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2 Sicherheit /
Bezpečnost
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Folgende Symbole weisen Sie auf
bestimmte Gefährdungen hin oder geben
Ihnen Hinweise zum sicheren Betrieb.

Následující symboly upozorňují na určitá
rizika nebo podávají informace o
bezpečném provozu.

Achtung! Gefahrenstelle!
Sicherheitshinweis!

Pozor! Nebezpečí! Bezpečnostní
upozornění!

Gefahr durch elektrischen Strom
oder hohe Spannung!

Riziko úrazu elektrickým proudem
nebo vysokým napětím!

Quetschgefahr!

Nebezpečí rozdrcení!

Lebensgefahr! Nicht unter
schwebende Last treten!

Životu nebezpečné! Nevstupujte pod
zavěšené břemeno!

Wichtige Hinweise, Informationen

Důležité pokyny, informace

3 Gültigkeitsbereich /
Rozsah platnosti
Der Gültigkeitsbereich der vorliegenden
Wartungsanleitung umfasst die folgenden
Motorbauarten:
Einphasen- bzw. Drehstrommotor für
einseitig saugende Ventilatoren
ED / DD
Einphasen- bzw. Drehstrommotor für
doppelseitig saugende Ventilatoren.
ES / DS

Rozsah platnosti tohoto návodu k použití
zahrnuje následující konstrukce motorů:
jednofázový, resp. třífázový motor pro
ventilátory s jednostranným nasáváním
ED / DD
jednofázový, resp. třífázový motor pro
ventilátory s dvoustranným nasáváním
ES / DS

4 Sicherheitshinweis /
Bezpečnostní upozornění
Rosenberg- Außenläufermotoren
sind nach dem Stand der Technik
zum Zeitpunkt der Auslieferung
hergestellt!
Umfangreiche Material-, Funktionsund Qualitätsprüfungen sichern
Ihnen einen hohen Nutzen und lange
Lebensdauer! Trotzdem können von
diesen Maschinen Gefahren
ausgehen, wenn sie von
unausgebildetem Personal
unsachgemäß oder nicht zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch
eingesetzt werden.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme der
Motoren diese Betriebsanleitung
aufmerksam durch!

Motory s vnějším rotorem Rosenberg
jsou vyrobeny podle technických
možností, které jsou k dispozici v
době jejich dodání!
Vysokou užitkovost a dlouhou dobu
životnosti zajišťují rozsáhlé zkoušky
materiálu, funkcí a kvality! Přesto
může v souvislosti s těmito stroji
docházet k nebezpečným situacím,
budou-li neodborně používány
nekvalifikovanými pracovníky nebo
nebudou-li používány k určenému
účelu.
Před uvedením motorů do provozu si
pozorně pročtěte tento návod k
používání!

5 Beschreibung /
Popis
Rosenberg-Außenläufermotoren werden
bevorzugt in Ventilatoren und
lüftungstechnischen Komponenten
eingebaut. Aufgrund ihrer Bauart bieten sie
entscheidende Vorteile gegenüber
konventionellen Antrieben. Alle Motoren
sind 100% transformatorisch oder
elektronisch drehzahlsteuerbar (bei ExAusführungen nur transformatorische
Spannungssteuerung in einem Bereich von
25% bis 100% der Nennspannung).

Motory s vnějším rotorem Rosenberg se
přednostně používají pro ventilátory a
vzduchotechnické komponenty. Vzhledem
ke své konstrukcí nabízejí oproti
konvenčním pohonům významné výhody.
Všechny motory mají 100% regulaci otáček
pomocí transformátoru nebo elektronicky (u
provedení do prostoru ohroženého
výbuchem pouze regulace napětí
transformátorem v rozsahu 25 - 100 %
jmenovitého napětí).
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6 Reinigung /
Čištění
Verschmutzungen an der Wicklung und an
Metallteilen sind vorsichtig zu entfernen. Es
darf kein Wasser, Lösungsmittel oder
scharfe bzw. spitze Gegenstände
verwenden werden! Demontage und
Montage siehe Kapitel 4.

Znečištění z vinutí a kovových částí je
nutné odstraňovat opatrně. Nesmí být
použita voda, rozpouštědla ani ostré, resp.
špičaté předměty! Demontáž a montáž - viz
kapitola 4.

7 Kugellagerwechsel /
Výměna kuličkového ložiska
Nach Beendigung der
Lagergebrauchsdauer (Schmierfrist) ist ein
Lageraustausch erforderlich. Diese ist
abhängig von den Umgebungsbedingungen
und liegt in der Regel zwischen 20000 40000 Stunden. Bei hohen Temperaturen
bzw. starker Verschmutzung wird die
Lagergebrauchsdauer deutlich reduziert.

Kuličková ložiska jsou navržena na dobu
použitelnosti v rozmezí 20.000h – 40.000h
a při použití ve standardních podmínkách
jsou po dobu použitelnosti bezúdržbová.
Z preventivních důvodů je vhodné ložiska
po 5 letech vyměnit z důvodu úbytku
maziva.

Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten nur durch
ausgebildetes und eingewiesenes
Fachpersonal und unter Beachtung
der einschlägigen Vorschriften und
Richtlinien!
Verwenden Sie nur von uns geprüfte
und freigegebene OriginalErsatzteile!
Bei defekter Wicklung Motor zur
Reparatur ins Werk geben!

Údržbu a servis smí provádět pouze
kvalifikovaní a poučení pracovníci a
musí přitom dodržovat příslušné
předpisy a směrnice!
Používejte pouze námi vyzkoušené a
schválené originální náhradní díly!
Dojde-li k poškození vinutí, zašlete
motor do opravy výrobci!

Vor dem Kugellagerwechsel:

Před výměnou kuličkového ložiska:



Motor ordnungsgemäß
stillsetzen und allpolig vom Netz
trennen!



Stillstand des Rotors oder des
aufmontierten Bauteils abwarten!
gegen Wiedereinschalten
sichern!



Das Motorlüfterrad ist entsprechend den
Anweisungen in der Betriebsanleitung des
Ventilators auszubauen.
Das Laufrad darf nicht vom Rotor
abmontiert werden, da Motor und Laufrad
zusammen gewuchtet sind.
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Motor řádně vypněte a kompletně
odpojte od sítě!



Vyčkejte, až se zastaví rotor nebo
namontovaný díl konstrukce!
Zabezpečte ventilátor proti
opětovnému zapnutí!



Hnací kolo ventilátoru je nutné vymontovat
podle pokynů v návodu k používání
ventilátoru.
Oběžné kolo nesmí být odmontováno od
rotoru, protože motor a oběžné kolo jsou
společně vyváženy.

7.1

Baureihe ED / DD /
Řada ED / DD /
Vor dem wechseln der Kugellager muss
der Lagerverschlussdeckel oder die
Statorbuchse des Motors demontiert
werden.
Dieser Sachverhalt ist bei der Demontge
des Motors zu beachten.
Bitte beachten Sie hierzu die Informationen unter Abschnitt 8.
Kabelverschraubung (falls vorhanden)
lösen
Baugröße 80 bzw. 106 teilweise auch
Bg 137 Lagerverschlußdeckel auf
Statorseite mit Schraubendreher
entfernen.
Baugröße 137 (wenn kein
Lagerverschlussdeckel vorhanden ist)
bzw. 165: Alu-Statorflansch von der
Statorbuchse abschrauben
Statorseitigen Sicherungsring
entfernen
-

-

-

mit geeignetem Abziehwerkzeug (
Anhang Bild 1) Stator mit
statorseitigem Kugellager von der
Welle abziehen
- Statorseitiges Kugellager ausdrücken
Zweiten Sicherungsring entfernen
rotorseitiges Kugellager mit
Klauenabzieher ( Anhang Bild 2) von
der Welle abziehen
neues rotorseitiges Kugellager mit
geeigneter Aufpressbuchse aufpressen
(Flucht beachten, Montagepaste 
Anhang auf die Welle auftragen!)

Před výměnou ložisek je nutné
demontovat víko ložiska nebo pouzdro
statoru motoru.
Tuto situaci je nutné vzít v úvahu před
demontáží motoru.
Postupujte podle informací uvedených
v bodě 8.
Uvolněte šroubení kabelů (pokud je
použito)
Konstrukční velikost 80, resp. 106 a
částečně velikost 137: Pomocí
šroubováku sejměte víko ložiska na
straně statoru.
Konstrukční velikost 137 (pokud
neobsahuje víko ložiska), resp. 165:
Odšroubujte hliníkovou přírubu statoru
z pouzdra statoru
Pojistný kroužek na straně statoru
odstraňte
-

-

-

 nur am Innenring des Kugellagers

-

-

a kuličkové ložisko na straně rotoru
stáhněte z hřídele pomocí stahováku
( Příloha - obr. 2)
a vhodným nástrojem zatlačte nové
kuličkové ložisko (dbejte na správné
lícování, hřídel potřete montážní
pastou  Příloha)

drücken, da sonst das Lager
beschädigt wird

 tlačte pouze na vnitřní kroužek
kuličkového ložiska, protože jinak by
došlo k poškození ložiska

 solange drücken, bis das

 tiskněte tak dlouho, dokud ložisko

Kugellager am Rotor anliegt.
Distanzscheibe (nur, wenn schon
eingebaut gewesen) und neue
Kugellager-Ausgleichsscheibe auf das
untere Kugellager legen und Stator
aufschieben

-

 auf korrekten Sitz der
-

vhodným stahovacím nástrojem (
Příloha - obr. 1). Stator s kuličkovým
ložiskem na straně statoru stáhněte z
hřídele
- kuličkové ložisko na straně statoru
vytlačte ven
Odstraňte druhý pojistný kroužek

Distanzscheibe und der KugellagerAusgleichsscheibe achten!
Sicherungsring für statorseitiges
Kugellager in Welleneinstich einsetzen
 Auf korrekten Sitz achten!
Stator aufsetzen
neue Kugellager-Ausgleichsscheibe
auf den Bohrungsabsatz des Stators
legen und statorseitiges Kugellager mit
geeignetem Aufpreßdorn aufpressen

nepřiléhá k rotoru.
Rozpěrnou podložku (pouze tehdy,
byla-li původně osazena) a novou
vyrovnávací podložku kuličkového
ložiska položte na spodní kuličkové
ložisko a nasuňte stator

 dbejte na správné uložení rozpěrné
-

-

a vyrovnávací podložky!
Nasaďte pojistný kroužek pro kuličkové
ložisko na straně statoru do zápichu
hřídele
 Dbejte na správné osazení!
Nasaďte stator
uložte novou vyrovnávací podložku
kuličkového ložiska na otvor statoru a
kuličkové ložisko na straně statoru
zatlačte vhodným trnem (na hřídel
5

-

(Montagepaste  Anhang auf die
Welle auftragen. Kugellager nicht
verkanten!)

naneste montážní pastu  Příloha.
Dbejte na to, aby nedošlo ke zkřivení
ložiska!)

 nur am Innenring des Kugellagers
drücken, da sonst das Lager
beschädigt wird

 tlačte pouze na vnitřní kroužek
kuličkového ložiska, protože jinak by
došlo k poškození ložiska

 solange drücken, bis das

 tiskněte tak dlouho, dokud kuličkové

Kugellager am Sicherungsring anliegt.

ložisko nepřiléhá k pojistnému kroužku.

Oberen Sicherungsring (auf der
Statorseite) montieren

Namontujte horní pojistný kroužek (na
straně statoru)

-

 Auf richtigen Sitz achten!
-

-

 Dbejte na správné osazení!

Baugröße 80 bzw. 106 / 137: neuen
Lagerverschlußdeckel auf Statorseite
anbringen. (Bei Ex - Motoren Alu Lagerverschlußdeckel).
Bitte beachten Sie den Hinweis unter
Abschnitt Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů..
Baugröße 137 bzw. 165: AluStatorflansch auf die Statorbuchse
montieren und bei seitlicher
Kabelausführung und Ex-Ausführung
Stopfbuchsenverschraubung
festziehen.

Wird das auf den Rotor
aufgeschraubte Lüfterrad vom Rotor
getrennt und später wieder montiert,
so ist die ganze Einheit neu zu
wuchten!
Zum Abdecken der Lager sind
grundsätzlich neue
Lagerverschlußdeckel zu verwenden.

7.1.1

Konstrukční velikost 80, resp. 106 137:
Na stranu statoru uložte nové víko
ložiska (U motorů v provedení
chráněném proti výbuchu hliníkové
víko).
Prosím vezměte v úvahu poznámku
v kapitole 8.
Konstrukční velikost 137, resp. 165: Na
pouzdro statoru namontujte hliníkovou
přírubu statoru a u bočního vývodu
kabelů a u provedení chráněného proti
výbuchu utáhněte šroubení ucpávky.

-

-

Je-li kolo ventilátoru našroubované
na rotoru nejprve odděleno a později
znovu namontováno, musí být celá
jednotka znovu vyvážena!
Pro zakrytí ložiska musí být zásadně
vždy použita nová víka.

Baugrößen ED / DD /
Konstrukční velikosti ED / DD (80 a 106 / 137)
1
2

_KN_XXXX

3

_SC_XXXX

GRP3
GRP1

GRP2
_SC_7
GRP7

_SC_6
_SC_1

4

GRP4

_MD_XXXX

_MD_1

5

_SC_2

6
7
_SC_3

_SC_4
GRP5
GRP6

_SC_5

8
9
10

6

1

Lagerverschlußdeckel aus Kunststoff
(Bei Ex-Motoren aus Aluminium

Víko ložiska z plastu
(u motorů chráněných proti výbuchu z
hliníku

2

Sicherungsring

Pojistný kroužek

3

statorseitiges Kugellager

Kuličkové ložisko na straně statoru

4

Kugellagerausgleichsscheibe

Vyrovnávací podložka kuličkového ložiska

5

Sicherungsring

Pojistný kroužek

6

Statorpaket

Paket statoru

7

Kugellager-Ausgleichsscheibe

Vyrovnávací podložka kuličkového ložiska

8

Distanzscheibe

Rozpěrná podložka

9

rotorseitiges Kugellager

Kuličkové ložisko na straně rotoru

Rotor

Rotor

10

7.1.2

Baugrößen ED / DD /
Konstrukční velikosti ED / DD (137 a 165)

_GF_6
_Z1_2

GRP2

_GF_5
_Z1_1

_GF_3

_KN_XXXX

_GF_XXXX

_GF_1

_GF_2
_GF_4
_Z1_XXXX

GRP1

 Aluminium-Statorflansch
 Sicherungsring
Kugellager
 statorseitiges
 Kugellagerausgleichsscheibe
 Sicherungsring
 Statorpaket
 Rotor
 Kugellagerausgleichsscheibe
 rotorseitiges Kugellager

_Z1_3










Příruba statoru z hliníku
Pojistný kroužek
Kuličkové ložisko na straně statoru
Vyrovnávací podložka kuličkového ložiska
Pojistný kroužek
Paket statoru
Rotor
Vyrovnávací podložka kuličkového ložiska
Kuličkové ložisko na straně rotoru
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7.2

Baureihe DS / ES /
Řada DS / ES (80, 106, 137, 165)
-

-

-

-

-

Lagerschild auf der
Kabelausführungsseite vom Rotor
abschrauben (Position vorher
kennzeichnen).
Kugellager-Ausgleichsscheibe
abnehmen
Statorpaket aus dem Rotor ziehen
(beide Kugellager bleiben auf der
Welle)
Beide Kugellager mit Klauenabzieher
( Anhang Bild 2) von der Welle
abziehen
Den Klauenabzieher nicht direkt auf
das Wellenende setzen, sondern
zuerst Schutzhülse nach Bild 4 auf das
Wellenende aufsetzen, so daß das
Kabel nicht gequetscht wird!
neue Kugellager mit geeignetem
Aufpreßdorn aufpressen

-

-

-

-

 tlačte pouze na vnitřní kroužek
kuličkového ložiska, protože jinak by
došlo k poškození ložiska

 nur am Innenring des Kugellagers

 v zatlačování pokračujte tak dlouho,

drücken, da sonst das Lager
beschädigt wird

 solange pressen, bis der
Kugellager-Innenring am Wellenabsatz
anliegt
-

-

-

Montagepaste ( Anhang) in
Kugellagersitz im Lagerschild
auftragen.
Statorpaket mit der Kabelausführung
gegenüberliegenden Seite in den Rotor
einführen. Zwischen dem KugellagerAußenring und dem noch mit dem
Rotor verbundenen Lagerschild muß
eine Distanzscheibe eingelegt werden
(nur, wenn schon eingebaut gewesen).
Kabelausführungsseitiges Lagerschild
montieren. Zwischen dem
Kugellageraußenring und dem
Lagerschild muß eine neue KugellagerAusgleichsscheibe eingesetzt werden.

Wurde das auf den Rotor
aufgeschraubte Bauteil vom Rotor
getrennt und später wieder montiert,
so ist die ganze Einheit neu zu
wuchten!
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Odšroubujte ložiskový štít na straně
vývodu kabelů od rotoru (polohu si
předem označte).
Vyjměte vyrovnávací podložku
kuličkového ložiska
Vytáhněte z rotoru paket statoru (obě
kuličková ložiska zůstávají na hřídeli)
Obě kuličková ložiska stáhněte z
hřídele stahovákem ( Příloha - obr.
2)
Stahovák nenasazujte přímo na konec
hřídele, ale nejprve na konec hřídele
nasaďte ochranné pouzdro podle obr. 4
tak, aby nedošlo ke stlačení kabelu!
Vhodným trnem zatlačte nové
kuličkové ložisko

-

-

-

dokud vnitřní kroužek kuličkového
ložiska nepřiléhá k dorazu.
Do osazení kuličkového ložiska v
ložiskovém štítu naneste montážní
pastu ( Příloha).
Paket statoru vložte stranou proti
vývodu kabelů do rotoru. Mezi vnější
kroužek kuličkového ložiska a ložiskový
štít ještě spojený s rotorem musí být
vložena rozpěrná podložka (pouze
tehdy, byla-li původně použita).
Namontujte ložiskový štít na straně
vývodu kabelů. Mezi vnější kroužek
kuličkového ložiska a ložiskový štít
musí být vložena nová vyrovnávací
podložka kuličkového ložiska.

Byla-li část konstrukce
našroubovaná na rotoru nejprve
oddělena a později znovu
namontována, musí být celá
jednotka znovu vyvážena!

7.2.1

Baugröße DS / ES /
Konstrukční velikost DS / ES (80 a 106)

_Z1_1

_Z1_XXXX

   Ložiskový
 
štít
 Lagerschild
Kuličkové ložisko
 Kugellager
Paket statoru
 Statorpaket
Kuličkové ložisko
 Kugellager
Ausgleichsscheibe
Vyrovnávací podložka kuličkového ložiska
 KugellagerLožiskový štít
 Lagerschild
7.2.2

Baugröße DS / ES /
Konstrukční velikost DS / ES (137 a 165)
-

Beidseitig Lagerschilde vom Rotor
abschrauben (Position vorher
kennzeichnen).

-

-

Kugellager mit Innenabzieher (
Anhang Bild 3) aus den Lagerschalen
ziehen
neue Kugellager mit geeignetem
Einpreßdorn in die Lagerschalen
einpressen (Montagepaste  Anhang
auf die Welle auftragen)

-

-

-

 přitlačujte pouze vnější kroužek a

 nur am Außenring drücken und auf

dbejte na lícování!

Flucht achten!
-

Lagerschilde mit eingepreßten
Kugellagern auf die Welle schieben
und mit dem Rotor verschrauben.

-

4 entgegengesetzt geschichtete
Tellerfedern.
Motorlüfterrad entsprechend der
Ventilatorbetriebsanleitung in den
Ventilator montieren.

Ložiskové štíty se zatlačenými
kuličkovými ložisky nasuňte na hřídel a
sešroubujte s rotorem.

 mezi vnitřní kroužek kuličkového
ložiska hřídel musí být vloženy 4
přilehlé talířové pružiny

 zwischen Kugellager-Innenring und
Wellenabsatz müssen 4
entgegengesetzt geschichtete
Tellerfedern eingesetzt werden.

Na obou stranách odšroubujte z rotoru
ložiskové štíty (polohu si předem
označte).
Vnitřním stahovákem stáhněte
kuličková ložiska ( Příloha - obr. 3) z
pánví ložisek
vhodným trnem zatlačte nová kuličková
ložiska do pánví (na hřídel naneste
montážní pastu  Příloha)

-

4 přilehlé talířové pružiny.
Kola ventilátoru namontujte podle
návodu k provozu ventilátoru.
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 Lagerschild
 Kugellager
 Statorpaket
 Tellerfeder
 Kugellager
 Lagerschild

10

  



Ložiskový štít
Kuličkové ložisko
Paket statoru
Talířová pružina
Kuličkové ložisko
Ložiskový štít



8 Informationen zum Lagerverschlussdeckel Kunststoff – Metall /
Informace o ložiskových víčkách plast / kov

8.1

Die angegebene Tabelle gibt die
Lagerverschlussdeckel der Bauröße ED /
DD 80, 106, 137 wieder.

Uvedená tabulka zobrazuje ložisková víčka
velikostí ED / DD 80, 106, 137.

Bei der Demontage der
Lagerverschlussdeckel ist auf die
Motorbaugröße und das
Produktionsdatum des Motors zu
achten. Abhängig vom
Produktionsdatum müssen
unterschiedliche
Lagerverschlussdeckel verwendet
werden. Dieser Sachverhalt ist
unbedingt zu berücksichtigen.

V případě demontáže ložiskového
víčka věnujte pozornost velikosti
motoru a výrobnímu štítku s datem
výroby. V závislosti na datu vyrobení
a velikosti motoru se liší typ
ložiskového víčka. Toto je velice
důležitá informace.

Die Information über das Produktionsdatum
ist dem Motortypenschild zu entnehmen.
Das Produktionsdatum ist im
nachfolgendem Bild gekennzeichnet!

Informace o datu výroby naleznete na
výrobním štítku motoru. Datum výroby je
označeno dle obrázku níže!

Motortypenschild:

Štítek motoru:

Das oben angegebene Motortypenschild
zeigt das Produktionsdatum 1606:

Štítek motoru výše zobrazuje termín výroby
1606:

Baujahr:
Kalenderwoche:

Rok:
Kalendářní týden:

2016  16
06

2016  16
06

Lagerverschlussdeckel aus Kunststoff / Ložisková víčka vyrobená z plastu
Motor ED / DD 80:

Art-Nr.:
art-no.:

Y02-00227

Motor ED / DD 106:

Bis Produktionsdatum
2013 / 26 (1326):
Do data výroby
2013 / 26 (1326)

Art-Nr.:
art-no.:

Y02-00227

Motor ED / DD 106:

Ab Produktionsdatum
2013 / 27 (1327):
Od data výroby
2013 / 27 (1327)

Art-Nr.:
art-no.:

Y02-00237

Art-Nr.:
art-no.:

Y02-00229

Motor DD 137:
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9 Sicherungsringe / Pojistný kroužek
Die nachfolgende Tabelle gibt die
Artikelnummer der im Motor verbauten
Sicherungsringe wieder.

Následující tabulka zobrazuje čísla položek
pojistných kroužků zabudovaných v motoru.

Wird der Sicherungsring bei der
Demontage des Motors entfernt, dann
ist dieser durch einen neuen Sicherungsring zu ersetzen.

V případě, že je pojistný kroužek
odstraněn v průběhu demontáže
motoru, musí být nahrazen novým
pojistným kroužkem.

Motor:
motor:
_D 080

Sicherungsring:
Pojistný kroužek:
DIN 471

-

Art-Nr.:
art-no.:
T42-01210

_D106

DIN 471

-

T42-01510

_D 137

DIN 471

-

T42-02010

_D 165

DIN 471

-

T42-03510

Beim Einsetzen des Sicherungsrings
sind nur zugelassene Werkzeuge zu
verwenden.
Das Überdehnen des
Sicherungsrings ist durch den
Einsatz entsprechender
Sicherungszangen mit
Öffnungsbegrenzung zu vermeiden!

-

Při montáži pojistného kroužku
používejte výhradně nářadí k tomu
určené.
Roztažení pojistného kroužku může
být prováděno pouze pomocí k tomu
určených roztahovacích kleští
s nastavitelným roztahovacím
rozmezím!

10 Kugellager- Ausgleichsscheiben- und Tellerfederzuordnung /
Přiřazení vyrovnávacích podložek kuličkových ložisek a talířových
pružin
Die angegebene Tabelle gibt die
Kugellager- Ausgleichsscheiben- und
Tellerfederzuordnung zum jeweiligen Motor
wieder.
In jedem Motor sind zwei identische Lager
eingebaut. Dabei handelt es sich um
Standardkugellager für den
Weittemperaturbereichseinsatz und
Lebensdauerschmierung.
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Tabulka uvádí přiřazení vyrovnávacích
podložek kuličkových ložisek a talířových
pružin ke konkrétnímu motoru.
V každém motoru jsou osazena dvě
identická ložiska. Jedná se o standardní
kuličková ložiska pro používání v širokém
rozsahu teplot a s mazáním na celou dobu
životnosti.

Motor:
Motor:

Kugellagertyp:
Typ kuličkového ložiska:

Art-Nr.:
Výr.č.:

_D 080

6201 2ZC3

Y02-00007

_S 080

6004 2ZC3

Y02-00012

_D106

6002 2ZC3

Y02-00008

_S 106

6204 2ZC3

Y02-00009

_D 137

6204 2ZC3

Y02-00009

_S 137

6007 2ZC3

Y02-00010

_D 165

6007 2ZC3

Y02-00010

_S 165

6208 2ZC3

Y02-00013

Motor:
Motor:

Kugellagerausgleichsscheibe Art-Nr.:
Vyrovnávací podložka kuličkového ložiska Výr.č.:

_D 080

TA3-90031

_S 080

TA3-90041

_D106

TA3-90031

_S 106

TA3-90046

_D 137

TA3-90046

_D 165

TA3-90091

Motor:
Motor:

Tellerfeder Art-Nr.:
Talířová pružina Výr.č.:

_S 137

TA3-90051

_S 165

TA3-90062
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10.1 Motoren mit geschlossenen Kugellagern /
Motory s uzavřenými kuličkovými ložisky
Die angegebene Tabelle gibt die
Kugellagerzuordnung zum jeweiligen Motor
wieder wenn diese mit geschlossenem
Kugellager ausgeliefert werden.

Tabulka uvádí přiřazení kuličkových ložisek
ke konkrétnímu motoru, pokud je dodáván s
uzavřenými kuličkovými ložisky.

Motor:
Motor:

Kugellagertyp:
Typ kuličkového ložiska:

Art-Nr.:
Výr.č.:

_D 080

6201 2RS/C3

Y02-00021

_S 080

6004 2RS/C3

Y02-00022

_D106

6002 2RS/C3

Y02-00018

_S 106

6204 2RS/C3

Y02-00003

_D 137

6204 2RS/C3

Y02-00003

_S 137

6007 2RS/C3

Y02-00024

_D 165

6007 2RS/C3

Y02-00024

_S 165

6208 2RS/C3

Y02-00026

10.2 Motoren mit Hybrid Kugellagern /
Motory s hybridními kuličkovými ložisky
Die angegebene Tabelle gibt die
Kugellagerzuordnung zum jeweiligen Motor
wieder wenn diese mit Hybrid Kugellager
ausgeliefert werden.
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Tabulka uvádí přiřazení kuličkových ložisek
ke konkrétnímu motoru, pokud je dodáván s
hybridními kuličkovými ložisky.

Motor:
Motor:

Kugellagertyp:
Typ kuličkového ložiska:

Art-Nr.:
Výr.č.:

_D 080

6201 2RS/C3 Hybrid

Y02-00019

_S 080

6004 2RS/CS Hybrid

Y02-00028

_D106

6002 2RS/CS Hybrid

Y02-00020

_S 106

6204 2RS/CS Hybrid

Y02-00016

_D 137

6204 2RS/CS Hybrid

Y02-00016

_S 137

6007 2RS/CS Hybrid

Y02-00025

_D 165

6007 2RS/CS Hybrid

Y02-00025

_S 165

6208 2RS/CS Hybrid

Y02-00017

10.3 Motoren mit Kugellagern und Kältefettschmierung /
Motory s kuličkovými ložisky a mazáním chladicím tukem
Die angegebene Tabelle gibt die
Kugellagerzuordnung zum jeweiligen Motor
wieder wenn diese mit Kugellagern und
Kältefettschmierung (WT) ausgeliefert
werden.

Tabulka uvádí přiřazení kuličkových ložisek
ke konkrétnímu motoru, pokud je dodáván s
kuličkovými ložisky a mazáním chladicím
tukem (WT).

Motor:
Motor:

Kugellagertyp:
Typ kuličkového ložiska:

Art-Nr.:
Výr.č.:

_D 080

6201 2ZC3 (WT)

Y02-00023

_S 080

---

---

_D106

6002 2ZC3 (WT)

Y02-00005

_S 106

6204 2ZC3 (WT)

Y02-00015

_D 137

6204 2ZC3 (WT)

Y02-00015

_S 137

6007 2ZC3 (WT)

Y02-00014

_D 165

6007 2ZC3 (WT)

Y02-00014

_S 165

---

---

11 Werkzeuge und Hilfsmittel / Příloha: Nástroje a příslušenství
Montagepaste: Es wird die Paste
„LUBRICATION ALTEMP QNB 50“ der
Firma KLÜBER empfohlen.

Montážní pasta: Je doporučena
montážní pasta „LUBRICATION ALTEMP
QNB 50“ od firmy KLUEBER.

Bild 1 (Abziehvorrichtung mit Zugbolzen)
fig. 1(Stahovák)

Bild 2 (Klauenabzieher)
fig. 2 (Stahovák s tažným čepem)

Bild 3 (Innenabzieher)
fig. 3 (Vnitřní stahovák)

Bild 4 (Hülse)
fig. 4 (objímka)
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12 Kundendienst, Herstelleradresse /
Zákaznický servis, adresa dodavatele
Rosenberg-Produkte unterliegen einer
ständigen Qualitätskontrolle und
entsprechen den geltenden Vorschriften.
Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang
mit unseren Produkten haben, wenden Sie
sich bitte an den Ersteller Ihrer
lufttechnischen Anlage, an eine unserer
Niederlassungen oder direkt an:

Produkty firmy Rosenberg jsou neustále
podrobovány kontrole kvality v souladu s
platnými předpisy.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s
našimi produkty se prosím obraťte na
dodavatele vzduchotechnického zařízení,
na naše pobočky nebo přímo na:

Rosenberg s.r.o.
Klenčí 101
345 34 Klenčí pod Čerchovem
Tel.: 00420 379 775 811
Telefax: 00420 379 795 222
email:
rosenberg@rosenberg.cz
Internet: www.rosenberg.cz
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13 Notizen / Notes
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