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1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1. Οι παρούσες οδηγίες αναφέρονται στην αποθήκευση, εγκατάσταση, λειτουργία 
και  συντήρηση των ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων του εργοστασίου ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ & 
ΣΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ A.E. 
 
1.2. Οι κινητήρες µπορούν να λειτουργούν σε µη διαβρωτικό περιβάλλον µε υγρασία 
µικρότερη  του 80% σε 25ο C, σε θερµοκρασία µεταξύ των -20 ο C ως +40 ο C και σε 
υψόµετρο έως 1000 m. 
 
1.3. Οι κινητήρες µπορούν να λειτουργήσουν µε απευθείας σύνδεση στο δίκτυο. 
 
1.4. Οι κινητήρες µπορούν να υποστούν δύο διαδοχικές εκκινήσεις από την ψυχρή 
κατάσταση (µε στάση µεταξύ των δύο) και µια εκκίνηση από την  θερµή κατάσταση 
µετά από τη λειτουργία υπό τις ονοµαστικές συνθήκες. 
Συνιστάται  να περιορίζεται  κατά το δυνατό ο αριθµός εκκινήσεων διότι µειώνεται η 
διάρκεια ζωής του κινητήρα (IEC 34-12). 
 
1.5. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας, στην κατασκευή ή στο σύστηµα 
ψύξεως κλπ. πρέπει να γίνεται µόνο µε την έγκριση του κατασκευαστή. 
 
1.6. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
1.7. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΑΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ∆ΕΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 
 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 
2.1. Μετά την παράδοση ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει τους κινητήρες που 
παρέλαβε. 
 
2.2. Εάν ο κινητήρας είναι εξωτερικά χτυπηµένος ή η συσκευασία του έχει υποστεί 
ζηµιά, έτσι ώστε να συµπεραίνεται κάποιο ατύχηµα κατά τη µεταφορά του, τότε η 
παραλαβή του κινητήρα πρέπει να γίνεται µόνο µετά την επίσηµη αναφορά, 
παρουσία  εκπροσώπου του µεταφορέα. 
 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 
3.1. Οι κινητήρες µεταφέρονται πλήρως συναρµολογηµένοι χωρίς συσκευασία ή 
συσκευασµένοι µετά από συµφωνία πωλητού - αγοραστού. 
 
3.2. Οι κινητήρες θα πρέπει να ανυψώνονται µε γερανό χρησιµοποιώντας τις 
αναρτήσεις του κελύφους εάν δεν υπάρχει συσκευασία ή τα σηµεία που 
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σηµειώνονται επί της συσκευασίας. Ο χειρισµός πρέπει να γίνεται µε µεγάλη 
προσοχή προς αποφυγή µηχανικών βλαβών ή παραµορφώσεων του κελύφους. 
 
3.3. Εάν ο κινητήρας δεν εγκατασταθεί αµέσως µετά την παράδοση, πρέπει να 
ληφθούν µέτρα αποθήκευσης. Η αποθήκευση πρέπει να γίνει σε κλειστό, καθαρό , 
στεγνό και αεριζόµενο χώρο µε θερµοκρασία όχι µικρότερη από +3οC για να 
προστατεύεται ο κινητήρας και ειδικότερα οι περιελίξεις του από πάγο και υγρασία. 
Στην αποθήκη δεν επιτρέπεται η παρουσία βλαβερών αερίων ή ηλεκτρικά αγώγιµης 
σκόνης (Σκόνη άνθρακα ή µεταλλική σκόνη). 
Απαγορεύεται η αποθήκευση στο ύπαιθρο. 
 
3.4. Τα έδρανα (ρουλεµάν) πρέπει να προστατεύονται από την σκουριά µε την χρήση 
κατάλληλου γράσου. 
 
3.5. Για την προστασία των δακτυλίων από την σκόνη και την υγρασία, στους 
δακτυλιοφόρους κινητήρες, οι ψήκτρες πρέπει να αφαιρεθούν και να συσκευασθούν 
σε χαρτί παραφίνης. Οι δακτύλιοι πρέπει ακόµα να αλειφθούν µε γράσσο και να 
τυλιχθούν µε χαρτί παραφίνης. 
 
3.6. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα όχι πάντως µεγαλύτερα των τριών µηνών ο 
κινητήρας πρέπει να επιθεωρείται και σε περίπτωση σκουριών αυτές πρέπει να 
αφαιρούνται. 
 
3.7. Τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα πρέπει µια φορά το µήνα να 
περιστρέφονται κατά µισή στροφή  µε το χέρι έτσι ώστε να προλαµβάνεται το 
σηµάδεµα του εσωτερικού δακτυλίου του ρουλεµάν. 
 
3.8. Συσκευασµένοι ή όχι οι κινητήρες δεν πρέπει να αποθηκεύονται ο ένας πάνω 

στον άλλο. 
 
3.9. Απαγορεύεται η µεταφορά του κινητήρα πάνω σε κυλιόµενους κυλίνδρους ή 
σωλήνες όπως και η κύλησή του στο έδαφος. 
 

4. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 
Ο αγοραστής πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον τους ακόλουθους τρείς τύπους 
προστασίας. 

• Προστασία έναντι υπερφόρτωσης 
• Προστασία έναντι αύξησης του ρεύµατος 
• Προστασία έναντι πτώσεως της τάσης 

 

5. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 
5.1. Οι κινητήρες πρέπει να θεµελιώνονται σε γερά θεµέλια χωρίς κραδασµούς και σε 
χώρους που ανταποκρίνεται στον σχεδιασµό τους. Υποχρέωση του αγοραστή είναι 
να παρέχει την κατάλληλη θεµελίωση. Πρίν την εγκατάσταση πρέπει να ελεγχθεί η 
οµαλότητα και η οριζοντιότητα της επιφάνειας τοποθέτησης του κινητήρα. Ιδιαιτέρως 
η οµαλότητα πρέπει να ελεγχθεί µε µεγάλη προσοχή. 



 
 

 4

 
5.2. Κατά την εγκατάσταση του κινητήρα τα κατεργασµένα µέρη του (άκρο άξονος) 
πρέπει να προστατεύονται καλυπτόµενα από δέρµα η λάστιχο. 
 
5.3. Μετά την εγκατάσταση του κινητήρα θα πρέπει να καθαριστεί το γράσσο από τα 
µεταλλικά µέρη µε ένα πανί ποτισµένο σε πετρέλαιο. Κατά τη διαδικασία αυτή 
απαιτείται προσοσχή για να αποφευχθεί η εισχώρηση πετρελαίου στα µονωµένα 
µέρη του κινητήρα. 
 
5.4. Ο κινητήρας και ο εξοπλισµός του πρέπει να γειώνονται σύµφωνα µε τους 
κανόνες ασφαλείας. Οι ακροδέκτες γείωσης βρίσκονται πάνω στο κέλυφος του 
κινητήρα. Ο προστατευτικός ακροδέκτης που συνδέεται στον ουδέτερο αγωγό του 
δικτύου τοποθετείται µέσα στο κιβώτιο ακροδεκτών. 
 
5.5. Οι κύριες συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία του κινητήρα τα 
οποία αναφέρονται στην πινακίδα του. 

6. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΕΥΞΗ 
6.1. Οι ηλεκτροκινητήρες στους οποίους αναφέρονται οι παρούσες οδηγίες είναι 
σχεδιασµένοι για απ΄ευθείας ζεύξη µε άλλες µηχανές ή συσκεύες. 
 
6.2. Ο κινητήρας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία πριν γίνει η ζεύξη ώστε να ελεγχθεί 
τυχόν ζηµία κατά την διάρκεια της µεταφοράς. 
 
6.3. Η ζεύξη πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό και µε µεγάλη 
προσοχή ώστε να υπάρχει τέλεια ευθυγράµµιση µεταξύ του άξονα του κινητήρα και 
του άξονα της οδηγούµενης µηχανής.( Η απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
1/10mm). Η οδηγούµενη µηχανή δεν πρέπει να µεταφέρει κραδασµούς ή αξονικές 
πιέσεις στον κινητήρα κατά την διάρκεια της εκκίνησης ή της λειτουργίας. 
 
6.4. Οι κινητήρες µας µπορούν να µεταδώσουν την κίνηση και µε ιµάντες. Για την 
επιλογή των καταλλήλων ιµάντων και τροχαλιών, ζητήσατε το σχετικό έντυπο του 
εργοστασίου µας. 
 
6.5. Η τροχαλία θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να παρέχει σηµείο εφαρµογής 
της τάσης του ιµάντα το οποίο δεν πρέπει να είναι πέραν του άκρου  του άξονος. 
 
6.6. Το τµήµα του συνδέσµου και η τροχαλία που εφαρµόζονται στον άξονα του 
κινητήρα πρέπει να είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένο. 
 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
7.1. Μετά την εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας ο κινητήρας πρέπει 
υποχρεωτικά και λεπτοµερώς να  ελεγχθεί. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει τους 
παρακάτω επιµέρους ελέγχους : 
1. Ελεγχος όλων των εξαρτηµάτων σύσφιξης και στεγανοποίησης. 
2. Ελεγχος για την πιθανή ύπαρξη ξένων σωµάτων µέσα στον κινητήρα. 
3. Ελεγχος για το αν ο κινητήρας συνοδεύεται από το έντυπο των οδηγιών του 

κατασκευαστή. 
4. Ελεγχος περιστροφής του δροµέα του κινητήρα. 
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5. Ελεγχος (στους προστατευόµενους κινητήρες ΙΡ 23) πιθανής ύπαρξης σκόνης η 
οπία πρέπει να αποµακρύνεται µε πεπιεσµένο αέρα. 

6. Ελεγχος της όλης εγκατάστασης σε σχέση µε τους κανονισµούς Εργατικής 
ασφάλειας και Πυροπροστασίας. 

7. Ελεγχος των αντιστάσεων µόνωσης των περιελίξεων και των καλωδίων σύνδεσης 
µε την χρήση µέγγερ των 1000 V. 

8. Ελεγχος αντίστασης µόνωσης των θερµίστορ (στους κινητήρες που είναι 
εφοδιασµένοι µε θερµίστορ) η οποία πρέπει να µετρηθεί σύµφωνα µε τις ειδικές 
οδηγίες που συνοδεύουν τον κινητήρα που αναφέρεται ο τύπος του  θερµίστορ 
που χρησιµοποιείται.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ 2 V. 
9. Ελεγχος των τυλιγµάτων τόσο ως προς το σώµα όσο και µεταξύ των ιδίων για 

χρονική διάρκεια ενός λεπτού σε αυξανόµενη τάση εναλασσόµενου ρεύµατος. 
10.Ελεγχος των πλευρικών καλυµµάτων και του καλύµµατος του ανεµιστήρα ώστε να 

αποδίδεται ο απαιτούµενος βαθµός προστασίας. 
11.Ελεγχος των ακροδεκτών, των περικοχλίων σύσφιξης και των κοχλιών της 

πινακίδας άκρων, ώστε να προλαµβάνεται η υπερθέρµανση των καλωδίων 
σύνδεσης. 

12.Ελεγχος της ροής αέρος του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί ο κινητήρας έτσι 
ώστε η θερµοκρασία του αέρα να µην υπερβαίνει τους 40οC. 

13.Ελεγχος των ελαχίστων αποστάσεων που απαιτούνται για την δυνατότητα 
αναρροφήσεως του ανεµιστήρα ψύξεως (Τουλάχιστον 1.2 m από το πίσω µέρος 
του κινητήρα και 0.5 m από τα πλάγια πρέπει να είναι ελεύθερος χώρος). 

 
7.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: Φεύγοντας από το εργοστάσιο ο κινητήρας έχει τα 
έδρανά του  ήδη γεµάτα µε γράσσο και έτοιµα για λειτουργία. 
 
7.2.1.Η λίπανση των εδράνων είναι µία εύκολη διαδικασία αφού  και στα δύο έδρανα 
υπάρχουν γρασσαδόροι για την εισαγωγή του γράσου και βαλβίδες για την 
αποµάκρυνση  της περίσσειας του γράσσου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
λίπανση του κινητήρα χωρίς την διακοπή της λειτουργίας του.  
Τα διαστήµατα λίπανσης δεν πρέπει  να υπερβαίνουν τον ένα χρόνο. 
Στους κινητήρες όπου δεν υπάρχει γρασαδόρος δεν απαιτείται λίπανση καθ΄όσον 
χρησιµοποιούνται έδρανα αυτολιπαινόµενα (zz ή 2RS). 
 
7.2.2. Αν το διαστηµα µεταξύ της παράδοσης και της θέσεως σε λειτουργία είναι 
µεγάλο (µεγαλύτερο από 6 µήνες) η λίπανση πρέπει να ελεγχθεί µετακινώντας το 
κάλυµµα των εδράνων και παρατηρώντας αν το γράσσο είναι σκληρό ή έχει χάσει τις 
λιπαντικές του ιδιότητες. Αν  είναι αλλοιωµένο εξαιτίας της µεγάλης διάρκειας 
αποθήκευσης πρέπει να αντικατασταθεί και τα έδρανα να καθαριστούν προσεκτικά 
και να στεγνώσουν µε στεγνό πεπιεσµένο αέρα. Μετά τον καθαρισµό, το 1/3 έως το 
1/2 του διαθέσιµου χώρου πρέπει να το γεµίσουµε µε γράσσο µε αντοχή λειτουργίας 
µέχρι 110οC. 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΓΡΑΣΣΟ : SHELL ALVANIA No.3. 
7.2.3. Ασυνήθιστες ταλαντώσεις ή θόρυβοι, συνήθως οφείλονται σε κακή κατάσταση 
των εδράνων. Σ` αυτή την περίπτωση είναι προτιµότερη η αντικατάσταση των 
εδράνων. 
 
7.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ: Πριν την πρώτη εκκίνηση του κινητήρα, η ηλεκτρική 
καλωδίωση του κινητήρα πρέπει να υποστεί τους ακόλουθους ελέγχους : 
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1. Ελεγχος του ηλεκτρικού πίνακα, των διακοπτών και του αυτόµατου διακόπτη 
εκκίνησης. 

2. Ρύθµιση συστηµάτων προστασίας. 
 
7.4.  Η σύνδεση των τυλιγµάτων µε τους αγωγούς πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα του κινητήρα. 
 

8. ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 
Ολοι ανεξαιρέτως οι κινητήρες πριν τεθούν σε λειτουργία πρέπει να ελέγχονται ως 
προς την υγρασία. Χρησιµοποιώντας ένα µέγγερ ελέγχουµε τα τυλίγµατα στα      500 
V. Αποδεκτή θεωρείται η υγρασία όταν υπό κανονικές κλιµατολογικές συνθήκες 
µετρήσουµε αντίσταση µόνωσης µέχρι 40 ΜΩ. Σε διαφορετική περίπτωση είναι 
απολύτως απαραίτητο να υποβληθεί ο κινητήρας στη διαδικασία του στεγνώµατος. 
 
Το στέγνωµα του κινητήρα µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος µε το 
οποίο τροφοδοτούµε το στάτη, µε µειωµένη όµως τάση (10-15% της ονοµαστικής). 
Μπορούµε επίσης να στεγνώσουµε τον κινητήρα θερµαίνοντάς τον εξωτερικά (αφού 
προηγουµένως τον αποσυναρµολογήσουµε): µε αντιστάσεις, φούρνο κλπ, 
ακολουθώντας µία συγκεκριµένη διαδικασία. Συνιστάται το στέγνωµα σε φούρνο και 
εάν κρίνεται σκόπιµο η επικοινωνία µε το εργοστάσιό µας. 
 

9. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 
 
9.1. Η συνδεσµολογία πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό ή άτοµα που 
είναι κάτοχοι άδειας εγκαταστάσεων. 
 
9.2. Οι ηλεκτροκινητήρες στους οποίους εφαρµόζονται οι παρούσες οδηγίες είναι 
σχεδιασµένοι για τάση µεταξύ των φάσεων 380/660V, 400V∆ και σε ειδικές 
περιπτώσεις για διαφορετική τάση (220, 415 ή 500Volts). 
 
9.3. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
Εάν στην πινακίδα στοιχείων αναγράφεται 380Υ, ο κινητήρας πρέπει να 
συνδεσµολογηθεί κατά Υ. Εάν στην πινακίδα αναγράφεται 380∆ ο κινητήρας µπορεί 
να συνδεθεί απ΄ευθείας ∆ ή µέσω διακόπτη Υ/∆. 
 
 9.4. ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Οι ασύγχρονοι κινητήρες στους οποίους αναφέρονται οι παρούσες οδηγίες είναι 
σχεδιασµένοι, έτσι ώστε να επιτρέπουν την φορά περιστροφής και προς τις δυο 
κατευθύνσεις, που πιθανόν να απαιτούνται από το οδηγούµενο µηχάνηµα. Αν η 
γραµµή συνδέεται στους ακροδέκτες του στάτη U, V και W και η φασική ακολουθία 
της γραµµής είναι 1, 2, 3 ο κινητήρας θα στραφεί κατά την ωρολογιακή φορά 
περιστροφής. Αν είναι επιθυµητή ή αντίθετη φορά πρέπει να γίνει εναλλαγή των δύο 
από τις τρείς φάσεις που συνδέονται στον κινητήρα ή τον  εκκινητή. 
 
Στους κινητήρες Κοίλου Άξονος, όπου υπάρχει καστάνια αντεπιστροφής, πρέπει 
απαραιτήτως να ελέγχεται σχολαστικά η φορά περιστροφής πρίν την πρώτη 
εκκίνηση. 
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Για τον πλήρη έλεγχο δεν αρκεί η προηγουµένη δοκιµή, αλλά πρέπει στιγµιαία να 
δοκιµασθεί η φορά. 
 

 
 
9.5. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Οι ηλεκτροκινητήρες επιτρέπουν την χρήση οποιασδήποτε µεθόδου εκκίνησης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μικροί κινητήρες που τροφοδοτούνται άµεσα από θερµικούς διακόπτες 
µπορούν να ξεκινήσουν αυτόµατα. 
 
9.6. Ανεξάρτητα µε την µέθοδο εκκίνησης, ένας κινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα 
µπορεί να ξεκινήσει από την ψυχρή κατάσταση 2-3 φορές το πολύ, µέσα διάστηµα 8 
ωρών. 
Εάν υπάρχει ανάγκη περισσοτέρων εκκινήσεων παρακαλούµε συµβουλευτείτε το 
εργοστάσιο. 
 
9.7. Στους δακτυλιοφόρους κινητήρες, ο χειριστής πρέπει να αυξάνει την ταχύτητα 
διαδοχικά. Αν η αύξηση αυτή γίνει πολύ γρήγορα ο κινητήρας απορροφά πολύ ρεύµα 
από τον αγωγό µε συνέπεια το ¨κάψιµο΄΄ και την πρόωρη φθορά δακτυλίων και 
ψηκτρών. 
 
9.8. Ολοι οι τύποι κινητήρων ¨σβήνουν΄΄ όταν διακοπή η τροφοδοσία. 
Μετά την διακοπή παροχής στον κινητήρα, για να αποσυνδέσουµε τα καλώδια 
τροφοδοσίας από τον πίνακα άκρων, πρέπει να περιµένουµε να σταµατήσει πλήρως 
η περιστροφή. 
 
9.9. Ενδεικτικές τιµές Ασφαλειών - ∆ιακοπτών - Αγωγών για σύνδεση κινητήρων, 
τάσεως 380 V δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 



 
 

 8

ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ 

(Α) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Υ/∆ 
(Α) 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
Υ/∆ 
(Α) 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

Υ/∆ 
(Α) 

∆ΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(mm2) 

0.25 2 - - 16 2.5 
0.33 2 - - 16 2.5 
0.50 2 - - 16 2.5 
0.75 4 - - 16 2.5 

1 4 - - 16 2.5 
1.5 6 - - 16 2.5 
2 10 6 16 16 2.5 
3 10 10 16 16 2.5 
4 16 10 16 16 2.5 

5.5 20 16 16 16 2.5 
7.5 25 16 16 16 2.5 
10 25 25 25 25 4 

12.5 35 25 25 25 6 
15 35 25 40 40 6 
20 50 35 40 40 10 
25 63 50 63 40 16 
30 80 63 63 60 25 
35 80 63 63 60 25 
40 80 63 63 60 35 
50 100 80 160 100 35 
60 160 100 160 100 50 
75 160 125 160 100 70 
100 200 160 160 200 95 
125 225 200 340 200 120 
150 300 250 340 200 120 
180 400 300 340 400 150 
220 430 300 340 400 185 
270 500 430 550 400 300 
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9.10. Κινητήρες ∆ιπλών στροφών 3000/1500 Rpm ή 1500/750 Rpm 
Οι κινητήρες αυτοί κατασκευάζονται µε µια περιέλιξη µε συνδεσµολογία 
DAHLANDER (∆/ΥΥ).  

 
Σε περίπτωση κινητήρων δια φυγοκεντρικά φορτία π.χ. Ανεµιστήρες η 
συνδεσµολογία DAHLANDER (Υ/ΥΥ). 

 
 
Και για τις δύο περιπτώσεις στο ακροκιβώτιο έχουµε 6 ακροδέκτες.  
Ησύνδεση πρέπει να γίνεται ως εξής : 
 

 
Η εκκίνηση πρέπει να γίνεται πάντοτε από τις χαµηλές στροφές. 
 
9.11. Κινητήρες ∆ιπλών στροφών 1500/1000 Rpm ή 1000/750 Rpm. 
Οι κινητήρες αυτοί κατασκευάζονται µε δύο ανεξάρτητες περιελίξεις. 
Στο ακροκιβώτιο έχουµε 6 ακροδέκτες και η σύνδεση πρέπει να γίνεται ως εξής : 
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10. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
10.1. Μετά την εκκίνηση η ταχύτητα κραδασµών του κινητήρα  πρέπει    να ελεγχεί. 
Οι µέγιστες τιµές της ταχύτητας κραδασµών (Vef) στον σύγχρονο αριθµό στροφών 
(ns) είναι : 

 
 

Σε περίπτωση αυξηµένων τιµών οι αιτίες που τις προκαλούν πρέπει να εντοπισθούν 
και η βλάβη να διορθωθεί. 
 
10.2. Απαγορεύεται κατά την λειτουργία του κινητήρα η υπερφόρτωσή του για 
µεγάλο διάστηµα αντίθετα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Βραχυχρόνιες υπερφορτώσεις επιτρέπονται σύµφωνα µε VDE 0530. 
 
10.3.Απαγορεύεται η άµεση επαφή (να ακουµπήσετε τα χέρια σας) µε το κέλυφος 
του κινητήρα λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που µπορεί να αναπτυχθούν κατά τη 
λειτουργία του. 
 
10.4. Οι δοκιµές που γίνονται στο εργοστάσιο του κατασκευαστή εγγυώνται την καλή 
λειτουργία όταν εκπληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

• Οταν η θερµοκρασία κινείται στα σύµφωνα µε την κλάση µονώσεως 
προδιαγραµένα όρια. 

• Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κυµαίνεται στα προδιαγεγραµένα όρια 
(VDE 0530). 

• Οταν εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εξαερισµού µε 
την κατάλληλη τοποθέτηση και διατήρησή του. 

Για να αποφευχθούν βλάβες που µπορούν να συµβούν, αν οι ανωτέρω όροι δεν 
τηρηθούν, είναι απαραίτητο κατά την εκκίνηση και λειτουργία να ελέγχεται η 
θερµοκρασία των διαφόρων τµηµάτων του κινητήρα (περιελίξεις, έδρανα, κτλ.). 

Vef=4.5 mm/sec. 
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Για τις µετρήσεις πρέπει να χρησιµοποιείται η µέθοδος της µεταβολής της αντίστασης 
µε τη θερµοκρασία. Τα επιτρεπόµενα όρια θερµοκρασίας είναι αυτά που αναφέρονται 
στα VDE 0530 για την κλάση µόνωσης που αναφέρεται στην πινακίδα του κινητήρα. 
 
10.5. Εάν γίνεται χρήση λιπαντικών µε ανοχή θερµοκρασίας γύρω στους 100 οC, τότε 
επιτρέπεται θερµοκρασία εδράνων πάνω περί τους        55 οC. 
 
Εάν γίνεται χρήση λιπαντικών µε επιτρεπόµενη θερµοκρασία τους 110 οC, 
επιτρέπεται θερµοκρασία των εδράνων µέχρι τους 70 οC. 
 

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

11.1.Η συντήρηση καθώς και η επισκευή των κινητήρων πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
11.2.Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα απαιτείται η καλή κατάσταση 
τόσο από ηλεκτρολογικής όσο και από µηχανολογικής άποψης. 
Ο εξαερισµός του κινητήρα δεν πρέπει να εµποδίζεται (από το σύστηµα κάλυψης του 
ανεµιστήρα). 

 
Οι έλεγχοι πρέπει να είναι ανάλογοι των συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα. 
 
11.3.Οι έλεγχοι και οι τακτικές επιδιορθώσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από τις 
συνθήκες  λειτουργίας του κινητήρα, εννοώντας µε αυτό τις ονοµαστικές συνθήκες 
λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος του χώρου εγκατάστασης, π.χ. 
υγρασία, περιεκτικότητα σε σκόνη, θερµοκρασία περιβάλλοντος, τύπος προστασίας 
κινητήρα κ.τ.λ.. 
 
11.4.Σε ορισµένες περιπτώσεις ιδιαιτέρων συνθηκών λειτουργίας (π.χ. τροπικό 
κλίµα) πρέπει να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. 
 
11.5.Οι ψήκτρες των δακτυλιοφόρων κινητήρων, πρέπει να αντικαθίστανται όταν το 
ύψος της ψύκτρας έχει µειωθεί κατά 60%. Εάν το αρχικό ύψος της ψήκτρας είναι 
40mm αυτή πρέπει να αντικατασταθεί όταν το ύψος της φτάσει στα 16 mm. 
 
11.6.Κατά τη λειτουργία πρέπει περιοδικώς να ελέγχονται και να επιθεωρούνται τα 
κάτωθι : 
 

1. Οι κοχλίες και τα περικόχλια σύσφιξης του κινητήρα στη βάση του.. 
2. Η ακρίβεια στην ζεύξη του κινητήρα. 
3. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και του κινητήρα (κατ΄ αρχήν επί του 

κελύφους και τοπικώς στα έδρανα και τον άξονα). 
4. Οι κοχλίες συσφίξεως του καλύµµατος του ανεµιστήρα. 
5. Οι συνδέσεις στο κιβώτιον των ακροδεκτών (έλεγχος καλής επαφής και 

συσφίξεως). 
6. Ο θόρυβος και κυρίως ο θόρυβος ο προερχόµενος από τα έδρανα. 
7. Η τάση (το ``τέντωµα΄΄) των ιµάντων εάν έχουµε ιµαντοκίνηση. 
8. Η αντίσταση µονώσεως της περιελίξεως. 
9. Στους ∆ακτυλιοφόρους κινητήρες πρέπει επιπλέον να ελέγχονται: 

9α. Οι δακτύλιοι. 
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9β. Οι ψήκτρες ως προς το µέγεθος, την πίεση και τη  δυνατότητα 
ολισθήσεως εντός των ψηκτροθηκών. 

9γ. Ο ψηκτροφορέας ως προς την στερέωσή του και την µόνωση. 
 
11.7. Περιοδικά, χωρίς να αποσυναρµολογηθεί ο κινητήρας από τη µηχανή πρέπει 
να γίνονται οι εξής εργασίες συντηρήσεως: 
 

1. Καθαρισµός των καναλίων αερισµού. 
2. Καθαρισµός του πλέγµατος του καλύµµατος ανεµιστήρα. 
3. Λίπανση των εδράνων και έλεγχος του συστήµατος λιπάνσεως. 
4. Καθαρισµός των µερών µε ίχνη σκουριάς. 
5. Ελεγχος της αντίστασης µονώσεως της περιελίξεως και των καλωδίων 

συνδέσεως. 
 
11.8. Στους κινητήρες µεγάλης ισχύος είναι σκόπιµο ο αγοραστής να    διατηρεί, 
κατάσταση ωρών λειτουργίας και αριθµού εκκινήσεων. 
 
11.9. Επισηµαίνεται, ακόµη πως καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής από τυχόν 
ατύχηµα ή βλάβη που προκληθεί από χρήση ανταλλακτικών χωρίς εγγύηση καθώς 
και µη συµµόρφωση µε τις παρούσες οδηγίες χρήσεως. 
 

12. ΕΠΙΠΕ∆Α ΘΟΡΥΒΟΥ 
Οι µικροί κινητήρες έχουν στάθµη θορύβου  που δεν υπερβαίνει τα 70 
dB(A)(ακουστική πίεση). 
Ακολουθεί πίνακας όπου αναφέρονται οι κινητήρες των οποίων η στάθµη θορύβου 
στο 1m από την επιφάνειά του µπορεί να υπερβεί τα 70dB(A), καθώς και οι τιµές της 
ακουστικής πιέσεως. 
 

 Ακουστική Πίεση 
dB(A) 

Τύπος 2-πόλοι 4-πόλοι 6-πόλοι 8-πόλοι 
K132 72 - - - 
K160 72 - - - 
K180 72 - - - 
K200 72 - - - 
K225 74 - - - 
K250 75 - - - 
K280 77 - - - 
K315 80 71 - - 

K315M1 83 80 - 75 
K355 83 80 75 75 

 
Οι τιµές του πίνακα αναφέρονται για ηµιτονοειδή παροχή 50 Hz. 
Για ηµιτονοειδή παροχή 60 Hz προσθέστε 4 dΒ(Α) στις παραπάνω τιµές. 
 

13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ 
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ΒΛΑΒΗ ΑΙΤΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
1. Ο κινητήρας δεν 
ξεκινάει ούτε εν κενώ 
ούτε σε φορτίο 

∆εν υπάρχει τάση 
τροφοδοσίας στους 
ακροδέκτες. 
 
 
 
 
 
Μία φάση του τυλίγµατος 
του στάτη είναι κοµµένη. 
 
 
Τροφοδοσία µε τάση 
µικρότερη από την 
ονοµαστική. 
 
 
Η ροπή του φορτίου είναι 
µεγαλύτερη από τη ροπή 
εκκινήσεως. 

Ελεγχος του αυτόµατου 
διακόπτη ρεύµατος για πιθανή 
διακοπή ρεύµατος. 
Ελεγχος των καλωδίων 
τροφοδοσίας. 
Εάν υπάρχει διακοπή η 
σύνδεση πρέπει να γίνει πάλι. 
 
Το τύλιγµα του κινητήρα 
πρέπει να ελεγθεί µε 
megometer και να διορθωθεί. 
 
Οι κατάλληλες µετρήσεις 
πρέπει να γίνουν και να δοθεί 
τάση τροφοδοσίας ίση µε την 
ονοµαστική του κινητήρα. 
 
Η µηχανή που οδηγείται 
πρέπει να ελεγθεί και να 
διορθωθεί. 

2. ∆ύσκολη εκκίνηση 
ακολουθούµενη από 
µεγάλο βύθισµα 
ταχύτητας. 

Οι µπάρες του δροµέα 
έχουν κοπεί ή έχουν 
αποσυγκοληθεί. 

Ελεγχος αν οι µπάρες του 
κλωβού εφάπτονται του 
δακτυλίου βραχυκυκλώσεως. 
Οποιοδήποτε σφάλµα πρέπει 
να διορθωθεί. 

3. ∆ύσκολη εκκίνηση 
ακολουθούµενη από  
θόρυβο και 
υπερθέρµανση 

Τα έδρανα είναι 
φθαρµένα. 

Τα κατεστραµένα έδρανα 
πρέπει να αντικατασταθούν.  

4. Κανονική εκκίνηση 
ακολουθούµενη από 
µεγάλη πτώση του 
αριθµού στροφών. 

Πολύ χαµηλή τάση στους 
ακροδέκτες λόγω 
µεγάλης πτώσης τάσεως 
στα καλώδια 
τροφοδοσίας. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας 
πρέπει να αντικατασταθούν. 

5. Ο κινητήρας 
υπερθερµαίνεται 

Η τάση είναι πολύ υψηλή 
και προκαλεί απώλειες 
σιδήρου. Η τάση είναι 
πολύ υψηλή και 
προκαλεί απώλειες 
χαλκού. Υπερφόρτωση 
του κινητήρα. 

Η τάση πρέπει να 
αποκατασταθεί στην 
ονοµαστική τιµή. Ελεγχος µε 
βολτόµετρο και αµπερόµετρο. 

6. Ο στάτης 
υπερθερµαίνεται σε 
ορισµένα σηµεία και η 
υπερθέρµανση 
συνοδεύται από 
υπερφόρτιση, σε µία ή 
δύο φάσεις, και δυνατό 
θόρυβο. 

Εσωτερικό 
βραχυκύκλωµα στην 
περιέλιξη του στάτη. 

Αντικατάσταση της περιέλιξης. 
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7. Οταν λειτουργεί ο 
κινητήρας, ο δροµέας 
έρχεται σε επαφή µε τον 
στάτη. 

Είναι πιθανόν ότι το 
διάκενο µεταξύ στάτη και 
δροµέα δεν είναι πια 
οµοιόµορφο, λόγω 
ρωγµών στα έδρανα ή 
στα καπάκια τους ή 
κάποιας κλίσης του 
άξονα. 

Τα καπάκια και τα φθαρµένα 
µέρη των εδράνων πρέπει να 
αντικατασταθούν. 

8. Ο κινητήρας 
παρουσιάζει 
κραδασµούς κατά  τη 
λειτουργία 

Λανθασµένη 
ευθυγράµµιση του άξονα 
λόγω κακής θεµελίωσης 
ή ανώµαλης επιφάνειας 
του εδάφους.  
 
Οι κραδασµοί µπορεί να 
µεταφέρονται από τη 
µηχανή που οδηγείται. 

Η βάση πρέπει να στερεωθεί. 
 
 
 
 
 
Πρέπει να γίνει αποσύζευξη 
από την µηχανή ελέγχοντας τη 
λειτουργία εν κενώ του 
κινητήρα. Εάν η λειτουργία 
είναι χωρίς κραδασµούς, είναι 
βέβαιο ότι οι κραδασµοί 
µεταφέρονται από τη µηχανή 
που κινεί ο κινητήρας. 

9. Τα έδρανα 
υπερθερµαίνονται. 
 
 
 
 

Εχει εισχωρήσει σκόνη ή 
άλλα ξένα σώµατα, ή το 
λιπαντικό είναι βρώµικο. 
Το υπερβολικό γράσσο 
στο έδρανο αυξάνει τις 
απώλειες τριβών. 
Η βαλβίδα λιπαντικού 
δεν λειτουργεί κανονικά 
και το έδρανο έχει φθαρεί 
ή καταστραφεί. 
 
Ο ιµάντας που οδηγείται 
είναι πολύ σφιγµένος. 
Η µηχανή που οδηγείται 
δεν είναι καλά 
κεντραρισµένη. 

Το παλαιό λιπαντικό 
αποµακρύνεται. Τα έδρανα 
πλένονται και λιπαίνονται µε 
κατάλληλο λιπαντικό.   
Αφαιρείται το επιπλέον 
γράσσο. 
 
Πρέπει να αντικατασταθεί. 
 
 
 
 
Ο ιµάντας πρέπει να 
χαλαρώσει. 
Η έδραση των εδράνων και το 
κεντράρισµα της µηχανής 
πρέπει να ελεγθούν. 

10.Ασυνήθεις θόρυβος 
στο έδρανο συχνά 
συνοδευόµενος από 
αύξηση 
θερµοκρασίας. 

Τα έδρανα χρειάζονται 
καθαρισµό. 
 
Το έδρανο έχει 
καταστραφεί. 
 
Λανθασµένη ζεύξη ή 
κακή ευθυγράµµιση. 

Αφαιρείται το παλαιό λιπαντικό 
και αντικαθιστάται µε νέο. 
 
Αντικατάσταση µε καινούριο 
 
 
Ελεγχος συναρµολόγησης και 
διόρθωση. Ελεγχος 
ευθυγράµµισης. 
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14. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Οταν γίνεται παραγγελία ενός κινητήρα πρέπει να δίνονται οι εξής πληροφορίες : 
1. Ισχύς σε ΗΡ ή KW. 
2. Ταχύτητα. 
3. Τάση. 
4. Συχνότητα. 
5. Εδραση. 
6. Θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
7. Συνθήκες λειτουργίας (αριθµός εκκινήσεων κ.ά.). 
Οταν χρειαστούν ανταλλακτικά είναι απαραίτητος ο αριθµός σειράς του κινητήρα. 
 






