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ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้
1

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้

1.1

ข้อแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้คําแนะนําการใช้งาน

ในคําแนะนําการใช้งานนี้จะมีการบรรยายถึง Pallet Drive ในรุ่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
• DP 0080
• DP 0089

1.1.1

เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้

คู่มือฉบับนี้มีคําแนะนําและข้อมูลที่สําคัญสําหรับเฟสการทํางานต่าง ๆ ของ Pallet Drive ในคําแนะนําจะบรรยาย
คุณสมบัติของ Pallet Drive ขณะที่ได้รับการส่งมอบจาก Interroll
สําหรับรุ่นพิเศษนอกจากคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้วยังมีข้อตกลงตามสัญญาและเอกสารทางเทคนิคพิเศษ ดัวย

1.1.2

คู่มือการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์

• สําหรับการทํางานโดยไม่มีข้อขัดข้องและปลอดภัยและบรรลุข้อเรียกร้องด้านการรับประกันที่อาจมี ขั้นแรกให้อ่าน
คู่มือการใช้งานก่อน และปฏิบัติตามคําแนะนํา
• เก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้ใกล้ๆ กับ Pallet Drive
• ส่งต่อคู่มือการใช้งานให้กับเจ้าของรายต่อ ๆ มาหรือผู้ใช้งานทุกคน
• ข้อควรระวัง! สําหรับความเสียหายและข้อขัดข้องในการทํางาน ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ การใช้งานฉบับนี้ ผู้
ผลิตจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ
• หากยังคงมีคําถามหลังจากที่อ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ Interroll โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สามารถค้นหาผู้
ติดต่อที่อยู่ใกล้กับคุณได้ในอินเทอร์เน็ตที่ www.interroll.com

1.2

ข้อควรระวังในเอกสารนี้

ข้อควรระวังจะเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งาน Pallet Drive มีระดับอันตรายสี่ ระดับซึ่งมีคําเตือนต่อ
ไปนี้:

อันตราย
แสดงถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งทําให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักหากไม่ หลีกเลี่ยง

คําเตือน
แสดงถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งสามารถทําให้เสียชีวิตหรือการบาด เจ็บอย่างรุนแรงได้ หากไม่หลีก
เลี่ยง

ระวัง
แสดงถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงตํ่า ซึ่งสามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ ปานกลางได้ หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง
แสดงถึงอันตรายที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
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ความปลอดภัย
2

ความปลอดภัย

2.1

ระดับของเทคโนโลยีปัจจุบัน

Pallet Drive ถูกสร้างขึ้นตามระดับเทคโนโลยีปัจจุบันและมีการจัดส่งที่ปลอดภัยต่อการทํางาน อย่างไร ก็ตามอาจเกิด
อันตรายระหว่างการใช้งานได้
การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บที่ถึงแก่ชีวิตได้!
• โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดอย่างระมัดระวังและรับรู้ถึงเนื้อหา
• ปฏิบัติตามข้อบังคับการป้องกันอุบัติเหตุในท้องที่และข้อบังคับความปลอดภัยทั่วไปที่ใช้บังคับกับพื้นที่ ใช้งาน

2.2

ข้อกําหนดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน

Pallet Drive มีไว้เพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ซูเปอร์มาร์เก็ต และสนามบินและ ใช้สําหรับการ
ขนส่งสินค้า เช่น พาเลท กล่อง หรือลังไม้ Pallet Drive นี้จะต้องทําการติดตั้งเชื่อมโยง ไปยังส่วนที่จะนําส่ง หรือ
Conveyor เข้าไว้ด้วยกัน การใช้งานในแบบอื่น ๆ ให้ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อ กําหนดที่เหมาะสม
Pallet Drive นี้มีไว้เพื่อใช้งานสำ�หรับพื้นที่ที่ได้ระบุเขียนเอาไว้ในบทข้อมูลของการผลิตเท่านั้น
การกระทําการดัดแปลงใด ๆ ที่จะทําให้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลกระทบจะไม่อนุญาตให้ กระทําได้
อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive นี้ภายใต้ขีดกําลังความสามารถที่กําหนดไว้เท่านั้น

2.3

การใช้งานที่ผิดไปจากข้อกําหนด

ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive นี้สําหรับการเคลื่อนย้ายบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive นี้สําหรับการรับ
การชนหรือการรับแรงกระแทกใดๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive นี้สําหรับการปฏิบัติงานใต้นํ้า ลักษณะการใช้งานเช่นนี้ทําให้เกิดความ เสียหายต่อ
บุคคลจากไฟฟ้าช็อตรวมทั้งการแทรกซึมของนํ้าซึ่งทําให้เกิดการลัดวงจรหรือความเสียหาย ต่อมอเตอร์
ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive นี้สําหรับการขับเคลื่อนเครน หรือเครื่องทุ่นแรงยก หรือสายยก สาย เคเบิล และโซ่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
การใช้งานที่นอกเหนือออกไปจากข้อกําหนดของ Pallet Drive จะต้องได้รับการยินยอมจาก Interroll
ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือกําหนดไว้ในข้อเสนอ Interroll และ ผู้จัดจําหน่าย
ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายหรืออุบัติเหตุต่อผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการไม่สนใจข้อมูล จําเพาะและข้อจํากัด (โปรดดู
หัวข้อ „ข้อมูลทางไฟฟ้า” ของแต่ละซีรีส์)

2.4

คุณสมบัติส่วนบุคคล

บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติไม่สามารถรับรู้ถึงความเสี่ยงและทําให้เกิดอันตรายที่สูงขึ้น
• มอบหมายการทํางานที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
• ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าบุคลากรปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎที่มีสําหรับการทํางานที่ปลอดภัย และคํานึงถึง
อันตราย
มีการกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ในคู่มือฉบับนี้:
ผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานได้รับมอบหมายให้ใช้งานและทําความสะอาด Pallet Drive และปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความ ปลอดภัย
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พนักงานบริการ
พนักงานบริการได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเฉพาะด้านหรือผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิตและทํางาน ด้านการบํารุง
รักษาและการซ่อมบํารุง
ช่างไฟฟ้า
บุคคลที่ทํางานที่องค์กรทางด้านไฟฟ้าต้องได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิค

2.5

อันตราย

ในที่นี้ท่านจะพบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับชนิดของอันตรายต่างๆ หรือความเสียหายที่มีความสัมพันธ์กับ การปฏิบัติงาน
ของ Pallet Drive ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ความเสียหายต่อบุคคล
• การบํารุงรักษาและการทําการซ่อมแซมที่ Pallet Drive จะต้องดําเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ อนุญาตภายใต้การ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น
• ก่อนที่จะทําการเปิดสวิตช์ของเครื่องมอเตอร์ให้ทําให้แน่ใจเสียก่อนว่าไม่มีพนักงานผู้ซึ่งไม่ได้รับ อนุญาตอยู่ที่
บริเวณใกล้เคียงของส่วนนําส่ง
ไฟฟ้า
ดําเนินการติดตั้งและบํารุงรักษาเฉพาะหลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยห้าข้อดังต่อไปนี้ แล้ว:
• ปลดล็อก
• ป้องกันการเปิดสวิตช์เชื่อมต่อใหม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกขั้วไม่มีแรงดันไฟอยู่
• เดินสายกราวด์และป้องกันการลัดวงจร
• ปิดครอบหรือปิดคลุมชิ้นส่วนที่ยังคงทํางานอยู่
ชิ้นส่วนที่ทําการหมุน
• ห้ามจับระหว่าง Pallet Drive และสายพานขนส่งหรือโซ่ของลูกกลิ้ง
• มัดผมที่ยาวไว้รวมกัน
• ให้ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป
• ไม่ให้ใส่สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ
• ความปลอดภัย
ชิ้นส่วนมอเตอร์ที่ร้อน
• ห้ามสัมผัสกับพื้นผิวของ Pallet Drive แม้แต่ขณะที่มีอุณหภูมิการทํางานปกติก็อาจทําให้เกิดการไหม้ ได้
สถานที่ใกล้เคียงที่ทํางาน
• ไม่ใช้งาน Pallet Drive ในสถานที่ ที่มีอันตรายต่อการเกิดระเบิดได้
• ให้นําเอาวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปจากพื้นที่ที่ทํางาน
• ใส่รองเท้าความปลอดภัย
• การวางของวัสดุลําเลียงให้ถูกจุดและเฝ้าระวัง

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล

7 จาก 36

ความปลอดภัย
เกิดการขัดข้องในการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบ Pallet Drive อย่างสมํ่าเสมอว่ามีการชํารุดเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่
• เมื่อเกิดควันไฟ เสียงที่ผิดแปลกออกไปจากปกติ การติดขัดหรือความเสียหายของวัสดุลําเลียง ให้ หยุด Pallet
Drive ลงโดยทันทีและทําการป้องกันมิให้เกิดการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
• ให้ติดต่อไปยังพนักงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุของการขัดข้อง
• ระหว่างการทํางานห้ามเหยียบบน Pallet Drive หรือสายพานขนส่ง/ระบบขนส่งที่ติดตั้ง Pallet Drive อยู่
การตรวจซ่อมบํารุง
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอว่ามีความชํารุดเสียหายที่มองเห็นได้ หรือเสียงที่ผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบจุดยึด
สกรู น็อตว่าแน่นหนาดีหรือไม่ ไม่จําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาเพิ่มเติม
• ห้ามเปิด Pallet Drive
การติดเครื่องของมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
• ใช้ความระมัดระวังในระหว่างการติดตั้ง บํารุงรักษา และทําความสะอาด หรือในกรณีที่ Pallet Drive ไม่ทํางาน:
Pallet Drive สามารถทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจ

2.6

อินเตอร์เฟซที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ

ในการรวม Pallet Drive ในระบบทั้งหมดอาจทําให้เกิดจุดที่เป็นอันตรายได้ ตําแหน่งนี้ไม่ใช้ส่วนประกอบ ของคู่มือการ
ใช้งานฉบับนี้และต้องทําการวิเคราะห์การติดตั้งและการใช้งานระบบโดยรวมโดยนักพัฒนา
• หลังจากรวม Pallet Drive กับระบบสายพานขนส่ง ให้ตรวจสอบระบบโดยรวมก่อนการเปิดเครื่องว่ามี ตําแหน่งที่เป็น
อันตรายใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือไม่
• ในบางกรณีให้ใช้มาตรการด้านโครงสร้างเพิ่มเติม
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

3.1

คําอธิบายของผลิตภัณฑ์

Pallet Drive เป็นตัวขับเครื่องไดรฟ์แบบกลมที่ทำ�งานด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งมีการปิดอย่างมิดชิดทั้งหมด มันสามารถนํา
ไปใช้แทนที่ชิ้นส่วนที่ประกอบภายนอกเช่น เครื่องมอเตอร์และเกียร์ซึ่งจําเป็นจะต้อง ทําการบํารุงรักษาบ่อย ๆ ได้
Pallet Drive สามารถทำ�งานในสภาพแวดล้อมที่แห้งหยาบและมีฝุ่นละออง
Pallet Drive ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์เหนี่ยวนำ�ไฟฟ้าสามเฟสแบบไม่ซิงโครไนซ์ ซึ่งสิ่งนี้คือการมีระดับ ความแรงเพียง
ระดับเดียวและสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ในโลก
Pallet Drive ไม่มีน้ำ�มันหล่อลื่นและไม่เหมาะสำ�หรับการทำ�งานที่ต่อเนื่อง

3.1.1

ตัวเลือกต่างๆ

การป้องกันความร้อนสูงเกินในตัว
สวิตช์ป้องกันความร้อนที่รวมอยู่ในส่วนหัวของขดลวดจะป้องกัน ความร้อนสูงเกิน สวิตช์จะทําการปิดเมื่อมอเตอร์เกิด
ความร้อนมากเกินขนาด แต่ต้องติดตั้งกับชุดควบคุม ภายนอกที่เหมาะสม โดยตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ใน
กรณีที่มีความร้อนสูงเกิน
เบรกไฟฟ้าแม่เหล็กในตัว
บรกแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวสามารถหยุดโหลดได้ โดยจะเบรกที่เพลาโรเตอร์ ของ Pallet Drive โดยตรงและขับเคลื่อน
ผ่านวงจรเรียงกระแส แรงจับยึดของ Pallet Drive แต่ละตัว พร้อมเบรกสอดคล้องกับความตึงของสายพานของมอเตอร์
มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าจําหน่ายสําหรับ Pallet Drive ทั้งหมด

3.2

การป้องกันอุณหภูมิ

ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานตามปกติ จะมีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิติดตั้งอยู่ภายในส่วนการพันขดสายไฟ ฟ้าของสเต
เตอร์ติดตั้งรวมเอาไว้ด้วยแล้ว เมื่อถึงอุณหภูมิจํากัดของมอเตอร์ (ความร้อนสูงเกิน) สวิตช์จะ เปิดสําหรับอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์

คําเตือน
สวิตช์ป้องกันความร้อนจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์เย็นตัวลง
การทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจของมอเตอร์
¾

เปิดสวิตช์ป้องกันความร้อนด้วยรีเลย์ที่เหมาะสมหรือป้องกันแบบอนุกรม เพื่อให้การจ่ายกระแส ไฟฟ้าไปยัง
มอเตอร์ถูกตัดอย่างปลอดภัย เมื่อสวิตช์ทํางาน

¾

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะเปิดสวิตช์มอเตอร์ได้อีกครั้งหลังจากความร้อนสูงเกินผ่านปุ่มยืนยันเท่านั้น

¾

หลังจากที่สวิตช์ทํางานให้รอจนกระทั่งมอเตอร์เย็นตัวลง และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเปิดสวิตช์ อีกครั้งว่า
ไม่มีอันตรายต่อบุคคล
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ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่นําเสนอ: ตัวจํากัดขอบเขตของอุณณหภูมิ ปรับคืนสวิทช์ด้วยตนเอง
อายุการใช้งาน: 10,000 วงรอบ
AC

cos φ = 1

2,5 A

250 V AC

cos φ = 0,6

1,6 A

250 V AC

1,6 A

24 V DC

1,25 A

48 V DC

6,3 A

250 V AC

DC

อายุการใช้งาน: 2,000 วงรอบ
cos φ = 1

AC
อุณหภูมิของการปรับคืน
สวิทช์

40 K ± 15 K

ความต้านทาน

< 50 mΩ

เวลาการสัมผัสเด้งตัว

< 1 ms

3.3

แผ่นป้าย Pallet Drive

ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของ Pallet Drive มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของมัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ ทําให้สามารถ
เลือกใช้งาน Pallet Drive ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
มีป้ายชื่อเลเซอร์ที่อยู่บนฝาของ Pallet Drive Pallet Drive มาพร้อมกับสติกเกอร์ที่สามารถใช้สําหรับ เอกสารประกอบ
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ป้ายชื่อ (1) สําหรับ Pallet Drive DP 0080 / DP 0089

ป้ายชื่อ (2) สําหรับ Pallet Drive DP 0080 / DP 0089
เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์
1 หมายเลขแผนผังวงจร

16 สัญลักษณ์ CE

2 กําลังที่จ่าย

17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC

3 จํานวนขั้ว + ลักษณะการทํางาน

18 สัญลักษณ์ UL

4 ความถี่พิกัด

19 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสา
ขาอิเล็กทรอเทคนิกส์: มาตรฐาน สําหรับดรัมมอเตอร์

5 แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด

20 ชนิด + ดีไซน์

6 กระแสไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด

21 ระยะห่างของโครง

9 คิวอาร์โค้ด

22 นํ้าหนัก

10 พาวเวอร์แฟกเตอร์

24 ความเร็วเส้นรอบวงของ Pallet Drive

12 หมายเลขลําดับการผลิต

25 สัปดาห์/ปี/ประเทศที่ผลิต

15 ที่อยู่ผู้ผลิต

27 ข้อมูลทางเทคนิคสําหรับตัวเลือก

3.4

ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์

การระบุ Pallet Drive จําเป็นต้องทํางานที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ สามารถกรอกค่าสําหรับ Pallet Drive เฉพาะในคอลัมน์
สุดท้าย
ข้อมูล

ค่าที่น่าจะเป็นไปได้

แผ่นป้าย Pallet Drive

รุ่นของมอเตอร์

ค่าของตัวมันเอง

ความเร็วเป็น m/s
หมายเลขลําดับการผลิต
ระยะห่างของโครง (EL) หน่วย มม.
จํานวนขั้ว
กําลังเป็น kW
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม (เส้น
ผ่านศูนย์กลางของ ท่อ)

3.5

เช่น 80 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับการป้องกัน

IP54

ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมสําหรับการทํางานปกติ

-5 °C ถึง +40 °C

เวลาในการทํางานหนึ่งรอบ (รอบการทํางาน ED50)

120 พาเลทต่อชั่วโมง

เวลาทางลาด

Pallet Drive: ≥ 0.5 วินาที

ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลของจุดที่ติดตั้ง

สูงสุด 1000 เมตร

3.6

ข้อมูลทางไฟฟ้า

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 33.
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3.6.1
PN

DP 0080 แบบ 3 เฟสและ DP 0089 แบบ 3 เฟส
nP

W

nN

fN

UN

IN

min-1

Hz

V

A

cos φ

η

JR

I S/
IN

MS /
MN

M B/
MN

MP /
MN

RM

Nm

Ω

0,07

2

2889

50

400

0,33

0,56

0,54

1,25

4,2

4

4,5

4

0,23

72,7

0,07

2

2889

50

230

0,57

0,56

0,54

1,25

4,2

4

4,5

4

0,23

72,7

3.7

kgcm2

MN

ขนาด

ขนาดที่ขึ้นกับความยาวทั้งหมดในแค็ตตาล็อกและในคู่มือการใช้งานฉบับนี้เป็นไปตามข้อกําหนดของ DIN/ISO 2768
(คุณภาพปานกลาง)
ระยะห่างที่แนะนําระหว่างส่วนรองรับการประกอบ (EL) ภายใต้การคํานึงถึงการขยายตัวสูงสุดจาก ความร้อน
และค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตภายในคือ EL + 2 มม.

มิติของ Pallet Drive
รุ่น

A

EL

AGL

มม.

มม.

มม.

DP 0080

80

RL+V+13

RL+V+28

DP 0089

89

RL+V+13

RL+V+28

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
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ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม
4

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

4.1

เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับ Pallet Drive

เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ให้เลือกใช้งาน โดยจะทํางานกับเพลาของโรเตอร์โดยตรง หากแหล่ง จ่ายไฟถูก
ขัดจังหวะเบรกจะปิดและคงตําแหน่งของ Pallet Drive ไว้ในตําแหน่งเดิมจนกว่าแหล่งจ่าย ไฟจะได้รับการกู้คืน นํ้าหนัก
ที่บรรทุกโดยเบรกจะสอดคล้องกับนํ้าหนักในการขนส่งสูงสุดเฉพาะ Pallet Drive
คุณลักษณะ:
• ใช้กับเพลาหมุนของ Pallet Drive โดยตรง
• บรรทุกนํ้าหนักเท่ากับนํ้าหนักในการขนส่งที่ระบุไว้
• ดําเนินการผ่านตัวทํากระแสตรง
• อุณหภูมิในการทํางานตั้งแต่ –10 °C ถึง +120 °C
แรงบิดปกติจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทํางานภายใน Pallet Drive อย่างมาก รวมทั้งอุณหภูมิแวดล้อม เพื่อ
เหตุผลด้านความปลอดภัย ทอร์กเบรกที่ระบุไว้ควรลดลง 50% สําหรับการคํานวณนํ้าหนัก
ชนิดเบรก
24

ทอร์กเบรกปกติ

กําลังปกติ

แรงดันไฟฟ้าปกติ

กระแสไฟฟ้าปกติ

Nm

W

V DC

mA

2

11

24

500

เบรกที่ติดตั้งเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอได้และมีอายุการใช้งานที่จํากัดตามสภาพการทํางาน ในกรณีที่มีการ สึกหรอก่อนเวลา
อันควร ต้องตรวจสอบและประเมินเงื่อนไขการทํางาน ส่วนประกอบที่สึกหรอได้ของ เบรกจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน
ของผลิตภัณฑ์
แรงบิดของเบรกที่ Pallet Drive จะเท่ากับอัตราการทดรอบของเกียร์ของมอเตอร์คูณด้วยแรงบิดของ เบรก
ซึ่งแสดงอยู่ในตารางด้านบน เพื่อความปลอดภัยต้องคํานวณกําลังสํารอง 25 % ในการออกแบบ เบรกนี้
ไม่ใช่เบรกหยุดฉุกเฉิน
ระบบเบรกทั้งหมดสามารถใช้กับการทํางานแบบเปิดๆ /ปิดๆ ได้
เวลาหน่วงของเบรกระหว่างที่เปิดและปิดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นอย่างมาก:
• อุณหภูมิแวดล้อม
• อุณหภูมิการทํางานภายในของ Pallet Drive
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ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม
4.2

Pallet Drive แบบอะซิงโครนัสพร้อมตัวแปลงความถี่

4.2.1

กําลังบิดที่ขึ้นอยู่กับความถี่ขาเข้า

ความถี่ในการทํางาน [Hz]

5

10

15

20

25

30-50

ทอร์กมอเตอร์ที่มีในหน่วย % ของ
ความถี่ปกติของ มอเตอร์ 50 Hz

80

85

90

95

100

100

ค่าแรงบิดที่ขึ้นต่อกันที่แสดงในภาพจะแสดงด้วยสูตร P = T x ω สําหรับความถี่ในการทํางานที่ลดลง ตํ่ากว่า 20/24
Hz แรงบิดของมอเตอร์จะลดลงเนื่องจากเงื่อนไขการนําความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

4.2.2

พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่

รอบความถี่:
ความถี่ที่สูงทําให้เกิดพาวเวอร์แฟกเตอร์ของมอเตอร์ที่ดีกว่า ความถี่ที่มีความเหมาะสม คือ 8 หรือ 16 กิโลเฮิรตซ์
พารามิเตอร์อย่างเช่นการทดสอบคุณภาพแบบหมุนกลม (มอเตอร์ หมุน เป็นวงกลม) และการปรับเพิ่มของเสียง จะถูก
ทําให้มีผลกระทบไปทางบวกจากการมีความถี่ที่สูงขึ้น ด้วย
การเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้า:
ขดลวดมอเตอร์ของ Interroll ได้รับการออกแบบที่ความเร็วการเพิ่ม แรงดันไฟฟ้าปกติ 1 kV/μs หากเครื่องแปลง
ความถี่มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ ต้องติดตั้งตัว ปรับความเร็วมอเตอร์ระหว่างเครื่องแปลงความถี่และมอเตอร์
สอบถามตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ในพื้นที่ของคุณสำ�หรับความจำ�เป็นในการใช้ตัวปรับความเร็วมอเตอร์.

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
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ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม
แรงดันกระแสไฟฟ้า:
หากมีการติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าเฟสเดียวให้กับ Pallet Drive ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์
ที่จัดมาได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตของเครื่องแปลงความถี่ที่ใช้งาน และมีการเชื่อมต่ออย่าง
เหมาะสม
พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่:
โดยปกติเครื่องแปลงความถี่จะได้รับการตั้งค่าจากโรงงาน ดังนั้น โดยปกติแล้วอินเวอร์เตอร์จะพร้อมใช้งานในทันที
ต้องปรับพารามิเตอร์ให้เข้ากับมอเตอร์แต่ละตัว สามารถจัดส่งคู่มือการใช้งานสําหรับเครื่องแปลงความถี่แต่ละเครื่อง
สําหรับการใช้งานกับ Pallet Drive ที่ติดตั้งเป็นพิเศษได้ตามการร้องขอ สำ�หรับเครื่องแปลงความถี่ที่จำ�หน่ายโดย
Interroll
ความถี่สูงสุด:
ความถี่สูงสุด: อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 10 - 50 Hz เท่านั้น
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การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา
5

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา

5.1

การเคลื่อนย้าย
ระวัง

อันตรายที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บโดยการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกวิธี
¾

งานการเคลื่อนย้ายอนุญาตให้กระทําได้โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

¾

ให้ใช้เครนหรือเครื่องมือยกสําหรับ Pallet Drive ที่มีนํ้าหนัก 20 กก. หรือมากกว่าระหว่างการขนส่ง โหลดที่
รับได้ของเครนหรือเครื่องมือยกต้องมากกว่านํ้าหนักของ Pallet Drive ต้องยึดสายสลิงของ เครนหรือเครื่อง
มือยกกับเพลาของ Pallet Drive ให้แน่นหนาระหว่างการยก

¾

ห้ามมิให้ทําการซ้อนกันของพาเลต

¾

ก่อนที่จะทําการเคลื่อนย้ายให้ทําให้แน่ใจว่า มีการผูกมัด Pallet Drive ไว้อย่างแน่นหนาแล้ว

ข้อควรระวัง
อันตรายจากความเสียหายที่ Pallet Drive จากการขนส่งที่ไม่เหมาะสม
¾

หลีกเลี่ยงการชนกระแทกอย่างแรงในขณะที่ทําการเคลื่อนย้าย

¾

ห้ามยก Pallet Drive ที่สายเคเบิล

¾

ห้ามมิให้ทําการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง Pallet Drive ระหว่างพื้นที่ที่มีความเย็นและความร้อนต่างกัน การทําเช่น
นี้อาจทําให้เกิดการก่อตัวของหยดนํ้าได้

¾

ขณะทําการขนส่งให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของคอนเทนเนอร์ไม่เกิน 70 °C (158 °F) อย่างถาวร

1.

หลังจากทําการเคลื่อนย้าย Pallet Drive แล้วทุกๆ ครั้งให้ตรวจสอบความเสียหาย

2.

หากพบความเสียหายเกิดขึ้นให้ทําการถ่ายรูปส่วนที่เสียหายเก็บเอาไว้

3.

ในกรณีที่มีความเสียหายจากการขนส่งให้ติดต่อบริษัทขนส่งและ Interroll ทันทีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

5.2

การเก็บรักษา
ระวัง

อันตรายที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บโดยการเก็บรักษา
¾

ห้ามมิให้ทําการซ้อนกันของพาเลต

¾

ให้ซ้อนกล่องได้สูงสุดไม่เกินสี่กล่อง

¾

ดูการยึดจับให้มั่นคง

1.

เก็บรักษา Pallet Drive ไว้ในสถานที่เก็บแบบปิดที่สะอาดและแห้งที่อุณหภูมิ +15 ถึง +30 °C ป้องกันการ
เปียกและความชื้น

2.

หลังจากการเก็บรักษา Pallet Drive แล้วทุกครั้ง ให้ตรวจสอบความเสียหาย

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล
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6

การประกอบและการติดตั้ง

6.1

ข้อควรระวังสําหรับการติดตั้ง
ระวัง

อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทําการหมุนและการติดเครื่องของเครื่องมอเตอร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
อันตรายจากการถูกหนีบนิ้วมือ
¾

ห้ามจับระหว่าง Pallet Drive และสายพานขนส่งหรือโซ่ของลูกกลิ้ง

¾

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น ฝาปิดป้องกัน) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นิ้วติดกับสายพานโซ่หรือลูกกลิ้งโซ่

¾

ให้ติดตั้งป้ายเตือนตรงบริเวณส่วนทางด้านหน้า

ข้อควรระวัง
อันตรายจากการทําให้สิ่งของเสียหาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการหยุดทํางานของเครื่องหรือเป็นการทําให้ อายุการใช้
งานของ Pallet Drive มีอายุสั้นลงได้
¾

ห้ามทํา Pallet Drive หล่นหรือใช้งาน Pallet Drive อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายภายใน

¾

ต้องตรวจสอบ Pallet Drive ทุกตัวก่อนการติดตั้งว่ามีการชํารุดเสียหายหรือไม่

¾

ห้ามยกหรือยืด Pallet Drive โดยการจับที่สายเคเบิลหรือกล่องขั้วที่ออกมาจากเพลามอเตอร์ เพื่อหลีก เลี่ยง
ความเสียหายของชิ้นส่วนภายในและซีลต่างๆ

¾

ไม่ให้พลิกหมุนสายเคเบิลของเครื่องมอเตอร์

6.2

การติดตั้ง Pallet Drive

6.2.1

กําหนดตําแหน่งของดรัม มอเตอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนแผ่นป้ายถูกต้องและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและได้รับการ ยืนยัน
อนุญาตให้ติดตั้ง Pallet Drive ในการใช้งานแนวราบเท่านั้น หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ Interroll

ต้องประกอบ Pallet Drive โดยมีพื้นที่ว่าง +/- 2° ในแนวนอน สามารถติดตั้ง Pallet Drive ในทิศทางใดก็ได้
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6.2.2

การติดตั้ง Pallet Drive พร้อมขายึด

อุปกรณ์ยึดต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับแรงบิดของมอเตอร์ได้
1.

ติดตั้งอุปกรณ์ยึดกับกรอบของสายพานหรือเครื่องจักร ต้องแน่ใจว่า Pallet Drive ถูกติดตั้งขนาน กับลูกกลิ้งขับ
และตั้งฉากกับกรอบสายพานลูกกลิ้ง

2.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นประกอบยึดพื้นที่สําคัญของ Pallet Drive ไว้อย่างน้อย 80% (ด้านสาย เคเบิล)

3.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างพื้นที่สําคัญและอุปกรณ์ยึด

4.

ในด้านที่ไม่มีสายเคเบลให้ใช้สกรู M12 8.8 และยึดด้วยทอร์กยึด 80 Nm
สามารถใช้งาน Pallet Drive ได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ยึด ในกรณีนี้ต้องติดตั้งปลายเพลาของด้านสาย เคเบิล
เข้ากับช่องในกรอบสายพาน และต้องดําเนินการเพื่อรองรับความต้องการด้านบน

ระยะห่างในแนวแกนเพลา
1 การกระจัดของทอร์กหมุน
ระยะห่างในแนวแกนเพลาทั้งหมดของ Pallet Drive ควรมีขนาดอย่างน้อย 1 mm และสูงสุด 2 mm

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล
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6.3

ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
คําเตือน

การกระชากของไฟฟ้าจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
¾

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องดําเนินการโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพเท่านั้น

¾

ถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะทําการติดตั้ง, ถอด หรือเดินสายไฟ Pallet Drive ใหม่

¾

ปฏิบัติตามคําแนะนํา เพื่อให้มั่นใจว่าสมรรถนะและวงจรควบคุมของ Pallet Drive มีการเชื่อมต่อ อย่างถูกต้อง

¾

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายดินเข้ากับกรอบลูกกลิ้งขับอย่างเพียงพอ

ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของ Pallet Drive จากการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
ห้ามเชื่อมต่อ Pallet Drive AC กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC ที่สูงเกินไป - การทําเช่นนี้จะทําให้เกิด ความเสียหาย
ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

¾

6.4

การเชื่อมต่อไฟฟ้าของ Pallet Drive

6.4.1

การเชื่อมต่อของ Pallet Drive- ด้วยสายเคเบิล

1.

ตรวจดูให้แน่ใจว่า มอเตอร์ได้มีการติดตั้งเข้ากับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องตามป้ายรุ่นที่ระบุเอาไว้แล้ว

2.

ตรวจดูให้แน่ใจว่า Pallet Drive ได้มีการติดตั้งสายดินด้วยสายเคเบิลสีเขียว-เหลืองอย่างถูกต้อง แล้ว

ข้อควรระวัง
ความเสียหายต่อ Pallet Drive เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
หากขั้วมีความผิดเบรกจะไม่สามารถปลดเบรกได้อย่างถูกต้องซึ่งอาจทําให้เกิดโหลดเกินได้
¾

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบขั้วของเบรกที่ถูกต้อง

เชื่อมต่อ Pallet Drive สําหรับเริ่มทํางานตามแผนผังวงจร (โปรดดู „แผนผังการเชื่อมต่อ”) ตรวจสอบด้วยความระวังกับ
การต่อขั้วที่ถูกต้องของเบรก

6.4.2

แผนผังการเชื่อมต่อ

ในคําแนะนําของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สําห
รับการเชื่อมต่อในแบบอื่น ๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบ ให้พร้อมกับดรัมมอตอร์
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 33.
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จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขอลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลด้าหรือสตาร์ (เชื่อมต่อภายใน), พร้อมกับ
เบรก
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า
เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง
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6.4.3

อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ภายนอก

ต้องติดตั้งมอเตอร์ร่วมกับระบบป้องกันมอเตอร์ภายนอกที่เหมาะสม เช่น เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ หรือ เครื่องแปลง
ความถี่ที่มีฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับกระแส ไฟฟ้าปกติของมอเตอร์
แต่ละชุด (ดูป้ายประเภท)

6.4.4

เครื่องป้องกันอุณหภูมิที่ติดตั้งเอาไว้ด้วย

ระวัง
การติดเครื่องของมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
อันตรายจากการถูกหนีบนิ้วมือ
¾

เชื่อมต่อสวิตช์ป้องกันความร้อนที่ติดตั้งไว้กับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไป ยัง
มอเตอร์ทุกขั้วในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป

¾

เมื่อสวิตช์ป้องกันความร้อนทํางานขึ้น ให้ทําการหาต้นตอที่ทําให้เกิดการมีความร้อนเกินขนาดเกิด ขึ้น แล้ว
ทําการแก้ไขเสียก่อนที่จะทําการเปิดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงอีกครั้ง

โดยปกติกระแสไฟฟ้าเมื่อเริ่มทํางานสูงสุดของสวิตช์ป้องกันความร้อนจะเท่ากับ 2.5 A สําหรับตัวเลือก อื่นๆ โปรด
ติดต่อ Interroll
ต้องป้องกันมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานด้วยระบบป้องกันภายนอกและการป้องกันอุณหภูมิ ภายในมอเตอร์
จากโหลดที่สูงเกินไป เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้หากเครื่องยนต์ไม่ทํางานในกรณี ที่ไม่มีการป้องกัน

6.4.5

ตัวปรับสมดุลของความถี่

Pallet Drive นี้สามารถทํางานร่วมกันกับตัวปรับสมดุลของความถี่ได้ โดยปกติเครื่องแปลงความถี่จาก Interroll จะถูก
ติดตั้งมาจากโรงงานและต้องทำ�การปรับพารามิเตอร์สำ�หรับ Pallet Drive แต่ละชุดอีก สําหรับกรณีนี้ Interroll จะส่งคํา
แนะนําการกําหนดพารามิเตอร์มาให้ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ในพื้นที่ของคุณ
• หากว่าไม่ได้ใช้ตัวปรับสมดุลของความถี่ของ Interroll จําเป็นที่จะต้องทําการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ ตัวปรับสมดุล
ของความถี่ตามข้อมูลของมอเตอร์ที่ได้ระบุไว้ให้ถูกต้อง มอเตอร์ของ Interroll สามารถทํางานกับเครื่องแปลง
ความถี่ที่ไม่ใช่ของ Interroll ได้ แต่สามารถให้การสนับสนุนได้อย่าง จํากัดมากเท่านั้น
• ต้องทําการป้องกันความถี่เรโซแนนซ์ในสายไฟฟ้า เนื่องจากจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงในมอเตอร์ ถ้าสายเคเบิล
ยาวเกินไป ตัวปรับสมดุลของความถี่อาจก่อให้เกิดความถี่เรโซแนนซ์สายไฟฟ้าระหว่าง ตัวปรับสมดุลของความถี่และ
มอเตอร์
• สําหรับการติดตั้งตัวปรับสมดุลของความถี่ที่เครื่องมอเตอร์ให้ใช้สายเคเบิลที่มีชิลด์
• ให้ประกอบตัวกรองสัญญาณไซน์หรืออุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ไว้ หากว่าสายเคเบิลนั้นมีความ ยาวมากกว่า 10
เมตร หรือว่าตัวปรับสมดุลของความถี่นั้นต้องทําการควบคุมเครื่องมอเตอร์หลายๆ เครื่อง
• พิจารณาให้แน่ใจว่าตัวหุ้มสายไฟถูกต้องตามกฎหมายเทคนิคไฟฟ้าและข้อแนะนําของ EMV ให้ต่อ สายดิน
• คํานึงถึงเกณฑ์การติดตั้งของเครื่องแปลงความถี่ของผู้ผลิตเครื่องแปลงความถี่เสมอ
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6.4.6

ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

สามารถจัดส่ง Pallet Drive พร้อมกับเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งมาเป็นทางเลือกได้ ตัวแปลง ไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
อุปกรณ์เสริมและต้องสั่งซื้อแยกต่างหากจากมอเตอร์
เชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสและเบรกตามแผนผังวงจร (โปรดดู „แผนผังการเชื่อมต่อ”)
ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงมีช่องอินพุตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และมีเอาต์พุตเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับ
คอยล์เบรก

อันตราย
อันตรายจากการบาดเจ็บระหว่างการใช้งานเบรกนิรภัย
ในการหยุดโหลดที่มีนํ้าหนักมากอาจทําให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางตรงข้ามโดยไม่ได้คาดคิดได้ ซึ่ง อาจทําให้
โหลดตกลงมาและโดนผู้คนหรือทําให้ผู้คนเสียชีวิต
¾

ไม่ติดตั้งเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเบรกนิรภัย

¾

หากจําเป็นต้องใช้เบรกนิรภัย ให้ติดตั้งระบบเบรกนิรภัยเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง
จะเกิดการชํารุดเสียหายต่อ Pallet Drive และระบบเบรกเมื่อทั้งสองทํางานพร้อมกัน
¾

ติดตั้งวงจรควบคุมเพื่อไม่ให้มอเตอร์และเบรกทํางานพร้อมกัน

¾

คํานึงถึงเวลาตอบสนองสําหรับการปิดและเปิดเบรก (สามารถมีค่าระหว่าง 0.4 และ 0.6 วินาที โดยขึ้นกับ
อุณหภูมิ)

¾

ให้ทําการเบรกเมื่อกระแสไฟฟ้าที่มาเลี้ยงมอเตอร์นั้นถูกตัดออกไปแล้ว

¾

ให้สตาร์ทมอเตอร์เมื่อได้ทําการปลดเบรกออกแล้ว

สายเคเบิลควรที่จะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิลควรเป็นไปตามข้อ กําหนดของ
ประเทศ/นานาประเทศเพื่อที่แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยังตัวปรับสมดุลเบี่ยงเบนไม่เกินกว่า ±2 % ของค่าของแรงดันไฟฟ้า
ที่กําหนด
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเบรกสําหรับหยุดโดยเฉพาะ และไม่ควรใช้ในการกําหนดตําแหน่งหรือฉุดมอเตอร์ การใช้งาน
ด้านการฉุดมอเตอร์ควรใช้เครื่องแปลงความถี่

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล
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การเริ่มเปิดใช้งานและการปฏิบัติงาน

7.1

การเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก

อนุญาตให้ใช้งาน Pallet Drive ต่อเมื่อมีการติดตั้งที่ถูกตั้งและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และมีอุปกรณ์ ป้องกันและการ
ป้องกันที่เหมาะสมสําหรับชิ้นส่วนที่หมุนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

7.1.1

การตรวจสอบก่อนการเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก

Pallet Drive นี้ได้มีการเติมนํ้ามันหล่อลื่นในปริมาณที่ถูกต้องมาจากทางโรงงานไว้แล้วและสามารถที่จะ ทําการ
ประกอบได้ทันที ก่อนการเริ่มทําการใช้งานเป็นครั้งแรกของ Pallet Drive นี้ท่านก็จะต้องทําการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้น
ตอนดังต่อไปนี้:
1.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ป้ายรุ่นของมอเตอร์ในเวอร์ชั่นที่ได้ทําการสั่งมานั้นถูกต้องตรงกัน

2.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตําแหน่งที่สัมผัสกันระหว่างวัตถุ กรอบสายพานขนส่ง และชิ้นส่วนที่หมุน หรือเคลื่อนที่

3.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Pallet Drive และสายพานลําเลียงสามารถมีการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ

4.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานได้มีการตั้งความตึงที่ถูกต้องไว้ตามการแนะนําของ Interroll

5.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูทุกๆ ชิ้นได้มีการขันให้แน่นตามระเบียบวิธีการเฉพาะ

6.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การประสานงานกันระหว่างอินเตอร์เฟสกับส่วนการทํางานอื่นๆ จะไม่ทําให้ เกิดพื้นที่ที่อาจ
ทําให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น

7.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายไฟ Pallet Drive ถูกต้องและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ ถูกต้อง

8.

ทําการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทุกๆ อย่าง

9.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ในเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับอันตราย

10.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งกระแสไฟฟ้าปกติของมอเตอร์ให้กับระบบป้องกันมอเตอร์ภายนอกอย่างถูก ต้อง และ
สวิตช์สามารถตัดการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ได้ทุกขั้วในกรณีที่สวิตช์อุณหภูมิ ภายในทํางาน

7.2

การปฏิบัติงาน
ระวัง

ชิ้นส่วนที่ทําการหมุนต่างๆ และการถูกชนโดยไม่ได้ตั้งใจ
อันตรายจากการถูกหนีบนิ้วมือ
¾

ห้ามจับระหว่าง Pallet Drive และสายพาน

¾

ห้ามทําการนําเครื่องป้องกันออก

¾

ระวังนิ้วมือ เส้นผม และเสื้อผ้าที่หลวมให้ห่างจาก Pallet Drive และโซ่/สายพานร่องฟัน

¾

นํานาฬิกาข้อมือ แหวน โซ่ ตุ้มหู และเครื่องประดับที่ใกล้เคียงกันให้ออกห่างจาก Pallet Drive และโซ่/
สายพานร่องฟัน
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ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของ Pallet Drive ในโหมดการทํางานถอยหลัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหน่วงของเวลาระหว่างการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและการเคลื่อนที่ย้อน กลับ ก่อนที่
จะให้มอเตอร์หมุนย้อนกลับจะต้องมีการหยุดนิ่งเสียก่อน

¾

หากต้องการความเร็วที่แม่นยํา อาจต้องใช้เครื่องแปลงความถี่และ/หรือเอนโค้ดเดอร์ ความเร็วปกติที่ระบุของ
มอเตอร์สามารถเบี่ยงเบนได้ ± 10 % ความเร็วสายพานที่ระบุบนป้ายประเภท เป็นความเร็วที่คํานวณที่เส้น
ผ่านศูนย์กลางดรัมขณะมีโหลดเต็มที่ แรงดันไฟฟ้าปกติ และความถี่ปกติ

7.2.1

ทําการตรวจสอบทุกๆ ครั้งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน

1.

ตรวจสอบ Pallet Drive ว่ามีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่

2.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตําแหน่งที่สัมผัสกันระหว่างวัตถุ กรอบสายพานขนส่ง และชิ้นส่วนที่หมุน หรือเคลื่อนที่

3.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Pallet Drive และสายพานลําเลียงสามารถมีการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ

4.

ทําการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทุกๆ อย่าง

5.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ในเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับอันตราย

6.

การวางของวัสดุลําเลียงให้ถูกจุดและเฝ้าระวัง

7.3

วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้อง

1.

ให้ทําการหยุด Pallet Drive โดยทันทีและทําการป้องกันมิให้มีการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจได้

2.

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ: ทําการปฐมพยาบาลโดยทันทีและให้ทําการกดสัญญาณฉุกเฉิน

3.

รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

4.

ให้ทําการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

5.

ทําการเปิด Pallet Drive ได้อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
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การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

8.1

ข้อควรระวังในการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
ระวัง

อันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องในการทํางานหรือจากการเปิดเดิน เครื่องโดย
ไม่ได้ตั้งใจ
¾

ดําเนินการบํารุงรักษาและทําความสะอาดได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

¾

ดําเนินงานด้านการบํารุงรักษาต่างๆ ได้ในขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปถึงเท่านั้น ดําเนินการป้องกัน การเปิด
Pallet Drive โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

¾

ดําเนินการตั้งป้ายระวังบอกไว้ซึ่งเขียนไว้ว่าในขณะนี้กําลังทําการบํารุงรักษาอยู่

8.2

การตระเตรียมสําหรับการรักษาบํารุงและการทําความสะอาดด้วยมือ

1.

ให้ทําการปิดสวิตซ์ของระบบการส่งกระแสไฟฟ้าไปยัง Pallet Drive

2.

ให้ทําการปิดสวิตซ์หลัก (สวิตซ์ใหญ่) เพื่อเป็นการปิด Pallet Drive

3.

เปิดกล่องขั้วหรือตัวแบ่งสัญญาณแล้วปลดสายเคเบิลออก

4.

ติดป้ายพร้อมกับคําแนะนําการซ่อมบํารุงที่กล่องขั้ว

8.3

การตรวจซ่อมบํารุง

โดยปกติจะไม่ต้องบํารุงรักษา Pallet Drive ของ Interroll และไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างอายุ การใช้งาน
ปกติ แต่แม้กระนั้น ก็จะต้องมีการตรวจเช็คเป็นช่วงๆ:

8.3.1

การตรวจสอบ Pallet Drive

• ในทุกๆ วัน ต้องทําให้แน่ใจว่า Pallet Drive สามารถทําการหมุนได้โดยไม่มีการติดขัดใดๆ
• ทําการตรวจสอบ Pallet Drive ทุกวัน โดยค้นหาความชํารุดเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
• ทุกวันต้องแน่ใจว่า ได้ปรับแนวของสายพานอย่างถูกต้อง อยู่ตรงกลางของ Pallet Drive และขนาน กับกรอบ
สายพาน แก้ไขการปรับแนวตามความจําเป็น
• ตรวจสอบทุกสัปดาห์ให้แน่ใจว่า เพลามอเตอร์และตัวยึดมีการขันอย่างแน่นหนาเข้ากับขอบลําเลียง
• ตรวจสอบทุกสัปดาห์ให้แน่ใจว่า สายเคเบิล สายไฟฟ้าต่างๆ และปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดีและเสียบติด อย่างแน่นหนา

8.4

การทําความสะอาด

1.

นําวัตถุแปลกปลอมออกจากดรัม

2.

ไม่ใช้เครื่องมือทําความสะอาดที่แหลมคมในการทําความสะอาดดรัม

26 จาก 36
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ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการขัดข้องต่างๆ

ค้นหาข้อผิดพลาด
ข้อขัดข้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ไข

มอเตอร์ไม่เดิน
หรือเกิดการหยุด
ขึ้นในขณะที่กําลัง
ทํางานอยู่

ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
หรือจุด เชื่อมต่อสาย
เคเบิลหลวม/ชํารุด

ตรวจสอบการเชื่อมต่อตามแผนผังวงจร ตรวจสอบว่าสายเคเบิลชํา
รุด หรือจุดเชื่อมต่อหลวมหรือไม่

ความร้อนเกินขนาดของ
มอเตอร์

ให้ดูจากการขัดข้อง "การเกิดความร้อนของมอเตอร์ในขณะการทํา
งานตามปกติ"

การทํางานเกินขนาดของ
มอเตอร์

กระแสไฟฟ้าหลักที่มาเลี้ยงเกิดการขาดลง ให้ทําการตรวจหา
สาเหตุของการทํางานเกินขนาดและทําการแก้ไข

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในเกิด การทํางาน
ขึ้น/หยุดการทํางาน

ตรวจสอบว่ามีโหลดสูงเกินหรือความร้อนสูงเกินหรือไม่ หลังจาก
เย็นตัวลงแล้ว ให้ตรวจสอบระบบสายไฟของระบบป้องกันอุณหภูมิ
ภายใน ให้ดูจากการขัดข้อง "การเกิดความร้อนของมอเตอร์ใน
ขณะการทํางานตามปกติ"

ระบบการป้องกันการทํา
งานเกิน ขนาดภายนอก
เกิดการทํางานขึ้น/ หยุ
ดการทํางาน

ตรวจสอบว่ามีโหลดสูงเกินหรือความร้อนสูงเกินหรือไม่ ตรวจ
สอบ ระบบสายไฟและการทํางานของระบบป้องกันโหลดสูงเกิน
ภายนอก ตรวจสอบว่าปรับกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ถูกต้องหรือไม่ใน
ระบบ ป้องกันโหลดสูงเกินภายนอก

เฟสขัดข้องเนื่องจากการ
พันสาย ไฟฟ้าของเครื่อง

เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน
พื้นที่

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
(ความผิด ปกติของ
ฉนวน)

เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน
พื้นที่

ไม่สามารถทําการเบรกได้

ตรวจสอบว่าเบรกทํางานหรือไม่ระหว่างเคลื่อนที่เข้ามา
ขณะที่เปิดเบรกโดยปกติจะได้ยินเสียงคลิกของเบรกในมอเตอร์
ต้องหมุนท่อดรัมด้วยมือหลังจากนั้น อาจหมุนมอเตอร์ได้ง่ายหรือ
ยากขึ้นกับอัตราทดรอบของเกียร์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการ
ขาดของสายไฟของขดลวดเบรก หากการเชื่อมต่อและขดลวด
เบรกเป็นปกติ ให้ตรวจสอบตัวแปลง ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไม่เดิน
หรือเกิดการหยุด
ขึ้นในขณะที่กําลัง
ทํางานอยู่

มอเตอร์ทํางานแต่
ว่าดรัมไม่หมุน

ตัวกลองหรือโซ่เกิดการ
ติดขัดขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Pallet Drive ไม่มีการติดขัดเกิดขึ้นและลูก
กลิ้งและดรัมสามารถที่จะทําการหมุนเองได้อย่างสะดวก หากว่าตัว
Pallet Drive ไม่สามารถที่จะหมุนเองได้อย่างสะดวกอาจจะเป็นไป
ได้ที่ระบบส่งแรงผ่านหรือระบบแกนวางเกิดการติดขัด ขึ้น ในกรณี
นี้ให้ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

มีการกีดขวางระบบส่งกํา
ลังหรือ เป็นตําแหน่งที่
การกีดขวาง

ตรวจสอบด้วยมือว่าหมุนดรัมได้อย่างอิสระหรือไม่ ในกรณีที่ไม่
สามารถหมุนได้ ให้เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อ ตัวแทนจํา
หน่าย Interroll ในพื้นที่

การประกอบที่ผิดพลาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ไม่ได้ขูดกับกรอบสายพานลูกกลิ้ง

การศูนย์เสียกําลังแรงส่ง

ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล
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ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการขัดข้องต่างๆ
ข้อขัดข้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ไข

เครื่องมอเตอร์เกิด
ความร้อนขึ้น ใน
ขณะที่ทํางานตาม
ปกติ

การทํางานเกินขนาดขอ
งดรัม มอเตอร์

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าปกติว่ามีโหลดสูงเกินหรือไม่ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามอเตอร์ไม่ได้ขูดกับกรอบสายพานขนส่ง

อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูง
กว่า 40°C

ทําการตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อม ถ้าหากว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูง
เกินไป ให้ทําการติดตั้งเครื่องทําความเย็น ติดต่อตัวแทนจําหน่าย
Interroll ในพื้นที่

เมื่อเกิดมีเครื่องยนต์ดับ/
การติดเครื่องที่บ่อยครั้ง
หรือมากเกินควร

ตรวจสอบว่าจํานวนการหยุด/เริ่มและนํ้าหนักของพาเลทเหมาะสม
กับข้อมูลจําเพาะของ Pallet Drive และลดตัวเลขนี้ตามความ
จําเป็น ให้ทําการติดตั้งตัวปรับความถี่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องมอเตอร์
สําหรับ Pallet Drive ไม่อนุญาตให้เวลาระหว่างเริ่มและหยุดน้อย
กว่า 0.5 วินาที สามารถปรับช่วงเวลานี้ได้โดยใช้เครื่องแปลง
ความถี่
ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

เครื่องมอเตอร์ไม่เหมาะ
สมสําหรับ การใช้งานของ
แอปพลิเคชันนี้

ตรวจสอบว่าการใช้งานเหมาะสมกับข้อมูลจําเพาะของ Pallet
Drive หรือไม่

ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูก
ต้อง

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของ Pallet Drive และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

มีเสียงดังขึ้นที่
Pallet Drive ใน
ขณะที่เครื่องกํา
ลังทํางานตาม
ปกติอยู่

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของ Pallet Drive และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

มอเตอร์มีการติดตั้งที่
หลวม

ตรวจสอบแท่นรองมอเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ
เพลา และสกรูยึด

สายไฟฟ้าด้านนอกไม่
สามารถใช้ งานได้

ตรวจสอบปลั๊ก ตรวจสอบเครือข่ายของกระแสไฟฟ้า

Pallet Drive สั่น
มาก

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของ Pallet Drive และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

มอเตอร์มีการติดตั้งที่
หลวม

ตรวจสอบแท่นรองมอเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ
เพลา และสกรูยึด

28 จาก 36

สําหรับมอเตอร์แบบ 3 เฟส ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเฟสที่
หาย ไป

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการขัดข้องต่างๆ
ข้อขัดข้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ไข

Pallet Drive
สามารถเดินได้
แต่มี การหยุดเป็น
ระยะๆ

Pallet Drive /โซ่/
สายพานร่องฟันถูกบล็อก
ในบางเวลาหรือถูก ล็อก
บางส่วน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่และ Pallet Drive ไม่มีการติดขัดเกิดขึ้น
และตัวลูกกลิ้งแต่ละอันสามารถทําการหมุนเองได้อย่างไม่ติดขัด

เสียบปลั๊กผิดหรือว่าปลั๊ก
สาย เคเบิลหลวม

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ระบบส่งแรงผ่านชํารุด

ตรวจสอบด้วยมือว่าหมุนดรัมได้อย่างอิสระหรือไม่
ในกรณีที่ไม่สามารถหมุนได้ ให้เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อ
ตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

Pallet Drive /โซ่
ทำ�งานช้ากว่า ที่
กําหนด

Pallet Drive เดิน
เร็วกว่าที่ระบุไว้

กระแสไฟฟ้าที่มาเลี้ยง
ไม่ถูกต้อง หรือมีการผิด
พลาด

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

สั่งซื้อ/จัดส่งมอเตอร์ที่มี
รอบการ หมุนไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของด
รัมมอเตอร์

โดยเครื่องมอเตอร์ชนิด 1 เฟส: ตรวจสอบตัวเก็บประจุ

เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน
พื้นที่
Pallet Drive /โซ่/ถูก
บล็อกใน บางเวลาหรือถูก
ล็อกบางส่วน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่และ Pallet Drive ไม่มีการติดขัดเกิดขึ้น
และตัวลูกกลิ้งแต่ละอันสามารถทําการหมุนเองได้อย่างไม่ติดขัด

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล

สั่งซื้อ/จัดส่งมอเตอร์ที่มี
รอบการหมุนไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของด
รัมมอเตอร์

เฉพาะของ Pallet Drive และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน
พื้นที่
การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล

ขดลวดมอเตอร์:
หายไปหนึ่งเฟส

ฉนวนใช้งานไม่ได้/ทํา
งานเกิน ขนาด

ตรวจสอบการขาดของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
ของขดลวดแต่ละเฟส เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจํา
หน่ายของ Interroll ใน พื้นที่

ขดลวดมอเตอร์:
หายไปสองเฟส

กระแสไฟที่ขาดในเฟส
ตัวหนึ่งที่ เป็นตัวการทํา
ให้อีกสองเฟสทํางาน
เกินขนาด/แยกขาดออก
จากกัน

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทุกเฟส ตรวจสอบการขาดของสายไฟ
กระแสไฟฟ้า และความต้านทานของขดลวดแต่ละเฟส

เครื่องมอเตอร์ทํางานเกิน
ขนาด/

ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ ตรวจสอบการ
ขาดของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน ของขดลวด
แต่ละเฟส เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ
Interroll ใน พื้นที่

ขดลวดมอเตอร์:
หายไปสามเฟส

ต่อปลั๊กสายไฟฟ้าไม่ถูก
ต้อง

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล

เฉพาะของ Pallet Drive และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน
พื้นที่

29 จาก 36

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการขัดข้องต่างๆ
ข้อขัดข้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ไข

สายเคเบิลชํารุด
หรือเสียหาย

การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
ของลูกค้าหรือความเสีย
หายที่เกิดขึ้น ระหว่างการ
ติดตั้ง

ตรวจสอบชนิดของความเสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้

ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระหว่าง การขนส่ง

ตรวจสอบชนิดของความเสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้เปลี่ยน
Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน พื้นที่

ทํางานเกินขนาด

ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของ
Pallet Drive หรือไม่

การโดนกระแทกบ่อยครั้ง

ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของ
Pallet Drive หรือไม่

การใช้งานเกินหรือการ
ปรับแต่ง ที่ไม่ถูกต้องของ
เพลา

ตรวจสอบว่าขันสกรูแน่นหรือไม่และปรับกรอบหรือแท่นรอง
มอเตอร์ ไม่ถูกต้องหรือไม่

ตัวแกนต่าง ๆ บนตัวเพลา
มีการ ขันหลวมหรือขัน
แน่นเกินไป

ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

ระบบส่งกําลังไม่
ทํางาน

โหลดสูงเกิน/โหลด
กระแทกหรือการสึกปกติ

ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของด
รัมมอเตอร์หรือไม่

ตลับลูกปืนโรเตอร์
สึก/ไม่ทํางาน

การหล่อลื่นมีน้อยเกินไป

ตรวจสอบว่าชนิดของนํ้ามันหล่อลื่นและระดับนํ้ามันหล่อลื่นถูกต้อง

ตัวแกนหมุน
สึกหรอ หรือฟัน
เฟือง หัก

การปิด/เปิดเครื่องที่มาก
เกินควร หรือบ่อยครั้ง การ
โหลดเพื่อเดิน เครื่อง
สูงเกิน

ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของด
รัมมอเตอร์หรือไม่

ล้อเฟืองสึกหรือ
เฟือง/สลักหัก

เริ่มการทํางานภายใต้
โหลดที่สูง

ตรวจสอบว่าการใช้งานและโหลดเหมาะสมกับข้อมูลจําเพาะของด
รัมมอเตอร์

เกินและ/หรือโหลด
กระแทกหรือมี การบล็อก

ตรวจสอบว่ามีการบล็อกหรือไม่ ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่ม
และหยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)

การติดตั้งระบบแรงดัน
ไฟฟ้าที่ไม่ ถูกต้อง

ให้ทําการตรวจสอบว่า ได้ทําการติดตั้งตัวเครื่องปรับความสมดุล
ที่ ถูกต้องแล้วและมีการใช้งานของแรงดันขาเข้า (V/Ph/Hz) ที่
ถูก ต้อง

ต่อสายปลั๊กไม่ถูกต้อง

ห้ามเชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสกับเครื่องแปลงความถี่เป็นอันขาด

ตลับลูกปืนฝาปิด
หล่นลงมา

เปลี่ยน Pallet Drive หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน
พื้นที่

ตรวจสอบอายุการใช้งาน

การหยุดทํางาน
เป็นบางครั้ง
หรือ ทุกครั้งของ
ระบบเบรกและตัว
เครื่องปรับความ
สมดุล

ให้ทําการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งระบบเบรกตรงตามแบบฉบับ
ของวิธีการติดตั้งในแผนภาพการเชื่อมต่อ
มีการปกป้องไม่เพียง
พอต่อการ ป้องกันแรง
ดันไฟฟ้าภายนอกที่มา
จากเคเบิลและอุปกรณ์
ภายนอก
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ตรวจสอบนํ้ามันหล่อลื่น จํานวนการหยุด/เริ่มสูงสุด และแรงบิด
ขณะเริ่มทํางานที่อนุญาต ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่มและ
หยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลทุกๆ เส้นระหว่างระบบเบรก ตัวเครื่อง
ปรับความสมดุล และระบบส่งแรงดันไฟฟ้า ได้มาตรฐานตามคํา
แนะนําของ IEC ในการปกป้องและมีสายดิน

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการขัดข้องต่างๆ
ข้อขัดข้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ไข

การหยุดทํางาน
เป็นบางครั้ง
หรือ ทุกครั้งของ
ระบบเบรกและตัว
เครื่องปรับความ
สมดุล

แรงดันไฟฟ้าตกอันเนื่อง
มาจาก สายเคเบิลยาว
เกินไป

ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตกลงในสายเคเบิลที่มีขนาดยาวหรือไม่
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าตัดของสายเคเบิลเป็นไปตามข้อ กํา
หนดของ IEC หรือไม่

มีการปิด/เปิดเครื่องที่มาก
เกิน ควร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดจําเพาะสําหรับระบบเบรกและตัว
เครื่องปรับความสมดุลตรงตามข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน

การติดตั้งตัวเครื่องปรับ
ความ สมดุลไม่ถูกต้อง

ติดต่อ Interroll เราจะบอกให้ท่านทราบถึงความเหมาะสมของ
ระบบเบรกและการเลือกใช้ตัวเครื่องปรับความสมดุลที่ถูกต้อง

การลัดวงจรของสายพัน
ไฟฟ้า ระบบเบรก

ตรวจสอบการขาดของขดลวดและวงจรเรียงกระแส

การเลือกใช้ระบบเบรกที่
ไม่ถูก ต้อง/ตัวเครื่องปรับ
ความสมดุลที่ ไม่ถูกต้อง
หรือข้อกําหนด จําเพาะที่
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดจําเพาะสําหรับระบบเบรกและตัว
เครื่องปรับความสมดุลตรงตามข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน

การเปิดสวิตช์ช้า
ของระบบเบรก
และตัวเครื่องปรับ
ความสมดุล

เวอร์ชัน 1.2 (08/2022) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล
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การหยุดทํางานและการดูแลขั้นสุดท้าย

• การกําจัดนํ้ามันเครื่องให้ปฏิบัติตามเอกสารการกําจัดของผู้ผลิตมอเตอร์
• เพื่อแบ่งเบาภาระของสิ่งแวดล้อมให้ทิ้งบรรจุภัณฑ์ในถังขยะสําหรับรีไซเคิล

10.1

การหยุดทํางานของเครื่องจักร
ระวัง

อันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องในการทํางาน
¾

ไม่มีการทํางานของเครื่องจักร อนุญาตให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ดําเนินการ

¾

ปิดการทํางานของ Pallet Drive กับในสถานะที่ไม่มีการจ่ายไฟเท่านั้น ล็อค Pallet Drive เพื่อไม่ให้เปิด
เครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

1.

ดําเนินการแยกสายเคเบิลของมอเตอร์จากแหล่งไฟฟ้าและระบบควบคุมของมอเตอร์ออกจากกัน

2.

ทําการถอดแผงยึดจากตัวของมอเตอร์ออกไป

3.

ถอด Pallet Drive ออกจากกรอบสายพาน

10.2

การดูแลขั้นสุดท้าย
โดยหลักการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ�จัดผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนด WEEE 2012/19/EU ในกฎหมายระดับประเทศ
หรือ Interroll เสนอที่จะนำ�ผลิตภัณฑ์กลับคืนมา
ติดต่อ:
www.interroll.com

ปฏิบัติตามข้อบังคับเฉพาะของอุตสาหกรรมและท้องถิ่นสำ�หรับการกำ�จัด Pallet Drive และบรรจุภัณฑ์
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ภาคผนวก
11

ภาคผนวก

11.1

สารบัญคําย่อ

ข้อมูลทางไฟฟ้า
PN หน่วย kW

กําลังปกติเป็นกิโลวัตต์

np

จํานวนขั้ว

nN หน่วย รอบ/นาที

ความเร็วปกติของโรเตอร์ หน่วยรอบต่อนาที

fN หน่วย Hz

ความถี่ปกติ หน่วย เฮิร์ตซ์

UN หน่วย V

แรงดันไฟฟ้าปกติ หน่วย โวลต์

IN่ หน่วย A

กระแสไฟฟ้าปกติ หน่วย แอมแปร์

I0 หน่วย A

กระแสไฟฟ้าหยุดนิ่ง หน่วย แอมแปร์

Imax หน่วย A

กระแสไฟฟ้าสูงสุด หน่วย แอมแปร์

cos φ

พาวเวอร์แฟกเตอร์

η

ประสิทธิภาพ

JR หน่วย kgcm

แรงเฉื่อยของโรเตอร์

IS/IN

สัดส่วนระหว่างกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นต่อกระแสไฟฟ้าปกติ

MS/MN

สัดส่วนระหว่างแรงบิดเริ่มต้นและแรงบิดปกติ

MP/MN

สัดส่วนระหว่างแรงบิดอิ่มตัวและแรงบิดปกติ

MB/MN

สัดส่วนระหว่างแรงบิดพลิกและแรงบิดปกติ

MN หน่วย Nm

แรงบิดปกติของโรเตอร์ หน่วย นิวตันเมตร

M0 หน่วย Nm

แรงบิดหยุดนิ่ง หน่วย นิวตันเมตร

Mmax หน่วย Nm

แรงบิดสูงสุด หน่วย นิวตันเมตร

RM หน่วย Ω

ความต้านทานของสาย หน่วย โอห์ม

RA หน่วย Ω

ความต้านทานของสายของขดลวดช่วย หน่วย โอห์ม

Lsd หน่วย mH

การนําไฟฟ้าของเพลา d หน่วย มิลลิเฮนรี

Lsq หน่วย mH

การนําไฟฟ้าของเพลา q หน่วยมิลลิเฮนรี

Lsm หน่วย mH

การนําไฟฟ้าเฉลี่ย หน่วย มิลลิเฮนรี

ke หน่วย V/krpm

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําของมอเตอร์

Te หน่วย ms

ค่าคงที่เวลาทางไฟฟ้า หน่วย มิลลิวินาที

kTN หน่วย Nm/A

ค่าคงที่แรงบิด หน่วย นิวตันเมตรต่อแอมแปร์

Cr หน่วย µF

ตัวเก็บประจุสําหรับการทํางาน (1~) / ตัวเก็บประจุ Steinmetz (3~) หน่วย ไมโคร
ฟารัด

2
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ภาคผนวก
แผนผังการเชื่อมต่อ
3~

มอเตอร์แบบสามเฟส

B1

อินพุตเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

B2

เอาท์พุตเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

BR

ระบบเบรก (ที่มีให้เลือก)

Cos -

สัญญาณโคไซน์ 0

Cos +

สัญญาณโคไซน์ +

FC

ตัวปรับสมดุลของความถี่

L1

เฟส 1

L2

เฟส 2

L3

เฟส 3

N

สายนิวทรอล

NC

ไม่ได้ทําการเชื่อมต่อ

Ref -

สัญญาณอ้างอิง 0

Ref +

สัญญาณอ้างอิง +

Sin -

สัญญาณไซน์ 0

Sin +

สัญญาณไซน์ +

T1

อินพุตเทอร์มิสเตอร์

T2

เอาท์พุตเทอร์มิสเตอร์

TC

การป้องกันอุณหภูมิ

U1

อินพุตสายขดลวด 1

U2

เอาท์พุตสายขดลวด 1

V1

อินพุตสายขดลวด 2

V2

เอาท์พุตสายขดลวด 2

W1

อินพุตสายขดลวด 3

W2

เอาท์พุตสายขดลวด 3

Z1

อินพุตของขดลวดช่วย มอเตอร์ 1 เฟส

Z2

เอาท์พุตของขดลวดช่วย มอเตอร์ 1 เฟส

รหัสสี
รหัสสีของสายเคเบิลในแผนผังวงจร:
bk: สีดำ�

gn: สีเขียว

pk: สีชมพู

wh: สีขาว

bn: สีน้ำ�ตาล

gy: สีเทา

rd: สีแดง

ye: สีเหลือง

bu: สีน้ำ�ตาล

or: สีส้ม

vi/vt: สีม่วง

ye/gn: สีเหลือง/เขียว

( ): สีทดแทน
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11.2

คำ�แปลคำ�ประกาศความสอดคล้องต้นฉบับ

คำ�ประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
คำ�สั่ง EMC 2014/30/EU
ระเบียบ RoHS 2011/65/EU
ผู้ผลิตขอประกาศ
Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstraße 3
41836 Hueckelhoven/Baal
เยอรมนี
ขอประกาศว่า "เครื่องไม่ครบ"
• Pallet Drive DP 0080; DP 0089
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเครื่องหมาย CE ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น
รายการมาตรฐานที่กลมกลืนกันที่ใช้:
EN ISO 12100:2010
EN 60034-1:2010
EN 60204-1:2018
EN IEC 63000:2018

ประกาศจัดตั้งบริษัท

คำ�สั่งเครื่องจักร EC 2006/42/EC
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ผู้ผลิตประกาศ:
ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของภาคผนวก 1 แล้ว (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2,
1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4,
1.7.4.2). เอกสารทางเทคนิคพิเศษตามภาคผนวก VII B ได้ถูกสร้างขึ้นและจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่มีอำ�นาจหากจำ�เป็น.
การว่าจ้างเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์เป็นสิ่งต้องห้ามจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำ�หนด
เครื่อง/ระบบทั้งหมดที่ติดตั้งได้รับการประกาศตามข้อกำ�หนดด้านเครื่องจักรของ EC
ได้รับอนุญาตให้รวบรวมเอกสารทางเทคนิค:
Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstraße 3, D-41836 Hueckelhoven/Baal

Frank Ratanski
Head of CoE Service – Interroll Trommelmotoren GmbH
Hueckelhoven/Baal, 24.09.2022
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