
ข้อควรปฏิบัติ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้มอเตอร์ Mitsubishi เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 
ก่อนใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส กรุณาศึกษาคู่มือนี้โดยละเอียด ควรเก็บรักษาคู่มือนี้ในสถานที่ที่ซึ่งสามารถ
นำคู่มือนี้มาใช้ได้โดยง่าย
ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

[ทั่วไป]

[การเดินท่อระบบไฟฟ้า & การต่อสายไฟ]
 

[การใช้งาน]

 

คำเตือน

3-Phase Induction motor คู่มือความปลอดภัย มอเตอร์เหนี่ี่ยวนำ 3 เฟส

การใช้งานที่ผิดไปจากระบุนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรือ บาดเจ็บสาหัส

การใช้งานที่ผิดไปจากระบุนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายเล็กน้อยถึงปานกลาง 
หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์

ในบางสถานการณ์ หัวข้อที่ระบุว่าเป็น “ข้อควรปฏิบัติ“นั้น อาจจะทำให้เกิดเรื่องที่รุนแรงมากขึ้นมาได้ 
จึงควรทำตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในทุกหัวข้อ อย่างเคร่งครัด

ห้ามใช้ในสภาพอากาศที่เอื้อต่อ การระเบิด ไฟไหม้ และ การบาดเจ็บ อื่นๆ ในกรณีที่ต้องใช้ในสถานที่มีสภาพอากาศ
เอื้อต่อการระเบิดให้เลือกใช้ มอเตอร์รุ่นกันระเบิด
ต้องทำการถอดปลั๊กหรือตัดวงจรไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนการติดตั้ง หรือซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
การติดตั้ง, การขนย้าย, การเดินท่อระบบไฟฟ้า, การซ่อมบำรุง การควบคุมการทำงาน และการตรวจสอบ
จะต้องกระทำโดยผู้ที่ได้ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น ความผิดพลาดจากการกระทำอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ และการบาดเจ็บอื่นๆ

คำเตือน

ต่อสายไฟฟ้าที่มอเตอร์ให้ถูกต้องตามรูปแบบวงจรภายในกล่องวงจร, แคตตาล็อค หรือ คู่มือ ความผิดพลาดจากการกระทำ
อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ และ การบาดเจ็บ อื่นๆ
ห้ามดัด หัก งอ สายไฟฟ้า มากเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดไฟฟ้าดูดและ อื่นๆ

[การติดตั้ง] 
ต้องทำการต่อสายดินและเบรกเกอร์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
การยึดมอเตอร์เข้ากับเพดาน หรือผนัง นั้น มอเตอร์อาจจะตกหล่นได้ ให้ยึดมอเตอร์กับฐานที่มั่นคง ตามที่ได้ระบุใน 
แคตตาล็อก หรือเอกสารทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ
 

ต้องปิดฝากล่องวงจรทุกครั้งก่อนการใช้งาน เพราะการเปิดฝากล่องทิ้งไว้ขณะทำงาน อาจทำให้ไฟฟ้าดูด 
หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
ขณะที่มอเตอร์ทำงาน ห้ามสัมผัส หรือเข้าใกล้ ชิ้นงานที่หมุนอยู่ เช่น เพลา และอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการ
ถูกมอเตอร์ดูดเข้าไปได้
หากเกิดไฟดับ ให้ทำการสับสวิทซิ์ตัดไฟ เพื่อป้องกันอันตรายมอเตอร์กลับมาหมุนอย่างกระทันหันเมื่อไฟมา
 

ข้อควรปฏิบัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ได้ถูกออกแบบ และผลิตขึ้นสำหรับนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ หรือระบบที่อยู่ภายใต้สถานการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์
สำหรับจุดประสงค์การใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการใช้เป็นพิเศษ นั้น สามารถติดต่อสอบถามมาที่บริษัท
มอเตอร์นี้ผ่านการผลิตโดยการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว แต่หลังจากที่นำมอเตอร์นี้ไปต่อเข้ากับเครื่องจักรนั้น ๆ
ให้พิจารณาความปลอดภัย และ การป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดโดยมีสาเหตุมาจากตัวเครื่องจักรนั้น ๆ เอง  
ห้ามใช้งานนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้ระบุไว้ (เช่น การใช้งานภายใน, ภายนอก, แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น ) 
จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ้าดูด และ เสียหายอื่นๆ
ห้ามสอดนิ้ว หรือวัตถุใดๆเข้าไปในช่องว่างใดๆของตัวมอเตอร์ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ และการบาดเจ็บอื่นๆ
ห้ามใช้มอเตอร์ที่ได้รับความเสียหายแล้ว เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือไฟไหม้ได้ 
ห้ามลอก Nameplate โดยเด็ดขาดและ ไม่วางสิ่งของบัง เพื่อให้มองเห็น Nameplate ได้อยู่เสมอ

 
[การขนส่ง & การขนย้าย]
กรุณาใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ในการขนย้าย เพื่อไม่เกิดอันตรายจากการกลิ้งตกหล่น
ให้ใช้ Eye Bolt ในรุ่นที่มีติด Eye Bolt เสมอ 
โดยก่อนทำการยกนั้น ให้ตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะใช้ยก เทียบกับน้ำหนักของมอเตอร์ตามที่ระบุใน Nameplate, 
Outline Drawing, Catalog, และกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่ห้ามใช้ Eye Bolt ยกมอเตอร์ที่ติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรแล้ว

 

[การเปิดกล่อง]
ตรวจสอบสภาพของกล่องทั้งด้านบนและด้านล่าง ให้ระวังตะปู โดยเฉพาะลังไม้ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้
ตรวจสอบว่ารายละเอียดที่ป้ายระบุสินค้าตรงกับที่สั่งไว้หรือไม่ เพราะการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันอาจทำให้บาดเจ็บ เสียหายได้

 

ข้อควรปฏิบัติ

การต่อสตาร์-เดลต้า นั้น ให้เลือก Magnetic switch (ชนิดสามตัวนำ)
ถ้าเลือกผิดประเภท อาจจะเกิดไฟไหม้จากการลัดวงจร 
กรณีมอเตอร์ทำงานด้วยอินเวอร์เตอร์แรงดัน 400โวลต์ นั้น ต้องติดตั้ง the inverter with a surge control filter or reactor 
หรือใช้มอเตอร์ที่ทำเป็นฉนวนสำหรับอินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันการความเสียหายของฉนวนจนเกิดไฟไหม้
ห้ามวางสิ่งของรอบๆตัวมอเตอร์ ที่ทำให้เกิดการปิดกั้นการระบายอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิมอเตอร์สูงผิดปกติ 
อาจเกิดไฟลุกไหม้ได้ 
การติดตั้งมอเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องจักร ให้ดึงสายพาน ปรับ มู่เล่ ให้แนวแกนของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องจักร 
กับแนวแกนเพลามอเตอร์ตรงเป็นแนวเดียวกันมากสุด กรณีต่อตรงให้ระวังเรื่องความแม่นยำของการต่อตรง 
ให้พยายามใช้ คัปปลิง แบบยืดหยุ่น กรณีต่อแบบสายพาน ให้ดึงสายพานให้ตึงปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง 
ตอนที่จะให้มอเตอร์ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าต่อคัปปลิง และมู่เล่ แน่นแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่หลุด
กระเด็นลอยออกมา
ให้ทำ Cover กันไม่ให้สามารถเข้าไปสัมผัสชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
เมื่อทำการทดสอบมอเตอร์ตัวเปล่า ให้ถอดสลัก (Key) ออกก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ตรวจสอบทิศทางการหมุนมอเตอร์ให้ถูกต้อง ก่อนติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ห้ามห้อยแขวนสิ่งของบนมอเตอร์ เด็ดขาด เพราะอาจเกิดความเสียหายจากมอเตอร์กลิ้งล้มลง
ห้ามสัมผัสร่องสลัก (Key) ด้วยมือเปล่า เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

 
การต่อสายไฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการเดินสายไฟ 
กรณีรุ่นที่ใช้กลางแจ้งใช้ในสถานที่โดนน้ำ ให้เดินสายไฟผ่านท่อสายไฟ และไม่ให้น้ำเข้าไปในกล่องวงจร
มอเตอร์รุ่นมาตรฐานไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้ อุปกรณ์ป้องกัน Overload นั้น ให้ติดตั้งตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ นอกจากอุปกรณ์ป้องกัน Overload (เช่น เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว) นั้น
ก็แนะนำว่าต้องติดตั้ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด หรือ ไฟไหม้

 

[การเดินท่อระบบไฟฟ้า & การต่อสายไฟ]

[ซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ]
ห้ามสัมผัสเทอร์มินอลหางปลา ตอนวัดค่าความต้านทานฉนวน อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ 
การเติมหรือเปลี่ยนจารบีให้ทำตามที่ระบุในป้ายแสดงรายละเอียดของจารบี โดยระวังไม่ให้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ 
ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้ 
ในขณะที่มอเตอร์ทำงาน อย่าสัมผัสมอเตอร์โดยตรง เนื่องจากตัวมอเตอร์จะมีอุณภูมิสูงทำให้เกิดบาดแผลพุพองได้ 
มอเตอร์รุ่นติดเบรค นั้น ช่องว่างของเบรคจะกว้างขึ้น จากการสึกกร่อนของผ้าเบรก จนส่งผลให้ประสิทธิภาพของเบรคลดลง
ให้ทำการตรวจสอบช่องว่างเป็นประจำ และเปลี่ยนผ้าเบรก ก่อนที่จะปลดเบรกด้วยมือ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า 
Shaft จะไม่หมุนอย่างกระทันหัน หลังจากปลดเบรกด้วยมือแล้ว ก่อนที่จะเริ่มทำงานใหม่ ให้ตรวจสอบก่อนว่า
ได้ทำการเปลี่ยนกลับสู่สภาพเดิม

การส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ นั้น ให้ตรวจสอบมอเตอร์ให้ผ่าน ตามกฎระเบียบ และการรับรอง ของประเทศนั้นๆ 

 

การกำจัดมอเตอร์ทิ้ง ให้เป็นของเสียอุตสาหกรรม 

กรณีที่ขับมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ เพลาของมอเตอร์จะเกิดแรงดันไฟฟ้าตามหลักทฤษฎี และการผุกร่อนตลับลูกปืนนั้นมี
โอกาสจะเกิดขึ้นได้บ้าง จากการต่อวงจร สภาพการทำงาน และภาระโหลด สภาพการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (Carrier frequency สูง, 
การติดตั้ง capacitive filter)

 

ตัวอย่างของมาตรการแก้ไขทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ ดังนี้
-ลด carrier frequency – การเพิ่มของ common mode filter เข้าไปในฝั่งอินเวอร์เตอร์ - การไม่ติดตั้ง capacitive filter

การแสดงฉลาก (ชื่อผลิตภัณฑ์) ตาม “เครื่องหมายจำกัดการใช้สารมีพิษในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า” 
    ：  มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
       
（Model name：SF-PR series）

(1)เครื่องหมายจำกัดการใช้สารมีพิษในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องหมายนี้คือ การแสดงระยะเวลาการใช้งานที่รักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งถูกใช้ในผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดจำหน่าย ในประเทศจีนตาม 
“กฏหมายควบคุมการจำกัดการใช้สารมีพิษในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า” 
ตราบเท่าที่ยังปฏิบัติตามข้อควรระวังทั้งด้านความปลอดภัยและการใช้งานของผลิตภัณฑ์นี้ 
นับจากวันผลิตจนครบตามจำนวนปีบนเครื่องหมายนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษย์
และทรัพยากร และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

(2)ชื่อสารมีพิษ 6 ชนิดที่มีรวมอยู่, ปริมาณที่มีรวมอยู่, ชิ้นส่วนที่มีรวมอยู่ 
   แสดงไว้ตามตารางด้านล่างนี้

คำเตือน）

กรณีที่จะทิ้งเนื่องจากหมดระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์แล้ว กรุณาปฏิบัติตามระเบียบหรือกฏหมายการทิ้ง/
การรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าของท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่
Note: This symbol mark is for China only.

ชื่อสารและปริมาณสารที่มีรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์

ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม Chrome6 Polybrominated 
biphenyl

Polybrominated 
diphenyl ethyl

สารมีพิษ
ชื่อชิ้นส่วน

ชิ้นส่วนโครงสร้าง

สเตเตอร์

โรเตอร์

เบรค

เครื่องตรวจจับ

ตารางทำขึ้นมาตามระเบียบ SJ/T11364
       ปริมาณสารมีพิษที่อยู่ในวัสดุที่มีส่วนผสมเหมือนกันทั้งหมดในชิ้นงานเป้าหมาย 
       มีไม่เกินค่าจำกัดที่กำหนดในGB/T26572
       ปริมาณสารมีพิษที่อยู่ในวัสดุที่มีส่วนผสมเหมือนกันอย่างน้อยหนึ่งตัว ในชิ้นงานเป้าหมาย 
      มีเกินค่าจำกัดที่กำหนดในGB/T26572

คำเตือน)
เครื่องหมายจำกัดการใช้สารมีพิษในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นการรับประกันการส่งออกไปยังประเทศจีน
กรณีที่จะส่งออกไปยังประเทศจีน โปรดตรวจยืนยันเรื่องกฏประสิทธิภาพสูงของผลิตภัณฑ์และกฏความปลอดภัยก่อน 
แล้วจึงดำเนินการส่งออก

MEATH-M-0520-M

ในขณะที่มอเตอร์ทำงาน อย่าสัมผัสมอเตอร์โดยตรง เนื่องจากตัวมอเตอร์จะมีอุณภูมิสูง ทำให้เกิดบาดแผลพุพองได้ 
ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้หยุดปฏิบัติงานโดยทันที มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ และ การบาดเจ็บ อื่นๆ 

[การซ่อม, ถอดประกอบ และการดัดแปลง]
การซ่อม, ถอดประกอบ และการดัดแปลง ให้ติดต่อศูนย์บริการของบริษัท 
การดัดแปลงสินค้าโดยผู้ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก MEATH นั้น MEATH จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว 

[การกำจัดทิ้ง] 

 [การส่งออก] 

[ทั่วไป]

[การติดตั้ง] 

[เกี่ยวกับการผุกร่อนทางไฟฟ้าเคมีของตลับลูกปืน]

[การใช้งาน]



この度は三菱モータをお買い上げいただきありがとうございます。
三相かご形モータをご使用いただく前に、必ずこの説明書とその他の付属書類を全て熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管ください。
この説明書では、安全上の注意事項のランクを、「危険」と「注意」とに区分してあります。

なお、「注意」に記載された事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載し
ておりますので、必ず守ってください。

[全般 ]
爆発性雰囲気中では使用しないでください。火災、けが等の原因になります。爆発性雰囲気には所定の防爆モータをご使
用ください。
活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業ください。感電のおそれがあります。
運搬、設置、配管、配線、運転・操作、保守、点検の作業は専門知識のある人が実施してください。感電、けが、火災等のお
それがあります。
[ 配管・配線 ]
電源ケーブルとモータの結線は、端子箱内の結線図又はカタログ、取扱説明書によって実施してください。感電や火災等の
おそれがあります。  
電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないでください。感電のおそれがありま
す。
[ ]
アース端子は確実に接地してください。感電のおそれがあります。
天井や壁へモータを取り付けて使用する場合、条件によっては落下のおそれがありますので、使用可能な範囲についての
詳細は、カタログや技術資料に従ってください。けがのおそれがあります。
[運転 ]
端子箱のカバーを外した状態で連転しないでください。配線作業後は、端子箱のカバーをもとの位置に取り付けてください。
感電や火災のおそれがあります。 
運転中、回転物（シャフト等）へは絶対に接触、接近しないでください。巻き込まれやけがのおそれがあります。
停電した時は必ず電源スイッチを切ってください。復帰時に急に回りだして、けがのおそれがあります。

[全般 ]
本製品は人命にかかわるような状況下で使用される機器やシステムに用いられることを目的として設計・製造されたもので
はありません。
本製品を乗用移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力用、電力用の機器やシステムなど、特殊用途へ適用の場合は、専
用仕様の物が必要ですので、専用仕様のものであるかご確認ください。
本製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、本製品の故障により重大な事故や損失の発生が予想される設備
への適用に際しては、別途安全装置などの設置をお願いいたします。
モータの仕様（屋内・屋外の仕様や電圧など）の範囲外で使用しないでください。感電、けが、破損等のおそれがあります。
モータ開口部に指や物を入れないでください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
損傷したモータを使用しないでください。けが、火災等のおそれがあります。
銘板は常に見えるように、障害物をおいたり、銘板を取り外したりしないようにしてください。
[輸送・運搬 ]
運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、充分ご注意ください。
吊りボルトがあるモータは必ず吊りボルトを使用してください。ただし、機械に取り付けた後、モータの吊りボルトで機械全体
を吊り上げることは避けてください。
吊り上げる前に梱包箱、カタログ、外形図、銘板等により、モータの質量を確認し、吊り具の定格荷重以内であることを確認
してください。

 

[開梱 ]
天地を確認の上、特に木枠梱包はクギに注意してください。けがのおそれがあります。
現品が注文通りのものか確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、破損のおそれがあります。

三相かご形モータを安全にお使いいただくために

危険

 危険

注意

注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合。
及び物的損害の発生が想定される場合

[据付・調整 ]
スターデルタ始動を行う場合、一次側に電磁開閉器付のもの（3コンダクタ方式）を選定してください。火災のおそれが
あります。  
400V級インバータでモータを駆動する場合、インバータ側でサージ抑制フィルタやリアクトルを設置するか、モータ側
で絶縁強化したものをご使用ください。絶縁破壊による破損、火災のおそれがあります。
モータの周囲には通風を妨げるような障害物を置いたり可燃物を置かないでください。冷却が阻害され、異常加熱や
火災、やけどなどのおそれがあります。
モータを負荷と結合する場合、芯出し、ベルト張り、プーリの平行度等にご注意ください。
直結の場合は直結精度に注意し、できるだけフレキシブルカップリングをご使用ください。ベルト掛けの場合はベルト
張力を正しく調整してください。また、運転時にはプーリ、カップリングの締め付けは確実に行ってください。装置破損
や破片飛散によるけがなどのおそれがあります。

 
 

回転部分に触れないよう、カバー等を設けてください。けがのおそれがあります。
モータ単体で回転させる場合は、主軸に取り付けてあるキーを外してください。けがのおそれがあります。
機械との結合前にモータの回転方向を確認してください。機械が破損するおそれがあります。
モータには絶対に乗らない、ぶら下がらないでください。モータの破損や転倒によるけがのおそれがあります。 
モータの軸端部のキー溝は素手で触れないでください。けがのおそれがあります。

[  配管・配線 ]
配線は、電気設備技術基準や内線規程に従って施工してください。
屋外形など水がかかるところでご使用の場合、電線管による配線により、端子箱に水が入らないようにして下さい。
保護装置は一般のモータには付属していません。過負荷保護装置は電気設備技術基準により、取付が義務付けられ
ています。過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断器等）も設置することを推奨します。焼損や火災のおそれがあ
ります。
[軸受電食について ]
インバータでモータを駆動する場合は、原理上モータ軸に軸電圧が発生し、配線方法、負荷や運転状態、インバータ設
定状態（キャリア周波数が高い、容量性フィルタ取付け）により稀に軸受電食が発生することがあります。
インバータ側の対策事例としては、以下があります。
・キャリア周波数を下げる           ・インバータ出力側にコモンモードフィルタ追加          ・容量性フィルタを取付けない

[運転 ]
運転中、モータ表面はかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。火傷のおそれがあります。
異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
[保守・点検 ]
絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないように注意してください。感電のおそれがあります。 
 べアリングへのグリース注入、排出は、給油銘板に従って行ってください。回転体に触れないように注意してください。
けがのおそれがあります。
モータ表面はかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。火傷のおそれがあります。 
ブレーキ付モータでは、ライニングの磨耗によりブレーキギャップが大きくなりすぎると、ブレーキが開かなくなることが
ありますので、ギャップの点検や調整、ライニング交換を確実に行ってください。また、ブレーキを手動開放する時は、
軸が急に回ることがないかを確認後実施し、手動開放後は、必ず元に戻してから運転を再開ください。

[修理・分解・改造 ]
修理・分解・改造は当社のサービスセンターのご利用をお薦めいたします。
お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので責任を負いません。
[廃棄 ]
モータを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

注意

三相かご形モータ

 輸出について
相手国によっては法規制や認証制度などによる制限があることがありますので、相手国に合ったモータであることをご確認下さい。

 

 

3-Phase Induction Motor Safety

Thank you for your purchase of this Mitsubishi motor.
Prior to using this 3-phase induction motor, please read this instruction manual and the appended manuals carefully and ensure proper 
use. Please ensure sufficient knowledge of the equipment, related safety information and precautionary Items before use.
Please store this manual in a location visible by those using the equipment after reading.
The safety Items discussed in this manual have been ranked as “Hazard” or Caution.

Hazard

Caution

:   Improper use of this equipment may result in hazardous situations such as death or serious injury.

:   Improper use of this equipment  may result in moderate to light injury or physical damage to equipment.

[General]
Do not use in an explosive atmosphere as this may result in fire or injury. Use an explosion-proof motor in a prescribed location 
when working in an explosive atmosphere.

Depending on the situation, items marked “Caution” may have severe consequences. All items discussed in this manual are highly 
important and should be adhered to fully.

Do not work near live wires. Failing to cut the power before commencing work may result in electric shock.
Equipment transport, installation, piping, wiring, operation and control, maintenance and inspections should be performed by 
qualified personnel. Failure to adhere to this may result in electric shock, injury or fire.

Connection of the power cable and motor wire connection should be performed in accordance with reference to the wire 
connection diagram inside the terminal box, catalog, or Instruction Manual.Failure to do so may result in electric shock or fire.

[Piping & Wiring]

Avoid unnecessary bending, pulling and insertion of the power cable and motor. This may result in electric shock.

[Installation & Adjustment]
Ensure to ground the earth terminal. Failure to do so may result in electric shock.
There is a danger of the motor falling if used when attached to the ceiling or a wall. Please use in accordance with the details 
provided in the catalog or associated technical documents. Failure to do so may result in injury.
[Operation]
Do not operate the motor with the terminal box cover removed. Replace the terminal box cover after performing wiring work. Failure 
to do so may result in electric shock or fire.
Do not touch or approach rotating parts (shaft etc.) while the motor is running. This may result in the operator being dragged into 
the machine or injury.
Ensure to turn the power switch OFF during a power outage. Failure to do so may result in injury when the motor rotates 
immediately after the power is resumed.

[General]
This product was not designed and manufactured for use with machines or systems concerned with human life.

A dedicated spec. motor is required for customized application involving passenger transport, medical , aerospace , atomic energy, 
or power generation machinery or systems. Ensure that the motor used is appropriate for these purposes.
This product is manufactured according to stringent quality assurance procedures , however, it is necessary to install additional 
safety devices in the case where application of the motor with other equipment is likely to result in major accidents or financial loss 
in the result of equipment breakdown.
Do not use the motor outside the standard guidelines for usage (with respect to indoor or outdoor use, and voltage). This may result 
in electric shock, injury or damage.
Do not insert fingers or objects into the motor opening. This may result in electric shock, injury or fire.
Do not use the motor when damaged. This may result in injury or fire.
Always ensure that motor labels are visible. Do not obstruct or remove the labels.
[Shipping & Transport]

Dropping or toppling the equipment during transport will result in a hazardous situation. Please exercise due caution.
Ensure to use hangar bolts on motors fitted with hangar bolts. However, after attaching to the machine, do not use the motor 
hanger bolts to suspend the entire machine. 
Prior to suspending the motor, check the weight of the motor on the motor box, catalog, outline dimensions drawings or labels to 
ensure that it is within the rated load for the suspension equipment.

[Unpacking]
In addition to checking the top and bottom, take particular care with regards to nails in the wooden crate packaging. Failure to do so
may result in injury.
Ensure that this motor is identical to the product ordered. Installation of the wrong equipment may result in injury or damage.

[Installation & Adjustment]
Select a magnetic switch with 3-conductor type on the primary side when performing Star-Delta starting. Failure to do so may 
result in fire.
When running the motor with a 400V class inverter, it is necessary to equip the inverter with a surge control filter or reactor, or 
use a motor with strengthened insulation. Failure to do so may result in damage or fire due to a dielectric breakdown.
Do not locate obstructions likely to hinder ventilation or combustible materials in the vicinity of the motor. Failure to adhere to 
this may inhibit cooling, or cause overheating, fire or burns.
Exercise due caution with respect to centering, belt tension, and pulley parallelism when coupling a load to the motor. 
Exercise caution with respect to accuracy when coupling the motor and the load directly. Use a flexible coupling if possible. 
When performing belt driving, ensure that the belt tension is adjusted correctly. Furthermore, ensure that the pulleys are 
couplings are properly tightened when running the motor. Failure to do so may result in injury due to equipment damage or 
scattering of machine fragments.
Ensure to attach the covers around the rotating parts for untouch. Failure to do so may result in injury.

Check the motor rotational direction before attaching to the machine. Failure to do so may result in damage to the machine.
Under any circumstances, do not mount or hang from the motor, as this may result in injury due to damage to or toppling of the motor.
Do not touch the key slot at the end of the motor shaft with bare hands. This may result in injury.

Ensure to remove the key from the main shaft when rotating the motor on its own. Failure to do so may result in injury.

[Piping & Wiring]
Ensure to perform any wiring in accordance with electrical equipment technical regulations and wiring regulations.
Ensure to pass wiring through wiring piping to prevent the terminal box being exposed to water when using the equipment in 
areas such as outdoors where exposure to water is likely.
Standard motors are not equipped with protective devices. The installation of overload protection devices are obligated with 
standard in accordance with electrical equipment technical regulations. Installation of protective devices (ground-fault breaker etc.) 
other than those designed for overload protection is recommended. Failure to do so may result in burnout or fire.
[About bearing electrolytic corrosion]
When a motor is driven by an inverter, shaft voltage is generated, in principle, in the motor shaft, and bearing electrolytic corrosion 
occurs infrequently depending on the wiring methods, loading and operating conditions and inverter setting conditions 
(high carrier frequency and installation of a capacitive filter).
Some examples of measures to be taken on the inverter side are shown below.
-Reduction of carrier frequency / - Addition of common mode filter to inverter output side / - Removal of capacitive filter
[Operation] 
The surface of the motor becomes very hot during operation and therefore contact with hands or the body should be avoided. 
Failure to adhere to this may result in burns.
Stop operation immediately in the event of any problems. Failure to do so may result in electric shock, injury or fire.
[Maintenance & Inspection] 

Avoid touching the terminals when measuring insulating resistance. This may result in electric shock. 
Refer to the lubrication labels when applying grease to or removing grease from bearings. 
Do not touch the rotor during application, as this may result in injury. 
The surface of the motor becomes very hot and therefore contact with hands or the body should be avoided. 
Failure to adhere to this may result in burns. 
The break gap becomes too wide due to wear of the lining on motors equipped with breaks, and there are times when the 
break is not released. Inspect or adjust the gap, or replace the lining. Furthermore, when releasing the break manually, first 
ensure that the motor is not likely to rotate suddenly and then release. After manually releasing, ensure to reapply before 
resuming operation.

[Repair, Disassembly & Modifications]
It is recommended to employ the use of a our company’s service center when performing repairs, disassembly, or modifications. 
Our company will bear no responsibility for modifications performed on this product by the customer. 
[Disposal] 
This motor should be treated as standard industrial disposal equipment when disposing of. 

Exporting
Depending on the country to which the product is being exported, limitations will apply based on local laws and certifications systems, 
and therefore it is necessary to ensure that the motor is appropriate for that country.  

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.

据付・調整


