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Nové motory účinnostní třídy IE4
poskytují konkurenční náskok
Od velmi lehkých až po velmi robustní – takové jsou nízkonapěťové
motory s velmi vysokou účinností SIMOTICS GP a SIMOTICS SD
Edice 2015

Motory SIMOTICS s vysokou účinností IE4 zajišťují
konkurenční výhodu
Vyšší úsporou energie, nižšími provozními náklady a bezpečností v budoucnosti si s nízkonapěťovými motory třídy
účinnosti IE4 od společnosti Siemens zvýšíte svou konkurenceschopnost. Vždyť například provoz motorů s třídou účinnosti
IE4 místo motorů s třídou účinnosti IE1 snižuje náklady na energii o celých 14%. Dává to jednoznačný smysl tehdy, když si
uvědomíme skutečnost, že vyšší pořizovací náklady se nám mnohdy vrátí již za dobu provozu pouhých šesti měsíců.

Už dnes je nutné myslet na zítřek

Nejvyšší účinnost –žádné kompromisy

Pokud nechcete být jen v souladu s dnes platnou legislativou,
která ustanovuje minimální účinnost motorů na třídu účinnosti
IE3, ale chcete si také zabezpečit a zvýšit konkurenceschopnost
i v budoucnosti, naše motory SIMOTICS GP a SIMOTICS SD vám
nabízejí optimální cestu. Motory s třídou účinnost IE4 jsou
jednou z řad rodiny motorů 1LE1. Tyto nové motory přináší vyšší
energetickou a nákladovou efektivitu.

Proč dělat kompromisy pokud existuje jednoduché řešení?
Ve srovnání s motory třídy účinnosti IE1 poskytují motory třídy
účinnosti IE4 účinnost o 14% vyšší a až o 3% vyšší účinnost
ve srovnání s motory třídy účinnosti IE3. Jejich účinnost je
kombinací robustnosti, nízkých nákladů na údržbu a nákladově
efektivní výrobní technologie asynchronních motorů. Motory
byly navrženy a optimalizovány pro přímé připojení k síti.
Mohou být ale provozovány i s měničem kmitočtu. Pro vás to
znamená flexibilitu – na zásobách není nutno držet samostatný
motor pro napájení ze sítě a samostatný motor pro napájení
z měniče kmitočtu.

Široká základna pro bezpečnou budoucnost
Motory Siemens s velmi vysokou účinností IE4 zajišťují široké
spektrum aplikací a to jak v lehkém tak zvlášť robustním
provedení. Toto platí pro celou rodinu motorů 1LE1. Motory
s velmi vysokou účinností IE4 jsou k dispozici v lehkém
provedení s hliníkovou kostrou pro všeobecné použití
i v litinových kostrách pro náročné aplikace. Osové výšky
motorů s třídou účinnosti IE4 jsou shodné s osovými výškami
motorů tříd účinnosti IE1, IE2 i IE3. Znamená to zachování
mechanického rozhraní pro případy renovace.

Má smysl investovat do motoru s velmi vysokou účinností? Tato
otázka se stává při plánování podniku, systému nebo renovaci
stále důležitější. Na tuto otázku poskytne bezplatně odpověď
SIMOTICS EE COMPARATOR App.

Přitažlivé provedení s jednoduchou obsluhou

Vše od spolehlivého partnera.

Nový člen rodiny motorů 1LE1, motory ve třídě účinnosti IE4,
nabízí po stránce montáže a instalace stejné výhody jako
motory předcházející. Montáž, instalace, uvedení do provozu
a výměna motoru se urychlí v důsledku diagonálně dělené
svorkovnicové skříně a překonfigurované svorkové desky.
Integrovaná závěsná oka usnadňují manipulaci s motorem.
Na motor lze dodatečně namontovat inkrementální snímače
otáček, brzdy a cizí chlazení. A jako následek malého počtu
rozdílných dílů můžete zjednodušit jejich skladové zásoby a tím
rychleji reagovat na nové požadavky.

Vývoj motorů patří mezi hlavní činnosti společnosti Siemens.
Bez ohledu na to v jaké oblasti pohonů působíte a jakou
aplikaci využíváte, od nás získáte vždy vše z jednoho zdroje. A to
ať už se jedná o energeticky úsporné motory nízkého napětí,
výkonné vysokonapěťové motory nebo stejně tak osvědčené
motory stejnosměrné. Přitom můžete profitovat z rozsáhlé
technické podpory. Tato podpora zahrnuje celou řadu nástrojů,
například výpočet doby návratnosti motorů s vyšší účinností,
pomoc při jejich výběru, dimenzování a aplikaci. Navíc máte
přístup a kompetenci k naší celosvětové informační síti a to
sedm dní v týdnu a 24 hodin denně.

Vynikající kvalita pro perfektní pohon
S našimi motory s třídou účinnosti IE4 se budete cítit spokojeně
a bezpečně, protože se můžete spolehnout na vysokou kvalitu
výrobků Siemens známých po celém světě. Trvalý vývoj
výrobních procesů ve spojení se systematickým prováděním
funkčních testů zaručují našim výrobkům vysokou odolnost
a dlouhou životnost. A samotné motory třídy účinnosti IE4
vychází z provozních zkušeností u miliónů vyrobených motorů,
jejichž výroba u společnosti Siemens probíhá již více než 125
let.

Více informací o volbě našich výrobků a o souvisejících
inženýrských nástrojích na:
siemens.com/engineering-tools

SIMOTICS GP
– motory s nízkou hmotností a s nejvyšší třídou účinnosti IE
Motory SIMOTICS GP s velmi vysokou účinností IE4 jsou motory všeobecného použití a mají proto širokou
použitelnost. Motory mají hliníkovou kostru a rozsáhlý sortiment provedení.
Motory třídy účinnost IE4 s hliníkovou kostrou
Motory s hliníkovou kostrou vychází z inovativní základny
motorů 1LE1 a jsou již v současné době k dispozici i ve třídě
účinnosti IE4. V praxi to znamená, že s nejvyšší energetickou
účinností můžete nyní provozovat nejrůznější aplikace, např.
čerpadla, ventilátory nebo kompresory. Motory SIMOTICS GP s
hliníkovou kostrou jsou tedy volba na prvním místě – nejen pro
svoji nízkou hmotnost, ale pro jejich velmi vysokou účinnost.

Motory všech tříd účinnosti - od IE1 po IE4 – mají
shodnou osovou výšku
U výrobních systémů nemůžete často měnit jednoduše stroje
nebo zařízení s ohledem na odlišné mechanické rozhraní
těchto strojů - mají rozdílné montážní rozměry. A když je potom
rekonstrukce nebo oprava z jakéhokoliv důvodu nezbytná,
jedná se zpravidla o potenciálně nákladnou záležitost. Z
tohoto důvodu jsme proto při vývoji našich nových motorů
třídy účinnosti IE4 zajistili, aby osové výšky zůstaly zachovány.
Náhrada motorů nižších tříd účinnosti IE motory novými s třídou
účinnosti IE4 je proto jednoduchá.
Čerpadla, ventilátory a kompresory, které jsou provozované
s trvalým zatížením S1, jsou pro použití motorů s třídou
účinnosti IE4 přímo předurčené.

Motory s velmi vysokou účinností třídy
účinnosti IE4 vám nabízejí následující
přednosti:
• až o 14% vyšší účinnost ve srovnání
s motory se standardní účinností IE1,
• až o 3% vyšší účinnost ve srovnání s motory
s vysokou účinností IE3,
• nízké požadavky na statiku v důsledku lehké
hliníkové kostry,
• jednoduchou rekonstrukci a opravy všechny motory tříd účinnosti IE1, IE2,
IE3 i IE4 mají stejnou osovou výšku,
• jsou motory budoucnosti – jsou
vhodné i pro provoz s měničem
kmitočtu.

SIMOTICS GP – technické údaje motorů řady 1LE10
Velikost

100L – 200L

Výkonový rozsah

2,2 až 37 kW

Tvary

všechny obvyklé tvary

Třída účinnosti

IE4 - velmi vysoká účinnost (Super Premium Efficiency)

Počet pólů

2 a 4pólové (6 a 8pólové na dotaz)

Napětí

provoz na síti: 230 – 690V
provoz s měničem kmitočtu: do 460V

Konstrukční materiály dílů

kostra a svorkovnicová skříň: hliník
kryt ventilátoru: plast nebo ocelový plech
výkonnostní štítek: samolepící štítek nebo hliníkový štítek
(volitelný je štítek z nerezavějící oceli)

Certifikace

CE (probíhá certifikace UL, CSA, CEL)

Stupně ochrany krytem

IP55 (IP65/IP56 je volitelný)

Tepelná třída izolač. systému

155(F), skutečné tepelné využití je 130(B)

Motory SIMOTICS SD
– robustní motory s nejvyšší třídou účinnosti IE4
Výhody motorů s velmi vysokou účinností můžete využít také u našich motorů pro těžký provoz. Naše nové motory
SIMOTICS SD s litinovou kostrou jasně dokazují, že motory s třídou účinnosti IE4 jsou již realitou i pro velmi náročné
pracovní prostředí.
Motory třídy účinnosti IE4 toho zvládnou hodně
Přechod na nové motory s vyšší účinností je jednoduchý
S našimi robustními motory s třídou účinnosti IE4 můžete
ukázat svoje cítění pro životní prostředí, šetřit energii a přitom
snížit provozní náklady. A to ať se jedná o pohon čerpadel,
ventilátorů, kompresorů, mlýnů, mixerů nebo jde o dopravní
aplikace v oblastech, kde jsou těžké, prašné nebo agresivní
atmosférické podmínky.

Třídu účinnosti IE3 můžete změnit na třídu účinnosti IE4 stejně
jednoduše jako třídu účinnosti IE1 na třídu účinnosti IE4.
Důvodem je skutečnost, že u nových motorů SIMOTICS SD třídy
účinnosti IE4 se osová výška nemění. Mechanické rozhraní
pro poháněný stroj je u motorů všech tříd účinnosti identické.
Robustní motory s litinovou kostrou jsou
obdivuhodně vhodné pro provoz v prašném
a náročném pracovním prostředí.

Motory s velmi vysokou účinností třídy
účinnosti IE4 vám nabízejí následující
přednosti:
• až o 14% vyšší účinnost ve srovnání
s motory se standardní účinností IE1,
• až o 3% vyšší účinnost ve srovnání s motory
s vysokou účinností IE3,
• vyšší stupeň odolnosti při použití
v agresivním pracovním prostředí,
• jednoduchou rekonstrukci a opravy,
protože všechny motory tříd účinnosti IE1,
IE2, IE3 i IE4 mají stejnou osovou výšku,
• jsou motory budoucnosti – jsou vhodné
i pro provoz s měničem kmitočtu.

SIMOTICS SD – technické údaje motorů řad 1LE15 a 1LE16
Velikost

100L – 315L

Výkonový rozsah

2,2 až 200 kW

Tvary

všechny obvyklé tvary

Třída účinnosti

IE4 - velmi vysoká účinnost (Super Premium Efficiency)

Počet pólů

2 a 4pólové (6 a 8pólové na dotaz)

Napětí

provoz na síti: 230 – 690V
provoz s měničem kmitočtu: velikosti 100 až 160 do 460V,
velikosti 180 až 315 do 500V,

Konstrukční materiál dílů

kostra a svorkovnicová skříň: litina
kryt ventilátoru: plast nebo ocelový plech
výkonnostní štítek: samolepící štítek nebo hliníkový štítek
(volitelný je štítek z nerezavějící oceli)

Certifikace

CE (probíhá certifikace UL, CSA, CEL)

Stupně ochrany krytem

IP55 (IP65/IP56 je volitelný)

Tepelná třída izolač. systému

155(F), skutečné tepelné využití je 130(B)
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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.

