
  Hajtómûvek potenciálisan robbanásveszélyes gázterekhez 

    Kiemelt ajánlások az üzembe helyezéshez és a karbantartáshoz 

 

16 
hu 

 
Ez a dokumentum a következõ gépkönyvek, utasítások kiegészítéseként szolgál: 
Ref. 3520 / Compabloc 3000,  Ref. 3996 / Orthobloc 3000,   Ref. 4031 / Manubloc 3000,   Ref. 2907 / Compabloc 2000, 
Ref. 3062 / Manubloc 2000, Ref. 2909 / Orthobloc 2000, és az általános tárolási utasítás Ref. 2557 
 
 
Hajtómûveink min. IP 55/IK 08 védettségi szint elõírásoknak felelnek meg, és mint gyártó, garantáljuk a hajtómûvek felületi 
hõmérsékletét is. A hajtómûvek II. csoportba sorolt robbanásveszélyes gázterekben való üzemhez alkalmasak � 
Zónabesorolás: Készülék kategória: 2 (Zóna 1) + Készülék kategória: 3 (Zóna 2). 
A hajtómûvek üzemmódja az alkalmazástól függ és a rendeléskor egyeztetendõ a gyártóval. 
 
Üzembe helyezés elõtt: 
 
Biztosítsa, hogy a termék adattábláján jelzett adatok kompatibilisek a telepítés helyének és módjának adataival, megfelelnek a 
telepítés körülményeinek: a robbanásveszélyes anyagtípus, a zóna besorolás, és a felületi hõmérséklet. 
Kövesse az utasításokat az ATEX kenési adatlapon (a termékhez mellékelve), amelyek az adott típusnak és a beépítési 
helyzetnek is megfelelnek. Távolítsa el port a termék felületérõl a telepítés elõtt. 
 

Hajtómû jelölés 
Cb      Compabloc hajtómû 
3333      hajtómû típus 
B3      üzemi helyzet 
S      rögzítési mód (S: talpas) 
N°      gyári szám (tétel) 
/ 001      gyári szám (/darabjel) 
i      pontos áttételi viszony 
min-1      fordulatszám (rpm) 
S      üzemmód (IEC) 

                EP ISO VG    ISO kenõolaj feltöltés jel 
                220    viszkozitás 40°C esetén [cSt] 
 

 
A �CE� jel jelöli, hogy a termék megfelel az 
Európai Unió vonatkozó Irányelveinek 
 
 

ATEX jelölés 
 
0080   INERIS (Felhatalmazott Szervezet) azonosító száma 

   ATEX robbanásbiztos termék jele 
II 2G k / II 2GD k  Group II, Kategória 2, Gáz / Group II, Kategória 2, Gáz-Por 
II 3G k / II 3GD k  Group II, Kategória 3, Gáz / Group II, Kategória 3, Gáz-Por 
T m(ax)   Maximum felületi hõmérséklet: a fenti táblázat szerint 
T lub   Kenõanyag hõmérséklet gyári teszt során (Ta 20°C) 
Jóváhagyás száma CE típusú vizsgálati jóváhagyás száma (INERIS) 
Ha jelölt   kiegészítõ jel az CE szerint 
 
 
Különleges ajánlások a használathoz és a biztonság érdekében 

 Kenés: lásd a karbantartási utasítást 
Ellenõrizze az olajszintet a mellékelt ATEX kenési utasításban foglaltak szerint. 
Szivárgás esetén a tömítések cseréjét csak szakképzet és jogosult személyzet végezheti.  
A rendszeres tisztítás is feltétlenül szükséges. 

 Hajtómûves motorok: állítsa be a motor túlterhelés védelmét a motor adattábláján feltüntetett értékre. 

 AP hajtómûvek: csatlakoztassa a hajtómû testét a földhöz 
� szíjas hajtás esetén � 
- a szíjnak antisztatikusnak és tûzállónak kell lennie 
- a szíj feszességét a gyártó elõírásainak megfelelõen állítsa be 
� láncos lánckerekes hajtás esetén � 
- a telepítés feleljen meg a gyártó elõírásainak és az ipari gyakorlatnak; biztosítsa a megfelelõ kenést. 

 

Ezt a dokumentumot meg kell kapnia végfelhasználónak. 

Hõmérsékleti osztály T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Max. felületi hõmérséklet G 450°C 300°C 200°C 135°C 100°C 85°C 
       
Hõmérsékleti osztály T4 T5     
Max. felületi hõmérséklet GD 125°C 100°C     
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Zóna 2  --  Csak hajtómû      Zóna 2 � Hajtómûves motor 

 
 
 

Zóna 1+2  --  Csak hajtómû     Zóna 1+2 � Hajtómûves motor 

 


