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Seria D, T i U
Informacje dotycz ące instalowania, obsługi, bezpiecze ństwa i gwarancji

OSTRZEśENIE  INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA  OSTRZEśENIE 

1. Pompy zębate mogą wytwarzać  duŜe ciśnienia róŜnicowe, które mogą spowodować  zniszczenie systemu i narazić personel na zagroŜenia związane 
z nieprzewidzianym uwolnieniem się płynu. Przekraczanie granic konstrukcyjnych moŜe spowodować rozerwanie pompy i niesprawność pompy i/lub silnika. 

2. Głowica pompy,  silnik  i napęd są zaprojektowane do wspólnej  pracy.  Przed jakimkolwiek demontaŜem, odłączyć  zasilanie silnika i  nie pozwolić,  by
głowica pompy była pod ciśnieniem. 

3. Nie  obciąŜać  ciśnieniem,  ani  nie  uruchamiać  pompy,  jeŜeli  zespół  pompy  /  silnika  nie  posiada  kompletu  prawidłowo  zainstalowanych  elementów
mocujących
w dobrym stanie. W kaŜdym otworze gwintowanym musi być wkręcony element mocujący. 

4. Nie uruchamiać pompy / silnika, jeŜeli nie są zamocowane w swoim miejscu przeznaczenia. 

5. Nie modyfikować  Ŝadnej części zespołu pompy / silnika. Modyfikacja moŜe osłabić części podlegające ciśnieniu i stworzyć  zagroŜenia dla personelu.
Stosować tylko autoryzowane przez fabrykę części zamienne lub naprawcze. 

6. W  temperaturze  pokojowej  pompy  nie  naleŜy  poddawać  ciśnieniu  o  wartościach  bliskich  ciśnieniu  rozrywania  wynoszącemu  102  Bar.  Ciśnienie
wewnętrzne (mierzone w porcie wejściowym, albo wyjściowym) nie powinno przekraczać 34 Bar (współczynnik bezpieczeństwa 3,0). Specjalne przepisy, normy,
praktyki  pracy i  warunki  mogą  dyktować  niŜsze ciśnienie wewnętrzne (wyŜszy  współczynnik  bezpieczeństwa).  Gdy wycieki  mogą  być  niebezpieczne,  przed
obsługą sprawdzić szczelność zainstalowania złączy płynu. 

7. Nie przekraczać temperatury płynu 175oC. Temperatury płynu powyŜej 38oC zmniejszają wytrzymałość części obciąŜonych ciśnieniem. W temperaturze
175oC ciśnienie rozrywania pompy wynosi 68 Bar. 

8. Pompa nie powinna być uŜywana, gdy pompowany płyn powoduje korozję metalu części obciąŜonych ciśnieniem lub działa na uszczelnienia pompy lub
korpus  
z  tworzywa  sztucznego.  Takie  warunki  spowodują  znaczne  zmniejszenie  zdolności  pompy  do  utrzymywania  płynu  pod  ciśnieniem  i  mogą  spowodować
niebezpieczne wycieki. 

Zespoły silnika i pompy (uwagi ogólne) 

1. Silniki, które są „Zatwierdzone przez Atex”, muszą być prawidłowo uziemione w celu uniknięcia gromadzenia elektryczności statycznej. 

2. Podczas normalnej pracy silniki elektryczne mogą osiągać temperatury powierzchniowe, które oparzą skórę. 

3. Silniki elektryczne wytwarzają ciepło odpadowe, które nie moŜe gromadzić się w otaczającym powietrzu. JeŜeli nie podano inaczej, silnik elektryczny
będzie pracował ciągle bez przegrzewania w podanych granicach osiągów przy temperaturach otoczenia nie przekraczających 40oC. 

4. Silniki elektryczne nie są szczelne na płyny i nie powinny być naraŜane na rozpylania, rozpryski, krople lub zanurzanie, nie powinny być takŜe naraŜane
na warunki atmosferyczne. 

5. Nie blokować otworów wentylacyjnych silnika (jeŜeli występują). Chronić przed wpadaniem przedmiotów do otworów silnika. 

6. JeŜeli jakikolwiek stan uniemoŜliwia obracanie się silnika, silnik powinien być natychmiast odłączony od zasilania. 

Silniki pr ądu zmiennego 

1. Silniki prądu zmiennego (AC) muszą pracować tylko z zasilaniem ze źródła zasilania o napięciu i częstotliwości podanych na tabliczce znamionowej. 

2. Silniki o podwójnym zasilaniu podłączać do źródła zasilania zgodnie ze schematem połączeń podanym na tabliczce znamionowej silnika. 

3. Silniki zabezpieczone termicznie (patrz tabliczka znamionowa silnika) automatycznie wyłączają się, gdy temperatura uzwojeń przekracza dopuszczalne
granice; jednakŜe silnik wystartuje ponownie bez ostrzeŜenia,  gdy temperatura uzwojeń  obniŜy się,  jeśli nie zostanie odłączone zasilanie silnika. Nie moŜna
polegać na termicznym zabezpieczeniu przeciąŜeniowym jako sterowaniu silnika w innych warunkach, niŜ stany nienormalne lub nieoczekiwane. 

Silniki pr ądu stałego (DC) z magnesami trwałymi (typu szczotko wego) (PMDC) (wł ącznie z silnikami z uzwojeniem szeregowym (uniwersa lnymi AC/DC). 

1. Silniki PMDC są przeznaczone do pracy z róŜnymi prędkościami, zmienianymi w pewnym zakresie poprzez zmianę napięcia wejściowego; jeŜeli  nie
podano inaczej, silnik PMDC moŜe pracować przy napięciu wejściowym w zakresie podanym w danych znamionowych silnika (patrz tabliczka znamionowa). 

2. NiezaleŜnie  od napięcia  wejściowego,  prąd silnika moŜe  przekraczać  wartość  znamionową  silnika  tylko  w zastosowaniach z przerywanym  cyklem
obciąŜenia. Praca przy nadmiernym prądzie silnika moŜe spowodować przegrzanie silnika. 

3. Ograniczenia prądu dla pracy ciągłej silników PMDC są oparte na współczynniku kształtu zasilania 1,0 (bez pulsacji). 

4. Silniki PMDC nie są zabezpieczone termicznie (silnik nie wyłączy się automatycznie, gdy się przegrzeje). 

Bezszczotkowe silniki pr ądu stałego DC (BLDC) 

1. Silniki  BLDC  są  przeznaczone  do  pracy  z  róŜnymi  prędkościami,  zmienianymi  w  pewnym  zakresie  poprzez  zmianę  napięcia  wejściowego;  nie
obsługiwać silnika poza zakresem napięcia wejściowego silnika (patrz tabliczka znamionowa). 

2. NiezaleŜnie  od napięcia  wejściowego,  prąd silnika  nigdy nie  moŜe przekraczać  wartości  podanej  dla silnika;  nawet  chwilowa  praca z nadmiernym
prądem silnika moŜe spowodować trwałe uszkodzenie silnika. 

3. Pulsacje zasilania i szumy (mierzone od szczytu do szczytu) nie mogą nigdy przekraczać 10% podanego napięcia wejściowego; w przeciwnym wypadku
spowoduje to trwałe uszkodzenie silnika. 

INSTALOWANIE

Instalowanie i podł ączanie pompy  – Umieścić pompę moŜliwie najbliŜej źródła płynu, poniŜej źródła. Przewody ssania i wylotu powinny mieć taką wielkość, jak
porty pompy i powinny być  moŜliwie  krótkie.  JeŜeli  wymagane są  długie przebiegi  ssania,  uŜyć  większych  przewodów.  W celu uniknięcia  strat  przepływu  lub
słabszych osiągów, gdy to moŜliwe, unikać wszelkich przeszkód w przewodach: zaworów, kolanek lub ostrych łuków. 
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Seria D, T i U … ci ąg dalszy 

Mocowanie zł ączy  – Przed zamontowaniem w gniazdach pompy, nałoŜyć pastę uszczelniającą lub taśmę teflonową (maksymalnie 2 zwoje) nie dalej, niŜ 3 zwoje
od końca złącza. Złączki naleŜy dokręcać wykonując maksymalnie 5 obrotów, nie więcej jednak niŜ 2 obroty ponad wstępne dokręcanie wykonywane ręcznie, w
zaleŜności od tego która wartość jest niŜsza. UwaŜać, by podczas wkręcania złączy nie uszkodzić lub nie przestawić głowicy pompy. W celu przeciwstawienia się
momentowi przykręcania, przytrzymywać głowicę pompy, nie silnik. 
Filtry  – Po stronie ssącej poŜądany jest filtr o oczkach 25 mikronów, lub mniejszych. JeŜeli układ jest układem recyrkulacyjnym w zamkniętej pętli, filtr moŜe być
umieszczony po stronie wylotowej. Powinien być stosowany filtr o najmniejszych oczkach bez ograniczania przepływu lub osiągów. 

OBSŁUGA

Sprzęgło  magnetyczne  –  Sprzęgło  magnetyczne  umoŜliwia  działanie  w  trybie  „zero  przecieków”.  UmoŜliwia  równieŜ  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem
spowodowanym  przez  nadmierne  ciśnienia  lub  obce  cząstki  zaklinowane  w  zębach  kół  zębatych.  Rozłączenie  sprzęgła  następuje,  gdy  dwa  magnesy  tracą
połączenie pomiędzy biegunami. 

1. JeŜeli pompa rozł ącza się, silnik będzie kontynuował pracę bez obciąŜenia, ale koła zębate w pompie przestaną się obracać. 

2. W celu ponownego zał ączenia sprz ęgła , zatrzymać całkowicie silnik i uruchomić ponownie. 

3. JeŜeli sprz ęgło jest nadal rozł ączone , sprawdzić układ, czy nie ma nadmiernego ciśnienia w pompie. JeŜeli nie naprawi to problemu, pompa będzie
musiała być  rozmontowana, sprawdzona, czy nie ma cząstek zaklinowanych w zębach kół zębatych. Wymontować i dokładnie oczyścić części po procedurze
naprawy. Po ponownym zmontowaniu, obracać wentylator silnika. Pompa i silnik powinny obracać się swobodnie, bez ocierania magnesów lub wewnętrznego
tarcia. 

4. Ciśnienie pracy  – Ciśnienie róŜnicowe na pompie powinno być ustawione znacznie poniŜej ciśnienia rozłączania sprzęgła (ciśnienie rozłączania – patrz
katalog) Zapobiegnie to niepoŜądanemu rozłączeniu sprzęgła powodowanemu przez przejściowe skoki ciśnienia. 
Obejście wewn ętrzne  – Do regulacji  uŜyć  wkrętaka.  Regulacja moŜe być  wykonywana podczas  pracy pompy.  Ciśnienie  obejścia jest  zwiększane poprzez
obracanie  wkrętu  regulacyjnego w kierunku ruchu wskazówek  zegara, a obniŜane poprzez obracanie w kierunku przeciwnym  do ruchu wskazówek  zegara.
Ciśnienie obejścia powinno być ustawiane poniŜej normalnego ciśnienia rozłączania sprzęgła, a powyŜej ciśnienia pracy. Ustawienie fabryczne ciśnienia obejścia
– patrz katalog. (Serie T i U nie są dostępne z wewnętrznym obejściem). 

     Samo-zalewanie  – pompy Tuthill mają zdolność samo-zalewania, pod warunkiem, Ŝe koła zębate są „zwilŜone” pompowanym płynem. 
     Praca na sucho  – Praca na sucho spowoduje trwałe uszkodzenie; upewnić się, Ŝe podczas pracy w pompie znajduje się płyn. 
     Praca w przeciwnym kierunku  – Naturalna konstrukcja tych pomp zębatych wymaga, by pompa była obracana w kierunku ruchu wskazówek zegara, patrząc od
pokrywy końcowej pompy.  MoŜe być  dopuszczalne przerywane obracanie w kierunku przeciwnym w celach płukania. Ciągłe obracanie w kierunku przeciwnym
(przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) nie jest zalecane i spowoduje przedwczesne uszkodzenie. Pomp serii U nie obraca ć w przeciwnym kierunku, mo Ŝe
to spowodowa ć zmniejszenie osi ągów. 

GWARANCJA WYROBU 

Tuthill  Pump  Group  („Producent”),  filia  Tuthill  Corporation,  gwarantuje  kaŜdemu  kupującemu  jej  wyroby  („Kupujący”)  przez  okres  12  miesięcy  od  daty
wyprodukowania, Ŝe towary jej produkcji („Towary”) będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Wyłączna odpowiedzialność Producenta wynikająca z tej
gwarancji będzie ograniczona do, według opcji Producenta, wymiany, albo naprawy wadliwych Towarów lub zwrotu ceny zakupu tych Towarów, zapłaconej przez
Kupującego, wyłącznym zadośćuczynieniem dla Kupującego za niewypełnienie wymienionych powyŜej zobowiązań gwarancyjnych będzie ich wyegzekwowanie od
Producenta. JeŜeli Producent zaŜąda zwrotu Towarów, Towary zostaną odesłane do Producenta zgodnie z instrukcjami Producenta, na warunkach F.O.B. fabryka.
Zawarte  tutaj  środki  naprawcze  będą  stanowić  wyłączne  prawo  Ŝądań  Kupującego  wobec  Producenta  za  niedotrzymanie  gwarancji.  W śADNYM WYPADKU
PRODUCENT NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY WYNIKOWE, NIE B ĘDZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA
POWSTAŁE POZA PRODUKCJ Ą, SPRZEDAśĄ, DOSTAWĄ LUB UśYTKOWANIEM TOWARÓW, PRZEKRACZAJ ĄCE CENĘ ZAKUPU TOWARÓW . Niniejsza
gwarancja  nie  będzie  rozszerzana  na  Towary,  które  były  niewłaściwie  uŜywane,  zaniedbane,  uległy  wypadkowi  lub  były  niewłaściwie  zainstalowane  lub
konserwowane, lub które były zmieniane lub naprawiane przez kogokolwiek innego, niŜ Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. NINIEJSZE GWARANCJE
SĄ  WYŁĄCZNE  
I  ZASTĘPUJĄ  WSZELKIE  INNE  GWARANCJE  SPRZEDAWALNO ŚCI,  DOSTOSOWANIA  DO  DANEGO  CELU  I  WSZELKIE  INNE,  WY RAśONE  LUB
DOMNIEMANE. Podana tutaj gwarancja będzie dotyczyć  tego kontraktu, ale rozumie się szczególnie, Ŝe sprzedawane tutaj Towary nie są objęte gwarancją na
zuŜycie lub działanie płynami erozyjnymi lub korozyjnymi, jeŜeli nie postanowiono inaczej w naszym potwierdzeniu. śaden produkt lub część nie będą uwaŜane za
wadliwe z powodu  braku odporności  na zuŜycie  lub  działania  korozyjne  lub  erozyjne  płynu,  a Kupujący  nie  będzie  z tego  powodu  wysuwał  roszczeń  wobec
Producenta.  śadna  osoba  nie  moŜe  zmienić  niniejszych  gwarancji  i  środków naprawczych,  z  wyjątkiem  zmiany  na piśmie podpisanej  przez  upowaŜnionego
pracownika Producenta. Gwarancje lub środki naprawcze, które róŜnią się od niniejszych, nie będą wiąŜące dla Producenta. Przyjęcie przez Kupującego dostawy
Towarów stanowi akceptację niniejszych gwarancji i środków naprawczych, wraz ze wszystkimi warunkami i ograniczeniami. 

WAśNA INFORMACJA

Dla własnej ochrony proszę przeczytać  i przestrzegać poniŜszych instrukcji. Przedsiębiorstwa transportowe przyjmują całą odpowiedzialność od chwili otrzymania
przez nich przesyłki do chwili jej dostarczenia do odbiorcy. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje całego czasu przesyłki. Wszystkie przesyłki opuszczające nasz
zakład zostały starannie sprawdzone. JeŜeli przesyłka przybywa z uszkodzoną skrzynią lub opakowaniem, naleŜy uzyskać od przewoźnika notatkę o stanie w chwili
odbioru. MoŜliwie jak najszybciej sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń ukrytych. JeŜeli stwierdzono, Ŝe przesyłka została uszkodzona podczas transportu, proszę NIE
ODSYŁAĆ  jej  do  nas,  ale  zawiadomić  i  wypełnić  natychmiast  reklamację  z  przewoźnikiem.  ZANIECHANIE  WYKONANIA  TEJ PROCEDURY  SPOWODUJE
ODRZUCENIE WSZELKICH ROSZCZEŃ  PRZEZ PRZEWOŹNIKA, A W KONSEKWENCJI STRATY DLA ODBIORCY. JeŜeli  został zniszczony UPS lub Parcel
Post,  zachować  uszkodzony  materiał  i  natychmiast  nas  zawiadomić.  My wypełnimy zgłoszenie  roszczenia.  Towary  nie  mogą  być  zwracane,  jeŜeli  nie  będzie
upowaŜnienia naszego wydziału sprzedaŜy. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

ZESPOŁY POMP Z SILNIKAMI SERII B, D, M I T 

1. Przed instalowaniem, obsługą lub naprawą, postępować zgodnie z tymi instrukcjami. 

2. Pompy zębate mogą  wytwarzać  wysokie ciśnienia róŜnicowe, które mogą  powodować  zniszczenie układu  
i  narazić  personel  na  zagroŜenia  związane  z  niezamierzonym  uwolnieniem  płynu.  Przekraczanie  granic
konstrukcyjnych moŜe spowodować rozerwanie pompy lub przegrzanie silnika. 

3. Głowica pompy i silnik/napęd są  zaprojektowane do  wspólnej pracy. Przed kaŜdym demontaŜem, odłączyć
zasilanie od silnika i nie pozwalać na podłączanie ciśnienia do głowicy pompy. 

4. Nie podłączać ciśnienia, ani nie uruchamiać pompy, jeŜeli zespół pompa/silnik nie posiada pełnego zestawu
prawidłowo  zainstalowanych  elementów  mocujących,  w  dobrym  stanie.  KaŜdy  otwór  gwintowany  musi
zawierać element mocujący. 

5. Nie uruchamiać pompy/silnika, jeŜeli nie są zamocowane w miejscu swojego przeznaczenia. 

6. Nie modyfikować   Ŝadnej części zespołu pompa/silnik. Modyfikacja moŜe osłabić części obciąŜane ciśnieniem 
i  stwarzać  zagroŜenia  dla  personelu.  Stosować  tylko  autoryzowane  przez  fabrykę  części  zamienne  lub
naprawcze. 

GŁOWICE POMP SERII B, D, M I T 

1. Nie  pozwalać,  by  pompa  podlegała  ciśnieniu  wewnętrznemu  zbliŜającemu  się  do  jej  ciśnienia
rozrywania, 1500 psig w temperaturze pokojowej. Ciśnienie wewnętrzne (mierzone w gniazdach ssania lub
wylotu)  nie powinno przekraczać  500 psig (współczynnik bezpieczeństwa 3,0).  Specjalne przepisy,  normy,
praktyki  pracy  
i warunki mogą dyktować  niŜsze ciśnienie wewnętrzne (wyŜszy współczynnik bezpieczeństwa). Gdy wyciek
moŜe być niebezpieczny, przed włączeniem sprawdzić szczelność zainstalowania złączy płynu. 

2. Nie przekraczać  temperatury płynu 350oF. Temperatura płynu powyŜej 100oF zmniejsza wytrzymałość
części obciąŜanych ciśnieniem. W temperaturze 350oF ciśnienie rozrywania pompy wynosi 1000 psig. 

3. Pompa nie powinna być uŜywana, gdy pompowany płyn powoduje korozję metalu części obciąŜonych
ciśnieniem lub  działa  na  uszczelnienia  pompy.  Takie  warunki  spowodują  znaczne  zmniejszenie  zdolności
pompy do utrzymywania płynu pod ciśnieniem i mogą spowodować niebezpieczne wycieki. 

ZESPOŁY SILNIK/NAP ĘD 
1. Podczas normalnej pracy silniki elektryczne mogą osiągać temperatury powierzchniowe, które oparzą skórę. 

2. Silniki elektryczne wytwarzają  ciepło odpadowe, które nie moŜe gromadzić się w otaczającym powietrzu. JeŜeli nie
podano inaczej, silnik elektryczny będzie pracował ciągle bez przegrzewania w podanych granicach osiągów przy
temperaturach otoczenia nie przekraczających 40oC (104oF).

3.Silniki elektryczne nie są szczelne na płyny i nie powinny być naraŜane na rozpylania, rozpryski, krople lub zanurzanie,
nie powinny być takŜe naraŜane na warunki atmosferyczne. 

4.Nie blokować  otworów wentylacyjnych silnika (jeŜeli występują). Chronić przed wpadaniem przedmiotów do otworów
silnika. 

5.JeŜeli jakikolwiek stan uniemoŜliwia obracanie się silnika, silnik powinien być natychmiast odłączony od zasilania. 

(ciąg dalszy na następnej stronie)



(ciąg dalszy z poprzedniej strony)

SILNIKI PRĄDU ZMIENNEGO

1. Silniki  prądu zmiennego (AC) muszą  pracować  tylko  z  zasilaniem ze  źródła  zasilania o  napięciu  i  częstotliwości
podanych na tabliczce znamionowej. 

2. Silniki o  podwójnym zasilaniu podłączać do źródła zasilania zgodnie ze schematem połączeń podanym na tabliczce
znamionowej silnika. 

3. Silniki  zabezpieczone termicznie (patrz tabliczka znamionowa silnika) automatycznie wyłączają się, gdy temperatura
uzwojeń przekracza dopuszczalne granice; jednakŜe silnik wystartuje ponownie bez ostrzeŜenia, gdy temperatura uzwojeń
obniŜy  się,  jeśli  nie  zostanie  odłączone  zasilanie  silnika.  Nie  moŜna polegać  na  termicznym  zabezpieczeniu
przeciąŜeniowym jako sterowaniu silnika w innych warunkach, niŜ stany nienormalne lub nieoczekiwane. 

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO (DC) Z MAGNESAMI TRWAŁYMI   (typu szczotkowego) (PMDC)  
[włącznie z silnikami z uzwojeniem szeregowym (uniwersa lnymi) AC/DC*]. 

Ograniczenia dla pracy ci ągłej 

Silnik 
Model 
5527 
5528 
5734 
6089 
6347* 
6729 
6840 
7428* 
7729 

Napięcie 
(VDC) 
0 – 130 
0 – 180 
0 – 12 
0 – 12 
0 – 115 VAC/DC 
0 – 24 
0 – 24 
0 – 230 VAC/DC 
0 – 24 

Prąd 
(A) 
3,1 
2,3 
1,3 
7,5 
1,3 
1,2 
0,7 
0,7 
0,7 

Oznaczenie 
Scott 
Scott 
Pittman 
MPO 
Bodine 
Barber-Colman 
Merkle-Korff 
Bodine 
Pittman 

1. Silniki PMDC są przeznaczone do pracy z róŜnymi prędkościami, zmienianymi w pewnym zakresie  poprzez zmianę
napięcia  wejściowego;  jeŜeli  nie  podano inaczej,  silnik  PMDC  moŜe  pracować  przy  napięciu  wejściowym  w zakresie
podanym w danych znamionowych silnika (patrz tabliczka znamionowa). 

2. NiezaleŜnie  od  napięcia  wejściowego,  prąd  silnika moŜe  przekraczać  wartość  znamionową  silnika  tylko  w
zastosowaniach z  przerywanym cyklem pracy.  Praca przy nadmiernym prądzie silnika moŜe spowodować  przegrzanie
silnika. 

3. Ograniczenia prądu dla pracy ciągłej silników PMDC są oparte na współczynniku kształtu zasilania 1,0 (bez pulsacji). 

4. Silniki PMDC nie są zabezpieczone termicznie (silnik nie wyłączy się automatycznie, gdy się przegrzeje). 

BEZSZCZOTKOWE SILNIKI PR ĄDU STAŁEGO DC (BLDC)

Ograniczenia dla pracy ci ągłej 

Silnik 
Model 
6706 
6974 
7737  

Napięcie 
(VDC) 
10 – 28 
10 – 28 
10 – 28  

Prąd 
(A) 
1,5 
5,0 
5,0  

Oznaczenie 
Manger 
Fasco 
Fasco  

1. Silniki BLDC są przeznaczone do pracy z róŜnymi prędkościami, zmienianymi w pewnym zakresie poprzez  zmianę
napięcia wejściowego; nie obsługiwać silnika poza zakresem napięcia wejściowego silnika (patrz tabliczka znamionowa). 

2. NiezaleŜnie od napięcia wejściowego,  prąd silnika nigdy nie moŜe przekraczać wartości podanej dla silnika; nawet
chwilowa praca z nadmiernym prądem silnika moŜe spowodować trwałe uszkodzenie silnika. 

3. Pulsacje zasilania i szumy   (mierzone od szczytu do szczytu) nie mogą  nigdy przekraczać  10% podanego napięcia
wejściowego; w przeciwnym wypadku spowoduje to trwałe uszkodzenie silnika. 


