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 تروموتورها هستند.هیزات فوق العاده پرکاربرد در صنعت، الکتج مقاله های قبل اشاره شد، یکی از همانطور که در

اوانی از است و کاربردهای فر الکتریکی به انرژی حرکتی خطی یا دورانی یبرای تبدیل انرژ یتجهیز الکتروموتور

 :جمله در 

 سانسورهاآ 

 جرثقیل ها  

 باالبرها 

 کانوایرها 

 یونیت هیدرولیک 

 فن و پمپ 

  میکسر 

 و غیره دارد. 

 

شرح  را از منظرهای مختلف این چالش هایی نیز برای ما ایجاد می کند. ما در این مقاله ها ما در مقابل چالشا

 ایم.داده
 

 چالش الکتروموتورها

 دسته چالش ایجاد می کنند: 3 ورهابه طور کلی الکتروموت
 

 حفاظتچالش اول: 

 حفاظت در برابر اضافه جریان 

  اتصال کوتاهحفاظت در برابر 

  اضافه ولتاژ حفاظت در برابر 

  اضافه گرماحفاظت در برابر 

  قطعی فازحفاظت در برابر 
 

 الش دوم: کنترلچ

 کنترل سرعت 

 کنترل گشتاور 

 کنترل موقعیت 
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 الش سوم: پالک خوانیچ

برخی از الکتروموتورها نیز هستند  ،در این بین دارند.ند و مدل، پالک های مختلفی وع برالکتروموتورها بسته به ن

بر روی پالک موتورها اطالعاتی از جمله موارد  کند.می خوانی آن ها ما را دچار چالشپالک که بسیار خاص بوده و 

 زیر نوشته شده است:

  سربندی 

 ( کالس عایقی، فریم سایز و ...اطالعات مکانیکی) 

 اطالعات الکتریکی 
 

 ی خواهیم کرد.چالش پالک خوانی موتور و مواردی از آن را بررسی مقاله،  در ادامه
 

 چالش پالک خوانی الکتروموتور

، یاندازراه  دربوده و مکانیکی و الکتریکی  شامل اطالعاتروی پالک الکتروموتورها اطالعات مختلفی وجود دارد که 

ادامه اطالعات مکانیکی و الکتریکی را ذکر خواهیم در  به کمک می کند.نگهداری، سربندی و دیگر موارد  تعمیر و

  کرد.

 

 

 

 

 

  اطالعات مکانیکی شامل:

 نوع بدنه 

 فریم سایز 

 بیرینگ ها 

 کالس های عایقی 

 ماکزیمم ارتفاع 

 ماکزیمم دمای محیط 

  نوع خنک کاریIC (International Cooling) 

  است.و دیگر موارد 
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 که معنای هر یک را در زیر شرح داده ایم.کدهای متفاوتی دارد  ،بسته به نوع خنک کاری IC نکته:

 IC 01  شود.که موتور توسط هوای اطراف خنک می: به معنای آن است 

 IC 06 : خنک کاری از طریق فن خارجی انجام می شود. ،در این حالت 

 IC 410  : گیرد.صورت میاز طریق همرفت طبیعی هوا  خنک کاریکه  ن استآاین مقدار نشان دهنده ی 

 IC 416  :شود.خنک کاری موتور از طریق فن مستقل و جداگانه انجام می ،در این حالت 

 IC 418  :صورت می گیرد.موتور بر آن نصب شده است،  از طریق فنی کهخنک کاری  ،در این حالت 

 

 اطالعات الکتریکی شامل:

 فاز 

 ولتاژ 

 جریان 

 نسفرکا 

 تایپ موتور 

 ضریب توان 

 سرویس فکتور 
 IP 
 Duty 
 بازده 

 سرعت 
 Letter Code 
 Design Letter  
 .و دیگر موارد است 

 

 ی مقاله خالصه

چالش های بسیاری نیز برای ما  وتجهیزات پرکاربردی هستند  ین مقاله بیان شد، الکتروموتورهاادر همانطور که 

موارد  و کردهن چالش ها را در سه دسته ی، حفاظت، کنترل و پالک خوانی طبقه بندی ایجاد می کنند، که ما ای

  نمودیم. به هر یک را ذکر  مربوط

 

 
 


