
עלון מוצר

מנוע ציר חלול אנכי

(מנועים למשאבות)

 : 3Kw ~ 370Kwהספק יציאה



מידע כללי

יישום

,  הדרישה ההולכת וגוברת למים הנחוצים למטרות השקיה

משק בית ושתייה נענית מאספקה תת קרקעית בעיקר  

מתוכננים  * VHSמנועי . באמצעות משאבות טורבינות עמוקות

בעיקר ומתאימים במיוחד להנעת משאבות טורבינות אנכיות 

יישור צירים קבוע ושירות  , בנייה מוגנת, בשל קלות התקנה

.ללא בעיות בתנאים קשים עם מינימום תחזוקה

משתמשים בציר חלול דרכו עובר גל המשאבה * VHSמנועי 

מצמד נגיש  . ונועדו לשאת את עומסי הדחף של המשאבה

,  (מתחת לכיסוי)בקלות הממוקם בחלקו העליון של המנוע 

מצמיד מתקנים ומאפשר כיוונון אנכי של פיר המשאבה למקם  

מנועים מותקנים בדרך כלל במסבים  . את מאיצי המשאבה

המאפשרים להם לשאת לעומסי דחף כבדים  7000מסדרת 

.VHSמסוג IP22מסמך זה מכיל מנועי . לתקופות ארוכות

הגנה מכנית

על  IP22המארז של המנועים החסינים לטפטוף הוא בדרגה 

מארז זה מגן על המנוע מפני  . TS3209 EN 60034-5פי 

מ וגם מפני  "מ12חדירת גופים מוצקים בקוטר של יותר מ 

לכן מתאים בסביבות  ;מאנכית60התזת מים מלמעלה עד 

.יבשות יחסית או בעמדות מוגנות

.ניתן לספק שיעור הגנה בדרגה גבוהה יותר על פי בקשה

.IP55פנה למנועים עם דרגת מיגון 

ומהירות, מתח תדירות.

Hz 50, תלת פאזי, וולט380מנועים מיועדים להפעלה ב 

וריאציית  . מנועים למתחים ולתדרים ניתן לייצר על פי בקשה

אינה משפיעה על ביצועי  5%ותדירות של 6%מתח של 

.המנוע

:המהירויות הסינכרוניות הסטנדרטיות הן

מהמהירויות  2-5%מהירויות עומס מלא נמוכות ב 

-כל ערכי הביצועים ניתנים עבור עבודה ב. הסינכרוניות

50 Hz.

אז המהירות  Hz 60אם המנוע הסטנדרטי מחובר לאספקת 

.וההספק לא ישתנה17%המומנט ייפול ב , 20%תעלה ב 

מנועים אלו יכולים לעבוד עם ממירי תדר בתחום תדרים  

Hz ~ 80 Hz 20של 

דירוג ותוצר

התפוקה והמאפיינים הנקובים המופיעים בטבלאות 

,  Hz 50בתדר נקוב של ( S1)מתייחסים לעבודה רציפה 

וגובה  ºC40מתח מדורג בטמפרטורות סביבה מקסימלית 

מנועים בטמפרטורת . מעל פני הים' מ1000של עד 

1.6שניות פי 15העבודה המותרת מסוגלים לעמוד למשך 

מהמומנט המדורג ללא חימום מוגזם ופגיעה בשימוש אורך  

.חיים מלא

התפוקה  ºC40לעבודה בטמפרטורות הסביבה שאינן  

:הנקובה מתוקנת כדלקמן

התפוקה  , מעל פני הים' מ1000לפעולות בגובה העולה על 

:מתוקנת 

תדירות קטבים2 קטבים4

50 Hz 3000 rpm 1500 rpm

60 Hz 3600 rpm 1800 rpm
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*VHS – Vertical Hollow Shaft – ציר חלול אנכי



CLASSES של בידוד וליפוף

.Hאו Fהסטטור מלופף בחוט נחושת אמייל מסוג 

הסטטורים המלופפים עוברים אימפרגנציה כפולה כדי  

.לשפר את עמידותם בפני לחות

הצבה

בסגנון  IECאו אוגני " P"בסגנון  NEMAלמנוע יש בסיסי 

"A " והם מיועדים להתקנה אנכית בלבד!!!

רוטור וסטטור

.דגם הרוטור ודגם הסטטור מיוצרים מלמינציה

.  ידי יציקת לחץ אלומיניום-כלוב הרוטור מיוצר על

.הרוטור יחד עם הציר והמאוורר מאוזן באופן דינמי

הפעלה

וולט ולכן הם  380כל המנועים מלופפים לדלתא של 

המנועים מייצרים מומנט עומס . מתאימים להפעלה ישירה

ויש להם זרם התחלתי  , בהתחלה200-300%מלא של 

אחרי פרק זמן עבודה והמנוע  . 400-750%בעומס מלא של 

מומנט ההתחלה וגם  , דלתא/נכנס לעבודה לפי חיבור כוכב

.מהערכים הללו1/3-הזרם יורדים לכ

 למניעת סיבוב הפוך" ט'רצ"מנגנון

הסטנדרטיים מיועדים לסיבוב נגד כיוון  * VHS-מנועי ה

.השעון הנשקף מקצה הצימוד

,  לדוגמא. העצירה האחורית מגנה על המשאבה מפני נזקים

ראש המים המתנקז לאחור דרך המשאבה גורם להיפוך  

.הידוק הסיבוב אשר גורם לנזקים

מסבים ואורך חיים שלהם

.  המנועים מסופקים עם מסבים בעלי יכולת עמידה בעומסים

ציר  מכלול, המסבים מסוגלים לעמוד בכל עומסי הרוטור

.המשאבה ועמוד המים

בקצה  29או 72-73כל המנועים כוללים מסבים מסדרת 

בקצה התחתון להובלה  62-63ו , העליון לעומס צירי ורדיאלי

סוגי המסבים ושיטות השימון והעומסים הציריים  . רדיאלית

המסבים נבחרים כך  . המותרים מוצגים בעמודים הבאים

שעות בעומסי  10,000שיתנו חיי מסב מינימליים של 

.המיסבצמצום של העומס יגדיל את חיי . הדחיפה המוצעים

מנוע ציר חלול אנכי

רוטור עם כלוב–מנוע אסינכרוני 
IP23 דרגת הגנה מפני חדירה

H של בידוד CLASS

V1 הצבה

סקיצה למנוע
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