
AEMOT

KULLANIM ve BAKIM
TALİMATI

63-315 Tip Gövde Büyüklüğü 0.12 - 200 kW 
Güç Değerleri Arasında  2, 4, 6, 8, 10, 12 Kutuplu 

3 Faz AC Alçak Gerilimli, Kısa Devre Rotorlu,
Tam Kapalı Asenkron Elektrik Motorları
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Güvenl�k, �şletme, bakım ve uygun montaj �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n bu tal�matta 
yazılanlara uygun hareket ed�lmes� gerekmekted�r. Montaj, bakım ve operasyonu 
başlatacak k�ş�ler�n d�kkat etmes� gereken hususlar bel�rt�lm�şt�r. Tal�mata uyulmaması 
ürününüzün garant� kapsamından çıkmasına neden olacaktır.

1/GENEL

! DİKKAT!

AEMOT Elektr�k Motorları Kullanım ve Bakım Tal�matı, TSE ve IEC standartlarına uygun 
�mal ed�len AEMOT Elektr�k Motorları 3 fazlı, kafes rotorlu, pervane soğutmalı, tam kapalı 
asenkron elektr�k motorları �ç�n geçerl�d�r.

AEMOT Elektr�k Motorları aks� bel�rt�lmed�kçe -20º - +40º C ortam sıcaklığında, rakımı 
1000 m'ye kadar olan alanlarda ve sürekl� çalışma (S1) rej�m�nde �şlet�lmes� �ç�n 
tasarlanmıştır.

Mak�nanızın kurulumundan ve kullanımından önce mutlaka bu tal�matı okuyunuz. Her 
türlü b�lg� ve konu hakkında firmamızla temasa geç�n�z.

2/KURULUM

2.1.1 İlk Kontrol

Motoru �lk kez çalıştırmadan önce aşağıdak� kontroller� yapınız.
 Motorun gözle görünen aksamlarında dış etkenler sonucu herhang� b�r bozulma ve 
deformasyon olması hal�nde gec�kmeden yetk�l� bay�m�z veya firmamızla temasa geç�n�z.
Uygun topraklama bağlantılarının olup olmadığını kontrol ed�n�z. Motorlar �lg�l� 
standartlara uygun olarak montaj esnasında topraklanmalıdır.
Motorlarda topraklama term�naller� "      " �şaret� �le bel�rt�lm�şt�r.
Eğer motorlar neml� ortamlarda saklanmış �se �zolasyon d�rençler�n� 2.1.2 no'lu maddeye 
uygun olarak kontrol ed�n�z.
Motorun dönüş yönünün doğruluğunu kontrol ed�n�z.
M�l� manuel olarak hareket ett�rerek kontrol ed�n�z herhang� b�r mekan�k sıkışmanın ya da 
sürtünmen�n olmadığından em�n olunuz.
Motor et�ket�ndek� tüm b�lg�ler� �nceley�n�z, özell�kle voltaj değerler�ne ve bağlantı 
şek�ller�ne (üçgen/yıldız) d�kkat ed�n�z.
Term�naller�n bağlantı şemalarında göster�ld�ğ� şek�lde yapılıp yapılmadığını kontrol ed�n�z, 
klemenstek� v�da ve somunların uygun şek�lde monte ed�ld�ğ�nden em�n olunuz. Gevşek 
bırakılan term�nal elemanları motorun çalışmasını ve enerj� beslemes�n� olumsuz yönde 
etk�leyecekt�r.

2.1.2 İzolasyon D�renç Kontrolü

Elektr�k motorları uzun b�r depolama veya bekleme süres�nden sonra devreye alınıp 
�şlet�lmeden önce yalıtım d�renc� test�nden geç�r�lmel�d�r.

Ölçülen d�renç değerler� 25°C sıcaklıkta 10MΩ değer�n�n üzer�nde olmalıdır. Ölçüm 
megaohmmetre �le 500V DC ger�l�mle yapılmalıdır.



! UYARI !

Elektr�k şoklarından sakınmak �ç�n ölçümden sonra sargılardak� elektr�k yükü deşarj 
ed�lerek boşaltılmalıdır.

Eğer okunan d�renç değer� 1MΩ değer�n�n altında �se sargılar neml� ya da toz g�b� yabancı 
maddelerle k�rlenm�ş olab�l�r, bu durumda motor sökülmel� ve tem�zlenmel�d�r. Bu �şlem 
sonucunda �zolasyon d�renc� ölçülmel� okunan değer hala 1MΩ değer�n�n altındaysa gövdel� 
stator ısıtılmalıdır. Isıtma �şlem� b�r fırın vasıtası �le sıcaklığı �lk 12-16 saat �ç�n 90°C, tak�p 
eden 6-8 saat �ç�n 105°C olan b�r ortamda yapılmalıdır. Bu �şlem �ç�n lütfen firmamızla temasa 
geç�n�z.

Motor den�z suyuna maruz kalmışsa stator sargıları yen�lenmel�d�r.

2.1.3 Montaj

Montaj �şlemler� tamamen mak�naları satın alan kullanıcıların sorumluluğundadır.
Bağlantı yüzey� düz, sağlam ve sarsıntısız olmalıdır.
Rezonans oluşturacak t�treş�mler�n meydana gelmes�n� engelleyecek şek�lde 
ölçülend�r�lmel�d�rler.
Motoru monte etmeden önce bağlantıların yapılacağı yüzeyde sev�ye farklılığı olmadığından 
em�n olunuz.
Eğer motorda tahl�ye del�kler� mevcutsa, montaj �şlem�nde motorun poz�syonu tahl�ye 
del�kler�nden muhtemel sıvı akışını sağlayacak şek�lde ayarlanmalıdır, ayrıca tozlu ortamlarda 
tahl�ye del�kler�n� kapatılmalıdır.
Çalışma esnasında motorun performans ve sıcaklık değerler� stab�l hale geld�ğ�nde motorun 
konum ve h�zalaması kontrol ed�lmel�d�r.
Doğru h�zalama, rulmanlarda oluşab�lecek arızaları, t�treş�m� veya m�llerde oluşab�lecek 
tahr�batı önlemek �ç�n kes�nl�kle gerekl�d�r. Motorlar tahr�k ed�len s�stemlerle bağlantı 
durumuna göre mutlaka aynı veya paralel eksende olmalıdır.
Gerek görüldüğünde kullanılacak metal bağlantı plakaları korozyona karşı boyanmış 
olmalıdır.
Her t�p kayışın ger�lme �şlem� tedar�kç�n�n kullanma kılavuzuna göre yapılmalıdır.

! UYARI !

Uygunsuz kayış gerg�nl�kler� rulmanların bozulmasına ve m�ller�n tahr�p olmasına 
sebep olacak, motorun performansı olumsuz yönde etk�lenecekt�r.

M�le uygulanab�lecek azam� radyal ve eksenel yükler �ç�n AEMOT Ürün Kataloğu'nu 
�nceley�n�z.

Kamalı ve ucuna d�ş çek�lm�ş m�llere kasnak montajında, kasnak kamadan yarımyol mesafe 
�t�lecek şek�lde monte ed�lmel�d�r. Ucuna d�ş açılmamış m�llerde, kasnağın 80°C'ta ısıtılarak 
yerleşt�r�lmes� tavs�ye ed�l�r veya alternat�f olarak Şek�l 1 'de göster�len aparatla monte 
ed�lmel�d�r.



Kasnak ve kapl�nler�n montajında 
çek�ç ve benzer� aletler kes�nl�kle 
kullanılmamalıdır. Kasnakların 
doğru poz�syonu Şek�l 2 'de 
göster�ld�ğ� şek�lded�r.

AEMOT motorların rotorları yarım 
kama �le d�nam�k balanslanmıştır, 
bu yüzden m�l ucuna monte 
ed�lecek s�stemler y�ne yarım kama � le 
dengelenmel�d�r. 

Makara ve kasnakların hem montaj ve demontajı 
yapılırken hem de bu yapılarla motorun �şlet�lmes� 
süres�nce motorun çalışmasına ve özell�kle 
rulmanlara zarar ver�lmed�ğ�nden em�n olunuz. Bu 
parçaların uygulaması mutlaka yetk�n personel 
tarafından yapılmalıdır.

Motorun m�l yatakları dolayısıyla 
rulmanlar radyal streslerden uzak 
tutulmalıdır, bu da motor ve tahr�k 
ed�len s�stem�n paralell�ğ�, kasnakların 
uygun şek�lde montajı ve 
h�zalanmasıyla sağlanır. Bkz. Şek�l 3

2.1.4 Bağlantı 
(Term�nal/Klemens) Kutusu

Standart tasarım AEMOT motorlarda 
bağlantı kutusu yukarıda ve kablo 
g�r�şler� her �k� yandan yapılab�lecek 
şek�lded�r. Bağlantı kutusu alüm�nyum, 
p�k döküm ve plast�k malzemeden b�r� 
�le �mal ed�lm�şt�r.

Ku l l an ı lmayan  kab lo  g � r � ş l e r � 
kapatılmalıdır.
Ana sargı ve topraklama kablolarının 
dış ında klemens kutular ı  ta lep 
doğrultusunda term�stör, term�k, ısıtıcı, 
sw�tch ve PT100 d�renç elemanlarının 
da bağlantılarını �çer�r.

! UYARI !

Klemens kutusu �çer�s�ndek� ısıtma elemanları motor çalışmazken devrede olab�l�r.

Enerj� ve topraklama term�naller� bağlantı kutusu �çer�s�nde yer almaktadır. Topraklama 
bağlantısı ayrıca motor gövdes� üzer�nde de bulunmaktadır.



2.1.5 / Soğutma

Standart AEMOT Elektr�k Motorları pervane soğutmalıdır. Çalışma ortam sıcaklığı 40 C 
derecey� geçmemel�d�r. Motoru etrafındak� ek�pmanların neden olacağı ısı kaynaklarından ve 
doğrudan güneş ışığından muhafaza ed�n�z. Soğutma pervanes�n�n hava akışının 
engellenmed�ğ�nden em�n olunuz. Daha fazla b�lg� ve yüksek sıcaklık koşullarında 
çalışab�lecek motorlarla veya soğutma şek�ller� �le �lg�l� b�lg� almak �ç�n firmamızla temasa 
geç�n�z.

2.1.6 / Motorun Korunması

AEMOT Elektr�k Motorları standart olarak IP55 koruma sınıfına uygun şek�lde �mal 
ed�lmekted�r. Motorunuzun IP sınıfı �ç�n et�ket�ne bakınız.

Motorlar operasyonel koruma veya gözlem amaçlı term�stör, term�k, termostat, sensör, 
rez�stans g�b� koruma araçları �le ve ayrıca frenl� şek�lde tem�n ed�ld�ğ�nde bunların 
bağlantılarını uygun şek�lde yapınız. Bu bağlantılar yapılmadığı takd�rde oluşab�lecek 
arızalarda motor garant� kapsamı dışında kalacaktır.

2.1.7 / Çalıştırma

Tek hızlı AEMOT motorlarda bağlantı kutusu genell�kle 6 sargı term�nal� ve en az b�r 
topraklama term�nal� �çer�r.

Motor güç sağlayıcı s�steme bağlanmadan önce �lg�l� standartlara göre topraklama yapılmadan 
çalıştırılmamalıdır.

Ger�l�m ve bağlantı şek�ller� �ç�n et�ket ve bağlantı kutusu kapağındak� b�lg�lere uyunuz.

M�l tarafından bakıldığında motorun dönüş yönü saat yönünded�r, enerj� term�naller� L1, L2, 
L3 sırasıyla U1, V1, W1 term�naller�ne bağlanmalıdır. Motor dönüş yönü, saat yönünün ters�ne 
çevr�lmek �sten�rse enerj� term�naller�nden herhang� �k�s� yer değ�şt�r�lerek klemense 
bağlanmalıdır.

Motorunuzun dönüş yönü tahr�k ed�len s�stem�n dönüş yönü le aynı olmalıdır.

AEMOT Elektr�k Motorları anma et�ketler�nde bel�rt�len nom�nal çalışma ger�l�m�n�n 
%±5'�ne; nom�nal çalışma frekansının %±2's�ne tekabül eden değ�ş�mler altında çalışmaya 
uygundur.

AEMOT Elektr�k Motorları genel maksat endüstr�yel mak�nalar olarak tasarlanmıştır.

Çalışma ortam sıcaklıkları  – 20 C �le  + 40 C arasında olmalı, rakım �se 1000 m'y� 
geçmemel�d�r. Bu koşullar dışındak� ortamlarda motorunuzun performansı olumsuz 
etk�lenecek, et�kettek� anma değerler�n� sağlayamayacaktır.

Motorun s�stem�n�ze tüm bağlantıları yapılıp kurulduktan sonra en az b�r saat çalışmasına �z�n 
ver�n�z ardından anormal sesler ve aşırı ısınma bel�rt�ler� olup olmadığını kontrol ed�n�z.



Mak�naların montajı güvenl�k gerekl�l�kler�n� b�len, tecrübel� personel tarafından yapılmalı ve 
aynı k�ş�ler tarafından �şlet�lmel�d�r.

Montaj, enerj� bağlantıları ve çalıştırma �şlemler�, �lg�l� ülken�n tekn�k koşullarına uygun 
olmalıdır.

2.1.8 / Hız Kontrol Uygulamaları

Alternat�f akım elektr�k motorlarında hız kontrolü frekans ev�r�c�/çev�r� ya da genel adıyla hız 
sürücüler� �le yapılmaktadır.

AEMOT Elektr�k Motorları tasarım aşamasından üret�me kadar gerekl� olan bütün tekn�k 
yeterl�l�kler� sağlamaktadır. Motorunuz hız kontrol c�hazlarıyla çalışmaya uygundur. P�yasa 
şartlarında kend�n� kanıtlamış, kal�tel� hız kontrol c�hazlarını terc�h etmen�z tavs�ye ed�l�r. 

Bu uygulamalarda lütfen hız kontrol c�hazının tal�matlarını tak�p ed�n�z.
Detaylı b�lg� ve destek �ç�n firmamızla �rt�bata geç�n�z.

3. / Genel

3.1 / D�kkat Ed�lecek Noktalar

Mak�na gövdes�ne yük ve kuvvet uygulamayınız.

Mak�nanın gövde sıcaklığı operasyon esnasında �nsan temasına uygun olmayab�l�r.

Bazı özel mak�na uygulamaları özel konstrüks�yon gerekt�reb�l�r, sorumluluk kullanıcıya a�tt�r.

Kaldırma ve taşıma halkaları sadece motoru kaldırmak �ç�n kullanılab�l�r. Bu yapılar motor 
başka b�r ek�pmanla monte haldeyken asla kullanılmamalıdır.

3.2 / Demontaj
AEMOT Elektr�k Motorları garant� süres� �ç�nde yetk�s�z personel veya kuruluşlarca tam�r ve 
bakım amacıyla parçaları söküldüğü takd�rde garant� kapsamı dışında kalacaktır. Her türlü 
tam�r ve bakım �şlemler� �ç�n firmamızla �rt�bata geç�n�z.

3.3 / Balans
Mak�nanın rotoru d�nam�k balans �le dengelenm�şt�r.

! UYARI !

Rulmanların ve gres�n maks�mum operasyon sıcaklıkları geç�lmemel�d�r.

! UYARI !

Bu tür c�hazlardan kaynaklanab�lecek arızalarda motorunuz garant� kapsamı dışına çıkacaktır.

! BİLGİ !

AEMOT Elektr�k Motorları rotor balansı standart olarak “Yarım Kama” �le yapılır



Balans �şlem�n�n farklı kama türler� �le yapılması talep hal�nde mümkündür. 

3.4 / Depolama

Motorlar da�ma kapalı, kuru, t�treş�mden, tozdan, nemden, güneş ışığından uzak yerlerde 
depolanmalıdır.

Taşınma esnasında motora zarar verecek uygulamalardan kaçınınız.

Motor elemanlarının boyasız yüzeyler� (m�l ve flanş) korozyona karşı yüzey koruyucu 
malzemelerle kaplanmalıdır.

Motor m�l�n� per�yod�k olarak manuel şek�lde döndürerek rulman yağlarının uzaklaşmasını 
engellemen�z tavs�ye ed�l�r.

Nakl�ye ve yer değ�şt�rme �şlemler�nde yalnızca motor gövdes�ne monte ed�lm�ş ya da gövde 
�le yekpare olan kaldırma halkalarını kullanınız.

Motoru kaldırma ya da taşıma �şlem�n� asla motorun m�l� vasıtası �le yapmayınız.

Kaldırma halkalarını kullanmadan önce kontrol ed�n�z, hasarlı ve gevşek halkalarla kaldırma 
�şlem� yapmayınız.

Uygun kaldırma ek�pmanlarının kullanıldığından em�n olunuz ve kaldırma halkaları �ç�n 
uygun kancaları seç�n�z.

Motor aksamlarının ve kablo g�r�şler�n�n zarar görmemes� �ç�n taşıma �şlem� yapılırken d�kkatl� 
olunmalıdır. 

Montaj ve demontaj �şlemler� mutlaka tecrübel� personel,  uygun alet ve çalışma metotları 
kullanılarak yapılmalıdır.

Garant� süres� b�ten ürünlerde tüm tam�r ve bakım �şlemler� gerekl� tekn�k yeterl�l�ğe sah�p k�ş� 
ya da kuruluşlarca TS EN 60079-19 standardına uygun şek�lde yapılmalıdır.

3.5 / Rulmanlar

Kullanılan rulman türler�n� motorunuzun anma et�ket�nde bulab�l�rs�n�z.
Rulmanlar özel hassas�yetle tam�r ve bakımdan geç�r�lmel�d�r.
Amacına uygun çek�c� ve monte ed�c� aletler kullanılarak, gerekt�ğ�nde ısıl �şlem uygulanarak 
tam�r ve bakım �şlemler� yapılmalıdır. (bkz. Şek�l 4 - Rulman Sökme Aparatı)
Rulmanların bakım ve tam�r� esnasında asla çek�ç ve benzer� aletler� kullanmayınız.
Motorun aksamlarının sökülmes� ve rulman tam�r� mutlaka tecrübel� personel tarafından 
yapılmalıdır.

! UYARI !

AEMOT motor �le tahr�k ed�lecek mak�na bağlantılarının da yarım kama �le dengelenmes� 
gerekmekted�r.



Aparat çeneler� rulmanın �ç b�lez�kler�n� 
t u t m a l ı ,  r u l m a n  � k �  t a r a f ı n d a n 
çekt�r�lmel�d�r.

Yen� rulmanın montajı esnasında zarar 
görmed�ğ�nden ve fonks�yonlarının 
etk�lemed�ğ�nden em�n olunuz.

Montaj �şlemler�nden sonra parçaları 
endüstr�yel yağlar kullanarak korozyona 
karşı koruyunuz.

4 / Bakım - 4.1 / Genel Muayene

Mak�nayı zaman zaman görsel olarak kontrol ed�n�z.

Mak�nayı tem�z tutunuz ve hava akışının serbest olduğundan em�n olunuz.

M�l uçlarındak� yağ ve toz keçeler�n� kontrol ed�n�z ve deforme olan keçeler� mutlaka 
değ�şt�r�n�z.

Bağlantı elemanlarını kontrol ed�n�z v�da, cıvata ve somunların gerekt�ğ� g�b� sıkıldığından 
em�n olunuz, bu elemanların gevşekl�ğ�ne asla müsaade etmey�n�z.

Rulmanları motorun muhtemel gürültüsünü d�nleyerek ve yağ tüket�m�n� göz önünde 
bulundurarak muayene ed�n�z.

Çalışma şartlarında değ�ş�kl�k olduğu takd�rde parçaları kontrol ed�n�z, gerek�rse değ�şt�r�n�z.

4.2 / Yağlama

4.2.1 / Kend�nden Yağlı Rulmanlar

! UYARI !

Yağlar c�ltte ve gözlerde tahr�şe sebep olab�l�r. Yasaların ve üret�c�n�n bel�rlem�ş 
olduğu güvenl�k önlemler�n� tak�p ed�n�z.

Kullanılan rulman türler�n� motorunuzun anma et�ket�nde bulab�l�rs�n�z. ZZ ya da 2Z t�p� 
rulmanlar kend�nden yağlıdır, har�c� yağlamaya gerek duymazlar.

Ayrıca rulman t�pler� ürün kataloglarında da bel�rt�lm�şt�r.

25 °C çevre sıcaklığındak� çalışma süreler�n� aşağıdak� tabloda bulab�l�rs�n�z. 
Uygulamalara ve çalışma yükler�ne bağlı olarak bu süreler değ�şmekted�r. D�key çalışan 
motorlar �ç�n çalışma zamanları katalog değerler�n�n yarısı kadardır.



                                                            

4.2.3 / Yağlar

Tekrar yağlama �şlemler�nde sadece aşağıda bel�rt�len gresler�n� kullanınız:

L�tyum kompleks tabanlı ve m�nerall� veya PAO yağlı
Yağ v�zkoz�tes� 40˚C sıcaklıkta 100–160 cST
Sıcaklık aralığı – 30 C - +120 C, sürekl�.
Doğru özell�klere sah�p gresler �le �lg�l� b�lg�ler� yağların ana üret�c�ler�nden elde 
edeb�l�rs�n�z.

Eğer çevre sıcaklığı -25 °C 'n�n altına, +55 °C 'n�n üzer�ne ve rulman sıcaklığı 100° C 'n�n 
üzer�ne çıkarsa uygun yağ kullanımı �ç�n firmamızla temasa geç�n�z.

           Lütfen mak�nanızın et�ket�ndek� rulman t�p� 
b�lg�s�ne d�kkat ed�n�z. ZZ ya da 2Z t�p� rulmanlar 
har�c�nde d�ğer rulman t�pler� har�c� olarak yağlamalıdır.

! UYARI !

Farklı t�ptek� gresler� b�rl�kte kullanmayınız. B�rb�r�yle uyumsuz yağlar rulmanlara zarar vereb�l�r.

Yağlama Aralıkları 

Gövde
Büyüklüğü

1500 dev�r/dk referans motor
(saat)  

112 10000

 
132 9000

 

160 4500

 

180 4200

 

200 3200

225 1600

250 1100

280 2000

315 1400

! UYARI !

Rulman Çalışma Süreleri

Gövde
Büyüklüğü

1500 devir/dk 
referans 
motor
(saat)

63 59000

71 90000

80 90000

90 89000

100 89000

112 89000

132 85000

160 85000

180 80000

200 78000

225 70000

250 68000

280 60000

315 50000

AEMOT Elektr�k Motorları rulman yatakları 
standart olarak Shell Gadus S2 V100 C3 t�p� gres 
yağı yağlanmaktadır.
Motorunuzun b�r�m çalışma zamanındak� 
yağlama zamanı �ç�n yandak� tabloya uyunuz. Bu 
tablo 25º C sıcaklığındak� ortamlar ve 80º C 
rulman �şletme sıcaklığındak� koşullar �ç�n 
geçerl�d�r. D�k çalışan mak�nalarda yağlama 
sıklıkları yukarıda bel�rt�len süreler�n yarısıdır.

    ZZ t�p� rulmana sah�p motorların yağ 
ömürler� kısadır. Sürekl� çalışacak olan 
motorlar �ç�n yağlanab�len rulmanlı motorlar 
kullanılması gerekmekted�r.

4.2.2 /  Har�c� Yağlamalı Rulmanlar



Aşağıdak� yüksek performanslı gresler kullanılab�l�r:
 
Mob�l Mob�l�th SHC 100 
Klüber Klüberplex BEM 41-132
Total Mult�plex S2 A 

5 /Yedek Parçalar ve Serv�s

AEMOT Elektr�k Motorları'nın her türlü serv�s �şlemler� �ç�n bay�ler�m�z veya firmamızla 
temasa geç�n�z�, tarafımızca yetk�lend�r�lm�ş serv�s kuruluşları yoktur.
Serv�se alınan motorunuzun garant� kapsamında �şlem göreb�lmes� �ç�n h�çb�r parçasının 
sökülmem�ş olması ve satın aldığınız haldek� tasarımında değ�ş�kl�k yapılmaması 
gerekmekted�r.

Yedek parça s�par�ş� ver�rken et�ket üzer�nde bel�rt�lm�ş olan ürün kodu, ser� numarası ve 
motorun yapı şekl� mutlaka bel�rt�lmel�d�r.

SORUN

 
SEBEP

Motorda çalıştırma hatası

S�gortaların yanması
Aşırı yük
Uygun olmayan güç kaynağı
Mekan�k hata
Kısa devrel� stator

Kötü stator bob�n bağlantısı
Rotor hatası

Motorun hız kaybetmes�, durması

 

Tek faz açık olab�l�r
Yanlış uygulama
Aşırı yük

Düşük voltaj
Açık devre

Motor çalışıyor ve duruyor Güç sorunu, hatası

Motor �ht�yaç olan hıza gelm�yor

Motor term�naller�ndek� voltaj çok düşük 
Başlangıç yükü çok yüksek
Kırık rotor çubukları veya bozuk rotor
Açık ana devre

Motorun harekete geçmes� çok uzun 
zaman alıyor veya çok amper çek�yor

Aşırı yük
Başlangıç esnasında düşük voltaj
Hatalı rotor
Düşük voltaj uygulanması

Yanlış dönüş yönü Fazların yanlış bağlanması

Normal yükün altında çalışırken 
motor ısınıyor

Gövde veya kapakların havalandırma kanatçıkları k�rle kapanmış
Motorda b�r faz açık olab�l�r
Gövdeye kaçak 
Denges�z voltaj

Motor t�treş�yor

Rotor merkez�nden kaçık durumda
Denges�z voltaj 
Hatalı rotor
Yanlış bağlantı
Rotor balansı hatası
Rulman montajında boşluk
Rotor, statore sürtüyor
M�l eğ�lm�ş
Stator lam�nasyonu hatalı
Yanlış h�zalama, teraz�ye alma



Motor Ses çıkarıyor

Balansı yapılmamış
M�l eğ�lm�ş 
Yanlış montaj
Rotor merkezden kaçmış
Yanlış bağlantı , montaj
Hava boşluğunda yabancı c�s�mler
Fan ve fan muhafaza arasında yabancı c�s�m
Yıpranmış rulman

Rulmanların ısınması

Aşırı m�ktarda gres yağı
Kayışta aşırı eksenel çekme veya radyal kuvvet
Rulman b�lyeler�n�n yataklarının aşınması  
Rulman �ç�ndek� yağda eks�kl�k
Gres yağı �ç�nde yabancı maddeler

AEMOT
www.aemot.com.tr



İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVAN
MERKEZ ADRES

TELEFON

FAX

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

BANDROL ve SERİ NO

TESLİM TARİHİ ve YERİ

GARANTİ SÜRESİ

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

MALIN

: AEM ELEKT. MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş
: Yavuz Sel�m Mahalles�. Sümrü Km. Evl. 61 
  Taşpınar Köyü/Merkez Bucağı/ Merkez/AKSARAY
: 0.382 288 02 00

: 0382 266 21 30

: ELEKTRİK MOTORU

: AEMOT

:

:

:

: 2 YIL

: 10 İŞ GÜNÜ



SATICI FİRMANIN

ÜNVANI

ADRESİ 

TELEFONU

FAXI

FATURA TARİHİ ve NO

:

:

:

:

:



GARANTİ ŞARTLARI

1.  Garant� Süres�, Malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır

2.  Malı bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı firmamızın garant� kapsamı       

altındadır.

3. Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumundan, tam�rde geçen 

süre garant� süres�ne eklen�r. Malın tam�r süres� en fazla 10 �ş günüdür. Bu süre 

mala �l�şk�n arızanın, serv�s �stasyonuna, serv�s �stasyonunun olmaması 

durumunda malın satıcısı, bay��, acentası, tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya 

�malatçısından b�r�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. Sanay� malının 

arızasının 7 �ş günü �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde, �malatçı veya �thalatçı ; 

Malın tam�r� tamamlanıncaya kadar benzer özell�klere sah�p başka b�r sanay� 

malını tüket�c�n�n kullanımına tahs�s etmek zorundadır. 

4. Malın garant� süres� �çer�s�nde, Gerek malzeme ve �şç�l�k gerekse montaj 

hatalarından dolayı arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça 

bedel� yada başka herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n tam�r� 

yapılacaktır.

5. Malın;

- Tesl�m tar�h�nden �t�baren garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla 2 yıl 

�çer�s�nde, aynı arızayı 2 den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4 ten 

fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın sürekl�l�k kazanması,

- Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,

-serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde sırasıyla satıcısı, bay��, acenta,

tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçısından b�r�s�n�n düzenleyeceğ� raporla 

arızanın tam�r�n�n mümkün bulunmadığının bel�rlenmes� durumunda ücrets�z 

olarak değ�şt�rme �şlem� yapılacaktır. 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan husulara aykırı kullanılmasından 

kaynaklanan arızalar garant� kapsamı dışındadır. 

7. Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Sanay� ve T�caret 

bakanlığı, Tüket�c�n�n ve Rekabet�n Korunması Genel Müdürlüğü’ne 

Başvuru yapılab�l�r. 
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