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1. GİRİŞ / GENEL AÇIKLAMA 

 Bu kılavuz, motorun müşteriye ilk tesliminden motorun ömrünü tamamlayıp imhasına kadar olan motoru ve motorun 
uygun kullanımını tanımlar. 

 

Bu talimatlar, ürünün güvenli ve doğru kurulumu, işletimi ve bakımını sağlamak için dikkate alınmalıdır. 

 

Uygulama alanı ve motorların kullanım amacı 

ELK Motor, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir elektrik motorudur. Bu kılavuzda tanımlanan ürün ailesi 
trifaze sincap kafesli endüksiyon motorlardır.  

Bu serideki motorlar, kendinden soğutmalı, silindirik mil yapısına sahip ve mili kamalı alçak gerilim trifaze asenkron 
motorlardır.  

Bu serideki trifaze elektrik motorları endüstriyel sistemlerde tahrik sağlamak amacıyla kullanılır. Bu motorlar hem direkt 
şebekeye bağlı hem de frekans konvertörleriyle sorunsuz çalışabilecek şekilde, IEC/EN 60034 standardına uygun olarak, 
tasarlandıklarından, geniş bir kullanım alanına sahiptirler. 

Alçak gerilim motorları makinelerin parçası olarak makineye bağlanabilmesi amacıyla güncel Makine Direktifi’ne göre 
dizayn edilmiştir. Makinenin son halinin Makine Direktifi’ne uygun olduğuna emin olana kadar motor devreye 
alınmamalıdır(EN60204-1 standardına bakınız). 

Bu talimatlar 2EL,3EL,2EC,2EG,3EG tip elektrik motorları için geçerlidir. 

 

Çevre Koşulları 

 

Bütün ELK motorlar 50 Hz’de nominal çıkış voltajında çalıştığı sürece 70 dB (A) ses seviyesini geçmez.  

 

Etiketinde aksi belirtilmediği sürece motorların çalışma koşulları şunlardır; 

 Normal ortam sıcaklığı sınırı -20°C ile +40°C arasında 

 Deniz seviyesinden maksimum yükseklik 1000 m  

 Besleme gerilim toleransları EN / IEC 60034-1 standartları uyarınca A Bölgesinde ±5%, B Bölgesinde ±10% dur. 
Frekans toleransları A Bölgesinde ±2%, B Bölgesinde +%3, -%5 dir. 

Bu motorlar tehlikeli alan(Exproof) uygulamaları için uygun değildir. 

Genel Güvenlik Kuralları: 

Doğru depolama, kurulum ve kullanım için kullanma kılavuzunu okuyun. Mekanik ve elektriksel kurulum 

ve bakım kalifiye teknisyenler tarafından yapılmalıdır! 

 

Kendi güvenliğiniz ve maddi hasarı önlemek için, motor üzerinde çalışırken her zaman aşağıdaki (EN 50110-1, Gerilimsiz 
durumda çalışma) güvenlik kurallarını göz önünde bulundurarak talimatları uygulayın. 

 Sistemin enerji bağlantılarını kesin. Yardımcı devrelerin enerjisini kesin. Örn; yoğuşma önleyici ısıtıcı vb. 

 Sistemin yeniden devreye girmesini önleyin. 

 Ürünün sıfır voltajda olduğundan emin olun. 

 Terminalleri kısa devre edin ve topraklayın. 

 Hala enerjili olan uçları korumaya alın ya da izole edin. 

Sistemi aktifleştirmek için sıralamayı tersten başlayarak uygulayın. 

 

UYARI! 

Elektrik motorları; üzerinde gerilim bulunan parçalar içerir.  
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Gerekli önlemler alınmaz, motor düzgün şekilde işletilmez ya da muhafaza edilmez ise ölümcül sonuçlar, ağır 
yaralanmalar ya da önemli maddi hasarlar meydana gelebilir.  

Elektrik motorları tehlike oluşturabilecek dönen parçalara sahiptir. Gerekli önlemler alınmaz, motor düzgün şekilde 
işletilmez ya da muhafaza edilmez ise ölümcül sonuçlar, ağır yaralanmalar ya da önemli maddi hasarlar meydana 
gelebilir.  

Elektrik motorları sıcak yüzeylere sahiptir. Gerekli önlemler alınmaz, motor düzgün şekilde işletilmez ya da muhafaza 
edilmez ise ölümcül sonuçlar, ağır yaralanmalar ya da önemli maddi hasarlar meydana gelebilir.  

 

Genel Tanım ve Motorların Teknik Özellikleri: 

Bütün ürünlerimiz IEC ve EN standartlarına uygun olarak aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda tasarlanmış, üretilmiş ve 

test edilmiştir: 

IEC 60034-1  Sınıflama ve performans 

IEC 60034-2-1  Kayıp ve verim ölçme metotları  

IEC 60034-5  Koruma derecesi sınıflandırması 

IEC 60034-6  Soğutma metotları 

IEC 60034-7  Yapı şekil ve montaj düzenleme sembolleri 

IEC 60034-8  Terminal işaretlenmesi ve dönüş yönü 

IEC 60034-9  Ses seviyesi limitleri 

IEC 60034-11  Sıcaklık koruması 

IEC 60034-14  Vibrasyon limitleri 

IEC 60034-18-1  izolasyon sistemlerinin fonksiyonel değerlendirmesi 

IEC 60034-30  Verim sınıflandırması 

IEC 60038  Standart gerilimler 

EN 50347  Elektrik makineleri için boyutlar ve çıkış güçleri 

EN 55014-1  

EN 61000-3-2  Elektromanyetik uyumluluk 

EN 61000-3-3 
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Etiket Açıklaması; 

 

 

 
1. Nominal Gerilim 

2. Motor Tipi: 3 fazlı asenkron motor 

3. Motor Kodu 

4. Verim Sınıfı(IEC 60034-30) 

5. Üretim Standardı 

6. Güç Faktörü 

7. Çalışma Rejimi 

8. Koruma Sınıfı 

9. Motor Ağırlığı 

10. İzolasyon Sınıfı 

11. Nominal Akımı 

12. Rulman Numaraları 

13. Seri Numarası 

14. Yüklere Göre Verim Değerleri 

15. Motor Çıkış Gücü 

16. Devir sayısı 

17. Motor Çalışma Frekansı

 

 

Etiket, motorun kimliğini ve en önemli bilgileri gösterir. Etiket aynı zamanda motorun uygun kullanım 

limitlerini ve üretim yılını gösterir.Seri numarasındaki ilk iki hane üretim yılını gösterir. Örn; 15XXXXXXX 

ürünün 2015 yılında üretildiğini göstermektedir. 
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Ürün tipi Kodları 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  EL  132  M  4  C  -  FC  -  00  -  000 
Ek Motor Özellikleri 
000…..999       000 : Standart Motor 

 

 

Elektriksel özellikler 
AA..ZZ  Voltaj, frekans vs. 

 

vefrequency etc. 

 

Bağlantı Türleri/Flanş Türleri 
PD: Ayaklı B3 tip yapı 
FA: B5 Flanşlı  
FC: B14a Flanşlı 
FS: Özel Flanşlı 
PA: Ayaklı B5 flanşlı 
PC: Ayaklı B14a tip flanşlı 
PS: Ayaklı Özel Flanşlı 
Y0..Y9: Redüktör için özel flanşlı 
PX: Ayaklı, tahrik tarafı kapaksız 
XX: Ayaksız, tahrik tarafında kapaksız 

Paket Boyu: A, B, C, D,E 

Kutup Sayısı 
2: 2 kutuplu 3000 d/d 
4: 4 kutuplu 1500 d/d 
6: 6 kutuplu 1000 d/d 
D: dahlander 4/2 kutuplu sabit tork 1500/3000 d/d 
E: dahlander 4/2 kutuplu karesel tork 1500/3000 d/d 
F: dahlander 8/4 kutuplu sabit tork 750/1500 d/d 
G: dahlander 8/4 kutuplu karesel tork 750/1500 d/d 
S: Ayrı Sargılar 6/4 kutuplu 1000/1500 d/d 
T: Ayrı Sargılar 12/4 kutuplu 500/1500 d/d 
U: Ayrı Sargılar 12/2 kutuplu 500/3000 d/d 

Gövde Uzunluğu 
S : Kısa 
M : Orta 
L : Uzun 

Gövde büyüklüğü:71, 80, 90, 100, 112, 132 
Ayak tabanından mil ekseninin yüksekliği(mm) 

Temel Motor Tipleri 
EL  : Alüminyum gövde standart motorlar 
EG : Döküm gövde standart motorlar 
EC  : Alüminyum gövde kompakt motorlar 
ED : Döküm gövde kompakt motorlar 

Motor Verimlilik Sınıfları: 
1: IE1 
2: IE2 
3: IE3 
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71 -132 gövde aralığında, ELK Motorlar; sökülebilir ayak yapısına sahip olup, ayaklar gövdenin üç tarafına 

bağlanabilmektedir. 

 Böylece kullanıcı, ayak konumunu değiştirerek klemens kutusu sağda, üstte ya da solda olan motor yapısını kolayca 

oluşturabilmektedir. 

Standart üretimimizde klemens kutusu üsttedir. 

160 gövdeden itibaren ELK Motorlar; sabit ayaklı olup klemens kutusu üsttedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 0 

2.  hane:  İlave elektriksel özellikler 
0: Standart motor, standart versiyon 
A: Termistörlü Motorlar 
B: Isıtıcılı Motorlar 
K: Isıtıcı ve termistörlü motorlar 

1. hane: Voltaj ve Frekans 
A: 230/400V 50Hz 
B: 400/690V 50Hz 
C: 240/415V 50Hz 
D: 415/720V 50Hz 
E: 220/380V 60Hz Standart Güç 
F: 380/660V 60Hz Standart Güç 
I: 220/380V 60Hz 16% artırılmış çıkış gücü 
J: 380/660V 60Hz 16% artırılmış çıkış gücü 
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ELK elektrik motorları Uluslararası Montaj Standartlarına uygun olarak üretilmiştir IEC 60034-7. 
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2. KALDIRMA VE DEPOLAMA 
Lütfen teslim edilen ürününüzün taşıma sırasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol edin. 

25 kg’dan daha ağır motorlarda kaldırma halkaları ve mapalar bulunmaktadır. Motorların gerçek kiloları 
etiketleri üzerinde gösterilmiştir. 

 Motoru kaldırmak için sadece kaldırma halkaları ve mapalar kullanılmalıdır.  

 Motorun üzerindeki bütün kaldırma halkalarını kullanın. 

 Hasar görmüş kaldırma halkalarını kullanmayın. 

Taşıma sırasında yaşanan sarsılmalara, düşmelere ve neme karşı tedbir alınmalıdır. 

Stoklama sırasında aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır; 

 Stoklama alanları olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Bu alanlar kuru olmalı, kir, don ve titreşimden 
arınmış ve iyi havalandırılmış olmalıdır. 

 Sıcaklık -20 ile 40  arasında olmalıdır. 

 Motor mili yılda en az bir kere elle çevrilmelidir. 

 Motorlar korozyona karşı direkt güneş ışığından ve gazlardan korunmalıdır.  

 Korumasız makine yüzeyleri ( mil ucu ve flanşlar) korozyona karşı işlemden geçirilmelidir. 

 Yoğuşmayı boşaltmak için yoğuşma tahliye delikleri açılmalıdır(<6 ay). 

 Eğer bir yoğuşma önleyici ısıtıcısı varsa, bunu makine durduğunda çalıştırın. 

 

3. DEVREYE ALMA 

Ürünü satın aldıktan hemen sonra dışarıdan bir hasar olup olmadığını kontrol edin (Örn; mil ucu, flanşlar ve boyalı 
yüzeyler). Eğer hasarlı bir alan varsa taşımacı şirketi bilgilendirerek ürünü teslim almayın. 

Motorun korunması ve bağlantılarının düzgün yapılması için (özellikle motor çalışma gerilimi ve sargı bağlantı şekli yıldız 
veya üçgen) motor etiketinde yazan tüm bilgileri kontrol edin.  

Yalıtım direncinin kontrolü 

Motor sargı yalıtım direnci, sargı çok nemli ise motor çalıştırılmaya başlamadan önce ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. 

 

UYARI 

 

 Sadece kalifiye kişiler bu işi yapabilir. 

 Kontrollere başlamadan önce,dönen ve aktif parçalara dokunmayı engelleyen koruyucu kapakların takılı 
olduğundan emin olunmalıdır. 

 Eğer motora güç kablosu bağlıysa, kablolarda gerilim olmağından emin olmak için kontrol edin. 

 Yalıtım direncini ölçtükten sonra sargıyı topraklayın. 

 Yalıtım direnci ölçümü motor çalışmıyorken yapılmalıdır. 

  Eğer ölçümler sırasında sargı sıcaklığı 25°C’de değilse, aşağıdaki tabloda verilen verilerle karşılaştırma yapmak 
için aşağıda verilen bilgiler ışığında izolasyon direncini uygun katsayılarla çarparak sargı sıcaklığının 25°C’deki 
haline dönüştürün. 

 Sıcaklık 10 °K yükseldiğinde yalıtım direnci yarıya düşer. 

 Sıcaklık 10 °K azaldığında direnç ikiye katlanır. 

25°C’deki yalıtım direnci aşağıda verilen referans değerlerden daha yüksek olmalıdır. 

Yalıtım direnci referans değerden düşükse, sargı nemli demektir ve fırında kurutulmalıdır. Fırın sıcaklığı 12 saat boyunca 
90-100 °C olmalıdır. 

 

25 °C’de stator sargı izolasyon direnci 

Ölçme devresi gerilimi  500 V 
Yeni, temizlenmiş veya onarılmış sargı için 
minimum yalıtım direnci 

100 MΩ 
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4. MEKANİK KURULUM 

Güvenlik Önlemleri 

 Makine, sağlık ve güvenlik gereksinimlerine ve ulusal mevzuata hakim, kalifiye elemanlar tarafından kurulum için 

tasarlanmıştır. 

  Güvenlik ekipmanları, kurulum ve kullanım yerindeki kazaları önlemek için yerel kurallara göre sağlanmalıdır.   

 Motor gövdesinin sıcaklığı çalışma sırasında ve kapatıldıktan hemen sonra çok sıcak olabilir. 

 Motorun dönen parçalarına karşı dikkatli olun. 

 Enerji bağlı ise, klemens kutusunu açmayın. 

Çalıştırmadan önce lütfen kontrol edin; 

 Yoğuşma tahliye delikleri her zaman motorun en alt noktasında olmalıdır! 

 Motoru belirtilen dönme yönüne göre bağlayın. 

 Bütün keçelerin ve keçeli yüzeylerin hasarsız ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. 
 

Motoru hizalama ve bağlama sırasında aşağıdaki kuralları dikkate alın; 

 Motorun titremesini önlemek için motor sert ve düz bir zemin üzerine monte edilmelidir. 

 Ayaklar ve flanşlar güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. 

 Rijit kaplin çözümleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

 Motorlar dikkatlice hizalanmalıdır. Yanlış hizalama vuruntu, titreşim hatta mil kırılmasına neden olabilir. 

 Kaplinler ve kasnaklar, rulman ve keçelere zarar vermeden uygun ekipmanlar kullanılarak mil üzerine monte 

edilmelidir. Kaplinler veya kasnaklar, rulmanlara ya da keçelere zarar verebileceğinden dolayı asla çekiçle 

vurularak sabitlenmemeli ya da levye ile motor üzerinden çıkartılmaya çalışılmamalıdır.  

 Aşırı kayış gerginliği rulmanlara ya da mile zarar verebilir. 

 Eğer bir kayış kullanılacaksa, yürüyen ve yürütülen kasnakların doğru hizalandığından emin olunmalıdır. 

 Motor soğutucusunun hava akışını engellemeyecek şekilde motorun montajı yapılmalıdır. 

 Motor ölçüleri ile ilgili teknik detaylar için lütfen katalogu inceleyin. 

 Rulmanlarda, ürün katalogunda belirtilen radyal ve aksiyal yük değerlerinin üzerine çıkılmamalıdır.  

 

Standart olarak, motorun balansı yarım kama kullanılarak sağlanmıştır.  

Kaplin veya kasnaklar kama yolları açıldıktan sonra balans alma operasyonuna tabi tutulmalıdır. Balans alma işlemi 
motora özel olan balans alma yöntemiyle yapılmalıdır. 

 

Motor ile yük arasında bağlantı yapılırken kullanılan kaplinlerin aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir.  
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 Motor ile yük arasında bağlantı yapılırken kayış kasnak sistemi kullanılıyorsa, kasnakların paralel eksenlerde 
olmasına ve kayışın aşırı gergin ya da aşırı gevşek olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

5. ELEKTRİK BAĞLANTISI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  

Kurulumdan önce motor etiketini inceleyerek motorunuzun yük gereksiniminize,ve şebekenizin voltaj ve 

frekansına uygun olup olmadığını kontrol edin. 

 

 

Sargı ve gövde arasındaki yalıtım direncini ölçün. Lütfen detaylı bilgi için yalıtım direnci kontrol 

bölümüne bakınız.  

 

UYARI! 

Motoru bağlamadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkate alın: 

• Motor üzerindeki çalışmalar motor çalışmazken ve sadece kalifiye ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. 
• Motoru güç kaynağından ayırın ve yeniden enerji almaması için önleminizi alın. Bu işlem aynı zamanda yardımcı 

devreler için de geçerlidir. 
• Motorun gerçekten hiç bir gerilim kaynağına bağlı olmadığını kontrol edin. 
• Herhangi bir işe başlamadan toprak bağlantısını oluşturun. 
• Klemens kutusunda herhangi bir yabancı cisim, kir ya da nem olmadığından emin olun.  
• Klemens kutusunun içini temiz ve kesilmiş tellerden uzak tutun.  
• Herhangi bir açık ek kablo girişini uygun düz contalar veya O-ringler ile kapatın. Klemens kutusu su geçirmemesi 

ve tozdan korunması için contalanmış olmak zorundadır.  
• Deneme çalışması yaparken, motor ucunda güç aktarma elemanı olmamalı ve motor kaması fırlamaya karşın 

sabitlenmeli veya çıkartılmalıdır. 
• Topraklama, makine besleme gerilimine bağlanmadan önce yerel kurallara göre yapılmalıdır. 

 

Bağlantı uçları ve dönüş yönleri 

Standart motorlar saat yönü ve saat yönü aksine dönüş için uygundur. 

L1,L2,L3 güç kabloları U1,V1,W1’e sırasıyla bağlıyken, motor mili kasnak tarafından bakışta saat yönünde döner. Eğer iki 
faz kablosu yer değiştirilir ise, dönüş yönü saat yönünün tersine olur. 

Bağlantı kablolarını anma akımı, IEC/EN 60204-1 uyarınca, ortam sıcaklığı, kablo rakorları ve yol verme yöntemine göre 
seçilmelidir.  

 



11 
 

Kablo rakorları, klemens vidaları ve diğer vidalar uygun sıkma momentleriyle sıkılmalıdır. 

Motor etiketinde belirtilen sızdırmazlık sınıfının sağlanması için ; 

1- Rakor uygun şekilde sıkılmalı ve rakorun kabloyu tamamen sıktığından emin olunmalıdır. 
2-  Klemens kutusunda sızdırmazlık için conta olduğundan ve bu contanın sağlam ve hasarsız olduğundan emin 

olunmalıdır.  
3- Klemens kutu kapağının cıvataları uygun momentle sıkılmalıdır. 

 

Ana sargı ve topraklama klemenslerinin yanı sıra, klemens kutusunda termistörler, ısıtıcı elemanlar ya da diğer yardımcı 
cihazlar bulunabilir.   

Standart tek hızlı bir motordaki klemens kutusunda altı adet sargı ucu ve en az bir topraklama klemensi bulunur. Bu DOL 
veya Y/D çalıştırma kullanımını sağlar. 

Motorlar isim etiketlerinde verilen anma gerilimi ve şebeke gerilimine göre üçgen ya da yıldız olarak bağlanmalıdır.  

Fazlar arası gerilimi 400 V olan güç kaynağı için, etiket değeri 230/400 V olan motorlar yıldız (Y) olarak, 400/690 V etiketli 

motorlar ise üçgen ( ) olarak bağlanmalıdır.  

 

Tek hızlı motorlar için klemens bağlantısı; 

 

 

 

   Yıldız Bağlantı                    Üçgen Bağlantı 

 
 
 

Çift hızdaki motorlar için klemens bağlantısı; 

 
   Düşük Hız            Yüksek Hız 
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Dahlander motor için klemens bağlantısı;  

 

  Düşük Hız         Yüksek Hız 

 

Klemens üzerindeki elektriksel bağlantılar için sıkma momentleri 

Çap ∅ M4 M5 M6 M8 M10 M12 

Nm 
min 0,8 1,8 2,7 5,5 9 14 

Max. 1,2 2,5 4 8 13 20 

 

Gövde büyüklüğüne göre kablo rakorları 

Gövde Büyüklüğü 71 - 80 - 90 100 - 112 - 132 

Kablo Rakorları M20  +M16 M25  + M25 

 

Kablo Rakoru Sıkma Momenti ±10% Nm 

M 16 2 

M20 4 

M25 4 

 

 
Standart motorlarımız F (155 °C) sınıf elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte ürün 

gamımızdaki tüm motorlar B sınıf sıcaklık artışı limitleri içinde kalmaktadır. Böylece sağlanan sıcaklık sınıfı 

emniyet marjıyla motorlarımız beyan edilenden daha zor şartlarda çalışabilmekte ya da normal şartlarda daha 

uzun bir çalışma ömrüne sahip olmaktadır. 

 

Katalogumuzda belirtilen motorlarımızın performans değerleri, IEC 60034-1'de öngörüldüğü üzere deniz 

seviyesinden 1000 metre yükseklikte ve 40°C ortam sıcaklığı için geçerlidir. Diğer yükseklik ve ortam 

sıcaklıklarında motorlarımızın çıkış gücü aşağıdaki tabloda verilen oranlarda olacaktır. 

 

 

Yüksekliğe göre nominal güç değişimleri; 

YÜKSEKLİK 
1000m’ye 

kadar 

1500 
m’ye 
kadar 

 
2000m’ye 

kadar 

 
2500m’ye 

kadar 

 
3000m’ye 

kadar 

3500m’ye 
kadar 

4000
m’ye 
kadar 

%Güç 
Değişim 
Katsayısı 

100 98 95 91 87 83 78 
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Ortam sıcaklığına göre nominal güç değişimi; 

ORTAM 
SICAKLIĞI 

<30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 

%Güç Değişim 
Katsayısı 

105 102 100 97 93 87 82 

 

 

 

50 Hz şebeke için üretilen motorlarımız 60 Hz şebekede aşağıda belirtilen koşullarda sorunsuz olarak 

çalıştırılabilir. Motorun tahrik edeceği pompa fan vb. yükün frekanstan dolayı devir değişikliğine bağlı olarak 

motoru belirtilenden fazla yüklemeyeceği mutlaka dikkate alınıp gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

 

50Hz 
Anma  

Gerilimi 

60Hz 
Besleme 
Gerilimi 

Nominal 
Hız 

Nominal 
Güç 

Nominal 
Moment 

Anma  
Akımı 

Başlangıç  
Momenti 

Devrilme 
Momenti 

Kalkış 
Akımı  

230V 22OV 1.193 1 0.84 0.97 0.77 0.8 0.8 

400V 380V 1.193 1 0.84 0.97 0.77 0.8 0.8 

400V 440V 1.20 1.16 0.97 0.98 0.87 0.9 0.9 

 

Nominal hızın üzerindeki hızlarda çalışırken; örn; hız kontrolü yapabilmek için frekans konvertörü kullanılırken ses ve 

titreşim seviyeleri artar ve rulmanların ömrü kısalır. Kullanıcının nominal hızın üzerindeki hızlarda çalıştırma yapması için 

daha iyi bir balansa ihtiyacı olabilir. Hız kontrolü uygulamalarında rulman gresinin ömrüne ve yeniden yağlama 

sürelerine dikkat edilmelidir. 
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Standart ELK motorlar, elektronik hız kontrolü işlemleri için uygundur. Motorun kendi fanıyla çalışma frekans aralığı, 
yukarıdaki grafikte mavi (kesintisiz) çizgi ile gösterilmiştir. Eğer motor daha geniş bir aralıkta çalıştırılırsa, o zaman harici 
bir fana ihtiyaç duyulur. Harici fan sayesinde motorlar kırmızı ( kesik) çizgi ile gösterilen aralıkta çalıştırılabilir.  

Tabloda verilen hızlar aşılmamalıdır, çünkü yüksek hızlar titreşim ve sesi arttırır, rulman ömrünü kısaltır. 

Trifaze sincap kafesli indüksiyon motorlarda maksimum güvenli çalışma hızı (d/d)  

Gövde Büyüklüğü 2 Kutup 4 Kutup 6 Kutup 

<100 5400 3600 2400 

112 5200 3600 2400 

132 4500 3000 2400 

 

 

IE2 ve IE3 verimlilik sınıfı motorlar frekans konvertörleriyle kullanıma uygundur. Motor uçlarına gelen tepe gerilim (ÛLL) 

ve darbe yükselme süresi aşağıda verilen eğri sınırları içinde olduğu sürece motor ömründe belirgin bir kısalma olmaz.   

Motor uçlarına gelen fazlar arası gerilim tepe değerinin (ÛLL) maksimum sınırları, zamana bağlı (tr) bir fonksiyon olarak 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tepe geriliminin eğrinin üstüne çıktığı durumlarda, yalıtım ömrünün kısalmaması için, konvertör çıkışına uygun filtreler 

bağlanmalıdır. 

 

Anma gerilimi 500 V a.c ye kadar olan motorlar için, kabul edilebilir motor klemens tepe gerilimi limit eğrisi.  
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6. SORUN GİDERME 

Motorların bakımı ve arızalarının giderilmesi, uygun alet ve donanımı olan kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. 
Herhangi bir müdahaleden önce lütfen Güvenlik Önlemleri bölümü okuyun. 

Kusur Neden Sonuç 

Motor kalkış 
yapmıyor. 

Sigorta atık Nominal değere uygun sigortalarla değiştirin 

Kablo bağlantıları yanlış Bağlantıları kontrol edin 

Motor aşırı yüklenmiş Yükü azaltın 

Mekanik hasar Motorun ya da motorun sürdüğü sistemin serbest olarak 
dönüp dönmediğini kontrol edin 

Motor iki faza kalmış ya da 
enerji yok 

Fazları kontrol edin 

Motor her 
seferinde farklı 
yöne dönüyor 

Motor iki faza kalmış Fazları kontrol edin 

Motor bayılıyor Fazlardan biri yok 
 

Hatlar üzerinde kopuk bir faz olup olmadığını kontrol edin 

Hatalı motor büyüklüğü 
seçimi 

Uygun motor büyüklüğünü seçin. Ürün tedarikçisi ya da 
üreticisi ile iletişime geçin 

Aşırı yük Yükü azaltın 

Düşük Voltaj Motor uçlarına gelen geriliminin etikette yazan gerilime 
uygunluğunu kontrol edin 

Şebeke bağlantısı 
temassızlığı veya kontrol 
devresi enerjiyi kesiyor 

Sigorta, aşırı akım rölesi, stator ve kontaktörleri kontrol edin 

Motor kalkışı uzun 
zaman alıyor 

Düşük Voltaj Gerilim kaynağını kontrol edin 

Aşırı Yükleme Gücü düşürün 

Rotor hasarı Rotoru değiştirin 

Yanlış sürücü ayarları Ayarları düzeltin 

Motor çalışıyor ve 
duruyor 

Güç hatası Güç kaynağı hattı, sigortalar ve kontrol devresinde gevşek bir 
bağlantı olup olmadığını kontrol edin 

Yanlış dönüş yönü Yanlış faz sıralaması Klemenste herhangi iki fazın yerini değiştirin 

Motor çok ısınıyor Motora aşırı yüklenmiş Yükü azaltın 

Düşük Voltaj Motoru besleme gerilimini uygun seviyeye ayarlayın 

Ortam sıcaklığı çok yüksek İzin verilen sıcaklık aralığına dikkat edin, gerekiyorsa yükü 
azaltın veya yalıtım sınıfını kontrol edip uygun özel motoru 
kullanın 

Yetersiz soğutma Hava akışını ve hava kanallarının temiz olmasını sağlayın 

Rulman bozuk Rulmanları değiştirin 

Dengesiz voltaj Faz gerilimlerini kontrol edin 

Motor sargısında kısa devre Motoru yeniden sarın 

Fazlardan biri yok  Hattaki fazları kontrol edin 

Kırık pervane veya pervane 
olmaması 

Pervaneyi kontrol edin 

Çok ses çıkartıyor Fazlardan biri yok Hattaki fazları kontrol edin 

Hava aralığının düzgün 
olmaması 

Rulman yataklarını ve rulmanları kontrol edin 

Motorun kapağına veya fan 
tasına fan sürtünmesi 

Fan montajını kontrol edin 

Kırık pervane Fanı değiştirin 

Yanlış hizalama veya gergin 
kayış 

Kaplin yada kasnak hizalamasını ve kayış gerginliğini ayarlayın 

Rotor baralarında kopuk Rotoru değiştirin 
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Çalışma esnasındaki arızalar 

Normal çalışma sırasında karşılaşılan; güç tüketiminde artış, sıcaklık veya titreşim, alışılmışın dışındaki sesler veya 
kokular, izleme cihazlarındaki açma gibi sorunlar motorun düzgün çalışmadığını gösterir. Bu tip sorunlar ölüm, ciddi 
yaralanma ve maddi hasarlara yol açabilir. 

• Hemen tamir ve bakım personeli bilgilendirilmelidir. 

• Eğer şüpheniz varsa, özel güvenlik koşulların yerine getirildiğinden emin olunarak hemen motor kapatılmalıdır. 

 

7. KONTROL ve İZLEME 

Güvenlik Kuralları 

 Motorlar üzerinde çalışmaya başlamadan önce tesis veya sistemin uygun şartname ve yönetmeliklere göre 
enerjisinin kesildiğinden emin olunmalıdır. 

 Ana devrelere ek olarak, tamamlayıcı ve yardımcı devrelerin, özellikle ısıtma cihazlarının da devre dışı 
bırakıldığından emin olunmalıdır.  

 Frekans konvertörüne bağlı motorlar, çalışmıyor olsa bile enerjili olabilir. 

 Motorların bazı belirli parçaları 50 °C sıcaklığı geçebilir. Motorla olan fiziksel temaslar yanıklarla sonuçlanabilir! 
Parçalara dokunmadan önce parçaların sıcaklığı kontrol edilmelidir. 

 

Genel kontrol 

Motor en az yılda bir kez düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Kontrollerin sıklığı nem seviyesi ve hava koşulları vb. 
faktörlere bağlıdır. Kontrollerin sıklığı başlangıçta deneysel olarak belirlenebilir ve belirlenen süreye bağlı kalınmalıdır. 

Motor temiz tutulmalı ve hava akımı geçişi kolaylaştırılmalıdır. Eğer motor kirli bir çevrede kullanılıyorsa, havalandırma 
sistemi düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. 

 Keçelerin durumu kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. 
 Bağlantı ve montaj cıvatalarının durumunu kontrol edilmelidir. 
 Alışılmamış ses ve titreşim, rulman sıcaklığı, harcanan yağ miktarını listeleyerek rulman kontrolü yapılmalıdır. 
 Elektriksel parametrelerin korunuyor olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 Sargı yalıtım dirençlerinin yeterince yüksek olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 Kabloların, yalıtım parçalarının ve kablo bileşenlerinin iyi durumda ve renk değiştirmemiş olduğu kontrol 

edilmelidir. 

Kontrol sırasında karşınıza çıkan olumsuzluklar hemen düzeltilmelidir. 

Eğer boya zarar görmüşse, ürünün korozyondan korunması için boya tamir edilmelidir. 

Hesaplanan ömrü dolmak üzere olan rulmanlara özellikle dikkat edilmelidir. 

Aşınma belirtileri fark edildiğinde, aşındığı fark edilen parçalar kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. 
Rulmanlar değiştiğinde, değişen rulmanlar orijinalleri ile uyumlu olmalıdır. Mil keçeleri aynı kalitedeki ve aynı tipteki 
keçeler ile değiştirilmelidir. 

IP 55 motorlarda ve motor kapalı bir tahliye deliği ile teslim edildiği zaman, yoğuşmanın motorda kalmaması ve tahliye 
çıkışının tıkanmaması için, düzenli olarak tahliye tapalarının açılması önerilir. 

Bu işlem motor çalışmazken güvenli bir şekilde yapılmalıdır. 

2Z, 2RS rulmanların hesaplanan kullanım ömürleri izin verilen radyal/aksiyal kuvvetler aşılmadığı takdirde ISO 281’e göre 
en az 20.000 saattir. Ancak, daha düşük kuvvetlerde rulmanların kullanım süresi daha uzun olabilir.  

 

Soğutma sıcaklığı Çalışma Prensibi 

operation 

Rulmanın değiştirilmesi 

40° C Yatay pozisyonda kaplin ile bağlı 40.000 h 

40° C 
Eksenel ve radyal kuvvetler 

bulunduğunda 
20.000 h 
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8- BAKIM VE ONARIM 

Temizleme 

Düzgün hava akımını sağlamak için, hava kanalları periyodik olarak temizlenmelidir. Örn; kuru basınçlı hava ile. 

Özellikle kuru basınçlı hava temizleme yöntemini kullanırken, işlem için uygun güvelik kıyafeti giyildiğinden emin 
olunmalıdır. 

Motorda yoğuşma tahliye delikleri varsa, bunlar iklim koşullarına bağlı olarak düzenli olarak açılmalıdır. Fakat koruma 
derecesini düşürmemek için, tüm tahliye deliklerinin kapalı olması gerekir. 

Tamir Talimatları 

Motorun devreye alınması ve işletilmesi sadece kalifiye kişilere yaptırılmalıdır.Kalifiye kişiler, bu kılavuzda belirtilen 
güvenlik kuralları gereğince, gerekli ekipman, devre ve sistemi kullanma yetkisine sahip kişilerdir. 

Trifaze motorlar üzerinde çalışmaya başlamadan ve özellikle enerji taşıyan parçaların koruma kapaklarını açmadan önce, 
motorun ya da sistemin güç kaynağından tamamen izole olduğundan emin olunmalıdır. 

 

Rulmanların değiştirilmesi 

 
Rulmanlara özellikle dikkat edilmelidir. Rulmanlar çektirme kullanılarak çıkartılmalı ve ısıtılarak veya özel aletler 
kullanılarak takılmalıdır. 

Sökülen rulmanlar tekrar kullanılmamalıdır. 

Yeniden Sarma 

Sargı tamiri ve yeniden sargı sarma işlemi her zaman yetkili servis merkezlerinde yapılmalıdır. 

 

Montaj 

Motorun montajı düzgün ve temiz bir platform üzerinde yapılmalıdır. 

Motor kapaklarını takarken statordan taşan sargı başlarının zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

Kablo izolasyonunun zarar görmemesine özen gösterin. Sıkma momentleri, kullanılan kabloların izolasyonuna zarar 
vermeyecek büyüklükte olmalıdır. 

Mil keçeleri herhangi bir zarar görmeden doğru pozisyonda monte edilmelidir. 

 Klemens kutusu keçeleri kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. 

 Klemens kutusu içerisindeki kablo girişine yanmaz sünger konulmalıdır (tüm delikler kapatılmalı ve kabloların 
keskin parçalara değmesi engellenmelidir). 

 Boyadaki hasarlar onarılmalıdır (cıvata ve vidalarda dahil). 

 Bütün vidaların sıkma momentleri(açmadığınız vidalar dahil) kontrol edilmelidir. 
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9- YEDEK PARÇALAR 

2EL,3EL,2EC serisi motorlar aşağıdaki ana parçalardan oluşur; 

 
1. Flanş B14    
2. Flanş B5    
3. Kasnak tarafı motor kapağı(ön kapak) 
4. Mil Keçesi 
5. Vida 
6. Rulman 
7. Mil 
8. Kama 
9. Stator çekirdeği 
10. Gövde 
11. Vida 
12. Bağlantı Ayağı 
13. Vida 

14. Kaldırma halkası 
15. Klemens 
16. Klemens Kutusu 
17. Klemens Kutusu Kapağı 
18. Cıvata 
19. Kablo Rakoru 
20. Rulman 
21. Yaylı Rondela 
22. Fan tarafı kapak(arka kapak) 
23. Fan 
24. Fan kapağı 
25. Sincap kafes rotor 

 

 

Yedek parçaları sipariş verirken, etikette yazan motor seri numarası, tam tip açıklaması ve ürün kodu belirtilmelidir. 

Servis, yedek parçalar ve detaylı bilgi için lütfen yerel satış ofisiniz ile iletişime geçin. Eğer yerel satış ofisi yoksa lütfen 
aşağıda verilen telefon ve adresteki fabrikamız ile iletişime geçin. 

MES Elektromekanik Dokum 
San. ve Tic. A.S. 

G.O. Paşa Mah. 1.Cad No : 125 
2. Org. San. Bölgesi  59500 Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye 
Tel        : +90 282 726 92 94 
Fax       : +90 282 726 90 42 
Email   : info@mesdokum.com.tr 
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10- GERİ DÖNÜŞÜM VE İMHA  

Ürün geliştirme aşamasından başlamak üzere; çevre dostu tasarım, teknik güvenlik ve insan sağlığını koruma her zaman 
ana hedefimiz olmuştur. 

Motor ve parçalarının çevreye zarar vermeden imhasıyla ilgili öneriler gelecek bölümde verilmiştir. İmha sırasında yerel 
kuralların uygulandığından emin olunmalıdır. 

Makine mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan prosedürleri uygulayarak motor sökülmelidir. 

 

 Parçaların imha edilmesi 

Motorlar başlıca çelik, bakır ve alüminyumdan oluşur. Metaller genel olarak tamamen geri dönüşümlü olarak kabul 
edilir. 

Geri dönüşüm parçaları şu şekilde sıralanabilir: 

 Demir ve Çelik 

 Alüminyum 

 Sargı (emaye bakır tel); sargının izolasyonu geri dönüşüm sırasında yakılmaktadır. 

 Yalıtım malzemeleri 

 Kablolar ve teller 

 Yağ 

 Gres (Yağ) 

 Temizlik maddeleri ve çözücüler 

 Boya artıkları 

 Antikorozif kimyasal 

Ayrı parçaların imhası yerel kurallar gereğince yapılmalıdır ya da uzman imha firmalarına yaptırılmalıdır.  

 

Paketleme malzemeleri 

● Gerekirse uygun uzman bir imha firması ile iletişime geçilmelidir. 

● Deniz taşımacılığında kullanılan tahta paketler emdirilmiş tahta içermektedir. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır. 

 


