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Motory s velmi vysokou účinností  
– budoucnost elektropohonů
Nízkonapěťové asynchronní motory podle norem IEC pro účinnost 
a pro třídy účinnosti IE



Směrnice EU 640/2009, 04/2014 a norma IEC 60034 - 30-1;
definice a třídy účinnosti
Souvislosti

Evropské unii byly předány souborné 
právní předpisy mající za cíl snížení 
spotřeby energie a emise CO

2
. Nařízení 

640/2009 a dodatek 04/2014 se týká 
spotřeby energie a energetické účinnosti 
asynchronních motorů v průmyslovém 
prostředí. Toto nařízení platné ve všech 
zemích Evropské unie.

Norma IEC 60034-30-1:2014 definuje třídy 
účinnosti pro 50 a 60 Hz  a určuje, o které 
motory se jedná a jaké výjimky platí. 
Nařízení EU v zásadě vychází z této normy.

Klasifikace

Nové třídy účinnosti byly pro asynchronní 
motory definovány v IEC 60034-30-1 
(IE = International Efficiency = mezinárodní 
účinnost):

■ IE1 standardní účinnost (Standard 
Efficiency),

■ IE2 zvýšená účinnost (High Efficiency),

■ IE3 vysoká účinnost (Premium Efficiency)

■ IE4 velmi vysoká účinnost (Super Premium 
Efficiency)

Metody určování účinnosti

Účinnost uváděná v normě 
IEC 60034- 30-1 je stanovena podle normy 
IEC 60034- 2-1:2007, která definuje 
metodu stanovení účinnosti. Tato část 
normy platí již od listopadu 2007 a od 

Tato tabulka na příkladech ukazuje, jak se mění návratnost vícenákladů u motorů s vyšší účinností:

Výkon/počet 
pólů 

Návratnost*
Účinnost IE1 Účinnost IE2 Účinnost IE3 Účinnost IE4 IE1 proti IE2 IE2 proti IE3 IE3 proti IE4

5,5 kW 4-póly 84,7 % 87,7 % 89,6 % 91,9 % 1 rok 9 měsíců 1 rok 8 měsíců 2 roky 11 měsíců
45 kW 4-póly 91,7 % 93,1 % 94,2 % 95,4 % 5 měcíců 1 rok 8 měsíců 2 roky 5 měsíců
110 kW 4-póly 93,3 % 94,5 % 95,4 % 96,3 % 3 měsíce 2 roky 1 měsíc 2 roky 4 měsíce

*) Předpoklady:  cena elektřiny 0,1ct/kWh,  provoz při plné zátěži,  8,760 provozních hodin ročně – zdroj: ceník, SIMOTICS EE-COMPARATOR

listopadu 2010 nahrazuje předchozí normu 
IEC 60034-2. 

A co je v nové normě nového: přídavné 
ztráty jsou dnes skutečně měřeny a nejsou 
již připočítávány jako paušální částky.
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EU REGULATION 640 / 2009
USE WITH VARIABLE
SPEED DRIVE ONLY!

Motor v 
hliníkovém 
provedení 
typ 1LE1...

Změny vstupují v platnost v násle-
dujících termínech:
Od 16. června 2011:
Zákonem stanovená minimální účinnost 
IE2 pro asynchronní motory se zatížením 
S1 musí být dodržována v souladu 
s nařízením EU. 
Od 27. července 2014:
Rozšíření požadavků nařízení EU 640/2009 
včleněním doplňku 04/2014
Od 1. ledna 2015:
Zákonem stanovená minimální účinnost 
IE3 musí být dodržována u výkonů 
od 7,5kW do 375kW nebo, jako alternativa, 
účinnost IE2 u motorů, určených 
pro provoz s měničem kmitočtu.

Od 1. ledna 2017:
Zákonem stanovená minimální účinnost 
IE3 musí být dodržována u výkonů 
od 0,75kW do 375kW nebo jako 
alternativa, účinnost IE2 u motorů, 
určených pro provoz s měničem kmitočtu. 
Motory IE2 napájené z měniče kmitočtu 
Od 1. ledna 2015 jsou nízkonapěťové 
motory třídy účinnosti IE2 určené 
pro provoz s měničem kmitočtu opatřeny 
štítkem:

Povinnost vhodně používat uvedené 
motory je aplikovatelná jen v rámci 
evropského hospodářského prostoru a je 
na výhradní odpovědnosti zákazníka. 

Při provozu s měničem kmitočtu je nutno 
vzít v úvahu i možná omezení dané 
technickou dokumentací!  
Pro provoz s měničem kmitočtu se vždy 
doporučuje následující:
■ vestavba teplotního čidla KTY 84 

pro snímání teploty vinutí 
■ izolované ložisko od velikosti 225.

Standardní účinnost
Pokud je to nutné je ještě možno dodat 
motory IE1, které jsou již vyloučené 
nařízením EU. V zemích mimo Evropský 
hospodářský prostor, kde platí odlišné 
právní předpisy, je případně možné 
uvádět na trh motory se standardní třídou 
účinnosti IE1.



Rozsah platnosti norem

Nařízení EU 640/2009 a 04/2014  

ČSN EN 60034- 30 (IEC 60034-30:2008) ČSN EN 60034- 30-1 (IEC 60034-30- 1:2014)
Popis Nařízení EU je platné ve všech zemích Evropské unie. Základem pro určování ztrát a tedy i pro stanovení 

účinnosti je norma ČSN EN 60034-2-1 (IEC 60034-2-1:2007).
Počet pólů 2, 4, 6 2, 4, 6, 8
Výkonový rozsah 0,75–375 kW 0,12–1000 kW
Třídy účinnosti IE1 – standardní účinnost (Standard Efficiency)  

IE2 – zvýšená účinnost (High Efficiency)  
IE3 – vysoká účinnost (Premium Efficiency) 

IE1 – standardní účinnost (Standard Efficiency)  
IE2 – zvýšená účinnost (High Efficiency)  
IE3 – vysoká účinnost (Premium Efficiency) 
IE4 – velmi vysoká účinnost (Super Premium 
Efficiency)

Napětí, kmitočet < 1000 V, 50/60 Hz 50 až 1000 V, 50/60 Hz
Stupeň ochrany krytem všechny všechny
Převodové motory ano ano
Nadmořská výška ≤ 1000 m nad hladinou moře ≤ 4000 m nad hladinou moře
Teplota okolí od -15°C do + 40°C  

(jakýkoliv vzduchem chlazený motor)
od -20°C do + 60°C  
(jakýkoliv vzduchem chlazený motor)

Druh zatížení Jsou dimenzovány pro druh zatížení S1 (trvalé 
zatížení) nebo S3 (přerušované zatížení) se 
jmenovitým zatěžovatelem 80% nebo vyšším.

Jsou schopny nepřetržitého provozu při jmenovitém 
výkonu s oteplením ve stanovené teplotní třídě 
izolace. /Většina motorů zahrnutých v této normě je 
dimenzována pro druh zatížení S1 (trvalé zatížení). 
Některé motory, které jsou dimenzovány pro jiné 
pracovní cykly, jsou však stále schopny nepřetržitého 
provozu při odpovídajícím jmenovitém výkonu a tyto 
motory jsou také zahrnuty/.

Platnost Norma ČSN EN 60034- 30 je platná od prosince 2009 
do dubna 2017. (Od prosince 2014 do dubna 2017 je 
platná souběžně s normou ČSN EN 60034- 30-1).

Norma ČSN EN 60034- 30-1 je platná od prosince 
2014.

Výjimka z normy

Motory nezařazené do úspor energie podle ČSN EN 60034-30-1 (IEC 60034-30-1:2014)
Motory konstruované tak, že při provozu jsou zcela ponořené do kapaliny.
Motory plně integrované do výrobku (např. převodové mototy, čerpadla,ventilátory 
nebo kompresory), jejichž účinnost nemůže být stanovena nezávisle mimo daný 
výrobek.
Motory pro odsávání spalin s teplotní třídou nad 400°C.
Brzdové motory, je-li brzda zabudovanou částí vnitřní konstrukce motoru a nemůže 
být během zkoušení účinnosti motoru odstraněna ani napájena ze samostatného 
napájecího zdroje.
Jednootáčkové motory s 2p=10 a více póly nebo víceotáčkové (přepínatelné) motory.
Motory s integrovanými měniči kmitočtu (kompaktní motory), když motor nemůže být 
zkoušen odděleně od měniče.

Zapojení motorů do úspor energie

Harmonogram změn
Plán provádění změn  
dle nařízení EU 640/2009

2011 2013 2015 2017 2019 2021

IE2 
pro všechny motory

IE3 pro motory 
> 7,5 kW–375 kW nebo 
měnič + motor IE2

IE3 pro motory  
0,75 kW–375 kW nebo 
měnič + motor IE2

Motor v litinovém provedení typ 1LE15/16...

1. leden 2015

Minimální účinnost IE3 pro asynchronní motory výkonů >7,5 - 375kW 
nebo kombinace měnič + motor IE2

1. leden 2017

Minimální účinnost IE3 pro asynchronní motory výkonů 
>0.75 - 375kW  nebo kombinace měnič + motor IE2

16.6.2011

Minimální účinnost IE2 je povinná pro asynchronní motory výkonů 0,75 - 375kW

V EU není přípustné 
uvádět na trh motory 
účinnosti IE1 (výjimky: 
viz právní předpisy)



Můžeme nabídnout energeticky účinnou budoucnost
Rozhodnutím použít energeticky účinnější 
pohony můžete snížit své náklady 
na energii a současně pozitivně ovlivnít 
životní prostředí.
Analýza technologií pohonů ve vašem 
podniku nebo systému může odhalit dosud 
nepředstavitelný potenciál úspor. 
Vhodnými nástroji, např SinaSave nebo 
SIMOTICS EE-COMPARATOR App, můžeme 
vypočítat návratnost nícenákladů 
pohonů s motory s vysokou účinností 
IE3, resp. s velmi vysokou účinností IE4. 
Naše produkty jsou bezpečnou investicí 
do energeticky účinnější budoucnosti!

Plánujte již dnes pohony s motory 
účinnosti IE3 a IE4
Druhá etapa působení nařízení EU 
vstoupila v platnost  1. ledna 2015. 
Má za cíl nahradit i neefektivní řízení 
technologických postupů, např. použití 
škrtících klapek, energeticky úspornějším 
řešením.  Motory napájené přímo ze sítě 
musí být zaměněny za motory IE3. 
Aplikace s měničem kmitočtu ještě mohou 
používat motory IE2. Nicméně, pro provoz 
s měničem kmitočtu jsou k dispozici 
motory SIMOTICS FD a motory SIMOTICS 
GP a SD v provedení VSD10.

Zkontrolujte si nyní, s jakým motorem 
nebo konceptem můžete šetřit více energie 
a vybavte se do budoucnosti optimálním 
zařízením.
Udělejte první krok k okamžitému 
vyjádření svého enviromentálního cítění: 
použijte motory s účinností IE3 nebo IE4. 
Pomůžete tak vašim zákazníkům šetřit 
energii a snížit výrobní náklady.
Se společností Siemens budete 
pro budoucnost vybaveni optimálně. 
Zajistit přeměnu včas vám rádi pomůžeme.
Je to jednoduché: poraďte se se svým 
kontaktním partnerem ze Siemens.

Výkonnostní štítek

Technické údaje na výkonnostním štítku se 
mění následovně:

■ Účinnost: uvádí se jmenovitá účinnost, 
t.j. hodnota přiřazená výrobcem, rovná 
normativní jmenovité hodnotě (uvedené 
v ČSN EN 60034-30-1) nebo vyšší 
a přidružená třída účinnosti IE.

■ Napětí: pro všechny kombinace 
jmenovitého napětí/ kmitočtu/ 
výkonu musí být uvedena alespoň 
nejnižší hodnota jmenovité účinnosti 
a přidružená třída účinnosti IE (více 
k napětí viz ČSN EN 60034-30-1).

Klasifikace účinnosti
Od 1. listopadu 2009 jsou všechny 
standardní katalogované motory Siemens, 
na které se vztahuje příslušná legislativa, 
opatřeny klasifikací účinnosti podle 
IEC 60034-30 (ČSN EN 60034-30).

Motory NEMA
Zákon o využívání energie EPAct (Energy 
Policy Act) byl v 10/2010 nahražen 
účinnějším zákonem EISA (Energy 
Independence Security Act).
EPAct stanovuje minimální účinnost (IE2) 
pro výkonový rozsah od 1 do 200HP, 
2/4/6-pólové, napětí 230 a 460V.
Od 12/2010 EISA rozšířila uzákoněný 
požadavek na minimální třídu účinnosti. 
Třídu účinnosti NEMA Premium (~IE3) musí 

mít nadále motory následujících parametrů:
■ 1–200HP
■ 2-/4-/6-pólové
■ 230 a 460V
Kromě toho musí mít například následující 
motory třídu účinnosti NEMA Energy (IE2): 
■ 201–500 HP
■ 2-/4-/6- a 8-pólové
■ Všechna napětí < 600V mimo 230 a 

460V 
■ Motory bez patek (IM B5)
■ NEMA Design C 

(zvýšený záběrný moment)

Podrobnosti viz normu NEMA MG1, 
tab.12- 11 a tab.12-12

Příklady výkonnostních štítků
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Země výroby Objednací číslo 
Maximální teplota 

okolí
Třída IE Objednací číslo Třída podle NEMA

Siemens, s.r.o.
Process Industries and Drives 
Velké pohony - standardní motory
I IA & DT LD P-SM
Siemensova 1
155 00  Praha 13

www.siemens.cz/motory

Informace uvedené v tomto prospektu poskytují 
popisy a údaje, které se v konkrétním použití 
nemusí vždy z důvodu následného vývoje 
shodovat se skutečností. 
Všechny údaje jsou závazné jen při smluvním 
ujednání. Jeho součástí jsou i dodací podmínky 
a technické změny.


