, 8All132 S

31855060M1028411057080M1238134536398.54571612115.52, 4, 6, 8All132 M

45121090110M164245121090110M1642165730451059419151452, 4, 6, 8All160 M

45121090110M164245121090110M1642165730451059419151452, 4, 6, 8All160 L
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Dimension designation acc. to IECFor motor

CA*CBE‘BEBCBBBA‘BAB*ASAHAGAF‘AFAD‘ADACABAAA
No. of

poles
Motor type

Frame

size
1MB15.1-, 1MB16.1-

267190551102047915210136814567231934534543343355154010045722DA0280 S
4, 6, 82DB0, 2DC0, 2DD0

216190551102047915210141914567231934534543343355154010045722DA2280 M
4, 6, 82DB2, 2DC2, 2DD2

295216551102252717011340616478037440440451551561661012050823AA0315 S
4, 6, 83AB0, 3AC0, 3AD0

409216551102257817011345716478037440440451551561661012050823AA2315 M
43AB2

2443276, 83AC2, 3AD2
358216551102257817011350816478037440440451551561661012050823AA4315 L

4, 6, 8
3AB4, 3AC4, 3AD4,

3AC5, 3AD5, 3AD6
51364822717623AA5

4, 63AB51(, 3AC61(
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NDE shaft extension
DE shaft extensionDimension designation acc. to IECFor motor

GCFAEEECEADCDAGAFEDEBEDBDLL)LC2)L‘1L’KKHHYHAH
No. of

poles
Motor type

Frame

size
1MB15.1-, 1MB16.1-

641810125140M2060691810125140M2065233110599896030242101604028022DA0S 280
696579.520758 ,6 ,42DB0, 2DC0, 2DD0
641810125140M2060691810125140M2065233110599896030242101604028022DA2M 280
696579.520758 ,6 ,42DB2, 2DC2, 2DD2
641810125140M2060691810125140M206529911971122105235282381815031523AA0S 315

74.52070852225140170801227-10828 ,6 ,43AB0, 3AC0, 3AD0
641810125140M2060691810125140M206529913621287121735282381815031523AA2M 315

74.52070852225140170801392-124743AB2
122710828 ,63AC2, 3AD2

641810125140M2060691810125140M206529913621287121735282381815031523AA4L 315

74.52070852225140170801392-12478 ,6 ,4
,3AB4, 3AC4, 3AD4

3AC5, 3AD5, 3AD6
6418606918101251406515171442137214623AA5

74.52070852225140170801547-14026 ,43AB5, 3AC6
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Dimension designation acc. to IEC
Flange with

through holes )FF/A(
tapped holes )FT/C(Flange typeType of constructionFrame size

ZTSPNMLELAacc. to DIN 42948acc. to DIN EN 50347
43.5122001301654010A200FF165Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

80 M
43M61208010040-C120FT100Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19
43.5122001301655010A200FF165Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

90 S/L
43M81409511550-C140FT115Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19
4414.52501802156011A250FF215Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

100 L

4414.530020606012A300FF265
Next larger

standard flange –
Order code P01

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5122001301656011A200FF165
Next smaller

standard flange –
Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5M816011013060-C160FT130Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

43.5M1020013016560-C200FT165
Next larger

standard flange –
Order code P01

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4414.52501802156011A250FF215Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

112 M

4414.53002302656012A300FF265
Next larger

standard flange –
Order code P01

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5122001301656011A200FF165
Next smaller

standard flange –
Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

435M816011013060--C160FT130Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

43.5M1020013016560--C200FT165
Next larger

standard flange –
Order code P01

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4414.53002302658012A300FF265Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

132 S, 120 M

4518.53502503008013A350FF300
Next larger

standard flange –
Order code P01

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

4414.52501802158011A250FF215
Next smaller

standard flange –
Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

43.5M1020013016580-C200FT165Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

44M1225018021580-C250FT215
Next larger

standard flange –
Order code P01

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4518.535025030011013A350FF300Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

160 M, 160 L

4414.530023026511012A300FF265
Next smaller

standard flange –
Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

44M12250180215110-C250FT215Standard flangeIM B14, IM B34, IM V18, IM V19

44M12300230265110-C300FT265
Next smaller

standard flange –
Order code P02

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

4518.535025030011013A50FF300Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

180 M, 180 L
4414.530023026511012A300FF265

Next smaller
standard flange –
Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

4518.540030035011015A400FF350Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

200 L
4518.535025030011013A350FF300

Next smaller
standard flange –
Order code P02

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3

8518.545035040011016
A450FF400Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

225 S, 225 M
2-pole

4-pole to 
8-pole

140

8518.555045050014018A550FF500Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3250 M
8518.555045050014018A550FF500Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3280 S, 280 M
862466055060014022

A660FF600Standard flangeIM B5, IM B35, IM V1, IM V3

315 S, 315 
M,

315 L
2-pole

4-pole to 
8-pole

170
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