
Advanced Retard Switch
COMTAP® ARS

Instrukcja eksploatacji

4434052/01 PL



© Wszystkie prawa należą do firmy Maschinenfabrik Reinhausen.
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści
bez otrzymania wyraźnej na to zgody.
Naruszenie praw autorskich może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do
rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.
Po zamknięciu wydania niniejszej dokumentacji może okazać się konieczne wprowadzenie zmian w produkcie.
Zastrzegamy sobie wyraźne prawo do wprowadzania zmian technicznych lub konstrukcyjnych, jak również do
zmian dotyczących zakresu dostawy.
Zasadniczo obowiązują udzielone przy realizacji danej oferty lub zlecenia informacje oraz dokonane ustalenia.
Oryginalna instrukcja obsługi została sporządzona w języku niemieckim.



Spis treści

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 34434052/01 PL COMTAP® ARS

Spis treści

1 Wstęp...................................................................................................................................  5
1.1 Zakres obowiązywania........................................................................................................................  5

1.2 Producent............................................................................................................................................  5

1.3 Kompletność........................................................................................................................................ 5

1.4 Miejsce przechowywania.....................................................................................................................  6

1.5 Konwencje graficzne...........................................................................................................................  6
1.5.1 Symbole................................................................................................................................................................  6

1.5.2 Koncepcja ostrzeżeń.............................................................................................................................................  7

1.5.3 Koncepcja informacji.............................................................................................................................................  9

2 Bezpieczeństwo................................................................................................................  10
2.1 Prawidłowe użytkowanie...................................................................................................................  10

2.2 Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..........................................................................  11

2.3 Kwalifikacje personelu.......................................................................................................................  13

2.4 Sprzęt ochrony indywidualnej............................................................................................................ 14

3 Opis produktu.................................................................................................................... 16
3.1 Zakres dostawy.................................................................................................................................  16

3.2 Przełącznik ARS COMTAP®............................................................................................................. 16
3.2.1 Opis działania...................................................................................................................................................... 16

3.2.2 Konfiguracja/modele............................................................................................................................................ 17

3.2.3 Tabliczka znamionowa........................................................................................................................................  18

3.2.4 Urządzenia ochronne..........................................................................................................................................  18

3.3 Wał napędowy...................................................................................................................................  19
3.3.1 Opis działania...................................................................................................................................................... 19

3.3.2 Budowa/wersje....................................................................................................................................................  20

4 Uruchomienie transformatora w miejscu eksploatacji.................................................. 24
4.1 Sprawdzanie napędu silnikowego.....................................................................................................  24

4.2 Wykonywanie próbnego przełączania zaczepów..............................................................................  25

4.3 Uruchomienie transformatora............................................................................................................  25

5 Eksploatacja......................................................................................................................  26
5.1 Zakres temperatur.............................................................................................................................  26

5.2 Przełączanie przełącznika ARS COMTAP®...................................................................................... 26



Spis treści

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 20164 4434052/01 PLCOMTAP® ARS

5.3 Uruchamianie napędu silnikowego korbą ręczną..............................................................................  27

5.4 Monitorowanie działania....................................................................................................................  28

6 Przeglądy...........................................................................................................................  29
6.1 Środki ostrożności.............................................................................................................................  29

6.2 Przeglądy........................................................................................................................................... 29

7 Usuwanie usterek.............................................................................................................. 31

8 Rysunki..............................................................................................................................  33
8.1 Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy (732771)............................................................ 33

8.2 Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy, konstrukcja dzwonowa kadzi (733023)............  34

8.3 Przełącznik ARS COMTAP®, pozycja konstrukcji wsporczej (element wsporczy, 735714).............  35

8.4 Przełącznik ARS COMTAP®, urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów (726977)...............  36

8.5 Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący (725857)............................................................... 37

8.6 Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący wykonany przez klienta (742013)......................... 38

8.7 Przełącznik ARS COMTAP®, szablon traserski (726728)................................................................  39

8.8 Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z
preferencjami użytkownika, 732773_1).............................................................................................  40

8.9 Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z
preferencjami użytkownika, 732773_2).............................................................................................  41

8.10 Przełącznik ARS COMTAP®, głownia z górną przekładnią (725737)............................................... 42

8.11 Przełącznik ARS COMTAP®, zacisk (734095).................................................................................  43

8.12 COMTAP® ARS, przewody połączeniowe (10015335)..................................................................... 44

8.13 Przełącznik ARS COMTAP®, poziomy wał napędowy (wymiary graniczne, 778664_2)..................  45

8.14 Przełącznik ARS COMTAP®, zakres obrotu górnej przekładni (732769_2).....................................  46

8.15 Przełącznik ARS COMTAP®, rysunki uzupełniające (734087).........................................................  47

8.16 Przekładnia stożkowa CD 6400, rysunek wymiarowy (892916)........................................................  48

8.17 Osprzęt do podnoszenia (72673703)................................................................................................  49



1 Wstęp

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 54434052/01 PL COMTAP® ARS

Wstęp
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy monitorowa-
nia podczas eksploatacji, rozwiązywania problemów oraz konserwacji.

Zawiera także instrukcje bezpieczeństwa oraz ogólne informacje o produk-
cie.

Informacje dotyczące instalacji można znaleźć w instrukcji uruchomienia.

Niniejsza dokumentacja techniczna jest przeznaczona wyłącznie dla specjal-
nie przeszkolonego i upoważnionego personelu.

Zakres obowiązywania
Wersja dokumentu dostarczonego z produktem jest zawsze obowiązująca.
Niniejsza dokumentacja techniczna została skonfigurowana dla konkretnego
zamówienia i dotyczy następujących produktów, których numery seryjne wid-
nieją na dokumentach dostawy:
▪ Przełącznik ARS COMTAP®
▪ Wał napędowy

Producent
Producentem produktu jest:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Faks: (+49) 9 41/40 90-7001
E-mail: sales@reinhausen.com

W razie potrzeby pod tym adresem można uzyskać dalsze informacje na te-
mat produktu oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji technicznej.

Kompletność
Niniejsza dokumentacja techniczna jest niekompletna bez dokumentów po-
mocniczych.

Obejmuje ona następujące dokumenty:
▪ Instrukcja dotycząca rozpakowywania (wchodzi w zakres dostawy)
▪ Dodatek do instrukcji (wchodzi w zakres dostawy)
▪ Raport z testów rutynowych (wchodzi w zakres dostawy)
▪ Schematy połączeń (wchodzą w zakres dostawy)
▪ Rysunki wymiarowe (wchodzą w zakres dostawy)
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▪ Rozdział Ogólne parametry techniczne (dostępny na żądanie)
▪ Rozdział Parametry techniczne dotyczący danego urządzenia (dostępny

na życzenie)

Miejsce przechowywania
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty pomocnicze
należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu miejsca pracy w
celu wykorzystania w przyszłości.

Konwencje graficzne
W tym punkcie przedstawiono przegląd stosowanych symboli i sposobów
wyróżnień tekstu.

Symbole

Symbol Znaczenie
Rozmiar klucza

Moment dokręcania

Liczba i rodzaj zastosowanych elementów mocują-
cych

Napełnić olejem

Rozciąć, przeciąć

Oczyścić

Kontrola wzrokowa

Użyć ręki

Pierścień pośredni

Nanieść powłokę malarską

1.4

1.5

1.5.1



1 Wstęp

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 74434052/01 PL COMTAP® ARS

Symbol Znaczenie
Użyć pilnika

Nasmarować

Sworzeń sprzęgu

Użyć liniału

Użyć piły

Zacisk węża

Oczko z drutu, zabezpieczenie z drutu

Użyć śrubokręta

Nałożyć klej

Wypustka blokująca

Tabela 1: Symbole

Koncepcja ostrzeżeń

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają nastę-
pujący wygląd.

Ostrzeżenie punktowe

Ostrzeżenia punktowe dotyczą całych rozdziałów lub punktów, podpunktów
lub kilku ustępów w dokumentacji. Ostrzeżenia punktowe mają następującą
strukturę:

1.5.2
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 OSTRZEŻENIE Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
Skutki
► Działanie
► Działanie

Ostrzeżenie wycinkowe

Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeże-
nia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punkto-
we. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Czynność niezbędna do uniknięcia niebezpiecz-
nej sytuacji.

Hasła ostrzegawcze i piktogramy

Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:

Hasło os-
trzegawcze

Znaczenie

NIEBEZ-
PIECZEŃ-
STWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć
lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

OSTRZE-
ŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować
śmierć lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

PRZE-
STROGA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować
obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

NOTYFIKA-
CJA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 2: Hasła w ostrzeżeniach

Przed niebezpieczeństwami ostrzegają piktogramy:

Piktogram Znaczenie
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycz-
nym

1.5.2.2
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Piktogram Znaczenie
Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przewrócenia

Tabela 3: Piktogramy w ostrzeżeniach

Koncepcja informacji

Informacje służą do uproszczenia i lepszego zrozumienia określonych ope-
racji. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji technicznej są zbudowa-
ne według następującego wzoru:

Ważne informacje.

1.5.3
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Bezpieczeństwo
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowy opis bezpiecznej i
prawidłowej instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz monitorowania pro-
duktu.
▪ Całą dokumentację techniczną należy dokładnie przeczytać, aby zapo-

znać się z produktem.
▪ Niniejsza dokumentacja techniczna jest częścią produktu.
▪ W szczególności należy zapoznać się z podanymi w tym rozdziale in-

strukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przestrzegać tych instruk-
cji.

▪ W celu uniknięcia niebezpieczeństw związanych z działaniem należy
przestrzegać ostrzeżeń podanych w niniejszej dokumentacji technicz-
nej.

▪ Produkt jest wytwarzany z zastosowaniem najnowocześniejszej techno-
logii. Mimo to niebezpieczeństwa związane z działaniem podczas użyt-
kowania urządzenia mogą powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia
użytkownika albo pogorszenie parametrów technicznych produktu i in-
nych materialnych środków trwałych.

Prawidłowe użytkowanie
Niniejszy produkt jest przełącznikiem kierunku (ARS) służącym do odwraca-
nia biegunowości uzwojenia podczas pracy transformatora. Produkt jest
przeznaczony wyłącznie do użytku w układach i urządzeniach energetycz-
nych. Produkt, o ile będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji
technicznej, a także w uwagach ostrzegawczych znajdujących się w niniej-
szej dokumentacji i na produkcie, nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa
dla ludzi, mienia ani środowiska. Dotyczy to całego okresu życia produktu,
od jego dostawy, przez montaż i eksploatację, aż po demontaż i utylizację.

Za prawidłowe użytkowanie uznaje się następujące:
▪ Produkt może być używany wyłącznie z transformatorem określonym w

zamówieniu.
▪ Numery seryjne przełącznika ARS COMTAP® muszą być zgodne z nu-

merami seryjnymi osprzętu tego przełącznika (napęd silnikowy, wał na-
pędowy, przekładnia stożkowa, przekaźnik ochronny itd.), jeśli przełącz-
nik jest dostarczany wraz z osprzętem jako komplet w ramach jednego
zamówienia.

▪ Właściwą normę oraz datę wydania dla produktu można znaleźć na tab-
liczce znamionowej.

▪ Produkt musi być użytkowany zgodnie z niniejszą dokumentacją tech-
niczną oraz uzgodnionymi warunkami dostawy i parametrami technicz-
nymi.

2
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▪ Należy upewnić się, że wszelkie niezbędne prace są wykonywane wy-
łącznie przez wykwalifikowany personel.

▪ Dostarczony sprzęt i narzędzia specjalne muszą być używane wyłącz-
nie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie ze specyfikacjami niniejszej
dokumentacji technicznej.

Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, przerw w eksploatacji i uszkodzeń, jak również nie-
dopuszczalnego szkodliwego wpływu na środowisko, osoby odpowiedzialne
za transport, montaż, eksploatację, przeglądy i utylizację produktu lub części
produktu muszą zapewnić:

Środki ochrony osobistej

Luźno założona lub niedopasowana odzież zwiększa niebezpieczeństwo za-
blokowania lub wciągnięcia przez obracające się oraz wystające części.
Zwiększa to niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia użytkownika.
▪ Nosić wszystkie niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej wyma-

gane do wykonania określonego zadania, takie jak kask ochronny, obu-
wie ochronne itp. Przestrzegać wymagań podanych w części „Środki
ochrony osobistej” [► 14].

▪ Nigdy nie wolno nosić uszkodzonych środków ochrony osobistej.
▪ Nigdy nie nosić kolczyków, naszyjników ani innej biżuterii.
▪ W przypadku dłuższych włosów należy nosić siatkę na włosy.

Obszar roboczy

Nieuporządkowane i słabo oświetlone obszary robocze mogą być przyczyną
wypadków.
▪ Należy dbać o czystość i porządek w obszarze roboczym.
▪ Upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
▪ Przestrzegać właściwych, obowiązujących w danym kraju przepisów do-

tyczących zapobiegania wypadkom.

Obsługa podczas pracy

Produkt należy obsługiwać tylko, jeśli znajduje się w stanie umożliwiającym
pracę. W przeciwnym razie może ono stanowić niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia użytkownika.
▪ Regularnie sprawdzać niezawodność działania wyposażenia bezpie-

czeństwa.
▪ Przestrzegać zakresu prac oraz odstępów międzyprzeglądowych opisa-

nych w niniejszej dokumentacji technicznej.

2.2
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Ochrona przeciwpożarowa

Wysoce łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować
poważne wybuchy i pożar.
▪ Nie instalować ani nie użytkować produktu w obszarach, w których wy-

stępuje ryzyko wybuchu.

Oznaczenia bezpieczeństwa

Plakietki ze znakami ostrzegawczymi oraz informacjami dotyczącymi bezpie-
czeństwa stanowią oznaczenia bezpieczeństwa produktu. Są one istotnym
aspektem koncepcji bezpieczeństwa.
▪ Przestrzegać wszystkich znajdujących się na produkcie oznaczeń bez-

pieczeństwa.
▪ Upewnić się, że wszystkich znajdujące się na produkcie oznaczenia

bezpieczeństwa są nienaruszone i czytelne.
▪ W razie uszkodzenia lub braku oznaczeń bezpieczeństwa należy zastą-

pić je nowymi oznaczeniami.

Warunki otoczenia

W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powi-
nien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w para-
metrach technicznych.
▪ Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań doty-

czących miejsca montażu.

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne niezatwierdzone przez firmę Maschi-
nenfabrik Reinhausen GmbH mogą uszkodzić produkt.
▪ Stosować tylko środki smarujące i materiały pomocnicze zatwierdzone

przez producenta.
▪ Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Modyfikacje i zmiany konfiguracyjne

Nieupoważnione lub nieodpowiednie zmiany wprowadzone w produkcie mo-
gą prowadzić do obrażeń ciała, zniszczenia mienia oraz wadliwego działania
produktu.
▪ Modyfikacje można wprowadzać wyłącznie po skonsultowaniu ich z fir-

mą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Części zamienne

Części zamienna niezatwierdzone przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH mogą spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia produktu.
▪ Stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta.
▪ Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Kwalifikacje personelu
Osoba odpowiedzialna za montaż, przekazanie do użytku, obsługę, konser-
wację i kontrolę powinna upewnić się, że personel posiada wystarczające
kwalifikacje.

Wykwalifikowany elektryk

Wykwalifikowany elektryk posiada kwalifikacje techniczne i z tego względu
dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem, a także jest obeznany z
właściwymi normami i przepisami. Wykwalifikowany elektryk dysponuje tak-
że następującymi umiejętnościami:
▪ Potrafi niezależnie identyfikować niebezpieczeństwa oraz unikać ich.
▪ Potrafi wykonywać prace na układach elektrycznych.
▪ Odbył przeszkolenie dotyczące środowiska pracy, w którym pracuje.
▪ Powinien spełniać wymagania określonych przepisów prawnych w za-

kresie zapobiegania wypadkom.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych otrzymuje
od wykwalifikowanego elektryka instrukcje i wytyczne dotyczące wykonywa-
nych zadań oraz potencjalnych niebezpieczeństw w przypadku nieprawidło-
wej obsługi, nieodpowiednich zabezpieczeń oraz środków bezpieczeństwa.
Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych pracuje wy-
łącznie zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka.

Operator

Operator użytkuje oraz obsługuje produkt zgodnie z niniejszą dokumentacją
techniczną. Spółka operacyjna dostarcza operatorowi instrukcję i zapewnia
szkolenie dotyczące określonych zadań oraz związanych z nimi potencjal-
nych niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwej obsługi.

Dział serwisowy

Zdecydowanie zalecamy zlecenie konserwacji, napraw i modernizacji nasze-
mu działowi serwisowemu. Pozwoli to zapewnić prawidłowe wykonanie
wszelkich prac. Jeżeli przegląd nie jest wykonywany przez nasz dział serwi-
sowy, pracownicy wykonujący przegląd muszą być przeszkoleni i upoważ-
nieni przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH do wykonywania tych
zadań.

Upoważniony personel

Upoważniony personel odbywa organizowane przez firmę Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH szkolenie dotyczące przeprowadzania specjalnych prac
konserwacyjnych.

2.3
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Sprzęt ochrony indywidualnej
Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej, aby do mini-
mum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia.
▪ Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej wymaganych dla wyko-

nywanej pracy.
▪ Nigdy nie wolno nosić uszkodzonych środków ochrony.
▪ Przestrzegać zasad korzystania ze środków ochrony osobistej dostęp-

nych w miejscu pracy.

Zawsze nosić  
Odzież ochronna
Dobrze dopasowana odzież ochronna o
niskiej wytrzymałości na rozdarcie, z cias-
nymi rękawami i bez wystających elemen-
tów. Celem tego zalecenia jest ochrona
osoby noszącej odzież przed wciągnię-
ciem przez ruchome części maszyny.
Obuwie ochronne
Chronią przed spadającymi ciężkimi
przedmiotami i poślizgnięciem na śliskiej
powierzchni.

Tabela 4: Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej.

 

W specjalnych środowis-
kach nosić:

W specjalnych środowiskach potrzeb-
ne są środki ochrony osobistej.
Rodzaj sprzętu zależy od okoliczności.
Okulary ochronne
Chronią oczy przed wyrzucanymi drobina-
mi i rozbryzgiwanymi cieczami.

Okulary ochronne
Chronią twarz przed wyrzucanymi drobi-
nami i rozbryzgiwanymi cieczami lub inny-
mi substancjami niebezpiecznymi.

Kask
Chroni przed spadającymi i wyrzucanymi
częściami i materiałami.

2.4
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W specjalnych środowis-
kach nosić:

W specjalnych środowiskach potrzeb-
ne są środki ochrony osobistej.
Rodzaj sprzętu zależy od okoliczności.
Ochronniki słuchu
Chronią przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne
Chronią przed zagrożeniami mechanicz-
nymi, termicznymi i elektrycznymi.

Tabela 5: Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej w specjalnych środowis-
kach
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Opis produktu
W poniższym rozdziale znajdują się informacje na temat budowy i zasady
działania produktu.

Zakres dostawy
Produkt jest zapakowany z zastosowaniem środków ochrony przed wilgocią
i jest dostarczany w następujący sposób:
▪ Przełącznik ARS COMTAP®
▪ Napęd silnikowy ED TAPMOTION®
▪ Wał napędowy z elementami połączeniowymi i przekładnią stożkową
▪ Dokumentacja techniczna

Ważne uwagi:
▪ Należy sprawdzić kompletność przesyłki na podstawie dokumentacji

przewozowej.
▪ Części należy przechowywać w suchym miejscu do czasu montażu.
▪ Produkt musi pozostać w swoim hermetycznym opakowaniu ochron-

nym; można go wyjąć z opakowania jedynie bezpośrednio przed monta-
żem.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Pakowanie, transport i prze-
chowywanie”.

Przełącznik ARS COMTAP®

Opis działania

Przełącznik ARS COMTAP® jest stosowany do odwracania biegunowości
uzwojenia podczas pracy transformatora. W trakcie tego procesu prąd prze-
pływający jest komutowany z jednej ścieżki prądowej na inną ścieżkę o tym
samym potencjale.

Przełącznik ten ma zawsze 2 pozycje robocze.

Przełączanie przełącznika ARS z jednej pozycji roboczej na kolejną jest wy-
konywane przy użyciu napędu silnikowego ED TAPMOTION®.

Przełącznik ARS COMTAP® może być używany w różnych zastosowaniach
wraz z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Przełącznik ARS jest
używany przede wszystkim do odwracania biegunowości napięcia regulacyj-
nego w zastosowaniach, w których występują szerokie zakresy regulacji (np.
transformatory z przesunięciem fazy).

W tych zastosowaniach podobciążeniowego przełącznika zaczepów z wy-
bierakiem regulacji odwracalnej, w których zdolność regulacji wybieraka wy-
kracza poza dopuszczalny zakres, można wraz z przełącznikiem ARS COM-
TAP® używać podobciążeniowego przełącznika zaczepów bez wybieraka.

3
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Konfiguracja/modele

Przełącznik ARS COMTAP® jest produkowany jako przełącznik jedno- i trzy-
fazowy o maksymalnym dopuszczalnym znamionowym prądzie przepływają-
cym 2400 A.

Konstrukcję przełącznika ARS COMTAP®, a także oznaczenie jego głów-
nych części przedstawiono na rysunkach montażowych w załączniku (patrz
strona [► 33]).

Rysunek 1: Przełącznik ARS COMTAP®

1 Urządzenie nadzorujące prze-
łączanie zaczepów z wzierni-
kiem dla wskaźnika położenia

2 Głownia przełącznika ARS
COMTAP®

3 Górna przekładnia 4 Zacisk
5 Klatka przełącznika ARS

COMTAP®
6 Podstawa cylindryczna

3.2.2
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Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się na głowni przełącznika ARS COMTAP®.

Rysunek 2: Położenie tabliczki znamionowej

Urządzenia ochronne

Urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów

Przełącznik ARS COMTAP® jest wyposażony w urządzenie nadzorujące
przełączanie zaczepów, które jest zamontowane w obudowie na głowni tego
przełącznika (patrz strona [► 36]).

W zależności od zastosowania urządzenie nadzorujące przełączanie zacze-
pów może pełnić różne funkcje bezpieczeństwa w połączeniu z napędem sil-
nikowym i z powiązanymi podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów.

Wspomniane funkcje bezpieczeństwa są określane w sposób wiążący osob-
no dla każdej dostawy w zależności od zastosowania i dokumentowane w
odnośnym opisie funkcjonalnym.

Elektryczne styki aktywujące/blokujące

W przypadku łączenia przełącznika ARS COMTAP® z podobciążeniowymi
przełącznikami zaczepów przełącznik ARS może być uruchamiany wyłącz-
nie w określonej pozycji podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Ozna-
cza to, że może on być uruchamiany wyłącznie po odłączeniu wszystkich uz-
wojeń uzwojenia regulacyjnego podobciążeniowego przełącznika zaczepów
i gdy napięcie na odpowiednim uzwojeniu jest równe zero.

Z tego powodu w celu zapobieżenia niedozwolonym operacjom przełączania
stosowana jest wzajemną blokada elektryczna podobciążeniowego przełącz-
nika zaczepów i przełącznika ARS COMTAP®.

Należy odnieść się do dokumentacji technicznej zamówienia, instrukcji doty-
czących bezpieczeństwa, jak i do opisu funkcjonalnego.

3.2.3
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Wał napędowy

Opis działania

Wał napędowy stanowi mechaniczne połączenie między napędem silniko-
wym a głownią podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zacze-
pów.

Przekładnia stożkowa zmienia kierunek z pionowego na poziomy (patrz ry-
sunek 892916).

W związku z tym pionowy wał napędowy musi być zamontowany między na-
pędem a przekładnią stożkową, natomiast poziomy — między przekładnią
stożkową a podobciążeniowym lub beznapięciowym przełącznikiem zacze-
pów.

3.3
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Budowa/wersje

Wał napędowy wykonany jest z prostopadłościennej rury; jest łączony przy
użyciu dwóch uchwytów sprzęgu i jednego sworznia sprzęgu z każdej z obu
stron napędowego/napędzanego końca wału podłączanego urządzenia.

Rysunek 3: Komponenty wału napędowego

1 Przekładnia stożkowa 2 Zacisk węża
3 Teleskopowa rura ochronna 4 Uchwyt sprzęgu
5 Rura prostopadłościenna 6 Sworzeń sprzęgu
7 Pierścień pośredni 8 Płyta osłonowa
9 Zacisk węża   

3.3.2
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Wał napędowy bez przegubu Cardana i bez izolatora

Rysunek 4: Wał napędowy bez przegubu Cardana i bez izolatora (= model zwykły)

Konfiguracja V 1 min. Łożysko pośrednie
Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe 2°)

536 mm W razie przekroczenia
wartości maksymalnej
2472 mm konieczne
jest zastosowanie ło-
żyska pośredniego.
V 1 ≤ 2472 mm (bez
łożyska pośredniego)
V 1 > 2472 mm (z ło-
żyskiem pośrednim)

3.3.2.1
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Wał napędowy bez przegubu Cardana i z izolatorem

Rysunek 5: Wał napędowy bez przegubu Cardana i z izolatorem (= model specjalny)

Konfiguracja V 1 min. Łożysko pośrednie
Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe 2°)

706 mm W razie przekroczenia
wartości maksymalnej
2472 mm konieczne
jest zastosowanie ło-
żyska pośredniego.
V 1 ≤ 2472 mm (bez
łożyska pośredniego)
V 1 > 2472 mm (z ło-
żyskiem pośrednim)

3.3.2.2
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Wał napędowy z przegubem Cardana i bez izolatora

Rysunek 6: Wał napędowy z przegubem Cardana i bez izolatora (= model specjalny)

Konfiguracja V 1 min.
[mm]

Łożysko pośrednie
do [mm]

Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe α = 20°)

798 V 1 > 2564

Wał napędowy z przegubem Cardana i z izolatorem

Rysunek 7: Wał napędowy z przegubem Cardana i z izolatorem (= model specjalny)

Konfiguracja V 1 min.
[mm]

Łożysko pośrednie
do [mm]

Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe α = 20°)

978 V 1 > 2772
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Uruchomienie transformatora w miejscu
eksploatacji

Sprawdzanie napędu silnikowego
Przed uruchomieniem transformatora powtórzyć testy działania napędu silni-
kowego zgodnie z opisem w instrukcji eksploatacji napędu silnikowego firmy
MR.

 OSTRZEŻENIE Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niepra-
widłowej obsługi!
► W żadnym wypadku nie wolno przekazywać transformatora do użytku,

jeśli funkcje podane w części „Wykonywanie testów napędu silnikowe-
go” nie działają w zadowalający sposób.

UWAGA
 

Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napę-
du silnikowego!
Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silniko-
wego z powodu obecności kondensatu w obudowie ochronnej napędu silni-
kowego!
► Obudowa ochronna napędu silnikowego powinna być zawsze szczelnie

zamknięta.
► W przypadku przestojów przed uruchomieniem dłuższych niż 8 tygodni

lub przerw eksploatacji trwających dłużej niż 2 tygodnie należy podłą-
czyć i włączyć grzałkę zapobiegającą kondensacji w napędzie silniko-
wym. Jeśli jest to niemożliwe (np. podczas transportu), w obudowie
ochronnej należy umieścić wystarczającą ilość środka pochłaniającego
wilgoć.

UWAGA
 

Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napę-
du silnikowego!
Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silniko-
wego z powodu nieprawidłowego użycia przetwornika położenia!
► Do przyłączy w module przetwornika położenia można podłączać wy-

łącznie obwody wymienione w rozdziale Parametry techniczne prze-
twornika położenia.

► Punkt przełączania przetwornika położenia w napędzie silnikowym nie
jest taki sam jak punkt przełączania dla operacji przełącznika mocy. Za-
leży on od typu przełącznika mocy. Należy uwzględnić to podczas pro-
jektowania obwodów blokad między napędem silnikowym a wyposaże-
niem zewnętrznym (np. wyłącznikiem automatycznym transformatora).

► Dlatego do celów zewnętrznego monitorowania, blokowania oraz stero-
wania nie należy używać sygnału przetwornika położenia, lecz zmiany
stanu zestyku „Przełącznik zaczepów w użyciu” przedstawionego na
schemacie połączeń.

4
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Wykonywanie próbnego przełączania zaczepów
Przed załączeniem transformatora pod napięcie konieczne jest wykonanie
testowych operacji przełączania, aby sprawdzić mechaniczne działanie prze-
łącznika ARS COMTAP®.

1.  NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Wyłączyć transformator po stronie górnego i
dolnego napięcia. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowo-
dować poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie mienia

2. Zablokować transformator, aby zapobiec niezamierzonemu ponownemu
uruchomieniu.

3. Zaczynając od pozycji regulacyjnej, wykonać testy przełączania zacze-
pów w całym zakresie ustawień.

4. W razie konieczności powtórzyć test przekładni transformatora.
5. UWAGA!  Upewnić się, że w każdej pozycji roboczej odczyt ze wskaźni-

ka położenia zaczepów napędu silnikowego i przełącznika ARS COM-
TAP® jest identyczny. Nieprawidłowo podłączony napęd silnikowy spo-
woduje uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP®.

Uruchomienie transformatora
Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu uruchomienia transforma-
tora:

1.  NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Upewnić się, że transformator został wyłą-
czony po stronie górnego i dolnego napięcia. Niezastosowanie się do
tego wymogu może spowodować poważne obrażenia ciała oraz uszko-
dzenie mienia

2. Podłączyć napęd do obwodu aktywującego wyłącznika automatycznego
transformatora.

3.  NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Upewnić się, że przełącznik ARS COM-
TAP® i napęd silnikowy znajdują się w tej samej pozycji roboczej.
Sprawdzić, czy wszystkie środki bezpieczeństwa są wdrożone. Niezas-
tosowanie się do tego wymogu spowoduje zagrożenie życia i uszkodze-
nie mienia podczas uruchamiania transformatora.

4. Uruchomić transformator.
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Eksploatacja
W poniższych punktach opisano sposób eksploatacji przełącznika ARS
COMTAP®, a także sposób monitorowania tego przełącznika i napędu silni-
kowego.

Zakres temperatur

W przypadku stosowania oleju roślinnego jako płynu izolacyjnego dopusz-
czalny zakres temperatur roboczych przełączników DU DEETAP®/ARS
COMTAP® jest ograniczony. Należy przestrzegać odpowiednich informacji
podanych w odpowiednich dokumentach zleceń oraz na tabliczce znamio-
nowej napędu.

Przełączniki DU DEETAP®/ARS COMTAP® można użytkować w zakresie
obciążeń znamionowych przy temperaturze od -25°C do +105°C oraz —
zgodnie z normą IEC 60214-1 — do +115°C (podczas obsługi awaryjnej
transformatora zgodnie z normą IEC 60076-7). Jeśli podany zakres tempe-
ratur nie spełnia wymagań bieżącego zastosowania, należy skontaktować
się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Przełączanie przełącznika ARS COMTAP®
Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu przełączenia przełącznika
ARS COMTAP®:

1.  NIEBEZPIECZEŃSTWO!  W przypadku używania również podobcią-
żeniowego przełącznika zaczepów upewnić się, że wzajemna blokada
elektryczna podobciążeniowego przełącznika zaczepów i przełącznika
ARS COMTAP® działa w sposób prawidłowy i zabezpiecza przed nie-
dozwolonymi operacjami przełączania zaczepów. Upewnić się, że na-
stąpiło odłączenie wszystkich uzwojeń uzwojenia regulacyjnego podob-
ciążeniowego przełącznika zaczepów i że napięcie na uzwojeniu, które-
go biegunowość ma zostać zmieniona, jest równe zero. Patrz dokumen-
tacja techniczna zamówienia. Niezastosowanie się do tego wymogu
spowoduje zagrożenie wybuchem!

2. Przełączyć przełącznik ARS COMTAP® przy wykorzystaniu napędu sil-
nikowego.

5
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Uruchamianie napędu silnikowego korbą ręczną

 OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nieupoważniona obsługa napędu silnikowego korbą ręczną może spowodo-
wać śmierć lub poważne obrażenia ciała.
► Nigdy nie obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną

przed odłączeniem transformatora, jeśli zachodzi przypuszczenie, że
mogło dojść do usterki transformatora lub podobciążeniowego/bezna-
pięciowego przełącznika zaczepów.

► Nigdy nie używać korby ręcznej do zakończenia działania wymiany za-
czepów, które rozpoczęło się elektrycznie, ale nie zostało całkowicie
zakończone.

► Jeśli trudno jest poruszyć korbę ręczną, należy zaprzestać jej używa-
nia.

► Podczas obsługi napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej nigdy
nie wolno zmieniać kierunku obrotu.

► Jeśli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy podobciążeniowy/bezna-
pięciowy przełącznik zaczepów jest we właściwym stanie technicznym
lub wątpliwości dotyczące przyczyny usterki w napędzie silnikowym,
należy natychmiast skontaktować się z działem serwisowym firmy Ma-
schinenfabrik Reinhausen GmbH.

► Aby obsługiwać napęd silnikowy ręcznie, należy korzystać wyłącznie z
korby ręcznej zamontowanej na napędzie silnikowym.

Informacje o naprawie usterek znajdują się w rozdziale „Usuwanie usterek”.

Normalne działanie

W trakcie normalnego działania nie ma potrzeby obsługiwania urządzenia
korbą ręczną. Korba ręczna jest przede wszystkim potrzebna podczas insta-
lacji lub do testów w stacji transformatorowej.

Stosowanie korby ręcznej do obsługi napędu silnikowego jest dozwolone, je-
śli transformator jest odłączony, np. do zadań konserwacyjnych, jeśli nie
można wykryć usterek na transformatorze lub na podobciążeniowym/bezna-
pięciowym przełączniku zaczepów, a poprzednia operacja przełączania za-
czepów zakończyła się poprawnie.

Wyjątek dotyczący działania awaryjnego

Działanie jest traktowane jako działanie awaryjne, jeśli operacja przełącza-
nia zaczepów jest niezbędnie konieczna w momencie, gdy transformator jest
zasilany, mimo usterki w napędzie silnikowym. W takim przypadku należy
przestrzegać ostrzeżeń wymienionych powyżej.

Obsługa napędu silnikowego korbą ręczną

Aby wykonać operację przełączania zaczepów korbą ręczną, należy postę-
pować zgodnie z poniższą procedurą:
1. Otworzyć drzwi obudowy ochronnej napędu silnikowego.

5.3
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2. Wyłączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja 0).
3. Włożyć korbę ręczną zamontowaną w napędzie silnikowym w otwór w

górnej płycie osłonowej.
ð Wbudowany przełącznik blokady korby ręcznej przerwie obwód sil-

nika na dwóch biegunach. Obwód sterowania nie zostanie przerwa-
ny:

4. UWAGA!  Obracać w jednym kierunku za pomocą dźwigni ręcznej, aż
wskazówka jeden raz w całości obróci się dookoła wskaźnika przełącze-
nia zaczepów i ponownie znajdzie się na środku obszaru oznaczonego
na szaro na wskaźniku przełączenia zaczepów.. W przeciwnym razie
operacja przełączenia zaczepów nie zostanie zakończona prawidłowo,
co może spowodować uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika
zaczepów oraz transformatora.
ð Operacja przełączenia zaczepów została zakończona.

5. Wyjąć korbę ręczną i umieścić z powrotem w uchwycie.
6. Włączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja I).
7. Zamknąć drzwi obudowy ochronnej napędu silnikowego.

Monitorowanie działania
Monitorowanie przełącznika ARS COMTAP® oraz napędu silnikowego ogra-
nicza się do sporadycznych oględzin napędu i głowni przełącznika. Ze
względu na wydajność pracy te kontrole wzrokowe można łączyć ze zwykły-
mi kontrolami transformatora.

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
▪ Brak wycieków oleju w punktach uszczelniających głowni przełącznika

ARS COMTAP®
▪ Uszczelki obudowy ochronnej napędu silnikowego
▪ Prawidłowość działania zainstalowanej grzałki elektrycznej w obudowie

ochronnej napędu silnikowego

Oleje izolacyjne w transformatorze muszą być monitorowane przez operato-
ra zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

5.4
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Przeglądy

Środki ostrożności

 OSTRZEŻENIE Ryzyko śmierci i poważnych obrażeń ciała!
Transformator i elementy przełącznika ARS załączone pod napięcie mogą
powodować śmierć lub poważne obrażenia ciała podczas prac konserwa-
cyjnych!
► Przestrzeganie następujących środków ostrożności jest obowiązkowe.

1. Wyłączyć transformator po stronie górnego i dolnego napięcia.
2. Zablokować transformator, aby zapobiec niezamierzonemu ponownemu

uruchomieniu.
3. Upewnić się, że żaden podzespół nie jest pod napięciem.
4. W sposób widoczny podłączyć wszystkie zaciski transformatora do uzie-

mienia (przewody uziemiające, odłączniki uziemiające) i zewrzeć je.
5. Zakryć lub odgrodzić sąsiednie części pod napięciem.

Przeglądy
Przełącznik ARS COMTAP® jest zasadniczo bezobsługowy. Trwałość me-
chaniczna tego przełącznika wynosi 100 000 operacji przełączania zacze-
pów. Trwałość łączeniowa zależy od zastosowania i może być różna (weryfi-
kacja przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH odbywa się na etapie
zamówienia). Określona trwałość łączeniowa znajduje się na etykiecie w na-
pędzie silnikowym ED TAPMOTION®.

Zalecamy zlecenie przeglądu naszemu działowi serwisowemu. W takim
przypadku, oprócz prawidłowego wykonania wszystkich prac, niektóre po-
dzespoły zostaną zmodernizowane do najnowszego stanu technologicznego
i produkcyjnego.

Jeżeli przegląd nie jest wykonywany przez nasz dział serwisowy, pracownicy
wykonujący przegląd muszą być przeszkoleni przez firmę Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH lub muszą mieć inne odpowiednie kwalifikacje do wyko-
nywania tych zadań. W takich przypadkach prosimy o przesłanie nam rapor-
tu na temat wykonanego przeglądu, abyśmy mogli zaktualizować naszą do-
kumentację przeglądów. W zapytaniach dotyczących części zamiennych na-
leży podawać numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa na przełączniku
ARS COMTAP® i na napędzie silnikowym) oraz liczbę operacji przełączania
zaczepów.

Ponowne uruchomienie po przeglądzie

Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu ponownego uruchomienia
transformatora po przeglądzie:
1. Upewnić się, że przełącznik ARS COMTAP® oraz napęd silnikowy zos-

tały prawidłowo wycentrowane (patrz strona).

6
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2.  NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Upewnić się, że przełącznik ARS COM-
TAP® i napęd silnikowy znajdują się w tej samej pozycji roboczej.
Sprawdzić, czy wszystkie środki bezpieczeństwa są wdrożone. Niezas-
tosowanie się do tego wymogu spowoduje zagrożenie życia i uszkodze-
nie mienia podczas uruchamiania transformatora.

3. Wykonać test przekładni transformatora (patrz strona) i napełnić trans-
formator olejem (patrz strona).

4. Uruchomić transformator.
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Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek działania gazów wy-
buchowych znajdujących się pod pokrywą głowni przełącznika ARS COM-
TAP®!
► Należy dopilnować, aby w bezpośrednim otoczeniu nie było otwartego

ognia, gorących powierzchni ani iskier (na przykład powodowanych
przez wyładowania elektrostatyczne) ani możliwości ich wystąpienia.

► Przed zdjęciem pokrywy głowni przełącznika ARS COMTAP® wyłączyć
spod napięcia wszystkie obwody pomocnicze (takie jak urządzenie
nadzorujące przełączanie zaczepów).

► Podczas wykonywania prac nie używać żadnych urządzeń elektrycz-
nych (np. klucze udarowe mogą powodować iskrzenie).

► Używać wyłącznie przewodzących i uziemionych węży, rur i pomp, któ-
re są zatwierdzone do cieczy łatwopalnych.

UWAGA
 

Uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP® i transformatora!
Aktywacja urządzenia ochronnego może wskazywać na uszkodzenie prze-
łącznika ARS COMTAP® i transformatora! Nie wolno włączać zasilania
transformatora bez uprzedniego wykonania testów!
► Po aktywacji urządzenia ochronnego należy sprawdzić przełącznik

ARS COMTAP® i transformator.
► Urządzeń nie wolno ponownie używać, jeśli nie ma pewności, że prze-

łącznik ARS COMTAP® i transformator są sprawne.

Poniższa tabela ma służyć pomocą podczas wykrywania usterek oraz ewen-
tualnego ich usuwania.

W przypadku usterek przełącznika ARS COMTAP® i napędu silnikowego,
których nie można łatwo usunąć na miejscu, albo jeśli nastąpiła aktywacja
urządzenia zabezpieczającego, należy poinformować autoryzowanego
przedstawiciela firmy MR, producenta transformatora lub skontaktować się
bezpośrednio z naszą firmą:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technical Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 94140 90-0
Faks: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Objawy usterki Czynność
Aktywacja urządzenia nadzorującego przełączanie
zaczepów

Skontaktować się z firmą MR.

7
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Objawy usterki Czynność
Aktywacja wyłącznika ochronnego silnika w napę-
dzie silnikowym

Patrz rozdział „Usuwanie usterek” w instrukcji eks-
ploatacji napędu silnikowego ED TAPMOTION®.

Przełącznik ARS COMTAP® nie przełącza położe-
nia zaczepów (powolne działanie, przyciski w
górę/w dół nie działają)

Skontaktować się z firmą MR.

Brak zmiany napięcia na transformatorze pomimo
zmiany położenia napędu silnikowego

Skontaktować się z firmą MR.

Różnice wskazań między wskaźnikiem położenia
na napędzie silnikowym a wskaźnikiem przełączni-
ka ARS COMTAP®

Skontaktować się z firmą MR.

Hałasy z wału napędowego lub napędu silnikowego
przy zmianie położenia zaczepów

Zapewnić prawidłowe zamontowanie wału napędo-
wego zgodnie z jego instrukcją eksploatacji. Spraw-
dzić, czy zaciski węży i płyty osłonowe są prawidło-
wo założone. W przypadku hałasu z napędu silni-
kowego skontaktować się z firmą MR.

Ostrzeżenie lub aktywacja przekaźnika Buchholza
na transformatorze

Powiadomić producenta transformatora.

Odchylenie od wymaganej wartości podczas po-
miaru rezystancji uzwojenia transformatora

Skontaktować się z producentem transformatora i,
jeśli to konieczne, z firmą MR. Podać zmierzone
wartości.

Odchylenie od wymaganej wartości podczas anali-
zy rozpuszczonego gazu (olej transformatorowy)

Skontaktować się z producentem transformatora i,
jeśli to konieczne, z firmą MR. Podać zmierzone
wartości.

Odchylenie od wymaganej wartości podczas testu
przekładni transformatora

Skontaktować się z producentem transformatora i,
jeśli to konieczne, z firmą MR. Podać zmierzone
wartości.

Tabela 6: Usuwanie usterek
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Rysunki

Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy (732771)

8
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Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy,
konstrukcja dzwonowa kadzi (733023)

8.2



8 Rysunki

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 354434052/01 PL COMTAP® ARS

Przełącznik ARS COMTAP®, pozycja konstrukcji wsporczej
(element wsporczy, 735714)
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Przełącznik ARS COMTAP®, urządzenie nadzorujące
przełączanie zaczepów (726977)
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Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący (725857)8.5
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Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący wykonany
przez klienta (742013)
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Przełącznik ARS COMTAP®, szablon traserski (726728)8.7
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Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na
dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z preferencjami
użytkownika, 732773_1)
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Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na
dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z preferencjami
użytkownika, 732773_2)
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Przełącznik ARS COMTAP®, głownia z górną przekładnią
(725737)
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Przełącznik ARS COMTAP®, zacisk (734095)8.11
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COMTAP® ARS, przewody połączeniowe (10015335)8.12
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Przełącznik ARS COMTAP®, poziomy wał napędowy
(wymiary graniczne, 778664_2)
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Przełącznik ARS COMTAP®, zakres obrotu górnej
przekładni (732769_2)
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Przełącznik ARS COMTAP®, rysunki uzupełniające
(734087)
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Przekładnia stożkowa CD 6400, rysunek wymiarowy
(892916)
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Osprzęt do podnoszenia (72673703)
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