
Silniki asynchroniczne
 niskiej konstrukcji 

Zalety:
• niskie wzniosy dla tej samej mocy w porównaniu z rozmiarami wg normy IEC
• szeroki zakres mocy silników od 0,55kW do 11kW
• silniki jednofazowe lub trójfazowe ( za możliwością zastosowania hamulca 

wybiegowego )
• silniki 2- i 4-biegunowe
• wysoki stopień ochrony: IP55 jako standard

  Cechy elektryczne silników:
• silniki asynchroniczne jedno- i trójfazowe – wyprowadzone początki i końce 

uzwojeń ( schemat połączeń uzwojeń podany jest w broszurach dotyczących 
silników jedno- i trójfazowych) 

• napięcia zasilające: 230/400VAC (do 3kW) lub 400/690VAC (pow. 4kW) dla 
silników trójfazowych oraz 230VAC 50Hz dla silników jednofazowych

• w puszce przyłączeniowej kostka z wyprowadzonymi przewodami od 
początków i końców  uzwojeń oraz do zasilania cewki hamulca (napięcie 
zasilania jednofazowe 230VAC dla mocy do 4kW oraz 400VAC pow. 4kW)

• zakres oferowanych mocy silników:
* 0,55kW – 11kW (0,37kW – 2,2kW) dla silników 2-biegunowych
* 0,09kW – 15kW dla silników 4-biegunowych
(w nawiasach dane dla silników jednofazowych, a szczegółowe dane 
techniczne podane są na stronie 2)

• sprawność waha się od 65% do 84% w zależności od typu i mocy wydawanej
• prędkości obrotowe wynoszą:

* 2600 – 2880obr/min (2650 – 2800obr/min) dla silników 2-biegunowych
* 1350 – 1400obr/min dla silników 4-biegunowych

• silniki są przeznaczone do pracy okresowej S6-60% ( w niektórych 
przypadkach  S6-40% )

• klasa izolacji  “F” (1550C)
• silniki są zabezpieczone termicznie do temperatury 1500C± 50C ( 1300C± 50C 

dla silników 1-fazowych) z automatycznym ponownym załączeniem w 
temperaturze  1300C± 50C (1100C± 50C dla silników 1-fazowych)

 Cechy mechaniczne silników:
• rozmiary silników wg normy IEC:

* 48 – 80 (48 – 80) dla silników 2-biegunowych
* 48 – 80 dla silników 4-biegunowych

• standardowo zastosowane łożyska kulkowe 2RS ze smarem litowym
• nominalne momenty mechaniczne na wałku wyjściowym wahają się:

* 1,95Nm – 37Nm (1,33Nm – 7,64Nm) dla silników 2-biegunowych
* 2,50Nm – 20,9Nm dla silników 4-biegunowych
( szczegółowe parametry mechaniczne podane są na stronie 2 )

• w wersjach o rozmiarach 63 oraz 80 możliwe jest zastosowanie hamulca 
wybiegowego skracającego wybieg silnika

• możliwe wykonania:
* B3 mocowanie do kadłuba i pochodne B6 – B7 – B8 – V5 – V6
* B14 mocowanie do kadłuba od strony wału i pochodne V18 – V19

• w wersji B3 silniki posiadają na wale wyjściowym dyski wraz ze śrubą 
ściągającą, do zamocowania pił tarczowych

• w wersji B14 wałki wyjściowe pełne z wycięciem na klin wg tabeli na stronie 3
• kadłuby wykonane są z profilowanego aluminium  
• obudowa wentylatora wykonana ze odlewanego ciśnieniowo aluminium dla 

rozmiaru 48, natomiast plastykowa dla rozmiarów 63 i 80
• waga od 5,6 do 45 kg w zależności od mocy i rozmiaru silnika 
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                Dane techniczne elektryczne silników asynchronicznych niskiej konstrukcji:

               Dane elektromechaniczne hamulców wybiegowych w silnikach niskiej konstrukcji:
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                        Rysunki techniczne silników asynchronicznych niskiej konstrukcji:
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                Rysunki techniczne silników asynchronicznych niskiej konstrukcji c.d.:
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