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O této dokumentaci

VÝSTRAHA!
Před zahájením prací si nejprve pečlivě přečtěte tuto dokumentaci.
▶ Řiďte se bezpečnostními pokyny!

Popis dokumentu
Tento dokument je určen pro kvalifikované odborné pracovníky, kteří chtějí pracovat
s popisovanými výrobky.
Prostřednictví zde shrnutých dat a informací vám pomůžeme s mechanickou a elektrickou
instalací a s uváděním do provozu.
• Tento dokument je platný pouze společně s kompletní dokumentací výrobku!
• V případě nástaveb, které mají vliv na bezpečnost, je nutné dbát pokynů a upozornění

obsažených v přiloženém návodu k obsluze jejich výrobce!
• Dokument obsahuje bezpečnostní pokyny, které musíte dodržovat.
• Všechny osoby, které na pohonech a s pohony pracují, musí mít při své práci tuto

dokumentaci k dispozici a musí dodržovat pokyny a upozornění, které jsou pro ně důležité.
• Dokumentace musí být vždy kompletní a v bezvadně čitelném stavu.

Další dokumenty

Informace a pomůcky týkající se výrobků Lenze najdete na internetové stránce:
www.Lenze.cz à Ke stažení

O této dokumentaci
Popis dokumentu
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Způsoby zápisu a konvence
Pro odlišení různých druhů informací se v tomto dokumentu používají konvence.
Způsob zápisu čísel
 oddělovač desetinných míst tečka Zásadně se používá pro označení desetinného místa.

Příklad: 1 234.56
Výstražná upozornění
 výstražná upozornění UL UL používají se v anglickém a francouzském jazyce
 výstražná upozornění UR UR
Označení textu
 nástroje pro projektování » « software

Příklad: »Engineer«, »EASY Starter«
Symboly
 odkaz na stránky ¶ Odkazuje na jinou stránku s doplňujícími informacemi.

Příklad: ¶ 16 = viz strana 16
 odkaz na dokumentaci , Odkazuje na jinou dokumentaci s doplňujícími informacemi.

Příklad: , EDKxxx = viz dokumentace EDKxxx

Podoba bezpečnostních pokynů

NEBEZPEČÍ!
Označuje mimořádně rozsáhlou nebezpečnou situaci. Při nedodržení tohoto pokynu dojde
k těžkému poranění s trvalými následky nebo k usmrcení.

VÝSTRAHA!
Označuje mimořádně rozsáhlou nebezpečnou situaci. Při nedodržení tohoto pokynu může
dojít k těžkému poranění s trvalými následky nebo smrtelnému zranění .

UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečnou situaci. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k lehkému nebo
střednímu poranění.

POZNÁMKA!
Označuje nebezpečí hmotných škod. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít ke hmotným
škodám.

O této dokumentaci
Způsoby zápisu a konvence
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Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny
Nebudete-li dodržovat následující základní bezpečnostní pokyny, může to vést k těžkému
poranění osob a materiálním škodám!
• Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
• Nikdy neuvádějte výrobek do provozu, pokud jsou na něm viditelné škody.
• Výrobek nikdy technicky neupravujte.
• Nikdy neuvádějte do provozu neúplně smontovaný výrobek.
• Výrobek nikdy neprovozujte bez potřebných krytů.
• Všechny zásuvné připojovací svorky připojujte a odpojujte pouze ve stavu bez napětí.
• Výrobek vyjměte ze zařízení, pouze pokud zařízení není pod napětím.
• V závislosti na stupni krytí mohou mít výrobky během provozu i po jeho ukončení některé

díly vodivé, pohyblivé či rotující. Povrchy mohou být horké.
• Dodržujte pokyny obsažené v příslušné dokumentaci. Je to předpokladem pro bezpečný a

bezporuchový provoz a pro dosažení uvedených vlastností výrobku.
• Provozně technické pokyny a části zapojení, které jsou uvedeny v související dokumentaci,

představují pouze návrhy, jejichž přenositelnost pro konkrétní aplikaci musí být prověřena.
Za vhodnost uvedených postupů a doporučených zapojení nepřebírá výrobce žádné záruky.

• Všechny práce s výrobkem a na výrobku smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
IEC 60364 příp. CENELEC HD 384 definují kvalifikaci těchto osob:
- Jsou seznámené s instalací, montáží, uváděním do provozu a provozem výrobku.
- Mají odpovídající kvalifikaci pro svou činnost.
- Znají všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, směrnice a zákony platné

na místě používání a dokážou je aplikovat.

Používání ke stanovenému účelu
• Výrobek je profesionální provozní prostředek, který je určen k použití při podnikání,

v určitých profesích nebo průmyslu a ne k prodeji široké veřejnosti. IEC 60050
[IEV 161‑05‑05]

• Aby se zabránilo zranění osob a škodám na majetku, musí být použity nadřazené
bezpečnostní a ochranné systémy!

• Všechny přepravní pojistky musí být odstraněny.
• Šrouby s okem na motorech nejsou vhodné pro transport kompletních elektropřevodovek.
• Výrobek smí být provozován pouze při splnění předepsaných podmínek použití

a v předepsaných montážních polohách.
• Výrobek smí být provozován pouze s měniči frekvence.
• Vestavěné brzdy nesmí být používány jako bezpečnostní brzdy.
• Výrobek nesmí být provozován v soukromých prostorách, v oblastech s nebezpečím

výbuchu a v oblastech se škodlivými plyny, oleji, kyselinami a zářením.

Bezpečnostní pokyny
Základní bezpečnostní pokyny

6



Zbytková nebezpečí
I při dodržení uvedených pokynů a uplatnění ochranných opatření mohou zbytková rizika
přetrvávat.

Uživatel musí při posuzování rizik svého stroje / systému vzít v úvahu uvedená zbytková rizika.
Nedodržení může vést k vážnému poranění osob a materiálním škodám!

Výrobek
Dodržujte pokyny na výstražných štítcích výrobku a jejich význam!

Nebezpečné elektrické napětí:
Před zahájením prací na výrobku zkontrolujte, jestli jsou všechny výkonové přípojky bez napětí!
Výkonové svorky jsou po odpojení od elektrické sítě ještě po dobu uvedenou u symbolu pod nebezpečným elektrickým napětím!

Vysoký svodový proud:
Stacionární instalaci a připojení vodiče PE proveďte podle normy:
EN 61800‑5‑1 / EN 60204‑1

Horký povrch:
Používejte osobní ochranné prostředky nebo počkejte na vychladnutí!

Ochrana osob
• Výkonové svorky mohou ve vypnutém stavu nebo při zastaveném motoru vést napětí.

- Před započetím prací je nutné zkontrolovat, zda jsou výkonové svorky bez napětí.
• Na komponentech pohonu může vznikat napětí (např. kapacitní, způsobené napájením

měniče).
- Je třeba zajistit pečlivé uzemnění označených míst příslušných komponentů.

• Horké povrchy mohou způsobit popáleniny.
- Zajistit ochranu před dotykem.
- Používat osobní ochranné prostředky nebo počkat na vychladnutí.
- Zamezit styku s hořlavými látkami.

• Riziko poranění rotujícími částmi.
- Před zahájením práce na pohonném systému vyčkat, dokud se motor nezastaví.

• Hrozí riziko nechtěných startů nebo úrazu elektrickým proudem.

Ochrana motoru
• Vestavěná teplotní čidla nepředstavují plnou ochranu stroje.

- V případě potřeby omezit maximální proud. Nastavit parametry měniče tak, aby
po několika sekundách provozu s I > IN došlo k jeho vypnutí, a to zvláště při nebezpečí
zablokování.

- Vestavěná ochrana proti přetížení nezamezí přetížení za všech podmínek.
• Pojistky nepředstavují ochranu motoru.

- Použít proudově závislý motorový jistič.
- Použít vestavěná teplotní čidla.

• Příliš velké točivé momenty způsobují ulomení hřídele motoru.
- Nepřekračovat maximální točivé momenty podle technických údajů na typovém štítku.

• Možnost výskytu radiálních sil na hřídeli motoru.
- Nutnost přesného vzájemného vycentrování hřídele motoru a hřídele stroje.

Bezpečnostní pokyny
Zbytková nebezpečí
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Informace o výrobku

Identifikace výrobků

Typové štítky

Synchronní servomotory

L

Brake

151

4
33.1

14.1

8.2 8.3 8.4

10.2 10.3

11 18

2 14.2
5.5 5.2
5.6
5.8 14.3

5.10

27
5.4
5.11

22
5.3

30

5.9

Poz.
 

Obsah

1  Výrobce / výrobní závod
2  Druh motoru
4  Typ motoru
5  Technické údaje
 5.2 Jmenovitý točivý moment
 5.3 Jmenovité otáčky
 5.4 Jmenovitá frekvence
 5.5 Jmenovité napětí
 5.6 Jmenovitý proud
 5.8 Jmenovitý výkon [kW]
 5.9 Účinnost
 5.10 Trvalý klidový točivý moment
 5.11 Indukované napětí Uin [V]

8  Brzda
 8.2 Připojovací napětí brzdy
 8.3 Elektrický příkon
 8.4 Brzdný moment
10  Výrobní údaje
 10.2 Materiálové číslo
 10.3 Sériové číslo
11  Čárový kód
14  Doplňující údaje motoru
 14.1 Teplotní třída
 14.2 Stupeň krytí
 14.3 Ochrana motoru
15  Platné konformity, aprobace a certifikace
18  Rok výroby / týden výroby
22  C86 = kód motoru pro nastavení parametrů regulátoru (kód 0086)
27  Přípustná teplota okolí (např. Ta < 40 °C)
30  Hmotnost
33  Údaje snímačů
 33.1 Typ snímače

Informace o výrobku
Identifikace výrobků
Typové štítky
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Ochrana motoru:
Pro teplotní čidla „1x PT1000 + 2x PTC“ se na typovém štítku uvádí zkrácené
označení „PT1k+2PTC“.

Informace o výrobku
Identifikace výrobků

Typové štítky
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Kódy výrobků

Kód výrobku pro synchronní servomotory m850
Příklad M 8 5 A S 120 S 25 5 S 0 R C C 0

Význam Varianta Kód výrobku
Segment portfolia  M               
Druh výrobku 8  8              
Úroveň výrobku 5   5             
Generace výrobku 1    A            
Typ výrobku synchronní servomotor     S           
Výška příruby 120      120          

140      140          
190      190          

Délka motoru krátký       S         
střední       M         
dlouhý       L         

Otáčky 25 x 100 ot/min        25        
30 x 100 ot/min        30        
32 x 100 ot/min        32        
40 x 100 ot/min        40        

Stupeň krytí IP5x         5       
IP6x         6       

Chlazení bez chlazení          S      
Brzda bez brzdy           0     

pružinová brzda           F     
brzda s permanentními magnety           P     

Snímač zpětné vazby resolver            R    
snímač absolutní hodnoty            A    
digitální snímač absolutní
hodnoty s protokolem Hiperface
DSL®

           D    

Certifikace výrobku CE             C   
CE; cULus             L   

Výrobce Lenze              C  
Interní klíč                0

Informace o výrobku
Identifikace výrobků
Kódy výrobků
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Výrobkový kód systémů zpětné vazby
Příklad AS 1024 - 8 V - K 2

Význam Varianta Kód výrobku
Řada výrobků resolver RS       
 resolver pro bezpečnostní funkce RV       
 inkrementální snímač IG       
 inkrementální snímač s komutačním

signálem
IK       

 snímač absolutní hodnoty, single-turn AS       
 snímač absolutní hodnoty, multi-turn AM       
Číslo 2pól. resolver pro servomotory  0      
 2pól. resolver pro asynchronní motory  1      
 počet pólpárů resolveru  2

3
4
...

     

 počet bitů, kroků nebo dílků na otáčku  20
32

128
512

1024
2048

...

     

Napájecí napětí    5 V
8 V

15 V
24 V

...

   

Rozhraní nebo úroveň
signálu

Standardní        

 
 

 TTL      T  
 HTL (pro inkrementální snímač)      H  
 Hiperface (pro snímač absolutní

polohy)
     H  

 EnDat      E  
 SinCos 1 Vss      S  
 digitální      D  
Pro bezpečnostní funkci        
 TTL      U  
 HTL (pro inkrementální snímač)      K  
 Hiperface (pro snímač absolutní

polohy)
     K  

 EnDat      F  
 SinCos 1 Vss      V  
 digitální      D  
Safety Integrity Level (SIL)       1

2
3
4

Informace o výrobku
Identifikace výrobků

Kódy výrobků
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Výbava
Následující obrázek poskytuje přehled prvků a připojovacích míst na výrobku. Poloha, velikost
a vzhled se mohou lišit.

Kontrola teploty

Zpětná vazba

Chlazení

Připojení motoru

Pružinová brzda

Výstupní hřídel

Výstupní příruba

Informace o výrobku
Výbava
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Přeprava
• Zajistěte odborné zacházení.
• Zkontrolujte, zda jsou součásti bezpečně namontované. Uvolněné součásti zajistěte nebo

odstraňte.
• Používejte pouze bezpečně připevněné přepravní pomůcky (např. šrouby s okem nebo

nosné plechové úchyty).
• Během přepravy nepoškozujte žádné součásti.
• Zabraňte elektrostatickým výbojům na elektronických komponentech a kontaktech.
• Vyhněte se nárazům.
• Ověřte si nosnost zvedacích zařízení a zařízení pro manipulaci břemene. Hmotnosti

naleznete v dodacích listech.
• Náklad zajistěte proti převrácení a pádu.
• Je zakázáno zdržovat se pod zavěšeným břemenem.

Přeprava
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Skladování
Skladování do jednoho roku:
• pokud možno v originálním balení výrobce,
• v suchém prostředí bez vibrací a agresivní atmosféry,
• chránit před prachem a rázy,
• v klimatických podmínkách podle technických údajů.

- 4Okolní podmínky ^ 29

Skladování
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Mechanická instalace

Důležitá upozornění
• Namontujte výrobek v souladu s informacemi v kapitole „Normy a podmínky použití“.
4Normy a podmínky použití ^ 28

• Technické údaje a informace o podmínkách připojení jsou uvedeny na typovém štítku
a v této dokumentaci.

• Okolní média – zejména chemicky agresivní – mohou napadat hřídelová těsnění, lak
a plasty.

• Firma Lenze nabízí speciální povrchovou ochranu a ochranu proti korozi.
 

Příprava
• Chraňte hřídelové těsnicí kroužky před kontaktem s rozpouštědly.
• Odstraňte ochranné krytky z hřídelí.
• Odstraňte důkladně antikorozní přípravky z výstupní hřídele a příruby.
• Přenosové prvky nasazujte na výstupní hřídel jen pomocí existujícího středicího závitu.
• Výstupní hřídel a přenosové prvky přesně osově vyrovnejte, abyste zabránili pnutí.
• Řemenice, řetězová nebo ozubená kola montujte pokud možno blízko osazení hřídele, aby

namáhání hřídele na ohyb a síly v ložisku byly co nejmenší.
• Všechny šroubové spoje utáhněte předepsaným momentem a zajistěte běžně dostupným

lepidlem na zajišťování šroubů.
• Zkontrolujte poškození laku a řádně ho opravte.

Instalace
• Montážní plochy musí být rovné, torzně tuhé a bez vibrací.
• Musí být schopné zachycovat síly a momenty vyskytující se za provozu.
• Zajistit nerušené větrání.
• U provedení s ventilátorem dodržujte minimální vzdálenost 10 % vnějšího průměru krytu

ventilátoru ve směru sání.

Rozměry

Rozměry jsou obsaženy v konstrukčních podkladech.

Mechanická instalace
Důležitá upozornění
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Montáž
Přenosové prvky
• Nasazujte a stahujte je pouze s pomocí vhodných přípravků.
• Pro nasazování použijte středicí otvor na hřídeli motoru.
• Vyvarujte se rázů a úderů.
• Při použití řemenových pohonů napněte řemen kontrolovaným způsobem podle pokynů

výrobce.
• Zajistěte montáž bez pnutí.
• Malé nepřesnosti vyrovnejte použitím vhodných elastických hřídelových spojek.
Připevnění
• Používejte šrouby nejméně s třídou pevnosti 8.8.
• Dodržujte předepsané utahovací momenty.
• Zajistěte spoje proti samovolnému povolení.
• V případě střídavého zatížení doporučujeme mezi přírubu a montážní plochu nanést

anaerobně vytvrzované lepidlo.

závit  M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Pevnost  Utahovací moment Nm ±10 %
 8.8 Nm 1.3 3.0 5.9 10.1 24.6 48 84 206 415 714 1050 1428
 10.9 Nm 1.9 4.6 8.6 14.9 36.1 71 123 302 592 1017 1496 2033

Mechanická instalace
Montáž
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Elektrická instalace

Důležitá upozornění

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí poranění a popálení nebezpečným napětím
Na výkonových svorkách může být i ve vypnutém stavu nebo při zastaveném motoru elektrické
napětí, které může způsobit život ohrožující arytmii a těžké popáleniny.
▶ Odpojte výrobek od elektrické sítě.
▶ Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou výkonové svorky bez napětí.

• Při práci s výrobky pod napětím dodržujte platné národní předpisy týkající se prevence
úrazů.

• Elektrickou instalaci provádějte podle platných předpisů, jakými jsou např. průřezy vodičů,
jištění, připojení ochranného vodiče.

• Za dodržení mezních hodnot požadovaných v souvislosti s předpisy EMK odpovídá výrobce
zařízení nebo stroje.

Provoz s cizím měničem frekvence
Maximální amplituda pulzního napětí Upk = 1560 V na svorkách motoru nesmí být překročena.
Minimální doba náběhu impulsu přitom musí být tR = 0.1 µs.

Pokud nelze vyloučit, že budou překročeny přípustné napěťové špičky nebo že doba náběhu
pulzu bude kratší, než je stanovená minimální doba náběhu, je nutné provést následující
opatření:
• Snížení napětí meziobvodu (provozní prahová hodnota napětí brzdného spínače)
• Použití filtrů a tlumivek
• Použití speciálních motorových vodičů

Příprava

Pokyny pro elektrické připojení naleznete v přiloženém návodu k montáži.

Kabeláž odpovídající požadavkům EMK

Zapojení v souladu s požadavky EMK je podrobně popsáno v dokumentaci
k měničům frekvence firmy Lenze.

Elektrická instalace
Důležitá upozornění
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Připojení motoru

Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN

Poloha přípojek
Standardní připojení Jednokabelová technologie (OCT)

1
2

3

Poloha Význam Poloha Význam
1 Zásuvný 6pólový konektor ICN-M23

Zásuvný 8pólový konektor ICN-M40
• silové připojení
• připojení brzdy
• připojení PE

3 Pro jednokabelovou technologii (OCT)
Zásuvný konektor ICN-M23 Hybrid
Zásuvný konektor ICN-M40 Hybrid
• silové připojení
• připojení brzdy
• připojení PE
• připojení digitálního snímače absolutní hodnoty
• připojení teplotních čidel

2 Zásuvný konektor ICN-M23
• připojení zpětné vazby
• připojení teplotních čidel

Přiřazení motor-konektor ICN
Standardní připojení: silové připojení a připojení brzdy
Jednokabelová technologie (OCT): silové připojení, připojení brzdy, zpětné vazby a teplotního čidla

Motor Konektor Motor Konektor Motor Konektor
m850-S120/S3960 ICN-M23 m850-S140/S3240 ICN-M23 m850-S190/S3000 ICN-M23
m850-S120/M3960 ICN-M23 m850-S140/M3240 ICN-M23 m850-S190/M3000 ICN-M40
m850-S120/L3960 ICN-M23 m850-S140/L3240 ICN-M40 m850-S190/L2520 ICN-M40

Elektrická instalace
Připojení motoru
Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN
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Standardní připojení
Silové připojení a připojení brzdy

Osazení konektoru ICN-M23
6pólový

6

1 2

4

5

+

 

ICN M23, 6pólový
Kontakt Označení Význam
PE PE ochranný vodič
1 BD1 Brzda DC +/AC
2 BD2 Brzda DC -/AC
4 U výkonová fáze U
5 V výkonová fáze V
6 W výkonová fáze W

Osazení konektoru ICN-M40
8pólový

12

W U

V- +

+

 

ICN M40, 8pólový
Kontakt Označení Význam
+ BD1 klidová brzda +
- BD2 klidová brzda –
PE PE ochranný vodič
U U výkonová fáze U
V V výkonová fáze V
W W výkonová fáze W
1  neobsazeno
2  neobsazeno

Elektrická instalace
Připojení motoru

Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN
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Připojení zpětné vazby a teplotního čidla
Osazení konektoru ICN-M23
resolver

1
2

3
4 5

6

7
8

9

10

11

12

P

Code 0°  

ICN M23 pro resolver
Kontakt Označení Význam
1 +Ref transformátorová vinutí
2 -Ref transformátorová vinutí

3 +VCC ETS napájení: elektronický typový štítek (jen u motorů a měničů frekvence,
které tuto funkci podporují)

4 +COS statorová vinutí cosinus
5 -COS statorová vinutí cosinus
6 +SIN statorová vinutí sinus
7 -SIN statorová vinutí sinus
8  neobsazeno
9  neobsazeno
10 Schirm stínění tělesa snímače
11 + kontrola teploty: PT1000
12 - kontrola teploty: PT1000

Osazení konektoru ICN-M23
Inkrementální snímač a snímač absolutní hodnoty SinCos Hiperface©

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12
P

Code 20°  

ICN M23 pro inkrementální snímače a snímače absolutní hodnoty SinCos Hiperface
Kontakt Označení Význam
1 B stopa B/+SIN
2 A¯ stopa A invers/-COS
3 A stopa A/+COS
4 +UB napájení +
5 GND zem
6 Z¯ nulová stopa invers/-RS485
7 Z nulová stopa/+RS485
8  neobsazeno
9 B¯ stopa B invers/-SIN
10 Schirm stínění tělesa snímače
11 + kontrola teploty: PT1000
12 - kontrola teploty: PT1000

Elektrická instalace
Připojení motoru
Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN
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Jednokabelová technologie (OCT)
Silové připojení, připojení brzdy, zpětné vazby a teplotního čidla
Osazení konektoru ICN-M23 Hybrid
Pro jednokabelovou technologii (OCT) s digitálním snímačem absolutní hodnoty

1
2

3
4

UAB

WDC

V
+

 

ICN M23 hybrid pro jednokabelovou technologii (OCT) s digitálním snímačem absolutní hodnoty
Kontakt Označení Význam
U U výkonová fáze U
V V výkonová fáze V
W W výkonová fáze W
PE PE PE
A BD1 klidová brzda +
B BD2 klidová brzda –
C + Doplňkové monitorování teploty: PTC +
D - Doplňkové monitorování teploty: PTC –
1  neobsazeno
2 + VCC/data +
3 - GND/data -
4  neobsazeno

Elektrická instalace
Připojení motoru

Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN
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Osazení konektoru ICN-M40 Hybrid
Pro jednokabelovou technologii (OCT) s digitálním snímačem absolutní hodnoty

N W

U V

1
2 +-

DSL1

DSL2

B A

PE

 

ICN M40 hybrid pro jednokabelovou technologii (OCT) s digitálním snímačem absolutní hodnoty
Kontakt Označení Význam
U U výkonová fáze U
V V výkonová fáze V
W W výkonová fáze W
A BD1 klidová brzda +
B BD2 klidová brzda –
PE PE PE
N  neobsazeno
DSL1 + VCC/data +
DSL2 - GND/data -
+  neobsazeno
-  neobsazeno
1 + Doplňkové monitorování teploty: PTC +
2 - Doplňkové monitorování teploty: PTC –

Elektrická instalace
Připojení motoru
Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN
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Montáž zásuvného konektoru ICN

POZNÁMKA!
Vodiče pod napětím!
Možné poškození konektoru.
▶ Konektor nikdy nevytahujte, když je pod napětím!
▶ Před odpojením konektoru zablokujte měnič frekvence!

POZNÁMKA!
Ztráta deklarovaného stupně krytí v důsledku nesprávné montáže!
Možnost poruchy.
▶ Zásuvný konektor ICN se šroubovým spojem: neodstraňujte O-kroužek.
▶ Zásuvný konektor ICN s bajonetovým spojem: sejmout a recyklovat O-kroužek.

 1  

1. Při spojování zásuvného konektoru s konektorem motoru se ujistěte, že orientační značky
(poz. 1) jsou umístěny proti sobě.

2. Převlečnou matici konektoru utáhněte rukou!

Motory s dodatečným připojením ochranného vodiče
Jako další ochranné opatření je možné v případě potřeby připojit ke skříni motoru druhý
ochranný vodič:
• Použijte otvor na skříni motoru označený PE.
• Odstraňte lak z kontaktní plochy okolo otvoru.
• Zajistěte elektricky dobře vodivý kontakt.
• Vytvořte trvale spolehlivé elektrické připojení.

Elektrická instalace
Připojení motoru

Připojení pomocí zásuvných konektorů ICN
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Uvedení do provozu

Důležitá upozornění

POZNÁMKA!
Nebrzďte motor zkratováním vedení.
Při brzdění zkratem může dojít k poškození motoru.

Před prvním spuštěním
• Je pohon napohled nepoškozený?
• Je mechanické připevnění v pořádku?
• Je elektrické připojení v pořádku?
• Jsou rotující díly a plochy, které mohou dosáhnout vysokých teplot, chráněny před

dotykem?
• Je během zkušebního provozu bez pohonných komponentů pero na hřídeli radiálně

zajištěno?
• Jsou všechny šroubové spoje mechanických a elektrických dílů pevně dotaženy?
• Je zajištěn volný přívod a odvod chladicího vzduchu?
• Je ochranný vodič správně připojený?
• Jsou ochranná zařízení proti přehřátí funkční, např. vyhodnocování údajů ze snímače

teploty?
• Jsou ve frekvenčním měniči nastaveny správné parametry pro daný motor?
• Je pořadí fází zapojeno správně?
• Je při použití PE připojení na skříni motoru zajištěn elektricky dobře vodivý kontakt?

Před prvním zapnutím po delší odstávce nebo po generální opravě motoru zkontrolujte
izolační odpor, protože v něm mohlo dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.
• Při hodnotách ≤1 kΩ na 1 Volt jmenovitého napětí není izolační odpor dostatečný a nesmí

být připojeno žádné napětí.
• Vysoušejte vinutí, dokud izolační odpor nedosahuje hodnoty >1 kΩ na 1 Volt jmenovitého

napětí.

Kontrola funkčnosti
Po uvedení do provozu zkontrolujte všechny jednotlivé funkce pohonu:
• směr otáčení s motorem odpojeným od stroje,
• průběh točivého momentu a odběr proudu,
• funkci systému zpětné vazby,
• funkci brzdy.
Během provozu provádějte pravidelné kontroly. Přitom dávejte pozor především na:
• neobvyklé zvuky,
• neklidný chod,
• zvýšené vibrace,
• uvolněné připevňovací prvky,
• stav elektrických vedení,
• změny otáček,
• nánosy usazenin na pohonu a v chladicích kanálech.

Uvedení do provozu
Důležitá upozornění
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Údržba

VÝSTRAHA!
Nebezpečí poranění při nedodržení následujících bezpečnostních opatření
Nebudete-li dodržovat následující bezpečnostní opatření, může to vést k těžkému poranění
osob a materiálním škodám.
▶ Všechny práce na pohonném systému provádějte jen při odpojeném napájecím napětí.
▶ Počkejte, dokud povrch nevychladne.
▶ Odpojte pohonný systém od zátěže nebo zajistěte zátěže působící na pohon.
▶ Ochraňte motory před vniknutím cizích těles.

• Povrchy pravidelně čistěte.
• U provedení s ventilátorem: Pravidelně čistěte cesty pro přívod nasávaného vzduchu.

Brzda
• Brzdy nejsou zvenku přístupné.
• Údržbu brzdy smí provádět pouze servis firmy Lenze.

Zpětná vazba

VÝSTRAHA!
Funkční bezpečnost
Některé systémy zpětné vazby podporují bezpečnostní funkce podle požadavků 2006/42/ES:
Směrnice o strojních zařízeních [UKCA: S.I. 2008/1597 - The Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008].
Neodborná manipulace s bezpečnostním snímačem vede ke ztrátě bezpečnostních funkcí.
▶ Opravu nebo výměnu bezpečnostního snímače smí provádět pouze servisní oddělení firmy

Lenze nebo jím zplnomocněné osoby.

Údržba
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Oprava

POZNÁMKA!
Doporučujeme přenechat provádění všech oprav servisnímu oddělení firmy Lenze.

Pokud se při provozu pohonného systému vyskytnou závady:
• Nejprve zkontrolujte možné příčiny závady podle 4Diagnostika a odstranění závad ^ 27
• Jestliže nelze závadu odstranit pomocí uvedených opatření, informujte prosím servisní

oddělení firmy Lenze. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně této dokumentace.

Oprava
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Diagnostika a odstranění závad

Poruchy funkce
Pokud se během provozu pohonu vyskytnou potíže, pomůže vám níže uvedená tabulka určit
jejich příčiny. Jestliže nelze závadu pomocí těchto opatření odstranit, informujte prosím
servisní oddělení firmy Lenze.

Závada Možné příčiny Odstranění
Motor se příliš zahřívá
 
Posouzení lze provést pouze měřením povrchové
teploty:
• motory bez ventilace >140 °C
• motory s vlastní nebo cizí ventilací > 110 °C
 

Nedostatečné množství chladicího vzduchu,
cesty chladicího vzduchu jsou ucpané.

Zajistěte ničím nerušený přívod a odvod
chladicího vzduchu.

Chladicí vzduch je předehřátý. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu.
Přetížení – při normálním napětí sítě je proud
příliš velký a otáčky příliš nízké.

Použijte větší pohon (stanovení měřením
výkonu).

Překročeny hodnoty jmenovitého druhu
provozu (S1 až S8 IEC/EN 60034-1)

Jmenovitý druh provozu přizpůsobte
předepsaným provozním podmínkám. Určení
správného pohonu provede odborník nebo
zákaznický servis Lenze.

Uvolněný kontakt napájecího vedení (občasný
chod na jednu fázi!)

Opravte uvolněný kontakt.

Spálená pojistka (chod na jednu fázi!) Vyměňte pojistku.
Přetížení pohonu Zkontrolujte zatížení a případně je snižte

prodloužením času rozběhu.
Zkontrolujte teplotu vinutí.

Zhoršený odvod tepla usazenými nečistotami Vyčistěte povrch a chladicí žebra pohonů.
Odvodu tepla brání tepelně izolovaná nástavba. Při projektování zohledněte informace o účinku

montážní příruby na chlazení.
Motor se náhle zastaví a již se nerozběhne. Aktivace kontroly přetížení měniče frekvence Zkontrolujte nastavení měniče frekvence.

Snižte zatížení prodloužením času rozběhu.
Nesprávný směr otáčení motoru, správné
zobrazení na měniči frekvence

Přepólovaný motorový kabel Zkontrolujte polaritu a případně ji opravte.
Přepólované vedení zpětné vazby

Motor se točí normálně, nemá ale očekávaný
točivý moment.

Cyklicky prohozený kabel motoru
Nejsou zapojené všechny fáze motoru.

Zapojte správně fáze motorového kabelu.

Motor se točí nekontrolovaně jedním směrem
s maximálními otáčkami.

Cyklicky prohozený kabel motoru Zkontrolujte připojení motoru, příp. je opravte.
Přepólované vedení zpětné vazby Zkontrolujte připojení zpětné vazby, příp. je

opravte.
Motor se otáčí pomalu v jednom směru, nedá se
ovlivnit měničem frekvence.

Přepólovaný kabel motoru nebo kabel zpětné
vazby

Zkontrolujte polaritu a případně ji opravte.

Neklidný chod Nedostatečné stínění motorového nebo
resolverového kabelu

Zkontrolujte stínění a zemnění.

Příliš velké zesílení měniče frekvence Přizpůsobte zesílení měniče (viz návod
k obsluze měniče frekvence).

Vibrace Spojovací prvky nebo pracovní stroj jsou špatně
vyvážené.

Dodatečné vyvažte.

Nedostatečné vyrovnání hnací větve Znovu vyrovnejte navazující komponenty
stroje, příp. překontrolujte základy.

Uvolněné připevňovací šrouby Zkontrolujte a zajistěte šroubové spoje.
Hlučný chod Cizí předměty uvnitř motoru Příp. oprava u výrobce

Poškození ložiska

Diagnostika a odstranění závad
Poruchy funkce
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Technické údaje

Normy a podmínky použití

Prohlášení o shodě a aprobace
Další informace a certifikace naleznete zde:
m850 synchronous servo motors (Lenze.com)
Evropa
Země Shoda/certifikace Označení na výrobku
Evropská unie CE Značka CE
Euroasijská hospodářská unie (EAEU) EAC Značka EAC
Velká Británie UKCA Značka UKCA

Amerika
Země Shoda/certifikace Označení na výrobku
Kanada CSA

Značka cULus
USA UL

Asie
Země Shoda/certifikace Označení na výrobku

Čína -
Značka CEL
Značka EFUP

Ochrana osob a ochrana přístrojů
Stupeň krytí
 

- EN IEC 60529,EN IEC
60034-5

IP54 Údaj platí pro smontovaný stav připravený
k provozu IP65

Teplotní třída
 - EN IEC 60034-1 F (155 °C) Izolace

Přípustné napěťové namáhání
 

-
IEC 60034-18-41 IVIC C při 500 V

 IEC/TS
60034-25:2007 Mezní křivka A pulzního napětí

Údaje o EMK
Vyzařované rušení
 - EN IEC 60034-1 Nutnost konečného celkového zhodnocení pohonného systému

Odolnost proti rušení
 - EN IEC 60034-1 Nutnost konečného celkového zhodnocení pohonného systému

Technické údaje
Normy a podmínky použití
Prohlášení o shodě a aprobace
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Okolní podmínky
Klimatické podmínky

 
Skladování EN 60721-3-1:1997

1K3 (–20 až +40 °C) > 3 měsíce
1K3 (–20 až +60 °C) < 3 měsíce

přeprava EN 60721-3-2:1997 2K3 (–20 až +70 °C)

provozu EN 60721-3-3:1995 +
A2:1997

3K3 (–10 až +40 °C)
provoz, bez brzdy

 3K3 (–20 až +40 °C)

Nadmořská výška instalace
 0 až 1 000 m n.m.

-
Bez redukce proudu

 1000 ...
2 000 m n. m. snížit jmenovitý výstupní proud o 5 %/1 000 m

Vlhkost vzduchu
 - - střední relativní vlhkost 85 % Bez orosení

Odolnost proti vibracím

 
provozu EN 60721-3-3:1995 +

A2:1997
3M5 Jen při provozu se zpětnou vazbou AM20-8V-D

nebo AM20-8V-D2
 3M6

Stupeň vibrací
 - EN IEC 60034-14 A

Rychlost kmitání
 Volné zavěšení - 1.6 mm/s

Radiální házivost, čelní házivost, souosost

 - EN 50347 / IEC
60072-1 Standardní třída

Technické údaje
Normy a podmínky použití

Okolní podmínky
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Rozměrová data

Síťové napájení měničů 400 V, motory s vlastním chlazením
Motor  M85AS120S40 M85AS120M4

0
M85AS120L40 M85AS140S32 M85AS140M3

2
M85AS140L32

Klidový točivý moment M0 Nm 6.50 11.0 15.0 11.0 21.0 28.0

Jmenovitý točivý moment MN Nm 4.80 7.40 9.00 8.50 14.0 17.4

Max. točivý moment Mmax Nm 14.5 29.0 44.0 26.0 53.5 80.0

Jmenovité otáčky nN ot./min 3960 3960 3960 3240 3240 3240

Max. otáčky nmax ot./min 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Jmenovitý výkon PN kW 2 3.1 3.7 2.9 4.8 5.9

Klidový proud I0 A 5.50 8.80 12.1 7.40 14.0 18.0

Jmenovitý proud IN A 4.30 6.40 7.80 6.30 10.0 12.2

Max. proud Imax A 15.0 28.0 42.0 23.0 45.5 66.0

Jmenovité napětí UN V 330 330 320 340 330 330

Jmenovitá frekvence fN Hz 330 330 330 270 270 270

Moment setrvačnosti J kgcm² 6.50 12.4 18.2 15.7 30.1 44.6

Účinnost η  0.902 0.914 0.914 0.879 0.915 0.926

Konstanta točivého momentu Kt0 150

°C

Nm/A 1.18 1.25 1.24 1.49 1.50 1.56

Napěťová konstanta KELL 150

°C

V/
(1000/
min)

68.99 73.1 72.93 86.81 88.36 90.67

Odpor svorek statoru RUV 20

°C

Ω 2.24 1.02 0.63 1.436 0.562 0.366

Odpor svorek statoru RUV 150

°C

Ω 3.376 1.537 0.949 2.164 0.847 0.552

Induktivita statoru L mH 11.5 6.73 4.58 9.90 5.22 3.76

Hmotnost m kg 6.5 9.25 12.0 9.50 14.5 19.5

Technické údaje
Rozměrová data
Síťové napájení měničů 400 V, motory s vlastním chlazením
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Motor  M85AS190S30 M85AS190M30 M85AS190L25

Klidový točivý moment M0 Nm 27.0 46.0 67.0

Jmenovitý točivý moment MN Nm 16.0 24.0 35.0

Max. točivý moment Mmax Nm 71.0 120 200

Jmenovité otáčky nN ot./min 3000 3000 2520

Max. otáčky nmax ot./min 4500 4500 4500

Jmenovitý výkon PN kW 5 7.5 9.2

Klidový proud I0 A 16.0 26.8 30.8

Jmenovitý proud IN A 10.3 15.4 17.7

Max. proud Imax A 64.0 87.0 112

Jmenovité napětí UN V 340 330 345

Jmenovitá frekvence fN Hz 250 250 210

Moment setrvačnosti J kgcm² 60.8 117 193

Účinnost η  0.905 0.919 0.929

Konstanta točivého momentu Kt0 150

°C

Nm/A 1.69 1.72 2.18

Napěťová konstanta KELL 150

°C

V/
(1000/
min)

99.24 101.13 124.86

Odpor svorek statoru RUV 20

°C

Ω 0.452 0.196 0.16

Odpor svorek statoru RUV 150

°C

Ω 0.681 0.295 0.241

Induktivita statoru L mH 5.46 2.90 2.76

Hmotnost m kg 19.8 28.5 41.0

Technické údaje
Rozměrová data
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Upozornění pro oblast životního prostředí a recyklace
Firma Lenze je již mnoho let certifikována v souladu s celosvětovou normou pro
environmentální management (DIN EN ISO 14001). V rámci naší politiky ochrany životního
prostředí a související odpovědnosti za klimatické podmínky respektujte následující
upozornění, která se týkají nebezpečných přísad a recyklace výrobků firmy Lenze a jejich
obalů:

Na výrobky firmy Lenze se částečně vztahuje směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických
a elektronických přístrojích 2011/65/EU: Směrnice RoHS [UKCA: S.I. 2012/3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012]. Toto je odpovídajícím způsobem zdokumentováno v prohlášení
EU o shodě jakožto i se značkou CE.
 
Na výrobky firmy Lenze se nevztahuje směrnice EU 2012/19/EU: Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
[UKCA: S.I. 2013/3113 - The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013], částečně ale obsahují baterie/akumulátory
dle směrnice EU 2006/66/ES: Směrnice o bateriích [UKCA: S.I. 2009/890 - The Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009].
Od domovního odpadu oddělený způsob likvidace vyznačuje příslušný symbol "přeškrtnutého odpadkového koše".
Případně obsažené baterie/akumulátory jsou dimenzovány na životnost výrobku a nemusí být koncovým uživatelem vyměňovány ani
odstraňovány.
 
Výrobky firmy Lenze se obvykle prodávají v lepenkových nebo plastových obalech. Tyto obaly odpovídají směrnici EU 94/62/
ES: Směrnice o obalech a obalových odpadech [UKCA: S.I. 1997/648 - The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste)
Regulations 1997]. Požadovaný způsob likvidace ukazují symboly s "recyklačním trojúhelníkem" specifické pro jednotlivé materiály.
Příklad: "21 - Ostatní lepenka"
 

REACH Na výrobky firmy Lenze se vztahuje NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006: Nařízení REACH [UKCA: S.I. 2008/2852 - The REACH Enforcement
Regulations 2008]. Při stanoveném způsobu používání je působení látek na lidi, zvířata a životní prostředí vyloučeno.

Výrobky firmy Lenze jsou průmyslové elektrické a elektronické výrobky a budou předány k
odborné likvidaci. Mechanické i elektrické výrobky, jako jsou elektromotory, převodovky nebo
měniče frekvence, obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat a znovu použít. Řádná
recyklace a tím dosažení co nejvyššího oběhu druhotných surovin je proto z ekonomického
a ekologického hlediska velmi důležité a účelné.
• Koordinujte profesionální likvidaci se společností, která pro vás likvidaci zajišťuje.
• Vždy je-li to možné, oddělte mechanické a elektrické komponenty, obaly, nebezpečný

odpad (např. převodové oleje) a baterie/akumulátory.
• Separovaný odpad předejte k ekologické a řádné likvidaci (žádný domácí ani objemný

komunální odpad).
Co? Materiál Pokyny pro likvidaci
Palety dřevo Vraťte je výrobci, spedici nebo do systému sběru

recyklovatelného materiálu.
Balicí materiál papír, karton, lepenka, plasty Sbírejte a likvidujte odděleně.
Výrobky  
 elektronická zařízení kovy, plasty, desky plošných spojů, chladiče Jako elektronický šrot předejte k recyklaci společnosti

zabývající se jeho profesionální likvidací.
převodovky olej Olej vypusťte a zlikvidujte ho odděleně.

litina, ocel, hliník Zlikvidujte jako kovový šrot.
motory litina, měď, rotory, magnety, zalévací hmota Jako šrot z motorů předejte k recyklaci společnosti

zabývající se jeho profesionální likvidací.
Suché baterie/akumulátory  Staré baterie předejte k recyklaci společnosti zabývající

se jeho profesionální likvidací.

Další informace o odpovědnosti společnosti Lenze za životní prostředí
a klimatické podmínky a k problematice energetické účinnosti najdete na
internetu:
www.Lenze.cz à Hledaný pojem: "Udržitelnost"

Upozornění pro oblast životního prostředí a recyklace
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