Instruções de instalação
Tradução das instruções originais

Kits de o-ring para servo-motor sanitário
Kinetix VP
Códigos de catálogo VPH-F063-ORING, VPH-F075-ORING, VPH-F100-ORING,
VPH-F115-ORING, VPH-F130-ORING, VPH-F165-ORING
A função do o-ring é vedar a abertura entre a terminação em forma de sino da parte frontal do
motor e a placa de montagem. Vedar essa área ajuda a prevenir a entrada de líquidos no eixo e na
vedação do eixo. Isso reduz bastante o tempo necessário para a limpeza do motor.
O material do o-ring é aprovado para aplicações de alimentos e bebidas e está em conformidade
com a norma FDA 21 CFR 177.2600.
IMPORTANTE

O kit de o-ring não é necessário se o motor estiver totalmente fechado e não houver exposição,
por exemplo, a líquidos ou poeira.
Instale o motor cód. cat. VPH antes de instalar o o-ring. Consulte as instruções de instalação de
servo-motores higiênicos Kinetix® VP, publicação VPH-IN001, para obter mais informações.

Siga estes passos para instalar o o-ring.
1. Desligue a alimentação do motor.
2. Desconecte a carga do eixo.
3. Apoie o motor quando remover os parafusos de fixação.
Placa de montagem
O-ring

Servo-motores Kinetix VP
(cód. cat. VPH)

4. Deslize o o-ring sobre o eixo do motor e a terminação em forma de sino frontal.
Tenha cuidado para não esticar demais o o-ring e causar deformação permanente ao
posicionar o o-ring no motor.
5. Instale o motor livremente na placa de montagem, deixando uma pequena folga.
Uma folga de <2 mm (0,08 pol.) fornece espaço para o o-ring se encaixar adequadamente
no sulco.
O-ring no sulco ao redor da
terminação em forma de sino.

Gire o o-ring no sulco.
O-ring

Servo-motores Kinetix VP
(cód. cat. VPH)

Placa de montagem com
abertura pequena para
encaixar o o-ring.

6. Gire o o-ring no sulco na terminação em forma de sino frontal.
IMPORTANTE

Verifique se o o-ring está encaixado no sulco ao redor da terminação em forma de
sino.

7. Aperte os parafusos de fixação do motor.
IMPORTANTE

Placas de montagem com furos com espaço muito grande podem fazer com que o
motor se desloque durante o aperto. Verifique que o o-ring não se deslocou ou se
o aperto não está adequado.

Códigos de catálogo do o-ring
Código de catálogo do
motor

Código de catálogo do
kit de o-ring

Código de catálogo do
motor

Código de catálogo do
kit de o-ring

VPH-A063xx e VPH-B063x

VPH-F063-ORING

VPH-A115xx e VPH-B115xx

VPH-F115-ORING

VPH-A075xx e VPH-B075x

VPH-F075-ORING

VPH-A130xx e VPH-B130xx

VPH-F130-ORING

VPH-A100xx e VPH-B100x

VPH-F100-ORING

VPH-B165xx

VPH-F165-ORING

A Rockwell Automation mantém informações ambientais a respeito de seus produtos em seu site
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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