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1. Instrucţiuni privind folosirea acestei documentaţii tehnice
Pentru a înţelege această documentaţie tehnică şi pentru a o folosi mai efectiv, vă rugăm să
citiţi următoarele pagini.
Ţineţi întotdeauna minte următoarea regulă:
Respectarea acestei documentaţii este întotdeauna obligatorie, înainte de folosire, montare
sau punere în funcţiune. În afară de aceasta trebuie procedat conform normelor generale şi
locale de securitate.

1.1 Cine trebuie să cunoască această documentaţie tehnică?
Toate persoanele care lucrează într-un loc unde este amplasată maşina vibratoare cu motor
vibrator, trebuie să citească şi să înţeleagă integral aceste instrucţiuni, mai ales
instrucţiunile de securitate.
Toate operaţiile cu motorul vibrator pot fi efectuate numai de persoane calificate.
Electrotehnicienii trebuie să cunoască instrucţiunile privind racordarea electrică.
Persoanele de deservire trebuie să cunoască instrucţiunile privind întreţinerea şi reparaţia.
În general este valabil:
Fiecare persoană, care lucrează cu motorul vibrator, trebuie să cunoască această
documentaţie tehnică. Persoanele trebuie să fie calificate şi instruite. Exploatatorul este
obligat să instruiască corespunzător personalul.
Instrucţiunile de deservire sunt parte componentă a lotului de livrare a motorului vibrator
şi trebuie să fie întotdeauna la dispoziţia specialiştilor.
Persoanele calificate trebuie să fie instruite conform normelor de securitate şi trebuie să
respecte cu stricteţe instrucţiunile de securitate.

1.2 Ce trebuie respectat cu precădere
Reţineţi vă rog că această documentaţie tehnică:
 nu poate fi divizată sau modificată. Modificările în această documentaţie pot efectuate

doar de FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH.
 trebuie să fie pusă în întregime şi în apropierea maşinii vibratoare. Paginile lipsă sau

întreaga documentaţie tehnică poate fie cerută oricând de la FRIEDRICH
Schwingtechnik.
 trebuie să fie oricând accesibilă persoanelor, care deservesc motorul vibrator / maşina

vibratoare.
 trebuie să fie citită şi înţeleasă în întregime de personalul de deservire, care efectuează

lucrări de întreţinere sau reparaţii înaintea începerii lucrului la motorul vibrator.
 corespunde stării tehnice a motorului vibrator în perioada sa de livrare. Orice

modificări ulterioare trebuie să fie documentate în mod corespunzător şi anexate la
această documentaţie tehnică. Aceasta este valabil de asemenea pentru toate seturile de
documentaţie tehnică livrate cu motorul vibrator.
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 nu este parte componentă a nici unei promisiuni, contract sau relaţii juridice anterioare

sau actuale şi nici nu poate să o schimbe. Contractul de cumpărare, care de asemenea
conţine prevederi de garanţie integrale şi separat valabile, conţine toate obligaţiile
firmei FRIEDRICH Schwingtechnik faţă de client. Aceste prevederi contractuale de
garanţie nu sunt lărgite şi nici limitate prin documentaţia tehnică.

1.3 Explicarea pictogramelor folosite
Pictogramele următoare facilitează munca cu această documentaţie tehnică şi accelerează
căutarea informaţiilor.
Predaţi întotdeauna toate indicaţiile de avertizare utilizatorilor instalaţiei vibratoare.

i

Informaţii
Informaţii şi recomandări generale acordate de FRIEDRICH Schwingtechnik. Aliniatul
corespunzător întotdeauna facilitează înţelegerea sau uşurează munca dvs. Nu este
obligatorie citirea acestui aliniat. Nerespectarea nu duce nemijlocit la pericole sau pagube.

Controlul şi supravegherea
Acest semn vă atenţionează asupra controlului regulat legat de cablurile de racordare şi
îmbinările cu şuruburi. Nerespectarea acestui marcaj poate duce la periclitare sau la
pagube.

Prevenirea pagubelor materiale
Atenţionare la pericolul ridicat de defectare a motorului vibrator, de ex. la folosirea
sculelor neadecvate, lubrifianţilor neadecvaţi, pătrunderea impurităţilor în elementele de
propulsare, procedare incorectă la asamblare, transport neprofesional. Aliniatul
corespunzător trebuie citit şi înţeles. Nerespectarea acestui marcaj poate duce după caz la
primejdii sau pagube.

Sculă specială
Atenţionare la necesitatea folosirii sculelor speciale.

Citiţi vă rog
Atenţionare la normele şi documentele, care trebuie citite şi înţelese.

Avertizare generală
Această pictogramă reprezintă avertizare generală. Atenţionează la pericole, la funcţii
greşite posibile, la folosire incorectă sau la alte realităţi legate de securitatea muncii.
Aliniatul corespunzător trebuie necondiţionat citit şi înţeles. Nerespectarea acestui marcaj
poate duce după caz la primejdii sau pagube.

Avertizare la pericolul de rănire
Această pictogramă avertizează asupra pericolelor de rănire posibile. Atenţionează la
pericole, la folosire incorectă sau la alte realităţi legate de securitatea muncii. Acestei
avertizări trebuie acordată o atenţie de excepţie şi trebuie asigurate măsurile de securitate
adecvate. Aliniatul corespunzător trebuie necondiţionat citit şi înţeles. Nerespectarea
acestui marcaj poate duce după caz la primejdii sau pagube.

Avertizare la tensiune
Această pictogramă avertizează la tensiune electrică şi a pericolelor care rezultă din
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aceasta. Trebuie asigurate necondiţionat măsurile de prevenire adecvate. Aliniatul
corespunzător trebuie necondiţionat citit şi înţeles. Nerespectarea acestui marcaj poate
duce după caz la primejdii sau pagube.

Avertizare la transport
Această pictogramă avertizează la pericolul ridicat care apare în timpul transportului
motorului vibrator. Aliniatul corespunzător trebuie necondiţionat citit şi înţeles.
Nerespectarea acestui marcaj poate duce după caz la primejdii sau pagube.

Recomandări importante
Această pictogramă se referă la recomandări sau explicaţii importante. Aliniatul
corespunzător trebuie citit şi înţeles. Nerespectarea acestui marcaj nu duce nemijlocit la
pericole sau pagube dar poate influenţa funcţionarea maşinii.

2. Descriere generală
2.1 Sfera de folosire a motoarelor vibratoare
Motoarele vibratoare FRIEDRICH sunt destinate şi potrivite pentru propulsarea instalaţiilor
vibratoare, cum sunt de ex.: jgheaburi transportoare vibratoare, conducte vibratoare, căi transportoare
cu sită, maşini de sortare, căi transportoare în spirală, automate de sortare, grile de scoatere, suporturi
vibratoare, căi transportoare cu rezonanţă, mori vibratoare, uscătoare suporturilor fluide, rezervoare
vibratoare etc.
Alt mod de folosire nu se consideră ca o folosire indicată. FRIEDRICH Schwingtechnik nu preia nici
o răspundere pentru pagubele care reies din aceasta.
La folosirea indicată intră de asemenea respectarea instrucţiunilor de folosire şi aceasta mai ales a
regulamentelor de efectuare a controalelor şi întreţinerii.
Informaţiile tehnice pentru motoarele noastre, cum este tipul, viteza de rotaţie, momentul de lucru,
precum şi forţa centrifugă şi parametrii electrici, le găsiţi în prospectul pentru motoare vibratoare sau
pe fişa de date a motorului.
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2.1.1 Dispoziţia motoarelor şi sensul de rotire

1 motor = vibraţii circulare

2 motoare în sens invers = vibraţii lineare

2 motoare în acelaşi sens = vibraţii de torsiune

2.2. Folosire indicată
Motorul vibrator nu este o maşină funcţionabilă independent şi este destinat doar pentru
folosirea împreună cu o altă maşină. Punerea în funcţiune nu este admisă până ce nu este
stabilit că maşina funcţionabilă corespunde destinaţiei conform directivelor pentru maşini.
Motoarele vibratoare sunt destinate exclusiv pentru propulsarea instalaţiilor vibratoare.
Instalaţia vibratoare trebuie să fie dimensionată conform cerinţelor date de motorul
vibrator.
Motoarele vibratoare nu au voie să fie exploatate fără discurile centrifuge.
Parte componentă a folosirii indicate este de asemenea respectarea instrucţiunilor de
deservire.

3. Avertizare de securitate
Motorul vibrator se poate pune în funcţiune doar atunci când este montat pentru o utilizare
definită pe o maşină corespunzătoare şi împreună cu toate instalaţiile de protecţie.
Atenţie: La manipulările şi la lucrările pe motorul vibrator se poate ajunge la o rotire
neaşteptată a greutăţilor centrifuge ale motorului vibrator. Apare pericolul de impact sau
presare.
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 Persoanele sunt cu totul protejate doar atunci când motorul vibrator este închis integral.
 Motorul vibrator nu are voie să fie exploatat fără apărători de protecţie a greutăţilor

centrifuge.
 Racordarea electrică a motorului vibrator trebuie să fie protejată suficient.
 În cazul deteriorării izolaţiei conductoarelor de alimentare şi la lipsa carcasei cutiei cu

borne apare periclitarea vieţii prin influenţa acţiunii curentului electric! Aceste defecte
trebuie eliminate imediat.
 În spaţiile cu pericol de explozie se pot exploata doar motoarele vibratoare cu protecţie

Ex. În acest caz folosiţi motoarele noastre Atex.
 Toate lucrările legate de întreţinerea şi reglarea motorului vibrator se efectuează din

principiu cu motorul oprit. Înaintea începerii acestor lucrări asiguraţi-vă, că motorul nu
poate fi pornit accidental sau de către o persoană incompetentă.

4. Transportul
Motorul vibrator trebuie transportat cu o grijă corespunzătoare, pentru a nu se ajunge la
periclitarea persoanelor sau la defectarea motorului vibrator! În afara avertismentelor
următoare trebuie respectate normele generale şi locale de securitate.
Trebuie avut grijă mai ales:
 La livrarea de peste ocean sau la condiţii de livrare deosebite, cum sunt de ex.

transportul pe drumuri rele sau neîntărite, în cazul transportului naval sau pe calea
ferată, discurile centrifuge trebuie asigurate sau demontate, ca la transport să nu se
ajungă la deteriorarea rulmenţilor. Aceste discuri centrifugale sunt setate la „zero“ în
acest caz din partea firmei FRIEDRICH Schwingtechnik. Despre fixarea discurilor
centrifuge informează eticheta autoadezivă corespunzătoare de pe motor.
 Trebuie asigurată folosirea instalaţiilor de transport şi ridicarea adecvate.
 În timpul transportului motoarelor vibratoare pe paletă asiguraţi-le împotriva răsturnării.
 Pentru suspendarea motorului vibrator se pot folosi doar ochiurile de suspendare

turnate. Frânghiile, suspensiunile etc. pot fi prinse doar de aceste ochiuri de suspendare.
 Instalaţiile de ridicare trebuie să fie aprobate, fără defecte şi potrivite pentru transport.
 Pe motor nu este voie să fie fixate nici un fel de alte greutăţi, deoarece ochiurile de

ridicare sunt dimensionate doar pentru greutatea proprie a motorului.
 La cele mai mici motoare vibratoare nu sunt la dispoziţie nici un fel de ochiuri de

suspendare. În acest caz pe timpul transportului se pune frânghia în jurul motorului.
 Instalaţia de ridicare folosită pentru ridicarea motorului vibrator, din motive de

securitate, trebuie să aibă sarcina admisibilă de două ori mai mare decât greutatea
motorului vibrator.
 Motorul vibrator poate fi amplasat doar pe suprafeţele tălpilor.
 Orice deteriorări apărute pe timpul transportului trebuie anunţate producătorului.

Îndeosebi trebuie acordată atenţie să nu fie deteriorate suprafeţele de contact şi
apărătoarele de protecţie.
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Este interzisă suspendarea motorul vibrator de apărători sau de greutăţile centrifuge.
Impactele puternice sau căderile motorului deteriorează rulmenţii şi micşorează
durabilitatea motorului. Nu folosiţi motorul astfel deteriorat.

5. Depozitare
Motoarele vibratoare FRIEDRICH trebuie, înainte de montarea finală, depozitate conform
următoarelor specificaţii.
 în spaţii închise şi uscate
 la o temperatură a mediului înconjurător de cel mult 40 °C
 fără scuturări, pentru a nu se ajunge la deteriorarea rulmenţilor
 motorul şi cutia cu borne trebuie să fie închise.

Dacă motorul se depozitează în aer liber, trebuie să fie acoperit cu o prelată deschisă
dedesubt, pentru a fi ferit de umezeală. Acoperirea trebuie efectuată în aşa fel, ca eventuala
apă condensată să poată să curgă liber.
Puneţi motorul pe un postament corespunzător sau în raft, pentru a evita acţiunea umezelii
solului asupra acestuia.
În cazul ambalajului marin nu este voie ca acest ambalaj să fie deteriorat sau deschis pe
timpul transportului sau a depozitării.
Atenţie: Motorul vibrator poate fi pus doar pe suprafeţele tălpilor!
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6. Descriere succintă a construcţiei motorului
Corp din fontă închis integral, rezistent la vibraţii, cu tălpi largi şi nervuri turnate pentru transmisia forţelor
centrifuge. În centrul de greutate al motorului vibrator se află ochiuri de suspendare, care asigură o montare
simplă şi în siguranţă, pentru a fi posibilă fixarea motorului în orice poziţie. În corp este presat statorul cu
bobinaj. Pe ambele părţi ale scutului sunt presaţi rulmenţi cu role. Sunt permanent lubrifiaţi şi funcţionează
cu totul fără întreţinere*. În rulmenţii cu role se mişcă arborele supradimensionat cu rotorul presat. Orificiul
pentru arbore este etanşat cu caneluri cu lubrifiant şi inel V. La ambele capete ale arborelui se află discuri
centrifuge pentru producerea forţei centrifuge. Motorul vibrator este închis etanş prin două capace de
protecţie şi inele circulare în şnur. Praful şi umezeala nu pot pătrunde în interior. Cutia turnată cu borne se
află pe corpul statorului şi este închisă etanş cu capacul cutiei de borne.
*in afara de Motoare cu ungere vezi Capitolul 11.4

6.1 Diferenţe de construcţie a motorului cu mărimea de montare 1.3, 1.4, 1.5
Motoarele vibratoare cu mărimea de montare 1.3, 1.4, 1.5 au corpul din aluminiu şi conţin două scuturi
ale rulmentului vertical.
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7. Montare
Motoarele vibratoare se livrează deja pregătite pentru montare. La montare trebuie
respectate următoarele reguli.
 Controlaţi lotul de livrare şi integritatea acestuia conform cap. 7.1 – Controlul

dezambalare şi conţinutului lotului de livrare.
 Transportaţi motorul vibrator până la locul de montare conform cap. 4 – Transportul.
 Asiguraţi, ca locul de montare să aibă dimensiuni corecte şi adecvate conform cap. 7.2

– Norme de montare.
 Instalaţi motorul pe maşina vibratoare conform cap. 7.3 – Montare la locul de muncă.
 Reglaţi forţele centrifuge sau momentele de lucru conform cap. 8.
 Efectuaţi racordarea electrică conform cap. 9. În cazul în care pe o maşină lucrează

două motoare vibratoare, este necesar ca la montarea electrică să se ia în considerare
indicaţiile suplimentare.
Important: Înaintea asamblării suprafeţele tălpilor motorului şi suprafeţele pentru
înşurubarea motorului de pe maşina vibratoare trebuie să fie curăţate bine de vopsea,
rugină, grăsime şi ulei.
În general este valabil că în timpul montării motorului vibrator trebuie respectate normele
de securitate generale şi locale.
Atenţie: La manipulările şi la lucrările pe motorul vibrator se poate ajunge la o rotire
neaşteptată a greutăţilor centrifuge ale motorului vibrator. Apare pericolul de impact sau
presare.

7.1 Dezambalare şi controlul conţinutului lotului de livrare
Dezambalaţi motorul vibrator şi verificaţi conţinutul lotului de livrare conform bonului de
livrare.
Cu materialul de ambalare procedaţi conform prevederilor pentru lichidarea deşeurilor
valabile la locul respectiv.

7.2 Norme de montare
Cerinţele locului de montare.
Piesa pe care va fi montat motorul vibrator trebuie să fie:
 plană
 rezistentă la vibraţii
 curăţată de vopsea, rugină, grăsimi şi uleiuri
 prelucrată în suprafaţă plană
11
FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH

TK Instrucţiuni de montare şi deservire-motoare vibratoare R11-180222DA-RO

7.3 Montare la locul de muncă
Motoarele vibratoare se montează astfel:
Este strict necesară respectarea normelor de montare conform cap. 7.2.
 Pentru asamblarea motoarelor vibratoare este necesară folosirea unui scaun plan de

propulsare, suficient de tare din punct de vedere al vibraţiilor. Pentru a fi asigurată
suprafaţa de montare impecabilă, trebuie ca această bază să fie prelucrată mecanic.
 Standard motoarele vibratoare se fixează cu ajutorul şuruburilor cu cap hexagonal conf.
DIN 931-8.8 sau DIN 933-8.8 şi cu piuliţe hexagonale cu autoblocare conf. DIN 982-8
sau DIN 985-8. Nu este voie să fie folosite şaibe elastice, şaibe zimţate şi alte
asemănătoare. În cazul în care trebuie folosite şaibe atunci doar şaibe foarte tari, de ex.
şaibe HV conf. DIN 6916.
 Orice elemente de fixare pot fi folosite doar o singură dată.
 Şuruburile de fixare necesită o anumită lungime minimă de prindere, pentru a se obţine

o pretensionare de montare stabilă. Lungimea minimă de prindere trebuie să fie de cel
puţin de 3 ori mai mare decât diametrul nominal. Lungimea de prindere este distanţa
dintre partea de jos a capului şurubului şi piuliţă.
 Depăşirea necesară a şurubului se calculează conform DIN 13.
Depăşirea şurubului v = înălţimea piuliţei + 3 x pasul filetului P
Înaintea montării trebuie de asemenea îndepărtată siguranţele de transport sau în cazul în
care discurile centrifuge au fost demontate trebuie ca aceste discuri şi apărători să fie
montate din nou.
La montare respectaţi următorul procedeu:
 Echilibraţi motorul vibrator cu ajutorul ochiurilor de suspendare turnate.
 Motorul vibrator se fixează cu ajutorul numărului de şuruburi prescris, de mărimea dată

conform prospectului sau a fişei de date a motorului.
 Aşezaţi motorul vibrator şi strângeţi uşor şuruburile.
 Strângeţi şuruburile cu cheia de moment cu următoarele momente, vezi Capitolul 15

Tabela 15.1
 După 15 până la 20 minute de funcţionare a motorului trebuie din nou oprit motorul şi

toate şuruburile de fixare ale motorului trebuie din nou strânse cu cheia de moment
(vezi mai sus). Aceasta trebuie repetat din nou după 2 - 3 ore şi după o zi.
 Recomandăm să efectuaţi verificarea şuruburilor de fixare odată la 8 săptămâni.
Atenţie: În cazul folosirii şuruburilor şi piuliţelor neadecvate motorul vibrator se poate
desprinde şi poate produce pagube mari.
Atenţie: Atenţionăm asupra faptului că majoritatea defectelor şi defecţiunilor este
cauzată de fixarea insuficientă sau greşită a îmbinărilor cu şuruburi!
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7.4 Schimbarea motoarelor vibratoare
 În cazul în care pe maşină se foloseşte perechea de motoare vibratoare, ambele motoare

trebuie să fie identice. La ambele motoare trebuie să fie ajustate forţe centrifuge
identice.

8. Reglarea forţei centrifuge (scală nituită)

Motoarele vibratoare sunt livrate standard din fabrica de producţie cu forţa centrifugă
reglată la 100%.
La cererea clientului pot fi livrate din fabrica de producţie cu o altă reglare a forţei
centrifuge.
La reglarea forţei centrifuge în scopul schimbării randamentului se procedează în modul
următor:
1) Desprindeţi apărătoarele de protecţie (1) de pe ambele părţi.
2) Slăbiţi şuruburile de strângere (14) ale discurilor centrifuge interioare (3) şi rotiţi
discurile în aceeaşi direcţie de 100% (vezi atenţionarea de avertisment) în poziţia
dorită.
Discurile centrifuge exterioare (2) sunt ţinute în poziţia lor prin două pene strânse.
Pe discurile exterioare sunt marcate semne. Pe discurile centrifuge interioare sunt
gravate semne de gradaţie cu valori procentuale corespunzătoare.
Fiecare din semne corespunde unei anumite valori procentuale a forţei centrifuge
maxime sau momentului de lucru.
3) Strângeţi din nou şuruburile de strângere (14) a discurilor centrifuge interioare.
13
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Pentru strângerea discurilor centrifuge sunt valabile momente de strângere
conform Capitolului 15 Tabela 15.2.
4) Puneţi la loc ambele apărători de protecţie (1) şi strângeţi-le în cruce. Aveţi grijă la
aceasta, ca ambele inele circulare în şnur (9) ale apărătoarelor de protecţie să fie
curate, să nu fie strânse şi la demontare să nu fie deteriorate.

Reglarea forţei centrifuge (scală laser)

Motoarele vibratoare sunt livrate standard din fabrica de producţie cu forţa centrifugă
reglată la 100%.
La cererea clientului pot fi livrate din fabrica de producţie cu o altă reglare a forţei
centrifuge.
La reglarea forţei centrifuge în scopul schimbării randamentului se procedează în modul
următor:
1) Desprindeţi apărătoarele de protecţie (1) de pe ambele părţi
2) Slăbiți șuruburile de fixare (14) ale discurilor centrifuge interioare (3) și rotiți
discurile
de la valoarea de 100 % în aceeași direcție până la valoarea dorită (a se vedea
avertismentul).
Discurile centrifuge exterioare (2) sunt menținute în poziție de către un arc de reglare.
Rotiți discurile centrifuge interioare la valoarea dorită de reglare (pe schiță 95 %) până
corespund marcajului de pe marginea discului centrifugal exterior. Fiecare marcaj
corespunde unui anumit procent al puterii centrifuge maxime resp. a cuplului de lucru.
14
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3) Strângeţi din nou şuruburile de strângere (14) a discurilor centrifuge interioare.
Pentru strângerea discurilor centrifuge sunt valabile momente de strângere
conform Capitolului 15 Tabela 15.2.
4) Puneţi la loc ambele apărători de protecţie (1) şi strângeţi-le în cruce. Aveţi grijă la
aceasta, ca ambele inele circulare în şnur (9) ale apărătoarelor de protecţie să fie
curate, să nu fie strânse şi la demontare să nu fie deteriorate.
Acordaţi atenţie deosebită faptului ca discurile centrifuge interioare să fie reglate la
aceeaşi valoare pe ambele părţi ale motorului vibrator, după caz la acelaşi semn.
În cazul folosirii a două motoare vibratoare, forţele centrifuge trebuie să fie reglate
identic la ambele.
În cazul reglării diferite a discurilor centrifuge pot apare forţe transversale mari
necontrolabile, care pot duce la deteriorarea motorului, precum şi a maşinii vibratoare.
În afară de aceasta, persoanele aflate în apropiere pot fi rănite.

9. Racordare electrică
 Motorul poate fi racordat doar de către un electrician calificat.
 La racordare şi exploatare respectaţi normele de securitate.
 Asiguraţi gradul de protecţie IP 66 / IP 65 / IP 69k (În funcție de tip) cu ajutorul

etanşării reglementare a racordurilor cablurilor, capacelor şi carcasei cutiei de
borne.
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9.1 Racordare
Legaţi bornele din cutia cu borne în stea sau în triunghi, aşa cum este menţionat mai departe.
Exemplu pentru 230/400 volţi:

Înaintea legării trebuie luate în considerare următoarele puncte:
 Motorul vibrator se livrează pregătit pentru funcţionare cu legare în stea. În caz de

necesitate puteţi exploata motorul vibrator cu legare în triunghi.
 Fiecare motor vibrator se racordează individual prin întrerupătorul de protecţie al

motorului.
 În timpul pornirii motorului (cca. 3-5 s) trece prin motor curent de pornire, care este

aproximativ de 6 ori mai mare decât curentul nominal. Valorile exacte sunt menţionate
în prospect sau în fişa cu date. În funcţie de acestea trebuie ales contactorul şi
întrerupătorul.
 În cazul în care motorul este pornit sau oprit des sau dacă este puternic suprasolicitat

termic prin influenţa condiţiilor din jur, ar trebui să se monteze pe motor o instalaţie de
deconectare cu termistor, pentru protejarea motorului.


În cazul în care racordaţi 2 motoare vibratoare aveţi grijă ca acestea să se
rotească în sens contrar

Într-un mod adecvat asiguraţi ca reglarea rotaţiilor să permită în nici un caz depăşirea
rotaţiilor maxime ale motorului. Altfel apare pericolul, că se ajunge la defectarea maşinii
sau la accidentarea persoanelor.
nSiunea şi frecvenţa reţelei de alimentare trebuie să corespundă datelor de pe eticheta
motorului. Racordaţi conductoarele la borne. Aveţi grijă ca motorul să fie racordat corect
în stea sau în triunghi. Racordarea motorului la reţeaua de curent alternativ trifazic se
poate doar pământa.
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Închideţi cutia cu borne pentru a fi etanşă la praf şi umezeală. Pentru aceasta este necesar
ca suprafeţele de etanşare ale cutiei cu borne şi a capacului acesteia să fie curate.
Racordaţi motorul vibrator prin întrerupătorul de protecţie al motorului şi releul termic.
Reglaţi întrerupătorul de protecţie al motorului pentru exploatare permanentă luând în
considerare curentul nominal, a cărui mărime o găsiţi pe tăbliţa motorului.

9.2 Montarea cablului de racordare
Vezi instrucţiunile de folosire a racordului cablului livrat, care este parte componentă a racordului
cablului. Alegeţi instrucţiunile de folosire în funcţie de racordul cablului folosit la motorul dvs.
Marcarea tipului este menţionată pe racordul cablului.
Anexă – Racordul cablului 1:
Anexă – Racordul cablului 2:

produs WISKA
produs Lapp

 După racordarea cablului nu are voie să rămână în cutia cu borne nici un corp străin. La

scurtcircuit s-ar putea ajunge la defectarea motorului sau la distrugerea completă a
acestuia.
 Aşezaţi cablul cu o maximă grijă şi cu o rezervă suficientă (buclele cablului), pentru a
nu se ajunge la frecarea cablului în timpul exploatării cu vibraţii.
 Folosiţi doar cabluri flexibile izolate cu gumă pentru condiţii mecanice grele, condiţii

conform VDE0282, partea 4, tip H07RN - F sau A07RN - F.
Motorul se racordează cu ajutorul întrerupătorului de siguranţă şi a instalaţiei de protecţie
termică.
Este important ca instalaţia de protecţie termică (termistorul) să fie racordată independent.
Racordarea trebuie să fie realizată pe un circuit testat (aprobat), (nu prin regulatorul de
tensiune).
La exploatarea permanentă nu este voie să fie depăşită valoarea curentului care este
menţionată pe tăbliţa de identificare.
Pământare
Motorul are voie să fie racordat la reţea doar pământat.
Pământarea se poate racorda în cutia cu borne sau cu ajutorul bornei de pământare de pe
piciorul motorului.
Capacul cutiei cu borne după racordare trebuie bine închis.
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10. Punere în funcţiune
Motoarele vibratoare FRIEDRICH sunt marcate cu număr de fabricaţie, care este menţionat pe tăbliţa
de identificare.

Tăbliţa de identificare a motoarelor vibratoare

i

Motoarele vibratoare îndeplinesc următoarele condiţii tehnice:






i

Protecţie IP66 / IP65 (AX-GX) / IP69k (FP+RVS) conform EN 60529
Clasa de izolare F (155 °C) conform DIN EN 60034-1
Izolarea tropică este efectuată în serie
Utilizare în intervalul de temperaturi de la -20 °C până la +40 °C
Zgomotul, deci nivelul acustic <70 dB(A) conform IEC

Înaintea punerii în funcţiune a motoarelor (în special după un timp de depozitare/scoatere
din funcţiune mai îndelungat), se recomandă măsurarea rezistenţei izolaţiei.
Atenţie! După o perioadă de exploatare mai lungă, rezistenţa minimă a izolaţiei înfăşurării
poate să scadă de asemenea la valoarea minimă critică a izolaţiei.
Rezistenţa izolaţiei se măsoară la o tensiune de 500V DC contra masei. Tensiunea de
măsurare se aplică în acest proces, până când valoarea afişată nu se mai modifică.
Valoarea trebuie să atingă > 10MOhm la o temperatură a mediului ambiant / a
înfăşurărilor de 25°C, când înfăşurările sunt noi.
Valoarea critică a izolaţiei este de 1MOhm (EN60204-1).
Dacă motorul nu scade sub valoarea critică a izolaţiei, exploatarea lui este permisă în
continuare.
Când valoarea izolaţiei scade sub valoarea critică, motorul trebuie scos din funcţiune şi la
nevoie trebuie uscată regulamentar înfăşurarea sau reparat motorul.
Efectuarea măsurărilor este permisă doar persoanelor autorizate.
După măsurare, înfăşurarea trebuie descărcată contra masei pentru a evita un şoc de
tensiune.
18
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Înainte punerii în funcţiune după o perioadă de depozitare/scoatere din funcţiune de 2 ani,
trebuie înlocuită unsoarea motoarelor.
Motoarele cu unsoare FAG Arcanol Food 2 vor fi unse din nou la fiecare 3 ani și în uzină.
Pot fi utilizate numai grăsimi conform capitolului 11.3.
La exploatarea continuă a motorului nu este voie ca temperatura de exploatare măsurată
pe suprafaţa corpului statorului să fie mai mare de 80 °C.
Acest lucru este necesar din punct de vedere al construcţiei, pentru a se menţine
lubrifierea rulmenţilor cu grăsime şi astfel a se asigura durabilitatea deplină a rulmenţilor.

Este interzisă folosirea motorului ca o unitate independentă de lucru.
Motorul vibrator FRIEDRICH trebuie folosit întotdeauna numai ca o parte componentă
montată fix pe maşină. Maşina este construită ca fiind rezistentă la vibraţii şi de mediul
înconjurător este despărţită prin izolaţie împotriva vibraţiilor (de ex. arcuri, limitatoare din
cauciuc).

10.1 Exploatare la 50 Hz
Rotaţiile motorului sunt date de frecvenţa reţelei de alimentare.
Motoarele vibratoare, care sunt destinate pentru exploatare la 50 Hz, nu este voie să fie
exploatate în reţele cu frecvenţa de 60 Hz sau cu invertor de frecvenţă la o frecvenţă mai
mare de 50 Hz.
Exploatarea motorului la o frecvenţă mai mare de 50 Hz scurtează semnificativ
durabilitatea rulmenţilor. De aceea se poate ajunge la deteriorarea prematură a rulmenţilor
şi a motorului. De asemenea se poate deteriora sau distruge maşina vibratoare.
În cazul exploatării motorului la 60 Hz forţa centrifugă se măreşte cu 44 % faţă de
exploatare la 50 Hz, fără a se schimba reglarea discurilor centrifuge.
Pentru exploatare în reţea cu frecvenţa de 60 Hz folosiţi motoarele noastre destinate
pentru frecvenţa de 60 Hz.

10.2 Exploatare la 60 Hz
Rotaţiile motorului sunt date de frecvenţa reţelei de alimentare.
Motoarele vibratoare FRIEDRICH, care sunt destinate exploatării la 60 Hz, nu este voie
să fie exploatate în reţele cu invertorul de frecvenţă la o frecvenţă mai mare de 60 Hz.
Exploatarea motorului la o frecvenţă mai mare de 60 Hz scurtează semnificativ
durabilitatea rulmenţilor. De aceea se poate ajunge la deteriorarea prematură a rulmenţilor
şi a motorului. De asemenea se poate deteriora sau distruge maşina vibratoare.
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10.3 Exploatare cu invertor de frecvenţă
Pentru exploatare cu invertor de frecvenţă trebuie folosit invertor adecvat pentru motoare
vibratoare. Trebuie asigurat ca la pornirea motorului să fie la dispoziţie un curent de
pornire mare.
Exploatarea motorului la o frecvenţă mai mare decât este frecvenţa reţelei de 50 Hz sau 60
Hz reduce semnificativ durabilitatea rulmenţilor. De aceea se poate ajunge la deteriorarea
prematură a rulmenţilor. De asemenea se poate deteriora sau distruge maşina vibratoare.
În cazul exploatării motoarelor la o frecvenţă prea mică, motoarele pot să atingă frecvenţa
proprie a maşinii. Motoarele în acest caz nu ating rotaţiile nominale şi/sau sincronizarea.
Din principiu nu recomandăm exploatarea motoarelor la frecvenţe mai mici de 60 % din
frecvenţa nominală. Frecvenţa minimă la care poate fi exploatată o maşină depinde
întotdeauna însă de frecvenţa proprie a maşinii, la care motoarele nu au nici o influenţă.
Calculaţi frecvenţa proprie a maşinii, pentru a putea fi exploatat cu siguranţă invertorul de
frecvenţă luând în considerare frecvenţa cea mai mică de 60 %.
Pornirea motorului ar trebui să se efectueze întotdeauna la o frecvenţă de reţea completă,
deci cu invertorul de frecvenţă reglat la 100%. Doar aşa va fi asigurată sincronizarea
optimă a motoarelor.

10.4 Sincronizare
Una din cele mai frecvente utilizări a motoarelor vibratoare este utilizarea a două motoare
vibratoare, care din motivul rotirii în sensul opus produc vibraţii directe.
Deoarece motoarele nu sunt îmbinate mecanic, sincronizarea liberă este asigurată doar
prin intermediul frecvenţei motoarelor. După pornire motoarele nu lucrează sincronizat,
sincronizarea apare ulterior la exploatare la o frecvenţă identică.
În timpul acestui procedeu nu este voie ca din partea frecvenţei de iniţiere a să apară
defecte, deoarece nu s-ar reuşi aducerea motoarelor în sincronizare.
Motivul defectelor de frecvenţă, care limitează aducerea motoarelor în sincronizare poate
fi:
- frecvenţa proprie a maşinii prea ridicată (arcurile prea tari)
- transversala prea flexibilă, insuficient de rigidă
- componentele maşini insuficient de rigide
- maşina defectă (arcuri rupte, fisuri în corp sau în transversală)
- maşina nu oscilează liber sau este blocată de componentele montate fix (guma de
etanşare etc.)
Dacă nu se ajunge la sincronizare, nu va fi posibilă obţinerea rotaţiilor nominale.
Motoarele vor consuma mai mult curent şi se va ajunge la o defectare mai timpurie. De
asemenea se va ajunge la defectarea sau distrugerea maşinii.
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11. Schimbarea rulmenţilor
La schimbarea rulmenţilor motorului recomandăm să fie schimbaţi ambii rulmenţi şi în cazul în care
este defect doar unul. Prin influenţa unui rulment defect se defectează întotdeauna şi celălalt rulment.
Într-un timp scurt s-ar ajunge la distrugerea şi a celuilalt rulment.

După fiecare a doua schimbare a lagărelor trebuie înlocuite în mod suplimentar şi
suporturile lagărelor.

11.1 Demontarea rulmenţilor de rostogolire

i

Mărimea rulmenţilor o aflaţi de pe tăbliţa de putere a motorului vibrator. Aceşti rulmenţi
speciali îi puteţi cumpăra împreună cu grăsimea specială în firma FRIEDRICH
Schwingtechnik.
Atenţie, nu folosim rulmenţi obişnuiţi.
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11.1.1 pentru mărimile FRIEDRICH 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 şi 2.4

1. Desprindeţi ambele apărători de protecţie (1). Marcaţi sau însemnaţi poziţia
discurilor centrifuge rotative interne (3). Slăbiţi şuruburile de fixare (14) a
discurilor centrifuge.
2. Desprindeţi discurile centrifuge exterioare (2). În caz că apar probleme la aceasta:
în spaţiul dintre părţile de strângere introduceţi o daltă sau o şurubelniţă mai mare,
la aceasta spaţiul se lărgeşte.
3. Scoateţi pana (13).
4. Desprindeţi discurile centrifuge interioare (3).
5. Deşurubaţi şuruburile de fixare (11) ale scutului rulmentului (6). Printr-o lovitură
uşoară cu un ciocan de cauciuc pe scutul rulmentului (6) îl scoateţi din corp (7).
La acesta trebuie să aveţi grijă să nu se încrucişeze scutul lagărului.
6. Presaţi în afară rulmentul cu role (5) din scutul lagărului (6).
7. Trageţi jos inelul de ungere de pe arbore (16) şi discurile de sprijin (15) împreună
cu inelul interior a rulmentului cu role (5).
8. Toate componentele care se vor folosi din nou trebuie curăţate de grăsime.
9. Nici un şurub sau şaibă de siguranţă nu este voie să fie folosit din nou.
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11.1.2 pentru mărimile FRIEDRICH 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, 4.0, 4.1, 4.2, 4.7, 7.0, 7.1,
7.8, 8.0, 8.9, 9.0, 10.0 şi mărimile VIMARC AX-GX, HN, KN, AFP - DFP

1. Desprindeţi ambele apărători de protecţie (1). Marcaţi sau însemnaţi poziţia
discurilor centrifuge rotative interne (3). Slăbiţi şuruburile de fixare (14) a
discurilor centrifuge.
2. Desprindeţi discurile centrifuge exterioare (2). În caz că apar probleme la aceasta:
în spaţiul dintre părţile de strângere introduceţi o daltă sau o şurubelniţă mai mare,
la aceasta spaţiul se lărgeşte.
3. Scoateţi pana (13).
4. Desprindeţi discurile centrifuge interioare (3).
5. Scoateţi inelul-V (12).
6. Deşurubaţi şuruburile de fixare (10) a scutului rulmentului (6) şi înşurubaţi-le în
orificiile cu fileturi de pe scutul rulmentului. Prin aceasta presaţi în afară scutul
rulmentului (6) împreună cu rulmentul cu role (5).
7. Deşurubaţi şuruburile (11) capacului rulmentului (4) şi desprindeţi capacul
rulmentului.
8. Presaţi în afară rulmentul cu role (5) din scutul lagărului (6).
9. Trageţi jos de pe arbore inelul de distanţare (8) împreună cu inelul interior al
rulmentului (5).
10. Toate componentele care se vor folosi din nou trebuie curăţate şi lipsite de
grăsime.
11. Nici un şurub sau şaibă de siguranţă nu este voie să fie folosit din nou.
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11.2 Montarea rulmenţilor de rostogolire

i

Rulmenţii de schimb de la firma FRIEDRICH Schwingtechnik sunt livraţi cu
lubrifiant corespunzător.

11.2.1 pentru mărimile FRIEDRICH 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 şi 2.4

i



1. Introduceţi inelul de ungere (16) şi apoi discurile de sprijin (15) pe arbore până
la maximum.
2. Încălziţi inelul interior al rulmentului nou (5) la aproximativ 80 °C - 100 °C (în
baie de ulei sau pe fierbător) şi trageţi-l pe arbore până la maximum (inel de
ungere).
3. Lăsaţi inelul interior să se răcească pentru a se fixa bine pe arbore.
4. Curăţaţi orificiul scutului rulmentului (6) şi ungeţi-l uşor cu produsul
LOCTITE 270. Apăsaţi inelul exterior al rulmentului cu role (5) în orificiul
scutului rulmentului (6). Aveţi grijă ca inelul exterior să nu se încrucişeze.
5. Corpul cu rolele rulmentului cu role umpleţi cu grăsimea prescrisă. Umpleţi
paţiile pentru grăsime în scutul rulmentului (6) până la două treimi cu grăsimea
prescrisă.
6. Trageţi în afară arborele cu aproximativ 30 mm şi apoi introduceţi scutul
rulmentului (6) cu rulmentul cu role introdus (5), prin care asiguraţi centrarea.
7. Apoi introduceţi scutul rulmentului împreună cu arborele până la corpul
motorului.
8. Acum înşurubaţi toate şuruburile de fixare (11) şi strângeţi-le uniform.
9. În timpul asamblării rotiţi cu mâna de capătul arborelui în ambele sensuri,
pentru a nu se ajunge la încrucişarea corpului cilindric al rulmentului cu role
pe inelul interior. Altfel s-ar putea ajunge la deteriorarea prematură a
rulmentului.
10. Înşurubaţi uniform scutul rulmentului până la maximum.
11. Montaţi discurile centrifuge interioare (3) cu gradaţia în poziţie corectă.
12. Montaţi pana (13).
13. Montaţi discurile centrifuge exterioare (2) în poziţia corectă şi înşurubaţi
imediat şuruburile de fixare.
14. Acum reglaţi discurile centrifuge interioare în poziţia însemnată sau marcată
anterior şi strângeţi-le bine.
Şuruburile de fixare ale discurilor centrifuge se strâng cu momentele de strângere
conform Capitolului 15 Tăbliţa 15.2:

Spaţiile între părţile de strângere a tuturor celor 4 discuri centrifuge trebuie
să fie îndreptate în acelaşi sens:

i

15. Aşezaţi inelele circulare (9) în jurul gulerului scutului rulmentului (6) şi eventual
lipiţi-le în câteva locuri.
16. Montaţi apărătoarele de protecţie (1).
În cazul în care reparaţi mai multe motoare, aveţi grijă să nu schimbaţi componentele
motoarelor în parte.
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11.2.2 pentru mărimile FRIEDRICH 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, 4.0, 4.1, 4.2, 4.7, 7.0,
7.1, 7.8, 8.0, 8.9, 9.0, 10.0 şi mărimile VIMARC AX-GX, HN, KN, AFP – DFP

i

1. Încălziţi inelul interior al rulmentului nou (5) şi inelul de distanţare (8) la
aproximativ 80 °C - 100 °C (în baie de ulei sau pe fierbător) şi introduceţi-le pe
arbore până la maximum.
2. Lăsaţi inelul interior şi inelul de distanţare să se răcească pentru a se fixa bine pe
arbore.
3. Curăţaţi orificiul scutului rulmentului (6) şi ungeţi-l uşor cu produsul LOCTITE
270. Apăsaţi inelul exterior al rulmentului cu role (5) în orificiul scutului
rulmentului (6). Aveţi grijă ca inelul exterior să nu se încrucişeze.
4. Corpul cu rolele rulmentului cu role umpleţi cu grăsimea prescrisă. Spaţiile pentru
grăsime în scutul rulmentului (6) şi în capacul rulmentului (4) umpleţi până la
două treimi cu grăsimea prescrisă.
5. Cu ajutorul şuruburilor de fixare (11) fixaţi capacul rulmentului (4) pe scutul
rulmentului.
6. Trageţi în afară arborele cu aproximativ 30 mm şi apoi introduceţi scutul
rulmentului (6) cu rulmentul cu role introdus (5), prin care asiguraţi centrarea.
7. Apoi introduceţi scutul rulmentului împreună cu arborele până la corpul motorului.
8. Acum înşurubaţi toate şuruburile de fixare (10) şi strângeţi-le uniform.
9. În timpul asamblării rotiţi cu mâna de capătul arborelui în ambele sensuri, pentru a
nu se ajunge la încrucişarea corpului cilindric al rulmentului cu role pe inelul
interior. Altfel s-ar putea ajunge la deteriorarea prematură a rulmentului.
10. Înşurubaţi uniform scutul rulmentului până la maximum.
11. Introduceţi dacă este posibil un inel-V (12) nou. Ungeţi de asemenea partea de
etanşare a inelului-V.
12. Montaţi discurile centrifuge interioare (3) cu gradaţia în poziţie corectă.
13. Montaţi pana (13).
14. Montaţi discurile centrifuge exterioare (2) în poziţia corectă şi strângeţi bine
şuruburile de fixare (14).
15. Acum reglaţi discurile centrifuge interioare în poziţia însemnată sau marcată
anterior şi strângeţi-le bine.
16. Şuruburile de fixare ale discurilor centrifuge se strâng cu momentele de strângere
conform Capitolului 15 Tăbliţa 15.2:

Spaţiile între părţile de strângere a tuturor celor 4 discuri centrifuge trebuie
să fie îndreptate în acelaşi sens:

i

17. Aşezaţi inelele circulare (9) în jurul gulerului scutului rulmentului (6) şi
eventual lipiţi-le în câteva locuri.
18. Montaţi apărătoarele de protecţie (1).

În cazul în care reparaţi mai multe motoare, aveţi grijă să nu schimbaţi componentele
motoarelor în parte.
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11.3 Lubrifiant

i

Se folosesc îndeosebi umătoarele grăsimi de lubrifiere:
A) FAG Arcanol VIB3
B) FAG Arcanol FOOD2
C) Lubrifiant special pentru temperaturi scăzute se foloseşte la motoare vibratoare
speciale în instalaţiile de răcire, la temperatura mediului înconjurător de până
la -50 °C.

11.4 Ungerea

i

Unele, alte tipuri pot fi deasemenea echipate cu lubrefianţi.
Aceste motoare vor fi unse ulterior doar cu tipul de unsoare menționat pe plăcuța cu datele
de ungere ulterioară

12. Piese de schimb şi reparaţii
12.1 Piese de schimb
Folosiţi doar piese de schimb originale sau piese de schimb care corespund normelor
aferente.

Comanda pieselor de schimb
Pentru a fi garantată livrarea pieselor de schimb corecte, trebuie ca înainte de comandă să
fie identificate reglementar cu ajutorul instrucţiunilor de deservire şi a listei
corespunzătoare a pieselor de schimb. Se previne astfel întârzierea nedorită, livrarea
incorectă şi întrebările din partea firmei FRIEDRICH Schwingtechnik.

Contact:
Telefon:

+49 (0)2129 3790-0

Fax:

+49 (0)2129 3790-37

E-Mail

info@friedrich-schwingtechnik.de
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La comandare trebuie menţionate:
 Tipul şi numărul de fabricaţie a motorului vibrator. Ambele date le găsiţi pe tăbliţa de

identificare.
 Însemnarea componentelor conform listei pieselor de schimb.
 Important! Nu uitaţi vă rog să specificaţi numărul sau cantitatea pieselor de schimb

comandate.

12.2 Reparaţii

i

 Lăsaţi repararea motorului la producătorul FRIEDRICH-Schwingtechnik.
 Aveţi grijă, ca în cazul în care reparaţia este efectuată de către o altă firmă, să fie

folosite piese de schimb originale. Altfel FRIEDRICH-Schwingtechnik nu acordă
garanţie şi nu garantează funcţionarea corectă a motorului.

13. Garanţie
FRIEDRICH acordă garanţie la toate motoarele vibratoare noi pe o perioadă de 1 an de la
data livrării.
Garanţia se pierde în cazul în care:
 Motorul se foloseşte în alt scop, decât pentru care este destinat.
 Motorul este exploatat pe o maşină defectă.
 Motorul este racordat greşit sau la o tensiune greşită.
 Motorul a fost deteriorat din cauza protecţiei electrice incorecte sau lipsa acesteia.
 Motorul a fost racordat la invertorul de frecvenţă şi nu au fost luate în considerare
măsurile conform aliniatului 9.1.
 La motor au fost efectuate modificări care au putut influenţa funcţionarea motorului.
 Motorul este exploatat fără discuri centrifuge.
 Defectarea s-a produs în timpul transportului.
 Motorul nu a fost montat în concordanţă cu indicaţiile menţionate la aliniatul 7.
 Motorul este exploatat cu cutia bornelor deschisă, cu capacele înşurubate neetanş, cu
cablu defect sau cu racordul cablului neetanş.


În cazurile îndoielnice lăsaţi vă rog motorul să fie reparat la producătorul
FRIEDRICH-Schwingtechnik.
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14. Schemă de racordare

FRIEDRICH
GmbH
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FRIEDRICH
GmbH
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Anexă – Racordul cablului

30
FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH

TK Instrucţiuni de montare şi deservire-motoare vibratoare R11-180222DA-RO

Montare:
Înainte de montare trebuie controlat dacă produsele nu sunt defecte. La montare trebuie folosite
ustensile adecvate. Le găsiţi în Catalogul nostru industrial actual sau pe site-ul www.wiska.de.

Montaţi racordul cablului. Strângeţi bine brăţara.

Dezizolaţi mantaua exterioară a cablului. Puneţi pe cablu piuliţa de acoperire şi coşul de strângere.

Trageţi cablul cu componentele în parte prin brăţara montată. Strângeţi piuliţa de acoperire cu
momentul de strângere corespunzător mărimii acesteia.
Racordul cablului nu necesită nici o întreţinere.
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Anexă – Racordul cablului 2
Instrucţiuni de folosire a racordului cablului a firmei Lapp

Cablul se racordează în modul următor:
1) Înşurubaţi piesa intermediară (7) a brăţării de intrare la cutia cu borne. Aveţi grijă ca
inelul-O din gumă (6) să etanşeze bine.
2) Trageţi cablul prin mufa de trecere a cablului (1) deşurubată împreună cu mufa de
limitare a îndoirii (4) şi inelul de apăsare (5).
3) Înşurubaţi strâns mufa cablului (1) cu piesa intermediară (7). Mufa de limitare a îndoirii
se apasă şi astfel etanşează brăţara cablului.
4) Cu ajutorul şuruburilor (3) strângeţi brăţara de strângere (2), care împiedică solicitarea
prin tragere.
Acest racord al cablului poate fi folosit pentru diametrele cablurilor de la 12,5 – 15 mm.
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15. Date tehnice
1. Momente de strângere pentru şuruburile de calitatea 8.8 (piciorul motorului).
(Şuruburile trebuie să fie curăţite de grăsime şi ulei!!)
M12
M16
M20
M24
M30
M36
[Nm] [ft-lb] [Nm] [ft-lb] [Nm] [ft-lb] [Nm] [ft-lb] [Nm] [ft-lb] [Nm] [ft-lb]
80
64
210
168
410
328
710
568
1350 1080 2530 2024
Tăbliţa 15.1

2. Momente de strângere pentru şuruburile de calitatea 8.8 (discurile centrifuge, scutul
rulmentului, capacul rulmentului)
(Şuruburile trebuie să fie curăţite de grăsime şi ulei!!)
Şurub
Calitate 8.8
Calitate 8.8
M8
20 Nm
15 ft-lb
M10
40 Nm
30 ft-lb
M12
50 Nm
37 ft-lb
M16
140 Nm
103 ft-lb
M20
280 Nm
206 ft-lb
M24
560 Nm
412 ft-lb
Tăbliţa 15.2
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17.

Declaraţie de încorporare

EC-DECLARATION OF INCORPORATION
within the meaning of EU Machines Directives (2006/42/EC Article 6 Paragraph (2) ; Annex ll 1.B)
for installable machines, amended by Directive 2006/42/EC with special reference to Annex I.
Herewith declares the manufacturer
Company/Name/Address:

FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH
P.O. Box 10 16 44
D-42760 Haan

of the incomplete machine
Product/Type:

FRIEDRICH / VIMARC vibrator motor
Type: …-.-…
Serial-no.:

that this has been developed, built and manufactured in conformity with the following directive:
Machine Directive (2006/42/EG)
and meet the following basic requirements of the directive:
Annex I, Articles 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.1, 1.7.3
The following harmonised standards have been applied:
DIN EN ISO 12100 Safety of Machines
DIN EN 60204.1, Electrical Equipment for Industrial Machines

For this product the special technical documents were prepared in accordance with annex VII Part B.
Complete technical documentation exists. Upon justifiable request, these documents from individual national
location can be send by post, email or fax.
Operating-/installation instructions are available.
The safety instructions provided in the operating-/installation instructions must be observed.
Authorised representative to assemble and transmission of the technical documents:
Bernd Daus, Friedrich Schwingtechnik GmbH, Am Höfgen24, D-42781 Haan
It is forbidden to start up this machine/this machine part until it has been established that the machine in which
the vibrator motor is to be installed complies with the regulations of the directive (2006/42/EG).
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