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1 Giriş

1 Giriş
Bu teknik doküman ürünü güvenli ve nizamına uygun bir şekilde monte etmek, bağlamak, işletime almak ve denetlemek için ayrıntılı açıklamalar içerir.
Ayrıca, güvenlik uyarıları ve ürün ile ilgili genel bilgiler içerir.
Bu teknik dokümanın hedef grubu, yalnızca eğitimli ve yetkili uzman personelden oluşur.

1.1 Geçerlilik
Bu teknik doküman, sabit akım değerlendirmesine yönelik analog konum
göstergesi için geçerlidir.

1.2 Üretici
Bu ürünün üreticisi:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Faks: (+49) 9 41/40 90-7001
E-posta: sales@reinhausen.com
Gerekli olması halinde bu adresten ürünle ilgili daha fazla bilgiyi ve bu teknik
dokümanın diğer baskılarını temin edebilirsiniz.

1.3 Değişiklik yapma hakları
Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, baskı tarihinde onaylanmış olan teknik spesifikasyonlardır. Önemli değişiklikleri teknik dokümanın yeni bir sayısında dikkate alınır.
Bu teknik dokümanın doküman numarası ve versiyon numarası dipnotta belirtilmiştir.

1.4 Eksiksizlik
Bu teknik doküman, birlikte geçerli olan dokümanlar ile birlikte eksiksizdir.

1.5 Birlikte geçerli olan dokümanlar
Bu teknik dokümana ek olarak, aşağıdaki dokümanlar geçerlidir:
▪

Ölçülü çizimler

Ayrıca, genel olarak yürürlükte olan kanun, standart ve yönergelerle birlikte,
ürünün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan kazaların önlenmesi ve çevrenin
korunmasına ilişkin mevzuatı da dikkate alınız.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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1.6 Saklama yeri
Bu teknik doküman ve bu dokümanlar birlikte geçerli olan diğer tüm dokümanlar, kullanım için her zaman erişilebilir olacak bir şekilde hazırda saklanmalıdır.

1.7 Gösterim kuralları
Bu bölüm, kullanılan sembollere ve metin vurgularına genel bir bakışı içermektedir.

1.7.1 Uyarı konsepti
Bu teknik dokümanda uyarı işaretleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
1.7.1.1 Bölümle ilgili uyarı işareti
Bölümle ilgili uyarı işaretleri, bu teknik doküman içerisindeki bütün bir bölümle veya kısımlarla, alt bölümlerle ya da birçok paragrafla ilgilidir. Bölümle ilgili
uyarı işaretleri, aşağıda yer alan örneğe göre yapılandırılmıştır:

UYARI

Tehlikenin türü ve kaynağı
Sonuçlar
► Önlem
► Önlem

1.7.1.2 Tümleşik uyarı
Yerleşik uyarılar, bir bölüm içerisindeki belirli bir kısımla ilgilidir. Bu uyarı işaretleri, bölümle ilgili uyarı işaretlerine göre daha küçük bilgilendirme birimleri
için geçerlidir. Yerleşik uyarı işaretleri, aşağıda yer alan örneğe göre yapılandırılmıştır:
TEHLİKE! Tehlikeli bir durumu önlemeye yönelik eylem talimatı.
1.7.1.3 İşaret sözcükleri ve piktogramlar
Aşağıdaki işaret sözcükleri kullanılır:
İşaret sözcüğü

Anlamı

TEHLİKE

Önlenmediği taktirde ölüme veya ağır yaralanmaya yol
açan tehlikeli bir durumu tanımlar.
Önlenmediği taktirde ölüme veya ağır yaralanmaya yol
açabilecek tehlikeli bir durumu tanımlar.

UYARI
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İşaret sözcüğü

Anlamı

DİKKAT

Önlenmediği taktirde ağır yaralanmalara yol açabilecek
tehlikeli bir durumu tanımlar.
Maddi hasarların önlenmesine yönelik önlemleri tanımlar.

BİLGİ

Tablo 1: Uyarı işaretlerindeki işaret sözcükleri

Tehlikelere karşı piktogramlar ile uyarılır:
Piktogram

Anlamı
Tehlikeli bir yere karşı uyarı

Tehlikeli elektrik gerilimine karşı uyarı

Yanıcı maddelere karşı uyarı

Devrilme tehlikesine karşı uyarı

Tablo 2: Uyarı işaretlerindeki piktogramlar

1.7.2 Bilgi konsepti
Bilgiler, belirli işlemlerin kolaylaştırılması ve bu işlemlerin daha iyi anlaşılmaları için sağlanır. Bu teknik dokümanda bilgiler, aşağıdaki desene göre düzenlenmiştir:
Önemli bilgiler.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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2 Güvenlik
2.1 Genel güvenlik bilgileri
Bu teknik doküman ürünü güvenli ve nizamına uygun bir şekilde monte etmek, bağlamak, işletime almak ve denetlemek için ayrıntılı açıklamalar içerir.
▪

Ürün hakkında bilgi sahibi olmak için bu teknik dokümanı dikkatli bir şekilde okuyun.

▪

Özellikle bu bölümde yer alan bilgileri dikkate alın.

2.2 Amacına uygun kullanım
Ürün ve ürün ile birlikte teslim edilen tertibatlarla özel aletler, teslimat esnasında geçerli olan kanunlar, düzenlemeler, normlar ve özellikle geçerli olan
güvenlik gereklilikleri ve sağlık gereklilikleri uyarıncadır.
Ürünün amacına uygun kullanılması ve bu teknik dokümanda belirtilen şart
ve koşulların yanı sıra teknik dokümana ve ürüne eklenen uyarı işaretlerinin
yerine getirilmesi halinde ürün kişiler, maddi değeri olan eşyalar ve çevre için
herhangi bir tehlike oluşturmaz. Bu teslimattan montaja, işletimden söküme
ve elden çıkarmaya kadar ürünün tüm kullanım ömrü için geçerlidir.
İşletimsel kalite güvence sistemi, özellikle güvenlik gerekliliklerinin ve sağlık
gerekliliklerinin yerine getirilmesi bakımından olmak üzere sürekli yüksek bir
kalite standardı sağlar.
Aşağıda belirtilenler, amaca uygun kullanım olarak kabul edilir:
▪

Ürünü yalnızca bu teknik dokümana, üzerinde mutabakat sağlanan teslimat koşullarına ve teknik verilere uygun bir şekilde işletin

▪

Ürünle birlikte teslim edilen düzenekleri ve özel aletleri, yalnızca öngörülen amaç için ve bu teknik dokümanın kural ve esaslarına uygun bir şekilde kullanın

▪

Ürünü yalnızca siparişin temelini oluşturan transformatör için kullanın

▪

Yük altında kademe değiştirici ve yük altında kademe değiştirici aksamının bir siparişle ilgili set olarak teslim edilmesi durumunda, yük altında
kademe değiştirici ile yük altında kademe değiştirici aksamının (tahrik
ünitesi, tahrik mili, dik açılı redüktör, koruyucu röle vs.) seri numaraları
birbiriyle eşleşmelidir.

2.3 Amacına uygun olmayan kullanım
Ürünün Amacına Uygun Kullanım bölümünde tanımlanandan farklı bir şekilde kullanılması, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Ayrıca
şunlara da dikkat edin:
▪

8

Çabuk tutuşabilen ya da patlayıcı gazlar, buharlar veya tozlar nedeniyle
patlama ve yangın tehlikesi. Ürünü patlama tehlikesi bulunan alanlarda
çalıştırmayın.
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▪

Ürün üzerinde izin verilmeyen ya da usulüne uygun olmayan değişiklikler yapılması, yaralanmalara, maddi hasarlara ve işlev bozukluklarına
yol açabilir. Yalnızca Maschinenfabrik Reinhausen GmbH şirketinin onayını aldıktan sonra ürün üzerinde değişiklik yapın.

2.4 Personelin kalifikasyonu
Ürün yalnızca gerekli çalışmaların eğitimli uzman kişiler tarafından yapıldığı,
elektrikli enerji teknolojisi sistemlerinde ve tertibatlarında kullanım için öngörülmüştür. Uzman kişiler bu tür ürünlerin kurulumu, montajı, işletime alınması
ve çalıştırılması hakkında bilgi sahibi olan kişilerdir.

2.5 İşletmecinin özen yükümlülüğü
Kazaların, arızaların, kaza sonucu oluşan hasarların ve izin verilmeyen şekilde çevreye zarar verilmesinin önlenmesi için, ürünün ve ürün parçalarının
nakliyesinden, montajından, işletiminden, bakım ve onarımından ve bertaraf
edilmesinden sorumlu olanlar, aşağıda belirtilenleri sağlamak zorundadır:
▪

Tüm uyarı işaretleri ve tehlikelerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır

▪

Personel düzenli aralıklarla iş güvenliği, işletim kılavuzu ve özellikle de
işletim kılavuzunda yer alan güvenlik uyarıları kapsamındaki tüm konular hakkında bilgilendirilmelidir

▪

Güvenli çalışmaya yönelik kurallar ve işletme talimatları ve ayrıca kaza
ve yangın gibi durumlarda personelin tutumuna ilişkin gerekli bilgiler, her
zaman kolay erişilebilir bir şekilde muhafaza edilmeli ve gerekli olması
halinde işletmede uygun yerlere asılmalıdır

▪

Ürün yalnızca kusursuz, işlevsel durumda işletilmeli ve özellikle güvenlik
tertibatları işlevsellikleri bakımından düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir

▪

Yalnızca üretici tarafından onaylı yedek parçalar, yağlama maddeleri ve
yardımcı maddeler kullanılmalıdır

▪

Belirtilen işletim koşulları ve kurulum yeri ile ilgili talepler dikkate alınmalıdır

▪

Zaruri olan tüm cihaz ve ilgili faaliyet için gerekli olan kişisel koruyucu
ekipmanlar, ilgililerin kullanımına sunulmalıdır

▪

Öngörülen bakım periyotlarına ve ilgili yönergelere uyulmalıdır

▪

Ürünün montaj, elektrik bağlantısı ve işletime alma çalışmalarının bu
teknik dokümana uygun olarak yalnızca vasıflı, eğitim almış personel tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır

▪

İşletmeci, ürünün amacına uygun şekilde kullanılması için gereken özeni
göstermelidir

2.6 Kişisel koruyucu ekipman
Çalışmalar esnasında sağlık için tehlikeli en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipmanlar giyilmeli/takılmalıdır.
▪

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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▪

Çalışma alanında kişisel koruyucu ekipman ile ilgili mevcut olan uyarılar
dikkate alınmalıdır.
Prensip itibarıyla kullanılmalıdır
Koruyucu iş giysileri
Düşük yırtılma dayanıklılığına sahip, dar
kollu ve çıkıntılı kısımları olmayan, dar
oturan iş giysileri. Özellikle hareketli makine parçalarına takılıp sıkışmaya karşı koruma sağlar.
Yüzük, kolye veya başka takılar takılmamalıdır.
Koruyucu ayakkabılar
Düşen ağır parçalara ve kaygan zeminde
kaymaya karşı korunmak amacıyla.

Tablo 3: Prensip itibarıyla kullanılması gereken koruyucu ekipman

Özel ortam koşullarında
kullanılmalıdır

Özel ortam koşullarında özel koruyucu
ekipmanlar kullanılmalıdır.
Bu ekipman, ortama bağlı olarak seçilmelidir.
Koruyucu gözlük
Gözleri uçuşan parçalara ve sıçrayan sıvılara karşı korumak için.
Koruyucu kask
Düşen veya uçuşan parça ve malzemelere karşı korunmak için.
Kulaklık
İşitme hasarlarına karşı korunmak için.

Tablo 4: Özel ortam koşullarında kullanılması gereken koruyucu ekipman
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3 Ürün tanımı
Bu bölümde, ürünün yapısı ve çalışma şekli ile ilgili bir genel bakış bulabilirsiniz.

3.1 Fonksiyon açıklaması
Konum göstergesi, istenilen herhangi bir yerde, genellikle de kontrol kabininde, motor tahrikinin ya da kademe değiştiricinin güncel konumunu gösterir.
Motor tahrikinin her konumu için, konum bildirim devre kartının üzerinde,
kontak kolu tarafından harekete geçirilen bir kumanda alanı bulunmaktadır.
Bu kumanda alanları, konum bildirim kablosu aracılığıyla direnç tipi bir konum bildirim modülüne bağlanmıştır.
Konum bildirim modülünde, konuma göre değişen bir direnç değeri, motor
tahrikindeki bir ölçüm değeri konvertörünün girişine gönderilir. Ölçüm değeri
konvertörü, direnç giriş sinyalini bir sabit akım sinyaline dönüştürür (örn.
4...20 mA). Ölçüm değeri konvertörünün giriş sinyali, genel olarak kademe
başına 10 Ω ile belirlenir. Çıkış sinyali değişken olarak belirlenebilir. Standart
olarak 4…20 mA geçerlidir. Gösterge cihazı çıkış sinyaline uyarlanır ve böylelikle sabit akım sinyaline bağlı olarak, motor tahrikinin konumunu gösterir.

3.1.1 Direnç tipi konum bildirim donanımı
Motor tahrikinde, direnç tipi bir konum bildirim donanımı gereklidir. Direnç
kontaklarının sırası (kademe başına 10 Ohm), istenen konumların sayısına
göre düzenlenmiş olmalıdır.
Bunun dışında, motor tahrikinde direnç sinyalini sabit akım sinyaline dönüştüren bir ölçüm değeri konvertörü öngörülmüştür (4...20 mA).
Ölçüm değeri konvertörünün çıkış sinyali, bir sinyal hattı üzerinden gösterge
cihazına bağlanır.

3.2 Teslimat kapsamı
Ürün, neme karşı korunmuş bir şekilde ambalajlı ve aşağıdaki gibi teslim edilir:
▪

Sabit akım değerlendirmesi için analog konum göstergesi

▪

İşletim Kılavuzu

Aşağıdakileri dikkate alın:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

▪

Sevk evrakları yardımıyla teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol
edin

▪

Montaj işlemine kadar parçaları kuru bir yerde depolayın

▪

Ürünü hava sızdırmaz koruyucu kılıf içerisinde ambalajlı durumda bırakın ve ancak montaj işleminden hemen önce ambalajından çıkartın
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3.3 Yapı
Aktarım oranı uzaktan kumandalı motor tahrikine sahip kademe değiştiricilerle değiştirilen transformatörlerde, kademe değiştiricinin işletim konumlarının
kontrol kabininde gösterilmesi gereklidir.
Sabit akım değerlendirmesine yönelik kare veya dikdörtgen tasarımlı konum
göstergeleri, ek bir güç kaynağı ünitesine gereksinim duymazlar.
Tip levhası, mahfazanın arka tarafında bulunmaktadır.

3.4 Bağlantı
3.4.1 Kare tip konum göstergesi
Standart bağlantı
17 (+) ve 18 (-) terminalleri (X1:211 (-) ve X1:212 (+) terminalleri), motor tahrikindeki ölçüm değeri konvertörünün çıkış sinyaline bağlanırlar.
Terminaller 17 (+)
Terminaller 18 (-)

12

Sabit akım girişi +
Sabit akım çıkışı -
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4 Ambalaj, nakliye ve depolama
4.1 Ambalaj
4.1.1 Uygunluk, yapı ve hazırlanması
Ürünün ambalajlanması, sağlam bir karton koli içerisine yapılmaktadır. Bu
ambalaj, gönderilen ürünlerin öngörülen nakliye konumunda emniyetli bir şekilde durmasını ve ürünün hiçbir parçasının nakliye aracının yükleme alanına
veya boşaltma işleminden sonra zemine temas etmemesini sağlamaktadır.
Karton, maks. 10 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Ürün, kolinin içinde beslemeler aracılığıyla istenmeyen kaymalara karşı sabitlenmiş ve sarsıntılara karşı koruma altına alınmıştır.

4.1.2 İşaretlemeler
Ambalaj üzerinde güvenli nakliye ve kurallara uygun depolama ile ilgili bilgiler içeren işaretlemeler bulunmaktadır. Tehlikeli olmayan ürünlerin sevkiyatı
için aşağıdaki piktogramlar geçerlidir. Bu piktogramlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Nemden koruyun

Üst

Kırılabilir

Buradan
kaldırın

Ağırlık merkezi

Tablo 5: Sevkiyat için geçerli olan piktogramlar

4.2 Gönderilerin nakliyesi, teslim alınması ve ilgili işlemler
Sallanma ve darbe yüklerinin yanı sıra, nakliye esnasında çarpma yükleri de
dikkate alınmalıdır. Olası hasarları önlemek için düşme, devrilme, yıkılma ve
çarpma durumları önlenmelidir.
Bir sandığın devrilmesi, belirli bir yükseklikten düşmesi (örn. bir kaldırma aracının kopması sonucu) ya da frenleme olmaksızın düşmesi durumunda, ağırlıktan bağımsız bir hasar meydana gelmesi beklenmelidir.
Sevk edilen her gönderi, alıcı tarafından teslim alınmadan önce (teslim alma
onayı) aşağıdaki açılardan kontrol edilmelidir:
▪

Sevk irsaliyesine göre eksiksizlik

▪

Her türlü dış hasar.

Kontroller, boşaltma işleminden sonra, sandığa veya nakliye konteynırına
tüm yönlerden ulaşılabildiğinde yapılmalıdır.
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4 Ambalaj, nakliye ve depolama

Görünür hasarlar Gönderiyi teslim alırken haricen görülebilen nakliye hasarları tespit edecek
olursanız, aşağıda açıklandığı şekilde hareket edin:
▪

Tespit ettiğiniz nakliye hasarını derhal sevk belgelerine kaydedin ve teslim eden kişiden belgeyi imzalamasını isteyin.

▪

Ağır hasarlar, komple kayıp veya yüksek hasar masrafları söz konusu
olduğunda, derhal Maschinenfabrik Reinhausen'ın satış departmanını
ve ilgili sigorta şirketini bilgilendirin.

▪

Hasarı tespit ettikten sonra nakliye şirketi veya nakliye sigortası tarafından bir inceleme yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilene kadar,
hasar durumunu daha fazla değiştirmeyin ve ambalaj malzemelerini de
mutlaka muhafaza edin.

▪

İlgili nakliye şirketi ile birlikte hasar olayı hakkında doğrudan yerinde tutanak tutun. Hasarla ilgili tazminat talebinde bulunmak için bu mutlaka
gereklidir!

▪

Mümkünse ambalajdaki ve ambalajlı üründeki hasarların fotoğraflarını
çekin. Nem (yağmur, kar, yoğuşma suyu) girişi sonucunda ambalajlı
üründe oluşan korozyon belirtileri için de bu durum geçerlidir.

▪

Sızdırmaz ambalajı da mutlaka kontrol edin.

Gizli hasarlar Sevkiyatı teslim aldıktan sonra ambalajı çıkardığınızda tespit ettiğiniz hasarlar durumunda (gizli hasarlar) aşağıdakileri uygulayın:
▪

Hasara neden olan kişinin hemen telefon aracılığıyla veya yazılı olarak
hasardan sorumlu olduğunu tespit edin ve bir hasar protokolü hazırlayın.

▪

Bunun için ilgili ülkede geçerli olan tarihleri dikkate alın. Bu konuda zamanında bilgi alın.

Gizli hasarlarda nakliye şirketini (veya hasara neden olan diğer şahısları) sorumlu tutmak çok nadir durumlarda mümkündür. Sigorta bakımından bu tür
bir hasar durumu, yalnızca sigorta koşullarında açıkça belirtilmesi halinde
başarılı ve olumlu bir şekilde sonuçlanabilir.

4.3 Gönderilerin depolanması
Depolama yerinin seçilmesi ve donatılması sırasında aşağıdakileri temin
edin:
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▪

Depolanan ürünler neme (sel, kar ve buzun erimesi sonucu oluşan su),
kire, sıçanlar, fareler, termitler vb. gibi zararlılara ve yetkisiz erişime karşı korunmalıdır.

▪

Zeminden gelen neme karşı korumak ve daha iyi havalandırma sağlamak amacıyla, sandıklar kalas ve paletler üzerine konulmalıdır.

▪

Alt zeminin yeterli taşıma kapasitesine sahip olması sağlanmalıdır.

▪

Ulaşım yolları açık tutulmalıdır.

▪

Depolanan ürünler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, ayrıca fırtınadan,
sağanak yağışlardan ve yoğun kar yağışlarından vb. sonra uygun önlemler alınmalıdır.

2220015/02 TR
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5 Konum göstergesinin takılması

5 Konum göstergesinin takılması
Cihazlar, ürünle birlikte teslim edilen vidalı millerle takılabilir.
1.

Tutucunun plastik sapını arkaya doğru yatırın.

2.

Vidalı mili cihazın arka tarafından tutucunun içerisine ittirin.

3.

Vidalı mili yana doğru döndürün.
20 mm'lik bir dağıtım tablosu kalınlığında, 1. kesim içerisine yana doğru
döndürün.
20…40 mm'lik bir dağıtım tablosu kalınlığında, 2. kesim içerisine yana
doğru döndürün.

4.

Vidalı mili katlayın.

5.

Cihazı dağıtım tablosu kesiminin içerisine ittirin.

6.

Vidalı mili kilitlenme noktasına kadar (cihaza 90°) dışa döndürün.
ð

Vidalı mil kilitlenir.

Daha kolay hareket eder hale getirmek için, sıkmadan önce vidalı mili hafifçe ileri geri çevirin.

7.

Vidalı mili el ile ya da küçük bir tornavidayla sıkın.

Vidalı miller diyagonal olarak yerleştirildiklerinden, "bitişik" bir montajda cihazlar arasında yer bulurlar.

Güç kaynağı, IEC 60715 uyarınca DIN rayına tespit etmek için tasarlanmıştır.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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6 Konum göstergelerinin ayarlanması

6 Konum göstergelerinin ayarlanması
Konum göstergeleri önceden ayarlanmıştır ve gerekirse sonradan ayarlama
yapılmalıdır.
İnce ayar, ön taraftan ayar cıvatası üzerinden gerçekleştirilir.
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1.

Bağlantıyı kontrol edin.

2.

Motor tahrikini minimum kumanda konumuna getirin.

3.

Konum göstergesinin ibresini ayar cıvatası yardımıyla kadranın başlangıç değerinin tam ortasına gelecek şekilde ayarlayın.

4.

Motor tahrikini maksimum konuma getirin.

5.

Göstergeyi kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın.

2220015/02 TR
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7 Teknik veriler

7 Teknik veriler
7.1 Yönetmelikler
DIN 43700
DIN 43701
DIN 43718
DIN 43802
DIN 16257
DIN 57410/VDE 0410
DIN 60051
DIN 0110

DIN 0411
DIN 40050
VDE/VDI 3540 Sayfa 2

Tabloya monte edilen cihazlar, nominal ölçüler
ve kesit ölçüleri
Elektriksel dağıtım tablosu ölçüm cihazları
Ön çerçeve ve ön paneller
Elektriksel ölçüm cihazları için kadranlar ve ibreler
Ölçüm cihazları için nominal konumlar ve konum işaretleri
Görüntüleyici ve yazıcı ölçüm cihazları ve aksesuarları için güvenlik kuralları
Doğrudan harekete geçen, görüntüleyici elektriksel ölçüm cihazları ve aksesuarları
Elektrikli ekipmanların hava açıklıklarının ve
atlama mesafelerinin boyutlandırılmasına ilişkin kurallar
Elektronik cihazlara yönelik koruyucu önlemler
Koruma türleri; elektrikli ekipmanlar için yabancı cisim koruması ve su koruması
Ölçüm cihazlarının, kumanda cihazlarının ve
ayar cihazlarının güvenilirliği (Cihazlar ve aksesuarlar için iklim sınıfları)

Tablo 6: Yönetmelikler

7.2 Mekanik veriler
Tasarım

Mahfaza malzemesi
Ön cam
Ön çerçeve rengi
Montaj konumu
Sabitleme
Montaj
Dağıtım tablosu kalınlığı
Bağlantı
Kablo kesiti
Gösterge ölçüleri

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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Dağıtım tablolarına, makine konsollarına ya da
mozaik ızgaralara monte etmek için mahfaza,
bitiştirilebilir
Polikarbonat, UL 94 V – 0 uyarınca damlamama ve kendiliğinden sönme özellikli
Tablo camı
siyah (RAL 9005 benzeri)
dikey ± 5°
Vidalı mil
Bitişik montaj mümkündür
≤ 40 mm
M4 vidalı altıgen pim ve sıkıştırma kelepçesi
maksimum 2,5 mm²
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7 Teknik veriler

Köprü devreli kare ön
çerçeve

Dağıtım tablosu kesiti

Çizimler

72 x 72 mm
96 x 96 mm
144 x 144 mm
Her birinin montaj derinliği 120 mm
68 x 68 mm
92 x 92 mm
138 x 138 mm
899030

Tablo 7: Mekanik veriler

7.3 Elektrik verileri
Ölçüm büyüklüğü
Doğru akım
DIN EN 60051'e göre aşırı yük sınırı
sürekli
1,2 katı
Maksimum 5 sn.
10 katı
Koruma sınıfı
II
Koruma türü
IP 20
İzolasyon grubu
VDE 0110'a göre A
Nominal izolasyon volta- 1000 V
jı
Test voltajı
50 Hz'de 3 kV, DIN 57410'a göre test süresi 1
dakika
Tablo 8: Elektrik verileri

7.4 Nominal koşullarda hassasiyet
Hassasiyet sınıfı
Nominal koşullar
Ortam sıcaklığı
Montaj konumu
Giriş büyüklüğü
Diğer
Faktörler
Montaj konumu
Manyetik dış alan

DIN EN 60051'e göre 1,5
23 °C ± 1 K
Nominal montaj konumu ± 1°
Ölçüm aralığı nominal değeri
DIN EN 60651
Ortam sıcaklığı -10 °C…+55 °C
Nominal montaj konumu ± 5°
0,5 mT

Tablo 9: Nominal koşullarda hassasiyet

7.5 Ortam koşulları
İklim uygunluğu
Çalışma alanı sıcaklığı

18

VDE/VDI 3540'a göre iklim sınıfı 3
-10 °C…+55 °C

2220015/02 TR
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7 Teknik veriler

Saklama sıcaklığı aralığı
Bağıl hava nemi
Darbe dayanımı
Sarsma dayanımı

-25 °C…+65 °C
Yıllık ortalama ≤ % 75, yoğuşma yok
15 g, 11 ms
2,5 g, 5…55 Hz

Tablo 10: Ortam koşulları
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8 Ek

8 Ek
8.1 Kare ön çerçeveli konum göstergesinin ölçülü çizimi
(899030)
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