
• Obudowa przeznaczona do pracy w szerszym zakresie temperatur: -60/+80°C
• Światowa certyfikacja ATEX*, IECEX*
• IC410 / Skrzynka zaciskowa z tyłu
• Tabliczka znamionowa Multi Voltage
• Ex db / Ex tb
• 2,3,6 biegunów/ 60W do 120 W/trójfazowe
• Zaprojektowany do specjalnych zastosowań, które wymagają bardzo małej mocy 

lub zajmują mało miejsca
• Silnik ma bardzo smukły kształt dzięki skrzynce zaciskowej w położeniu NDE
• Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej

Wielkość mechaniczna PAM 56 - SERIA AAB30 / AAC30 - Silnik serii AAB30 
/ AAC30 jest używany głównie do wentylatorów (stacjonarne i przenośne), 
ale także do małych pomp i innych zastosowań, w których wymagane są 
certyfikaty ATEX * i IECEx *. Jedną z głównych zalet ramy aluminiowej 
o wielkości mechanicznej PAM 56 - seria AAB30 / AAC30 jest możliwość 
zastosowania wielu typów montażu w tej samej obudowie (B3, B14,B34, B5, 
B35). Głównymi przewagami konstrukcji aluminiowej nad żeliwną są 
wysoka odporność na korozję i atak atmosferyczny (z wyjątkiem niektórych 
agresywnych środowisk, np. kwas siarkowy) oraz fakt, że aluminium stanowi 
około jednej trzeciej masy żeliwa.

CERTYFIKATY (NA ŻĄDANIE)

IECEx, ATEX są znakami towarowymi i / lub nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli i nie są własnością ani nie są kontrolowane
przez Regal Beloit Corporation. /ARCHIMEDES SP. Z O.O.

WIELKOŚĆ MECHANICZNA PAM 56
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N.B.

Dimensions in mm. according to IEC®* 60072

Tolerances where not differently marked ±2mm.

*Tolerances ±0.8

SPECYFIKACJA

• Zgodnie ze standardami:
- IEC/EN 600079-0, 1, 31
- IEC 60034-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 30
- IEC 60072

• Ex db / Ex tb
• ATEX* kategoria  II2G, II2GD
• Grupa IIB, IIC, IIIB, IIIC
• Klasy temperatur T3, T4, T5, T6
• Maksymalna temperatura otoczenia +60°C IIC i +80°C IIB
• Ochrona IP55, IP56, IP65, IP66
• Wielkość mechaniczna 56 (IEC)

• Montaż B3, B14, B34, B5, B35, zamontowany PAD 
• Moc od 0.06 kW od 0.12 kW
• Zasilanie trójfazowe
• 400V, 50Hz (wielonapięciowe 380-400-415 V/50 Hz 

i 460 V/60Hz)
• 2, 4, 6 polowe
• czujniki PTC/PT100
• Dostępne ATEX, IECEx®*
• Numer certyfikatu: TUV CY 20ATEX 0206380 X
• Standardowe wykończenie: szare-aluminium 

nie lakierowanie

UWAGI DOTYCZĄCEJ APLIKACJI

Za właściwy dobór i zastosowanie produktów i komponentów, w tym związany z nimi obszar bezpieczeństwa produktów, odpowiada klient. Wymagania dotyczące 
obsługi i wydajności oraz potencjalne związane z nimi problemy będą się znacznie różnić w zależności od zastosowania i zastosowania takich produktów 
i komponentów. Zakres informacji technicznych i aplikacyjnych zawartych w tej publikacji jest z konieczności ograniczony. Nietypowe środowiska i warunki pracy, 
wymagania dotyczące smarowania, podpory ładunkowe i inne czynniki mogą mieć istotny wpływ na zastosowanie i wyniki działania produktów i komponentów, 
a klient powinien dokładnie zapoznać się ze swoimi wymaganiami. Wszelkie porady techniczne lub recenzje dostarczone przez Regal Beloit America, Inc. i / lub jej 
spółki zależne („Regal”) w odniesieniu do użytkowania produktów i komponentów są udzielane w dobrej wierze i bezpłatnie, a Regal nie przyjmuje żadnych 
zobowiązań ani odpowiedzialności za udzielone porady lub uzyskane wyniki, wszystkie takie porady i opinie są udzielane i akceptowane na ryzyko klienta.

Aby uzyskać kopię naszych Standardowych warunków sprzedaży, odwiedź https://www.regalbeloit.com/Terms-and-Conditions-of-Sale. Te warunki i warunki sprzedaży, 
zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do każdej osoby, która może kupić, nabyć lub używać produktu Regal, o którym mowa w niniejszym 
dokumencie, w tym każda osoba, która kupuje od licencjonowanego dystrybutora tych markowych produktów.

IEC, IECEx, ATEX są znakami towarowymi i / lub nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli i nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Regal Beloit 
Corporation.

Regal, Creating a Better Tomorrow i Cemp są znakami towarowymi i / lub nazwami handlowymi Regal Beloit Corporation lub jednej z jej firm zależnych.
CEMP to światowy lider produkcji najwyższej jakości silników przeciwwybuchowych. OD 2017 roku CEMP należy do grupy Regal.

WIELKOŚĆ MECHANICZNA PAM 56
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Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej


