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1 Introdução

1 Introdução
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar, conectar o produto de forma correta e segura, além de colocá-lo em funcionamento e monitorá-lo.
Além disso, são apresentadas instruções de segurança e informações gerais sobre o produto.
O público a quem esta documentação técnica se destina é exclusivamente o
pessoal técnico autorizado e treinado.

1.1 Fabricante
O fabricante do produto é:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 941 4090-0
E-Mail: sales@reinhausen.com
Se necessário, é possível receber mais informações sobre o produto e novas edições desta documentação técnica através desse endereço.

1.2 Integridade
Esta documentação técnica é completa somente se estiver acompanhada
dos documentos complementares.
Os seguintes documentos são complementares a esta documentação técnica:
▪ Esquemas de ligação
▪ Relatório de teste de rotina
▪ Folha suplementar
Além disso, observe as leis, normas e diretrizes gerais em vigor, assim como os regulamentos para prevenção de acidentes e proteção ambiental do
respectivo país de utilização.

1.3 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.
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1.4 Convenções de representação
1.4.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da forma descrita a seguir.
1.4.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos dentro
desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

ADVERTÊNCIA

Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.
► Medida
► Medida

1.4.1.2 Advertência incorporada
Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte dentro de uma seção. Estes avisos de advertência são válidos para unidades
de informação menores que os avisos de advertência específicos a seções.
As notas de advertência integradas são estruturadas conforme o seguinte
modelo:
PERIGO! Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.
1.4.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
São utilizadas as seguintes palavras de sinalização:
Palavra de si- Significado
nalização
PERIGO

Indica uma situação perigosa que causa a morte ou ferimentos
graves se não for evitada.

ADVERTÊNCIA

Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou ferimentos graves se não for evitada.

ATENÇÃO

Indica uma situação perigosa que pode causar ferimentos se não
for evitada.

AVISO

Indica medidas para evitar danos materiais.

Tabela 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência
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O alerta para os perigos é feito com pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis

Advertência do perigo de queda

Advertência de perigo de esmagamento

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.4.2 Sistema de informação
As informações têm como objetivo simplificar e melhorar o entendimento de
determinados processos. Nesta documentação técnica, as informações são
estruturadas segundo o seguinte modelo:
Informações importantes

1.4.3 Conceito de manuseio
Esta documentação técnica contém informações sobre procedimentos de
um só passo e de vários passos.
Informações sobre procedimentos de um só passo
As informações sobre procedimentos de um só passo de trabalho são estruturadas de acordo com o seguinte modelo:
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Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
► Passo 1 de 1.
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).
Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:
Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
1. Passo 1
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
2. Passo 2
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).

1.4.4 Convenções tipográficas
Nesta documentação técnica são utilizadas as seguintes convenções tipográficas:
Convenção tipográfica

Utilização

Exemplo

MAIÚSCULAS

Elementos de comando, interruptores

ON/OFF

[Parênteses]

Teclado de PC

[Ctrl] + [Alt]

Negrito

Elementos de comando Software

Pressionar o botão Avançar

…>…>…

Caminhos de menu

Parâmetros > Parâmetros de regulagem

Itálico

Mensagens de sistema, mensagens
de erro, sinais

Alarme Monitoramento de funcionamento disparado

[► Número da página].

Referência cruzada

[► 41].

Tabela 3: Convenções tipográficas
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2 Segurança
▪ Leia toda esta documentação técnica para conhecer bem o produto.
▪ Esta documentação técnica é parte integrante do produto.
▪ Leia e observe as informações de segurança deste capítulo.
▪ Leia e observe os avisos de advertência desta documentação técnica para evitar perigos relacionados ao funcionamento.
▪ O produto foi fabricado com a tecnologia mais avançada disponível. No
entanto, a utilização indevida pode acarretar perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

2.1 Utilização apropriada
O acionamento motorizado altera a posição de serviço de comutadores de
derivação em carga em transformadores de regulação para que corresponda às respectivas exigências operacionais. O acionamento motorizado é
destinado exclusivamente para a utilização em instalações e equipamentos
de energia elétrica. Com a utilização apropriada do produto e o respeito aos
requisitos e condições mencionadas nesta documentação técnica, assim como aos avisos de advertência contidos nesta documentação técnica e afixados no acionamento motorizado, não há perigo de ferimentos, danos materiais ou ambientais. Isso se aplica a toda a vida útil, desde a entrega, passando pela montagem e operação, e terminando na desmontagem e eliminação.
As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto exclusivamente conforme esta documentação técnica e
conforme as condições de entrega acordadas e dados técnicos.
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente
para o fim previsto e de acordo com as determinações desta documentação técnica.
▪ Utilize o produto exclusivamente para o transformador/comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado referente ao pedido.
▪ A norma válida para o produto e o respectivo ano de emissão encontram-se na placa de características.
▪ O número de série do comutador de derivação em carga/comutador de
derivação desenergizado deve coincidir com o dos acessórios do comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado (acionamento motorizado, eixo de transmissão, caixa de reenvio, relé de proteção, etc.) se esses produtos tiverem sido fornecidos como um conjunto
no mesmo pedido.
▪ Acione eletricamente o acionamento motorizado na operação normal de
forma remota.
▪ Em casos de operação especiais (por exemplo, durante trabalhos de manutenção), é possível também acionar o acionamento motorizado eletricamente no local, por meio da tecla giratória S3.
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▪ Nunca acione o acionamento motorizado eletricamente ou com a manivela antes que o transformador seja desligado da corrente se houver suspeita da existência de um erro no transformador ou no comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado. Mais informações podem ser encontradas no capítulo “Resolução de problemas”
[►Parágrafo 8, Página 51].
▪ A manivela fornecida serve para acionar o acionamento motorizado durante a instalação e durante testes no mecanismo do transformador ou
durante trabalhos de manutenção, quando o transformador está desligado da corrente.
▪ Detalhes para a utilização da manivela na operação de emergência em
transformadores sob tensão podem ser encontradas no capítulo “Operação” [►Parágrafo 7, Página 48].

2.2 Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o respectivo responsável pelo transporte, montagem, operação, conservação e eliminação do produto ou de peças do produto deve observar o seguinte:
Equipamento de proteção pessoal
O uso de roupas frouxas ou não adequadas aumenta o perigo de captura ou
enrolamento em partes rotativas e o perigo de que enganchem em partes
salientes. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Para executar essa atividade, é preciso utilizar o equipamento de proteção pessoal como um capacete, sapatos de proteção, etc.
▪ Nunca usar equipamento de proteção pessoal danificado.
▪ Nunca usar anéis, correntes nem adornos semelhantes.
▪ No caso de cabelos compridos, usar touca.
Área de trabalho
Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.
Secar o transformador
Se você secar o acionamento motorizado, esse poderá sofrer danos materiais e defeitos de funcionamento.
▪ Nunca seque o acionamento motorizado.
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Trabalhos na operação
O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu funcionamento correto.
▪ Realizar os trabalhos de inspeção e de manutenção e respeitar os intervalos de manutenção descritos nesta documentação técnica.
Abertura da manivela
Se você inserir a mão na abertura da manivela durante uma comutação, há
perigo de ferimentos por causa do eixo em rotação.
▪ Nunca insira a mão na abertura da manivela.
Proteger o acionamento motorizado
Ao abrir o acionamento motorizado durante a operação do acionamento motorizado, existe o perigo de um choque elétrico por causa de componentes
que conduzem tensão situados atrás da armação articulada.
▪ Durante a operação, proteger o acionamento motorizado com um cadeado contra abertura não autorizado.
▪ O acionamento motorizado pode ser aberto apenas por eletricistas qualificados.
Abrir a armação articulada
Se você abrir a armação articulada durante a operação do acionamento motorizado, existe o perigo de um choque elétrico por causa de componentes
que conduzem tensão.
▪ A armação articulada pode ser aberta apenas por eletricistas qualificados.
Proteção contra explosão
Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem causar explosões graves e incêndios. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Não operar nem fazer a manutenção do produto em áreas sujeitas a explosões.
Sinalizações de segurança
As placas informativas de advertência e as placas informativas de segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte integrante importante do conceito de segurança.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e legíveis.
▪ Renovar as sinalizações de segurança danificadas ou inexistentes.
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Condições ambientais
Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas
ao local de montagem.
Aditivos e materiais operacionais
Aditivos e materiais operacionais não permitidos pelo fabricante podem causar ferimentos pessoais, danos materiais assim como falhas de funcionamento no produto.
▪ São permitidas exclusivamente mangueiras, tubulações e bombas condutoras que estejam aterradas e sejam aprovadas para o uso com fluidos
inflamáveis.
▪ Utilizar exclusivamente lubrificantes e aditivos aprovados pelo fabricante.
▪ Entrar em contato com o fabricante.
Modificações e adaptações
Modificações ao produto não permitidas ou não apropriadas poderão causar
danos pessoais, danos materiais e falhas no funcionamento.
▪ Alterar o produto somente após consultar a Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Peças de reposição
Peças de reposição não aprovadas pela Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH podem causar danos pessoais, danos materiais ao produto, assim
como falhas no funcionamento.
▪ Utilizar exclusivamente as peças sobressalentes aprovadas pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Entrar em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento, operação, manutenção e inspeção deve verificar se o pessoal tem qualificação
suficiente.
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Eletricista qualificado
O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua formação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e disposições. Além disso, o eletricista qualificado tem as seguintes aptidões:
▪ O eletricista qualificado detecta por conta própria os possíveis perigos e é
capaz de evitá-los.
▪ O eletricista qualificado é capaz de realizar trabalhos na instalação elétrica.
▪ O eletricista qualificado tem formação especializada no campo de trabalho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação vigente para a prevenção de acidentes.
Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e medidas de
proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha exclusivamente sob a
direção e supervisão de um eletricista qualificado.
Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.
Assistência técnica
Recomendamos com ênfase que as manutenções, reparos e reequipamentos sejam executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo fica garantida a execução profissional de todos os trabalhos. Se um trabalho de manutenção não for realizado pela nossa assistência técnica, é preciso que o
pessoal encarregado tenha sido instruído e autorizado pela Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
Pessoal autorizado
O pessoal autorizado da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH é treinado e
formado para manutenções especiais.
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2.4 Equipamento de proteção pessoal
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção pessoal ao trabalhar para
minimizar os riscos à saúde.
▪ Durante o trabalho sempre devem ser utilizados os equipamentos de proteção específicos para cada atividade.
▪ Nunca usar equipamento de proteção danificado.
▪ Na área de trabalho, devem ser seguidas as informações disponíveis relativas a equipamentos de proteção.
Roupa de proteção de
trabalho

Roupa de trabalho justa ao corpo com resistência mínima a rasgos, com mangas justas e sem partes suspensas. A roupa de trabalho destina-se principalmente a
evitar que o trabalhador seja agarrado por peças móveis.

Calçados de segurança Para proteção contra peças pesadas que possam cair e
contra escorregões em pisos escorregadios.
Óculos de proteção

Para proteger os olhos de partículas lançadas ao ar e
jatos de líquidos.

Protetor facial

Para proteção do rosto de partículas lançadas ao ar e
jatos de líquidos ou outras substâncias perigosas.

Capacete de proteção

Para proteção contra peças e materiais que possam cair ou partículas lançadas ao ar.

Proteção auricular

Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção

Para a proteção contra perigos mecânicos, térmicos e
elétricos.

Tabela 4: Equipamento de proteção pessoal
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3 Descrição do produto
3.1 Material fornecido
O acionamento motorizado é embalado com proteção contra umidade e fornecido da seguinte maneira:
▪ Acionamento motorizado
▪ Documentação do produto
Observe o seguinte:
1. Verificar se todos os componentes foram fornecidos de acordo com os
documentos de expedição.
2. Armazenar as peças em local seco até a montagem.
3. Deixar o produto embalado hermeticamente no envoltório protetor e retirá-lo da embalagem somente no momento da montagem.

3.2 Descrição do funcionamento
O acionamento motorizado tem a função de fazer com que posição de serviço de comutadores de derivação em carga em transformadores de regulação corresponda às exigências operacionais.
A comutação de derivação em carga é iniciada com a ativação do acionamento motorizado (um impulso de comando único, por exemplo, por meio
de um regulador de tensão da série TAPCON®). Essa operação de mudança de posição é terminada de modo forçado, independentemente do fato de
serem emitidos mais impulsos de comando durante a comutação. No modelo padrão, apenas é possível outra comutação depois que todos os aparelhos de comando tenham voltado à posição de repouso.
Comportamento no caso de interrupção de tensão
Se ocorrer uma interrupção de tensão durante uma comutação de derivação
em carga, o acionamento motorizado conclui essa comutação de derivação
em carga depois que a alimentação de tensão for restaurada.

3.3 Designação de modelo
Os diferentes modelos básicos do TAPMOTION® ED são identificados através de designações de produtos específicas.
Designação de
modelo

Descrição

Variantes

ED 100-ST

Designação do produto

Electric Drive

ED 100-ST

Modelo da engrenagem prin- 100 ou 200 (dependendo do torcipal
que necessário)

ED 100-ST

Modelo de caixa de proteção S = caixa de proteção pequena
L = caixa de proteção grande
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Designação de
modelo

Descrição

Variantes

ED 100-ST

Aplicações especiais

… = sem
C = Modelo de bobina com núcleo de imersão
T = TAPCON® ou TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Aplicação especial

ISM = "Integrated Smart Module"
para
levantamento de dados, agregação de dados e interpretação de
dados no transformador

Tabela 5: Designação de modelo

3.4 Estrutura
Este capítulo apresenta uma visão geral da estrutura do acionamento motorizado.
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3 Descrição do produto

Os componentes não descritos detalhadamente aqui estão descritos nos
dados técnicos do acionamento motorizado.

Figura 1: Acionamento motorizado aberto

1 Tampa da caixa de proteção

9 Tecla giratória S3

2 Janela do painel indicador

10 Armação articulada/aquecimento
anti-condensação

3 Aba de fixação

11 Painel indicador

4 Conexão à terra

12 Placa de características

5 Eixo de saída

13 Disjuntor do motor Q1

6 Abertura da manivela com chave
de bloqueio da manivela.

14 Bolsa para documentos

7 Cordão de luz

15 Placa de cobertura da engrenagem de carga

8 Manivela
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3.4.1 Painel indicador
No acionamento motorizado está instalado um painel indicador abrangente.
Os ponteiros e o mecanismo de contagem são acionados mecanicamente e
mostram a sequência de comutação e a posição de serviço do acionamento
motorizado. A roda de reposição do mecanismo de contagem é selada de
fábrica.

Figura 2: Painel indicador

1 Indicador de posição

3 Mostrador de passos de comutação: indicação da posição atual da
came de comando (33 unidades
de passos de comutação por posição de serviço)

2 Indicação da faixa de regulagem
utilizada com dois ponteiros de arrasto.

4 Mecanismo de contagem para indicação do número de comutações

3.4.2 Aquecimento anti-condensação
O aquecimento anti-condensação foi projetado como um aquecedor em painel e é, ao mesmo tempo, a cobertura frontal da armação articulada.
Devido à estrutura do acionamento motorizado e do aquecedor em painel,
fica garantida uma circulação de ar no interior do acionamento motorizado
e, assim, uma temperatura interior uniforme que é sempre mais alta que a
temperatura exterior.

3.4.3 Armação articulada/armação de terminais
A armação articulada cobre todos os componentes elétricos e mecânicos do
acionamento motorizado que se encontram atrás da armação articulada, de
modo que fiquem protegidos contra toque.
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3 Descrição do produto

A armação de terminais encontra-se atrás da armação articulada e possibilita a conexão elétrica do acionamento motorizado. Como os trilhos dispostos
verticalmente com as respectivas réguas de terminais, o cabeamento da conexão pode ser executado com facilidade.

Figura 3: Armação de terminais
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1 Armação articulada

4 Canal de cabos

2 Módulo de transmissão de posição

5 Trilho

3 Régua de terminais X1

6 Abertura para inserção de cabo
(fecho com placa de fundo)
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3 Descrição do produto

3.4.4 Transmissor de posição
Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação
em carga!

AVISO

Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação em carga
causados pela utilização incorreta do transmissor de posição.
► Apenas podem ser conectados circuitos às conexões do módulo de
transmissão de posição como descrito no capítulo Dados técnicos do
transmissor de posição [►Parágrafo 13.2, Página 62].
► O momento de comutação do transmissor de posição no acionamento
motorizado não representa o momento de comutação da carga. Esse
momento depende do tipo de comutador de derivação em carga. Esse
fato deve ser levado em conta no projeto de conexões de intertravamento entre o acionamento motorizado e um dispositivo externo (por exemplo, disjuntor de potência do transformador).
► Para fins de monitoramento, intertravamento e comando externos, não
deve ser utilizado o transmissor de posição, mas o contato de passagem
“comutador de derivação em operação” especificado no esquema de ligação.
O transmissor de posição serve para indicar a posição de serviço do comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado no estado de repouso.
Existem diferentes modelos para a exibição remota.
O módulo de transmissão de posição para a conexão do cliente encontra-se
na armação de terminais [►Parágrafo 3.4.3, Página 19].
Para obter mais informações sobre o transmissor de posição, consulte os
Dados técnicos do transmissor de posição [►Parágrafo 13.2, Página 62].

3.4.5 Placa de cobertura da engrenagem principal

ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves por tensão elétrica!
Perigo de morte e perigo de ferimentos graves por tensão elétrica causados
pela ausência da placa de cobertura de engrenagem principal.
► Nunca colocar o acionamento motorizado em operação sem a placa de
cobertura da engrenagem principal.
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3 Descrição do produto

A placa de cobertura da engrenagem principal, que protege contra toque,
contém uma abertura que permite encaixar a manivela para a operação manual.

Placa de cobertura da engrenagem de carga

3.5 Dispositivos de proteção
Os seguintes dispositivos de proteção são integrados ao acionamento motorizado:
▪ Dispositivo de posição final (mecânico e elétrico)
▪ Proteção de passagem
▪ Disjuntor de proteção do motor
▪ Proteção contra toque
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3 Descrição do produto

3.6 Sinalizações de segurança
São utilizadas as seguintes sinalizações de segurança no produto:

Figura 4: Visão geral das sinalizações de segurança

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Advertência de peças giratórias

2 Advertência de tensão elétrica perigosa

3 Advertência de superfície quente

4 Ler a documentação
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
4.1 Embalagem
Se assim for exigido, o produto pode ser fornecido em parte com uma embalagem impermeável e, além disso, parcialmente no estado seco.
Uma embalagem impermeável envolve o produto por todos os lados com
uma folha plástica.
Além disso, os produtos secos são identificados por uma plaqueta de aviso
amarela afixada na embalagem impermeável. Também é possível fornecer
no estado seco dentro do recipiente para transporte.
As instruções correspondentes que se encontram nas próximas seções devem ser aplicadas criteriosamente.

4.1.1 Adequação

AVISO

Danos causados por empilhamento incorreto das caixas!
O empilhamento incorreto das caixas pode ocasionar danos ao material
embalado.
► A identificação externa da embalagem permite saber se, por exemplo, o
comutador de derivação em carga ou o seletor estão embalados na posição vertical. Nunca empilhe essas caixas.
► O princípio básico é: não empilhe caixas a partir de uma altura de 1,5 m.
► Em outros casos aplica-se o seguinte: empilhe no máximo duas caixas
de tamanho igual.
A embalagem é adequada para meios de transporte que estejam em perfeitas condições de conservação e funcionamento e de acordo com as leis e
regulamentos de transporte locais.
O material embalado é acondicionado em uma caixa estável. Essa caixa garante que o material embalado permaneça estabilizado na posição de transporte prevista para evitar mudanças de posição inadmissíveis e que alguma
de suas peças toque a área de carga do meio de transporte ou o piso após
o descarregamento.
Uma embalagem impermeável envolve o produto por todos os lados com
uma folha plástica. O material embalado é protegido contra umidade por
meio de um agente secador. A folha plástica foi selada após a colocação do
agente secador.
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4 Embalagem, transporte e armazenagem

4.1.2 Marcações
A embalagem contém instruções para o transporte seguro e a armazenagem adequada. Para o envio de produtos não perigosos, aplicam-se os seguintes símbolos. Estes símbolos devem ser sempre observados.

Proteger contra Este lado para
a umidade
cima

Frágil

Suspender por
aqui

Centro de gravidade

Tabela 6: Símbolos válidos para o envio

4.2 Transporte, recebimento e tratamento de envios
ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Perigo de morte e de ferimentos graves causado por cargas que podem
tombar ou cair.
► Transportar a caixa apenas se estiver fechada.
► Durante o transporte, não remover o material de fixação utilizado na caixa.
► Se o produto for fornecido em paletes, providenciar material de fixação
em quantidade suficiente.
► Somente pessoal encarregado e instruído pode selecionar o material do
anteparo e os anteparos da carga.
► Não permanecer sob a carga suspensa.
► Empregar meios de transporte e dispositivos de içamento com capacidade suficiente de acordo com as indicações de peso contidas na nota de
entrega.
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o transporte. Para afastar a possibilidade de danos, deve-se evitar que o aparelho
sofra quedas, tombamentos, choques ou seja virado de borco.
Caso uma caixa tombe, caia de certa altura (p. ex. por rompimento do anteparo) ou caia livremente, geralmente ocorrem danos independentemente do
seu peso.
Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo
As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso à caixa ou à embalagem de transporte por todos os seus lados.
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4 Embalagem, transporte e armazenagem

Danos visíveis Se, no recebimento do envio, forem constatados danos externos causados
pelo transporte, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente nos documentos de expedição os danos causados pelo transporte constatados e exija a assinatura do responsável pela
entrega.
▪ No caso de danos graves, perda total e altos custos de reparação, entre
em contato imediatamente com o fabricante e com a seguradora responsável.
▪ Após a constatação do dano, não altere o seu estado e mantenha o material de embalagem até que tenha sido decidida a realização de uma vistoria por parte da empresa de transporte ou da seguradora.
▪ Registre no local o dano com as empresas de transporte responsáveis.
Isso é indispensável para um pedido de indenização!
▪ Fotografe os danos na embalagem e no produto embalado. Isso também
se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela infiltração
de umidade (chuva, neve, água de condensação).
▪ AVISO! Danos ao produto embalado causados por embalagem hermética danificada. Caso o produto seja fornecido em uma embalagem hermética, verifique essa embalagem imediatamente. Caso tenham ocorrido danos à embalagem hermética, em nenhuma hipótese o produto deverá ser
montado ou colocado em funcionamento. Seque novamente o produto
seco embalado de acordo com as instruções de serviço ou entre em contato com o fabricante para determinar o procedimento a seguir com relação à secagem.
▪ Indique o nome das peças danificadas.
Danos ocultos No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), proceda da seguinte forma:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido possível por telefone e por escrito, comunicando-lhe da sua responsabilidade e
prepare uma descrição dos danos.
▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.
No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma solicitação
de indenização dessa natureza somente tem chances de sucesso se isso
estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.3 Armazenagem de material enviado
Material embalado secado pela Maschinenfabrik Reinhausen
Retire da embalagem impermeável o material embalado seco pela Maschinenfabrik Reinhausen imediatamente após o recebimento e armazene-o de
modo hermético em fluido isolante seco até sua utilização definitiva se produto embalado não tiver sido fornecido com fluido isolante.
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Material embalado sem secagem
O material embalado sem secagem com embalagem com vedação em boas
condições pode ser armazenado ao ar livre se forem observadas as seguintes condições.
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (alagamentos, água de
degelo de neve e gelo), sujeira, animais nocivos como ratazanas, ratos,
cupins, etc. e contra o acesso não autorizado.
▪ Apoiar as caixas sobre caibros e ripas para protegê-las contra a umidade
do piso e proporcionar melhor ventilação.
▪ Garantir que a base de sustentação tenha capacidade de carga suficiente.
▪ Manter as vias de acesso livres.
▪ Verificar o material armazenado em intervalos regulares, especialmente
após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.
O filme de embalagem deve ser protegido contra luz solar direta para evitar
que seja desfeito pelos raios ultravioleta, o que leva à perda da vedação da
embalagem.
Se a montagem do produto for realizada mais de seis meses após o fornecimento, é preciso tomar as providências necessárias sem demora. Essas
providências podem ser:
▪ Regeneração profissional do agente secador e remontagem da embalagem com vedação.
▪ Desembalagem do produto e armazenamento em um ambiente apropriado (com boa ventilação, e, na medida do possível, isento de poeira e com
umidade relativa do ar < 50%).

4.4 Desembalar os materiais enviados e verificar se existem
danos
▪ AVISO! Danos ao produto embalado causados por embalagem com vedação ineficaz. Transportar a caixa com a embalagem original até o local
em que o produto será instalado. Abrir a embalagem hermética apenas
imediatamente antes da montagem.
▪

ADVERTÊNCIA! Ferimentos graves e danos ao aparelho por tombamento da embalagem. Produtos acondicionados em caixas altas devem
ser protegidos contra tombamento.

▪ Remover o aparelho da embalagem e verificar o seu estado.
▪ Verificar se estão presentes todos os acessórios de acordo com a nota de
entrega.
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5 Montagem
Neste capítulo está descrito como montar e conectar o aparelho corretamente.

ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Durante a montagem do acionamento, um transformador sob tensão ou
componentes do comutador de derivação em carga sob tensão podem causar a morte ou ferimentos graves.
► Verifique se o transformador e os componentes do comutador de derivação em carga estão sem tensão durante a montagem do acionamento.

5.1 Montar o acionamento motorizado no transformador
1. Colocar quatro pinos roscados (não contidos no material fornecido pela
MR) no tanque do transformador. A disposição e o diâmetro das abas de
fixação constam dos desenhos do Anexo [►Parágrafo 14, Página 65].

Figura 5: Pinos roscados

2. No acionamento motorizado com amortecedores de vibração: fixar os
amortecedores de vibração ao acionamento motorizado.
3. AVISO! Danos ao acionamento por tensões mecânicas. Colocar o acionamento no tanque do transformador isento de tensão e na posição vertical de modo que o eixo de saída fique perfeitamente nivelado com o eixo
vertical da caixa de reenvio.
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Os furos de montagem destinados à fixação do acionamento se encontram
na parte externa, nas abas de fixação da caixa de proteção.

Figura 6: Fixar o acionamento motorizado

4. Unir o parafuso de ligação à terra da caixa de proteção do acionamento
motorizado ao tanque do transformador. Colocar obrigatoriamente arruelas de cobre e alumínio entre o terminal de cabo e a patilha de conexão.
Com isso, o lado de alumínio da arruela de alumínio e cobre deve estar
voltado para a patilha de conexão.

Figura 7: Parafuso de ligação à terra

5. Conectar o condutor de proteção ao respectivo terminal da régua de terminais X1 (seção transversal mínima de conexão de 2,5 mm2).
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Figura 8: Condutor de proteção principal

5.2 Montar os eixos de transmissão e a caixa de reenvio
A montagem dos eixos de transmissão e da caixa de reenvio está descrita
no manual de montagem e colocação em funcionamento do comutador de
derivação em carga/comutador de derivação desenergizado.

5.3 Centralizar o comutador de derivação em carga e o
acionamento motorizado
ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Perigo de morte e perigo de ferimentos graves pela partida inadvertida do
acionamento motorizado e tensão elétrica!
► Antes do começo dos trabalhos de acoplamento, verifique se o disjuntor
do motor foi disparado.
► Executar os trabalhos de ajuste exclusivamente no modo de operação
manual.
► Para acionar o acionamento motorizado, utilizar exclusivamente a manivela destinada a essa finalidade.
► Note que a chave de bloqueio da manivela desliga o circuito do motor em
2 polos, no entanto, o circuito de controle não é interrompido.
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AVISO

Danos materiais!
Danos ao comutador de derivação em carga causados pela centralização
incorreta do acionamento motorizado.
► Comutar o comutador de derivação em carga 250 vezes no máximo. Depois de 250 comutações, preencher o compartimento de óleo totalmente
com óleo isolante e lubrificar, também com óleo isolante, as superfícies
de apoio dos contatos no seletor e nas engrenagens do seletor
As etapas seguintes para centralizar o comutador de derivação em carga e
o acionamento motorizado não se aplicam ao DEETAP® DU e COMTAP®
ARS. A centralização do acionamento motorizado do DEETAP® DU ou
COMTAP® ARS está descrita nas respectivas instruções de serviço.
Uma comutação de derivação em carga corresponde a uma volta do mostrador de passos de comutação. Esse mostrador é dividido em 33 unidades
de passo de comutação, onde uma unidade de passo de comutação corresponde a uma rotação da manivela no modelo padrão do acionamento motorizado. O momento de comutação depende do tipo do comutador de derivação em carga ou do comutador de derivação desenergizado, no entanto,
ocorre o mais tardar duas unidades de passo de comutação antes da área
marcada em cinza do mostrador de passos de comutação.
Para centralizar o comutador de derivação em carga e o acionamento motorizado, faça o seguinte.
1. AVISO! Antes do início dos trabalhos de ajuste, colocar na posição de
ajuste o comutador de derivação em carga ou comutador de derivação
desenergizado e o acionamento motorizado. Verificar se os indicadores
de posição do acionamento motorizado e do comutador de derivação em
carga ou comutador de derivação desenergizado coincidem. Caso contrário, podem ocorrer danos ao comutador de derivação em carga e ao
transformador.
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Figura 9: Posição de ajuste

2. Inserir na placa de cobertura superior a manivela fixada ao acionamento
motorizado no munhão de eixo. Com isso, é acionada uma chave de travamento da manivela que desliga o circuito do motor em dois polos.
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Figura 10: Manivela

3. Girar a manivela no sentido horário até que a chave de carga comute. Ao
girar a manivela, preste atenção ao mostrador de passos de comutação,
que é uma representação mecânica de uma comutação.

Figura 11: Girar a manivela
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4. Após a comutação da chave de carga, continuar a girar na mesma direção e contar as unidades de passo de comutação ainda necessárias até
que o ponteiro esteja sobre a posição média da área marcada em cinza
do mostrador de passos de comutação. Anotar o valor A indicado e a direção de rotação utilizada (exemplo: A=2).

Figura 12: Contar os passos de comutação necessários até a posição média.

5. Se o valor A indicado for maior que 8 unidades de passos de comutação,
a comutação terminou corretamente. Se o valor A indicado for menor que
8 unidades de passo de comutação, continuar a girar na mesma direção
por mais 8-A unidades de comutação (exemplo: 8-2=6) para terminar a
comutação. Em seguida, girar na direção contrária até que o ponteiro do
mostrador de passos de comutação esteja na posição média da área
marcada em cinza.

Figura 13: Concluir a comutação sob carga

6. Girar a manivela no sentido anti-horário até que a chave de carga comute.
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Figura 14: Girar a manivela na direção contrária

7. Após a comutação da chave de carga, continuar a girar na mesma direção e contar as unidades de passo de comutação ainda necessárias até
que o ponteiro esteja sobre a posição média da área marcada em cinza
do mostrador de passos de comutação. Anotar o valor B indicado e a direção de rotação utilizada (exemplo: B=5).

Figura 15: Contar as unidades de passo de comutação necessárias até a posição média

8. Se o valor B indicado for maior que 8 unidades de passos de comutação,
a comutação terminou corretamente. Se o valor B indicado for menor que
8 unidades de passo de comutação, continuar a girar na mesma direção
por mais 8-B unidades de passo de comutação (exemplo 8-5=3) para terminar a comutação. Em seguida, girar na direção contrária até que o ponteiro do mostrador de passos de comutação esteja na posição média da
área marcada em cinza.
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Figura 16: Concluir a comutação sob carga

9. Se forem indicados valores idênticos para A e B, o acionamento motorizado e o comutador de derivação em carga estão acoplados corretamente
(é permitida uma pequena assimetria de no máximo uma unidade de passos de comutação). No caso de valores diferentes para A e B, calcular o
valor de correção C, dividindo pela metade a diferença entre A e B: C=|
(A-B) x 0,5|
Exemplo: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Considerar também as casas decimais.

10. Se o valor de correção |C| for menor que 0,5 unidade de passo de comutação, não são necessárias outras medidas. Para a continuação do
processo, ver item 18.
11. Girar a manivela no sentido em que o valor determinado A ou B for maior (exemplo: em sentido anti-horário porque B > A) até que a chave de
carga comute.
12. Uma vez que a chave de carga tiver comutado, continuar a girar a manivela por mais oito voltas na mesma direção para terminar corretamente
a comutação.
13. Desacoplar o acionamento motorizado e o eixo de transmissão vertical
desmontando as luvas de acoplamento. Não girar mais o eixo de transmissão depois de desacoplar.

36

TAPMOTION® ED

1800138/08 PT

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

5 Montagem

Figura 17: Desacoplar o acionamento motorizado e o eixo de transmissão

14. Acionar o acionamento motorizado com a manivela na mesma direção
de rotação por C unidades de passo de comutação no respectivo mostrador (exemplo: 1,5 unidades de passo de comutação).
15. Acoplar o acionamento motorizado e comutador de derivação em carga
remontando eixos de transmissão verticais (torque de aperto 9 Nm).
Nesse procedimento, não continue a girar o eixo de transmissão e o eixo de saída da caixa de reenvio e acionamento motorizado.
16. Continuar a girar na mesma direção e contar as unidades de passo de
comutação ainda necessárias até que o ponteiro esteja sobre a posição
média da área marcada em cinza do mostrador de passos de comutação. Anotar o valor A indicado e a direção de rotação utilizada. Se o valor A indicado for maior que 8 unidades de passos de comutação, a comutação terminou corretamente. Se o valor A indicado for menor que
8 unidades de passo de comutação, continuar a girar na mesma direção
por mais 8-A unidades de comutação (exemplo: 8-4=4) para terminar a
comutação. Em seguida, girar na direção contrária até que o ponteiro
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esteja na posição média da área marcada em cinza do mostrador de
passos de comutação. Verificar o acoplamento novamente como descrito anteriormente.
17. Após o término de uma comutação de derivação em carga com a manivela, o ponteiro do mostrador de passos de comutação deve estar na
posição média da área marcada em cinza.

Figura 18: Posição média

18. Após a conclusão dos trabalhos de acoplamento, executar para controle
várias comutações de derivação em carga nas duas direções e verificar
a igualdade de taps do comutador de derivação em carga e do acionamento motorizado.

5.4 Cabos recomendados
Dispersões eletromagnéticas em cabos de sinalização, que normalmente
ocorrem na área do transformador, podem perturbar a operação correta do
acionamento motorizado.
Portanto, a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH recomenda que os cabos
de sinais sejam dotados de blindagem na medida do possível.

AVISO

Danos ao aparelho!
O fluxo de corrente que passa pela blindagem de cabos de sinais pode
causar danos ao aparelho.
► Em cabos de sinais entre o acionamento motorizado e o transformador:
conectar a blindagem do cabo de sinais exclusivamente ao acionamento
motorizado.
► Em todas as linhas de sinal: conectar a blindagem dos dois lados desde
que não haja nenhuma diferença de potencial entre os dois aparelhos.
Caso haja uma diferença de potencial, a blindagem desses cabos de sinal deve ser conectada em apenas um lado.

Circuito

Função

Tipo de cabo

Circuito do motor

Alimentação

sem blindagem, cabo separado

Circuito de controle

Alimentação

sem blindagem, cabo separado

Monitoramento de comutação

blindado
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Circuito
Circuito de controle

Função

Tipo de cabo

Circuito de impulso subir/baixar

blindado

Circuito de disparo Q1 desligado

blindado

Circuito de monitoramento

Sensor de temperatura

blindado

Circuitos de sinalização

Transmissão de sinais

blindado

Cabeamento cruzado entre os aciona- Alimentação
mentos motorizados

sem blindagem, cabo separado

Monitoramento de comutação

blindado

Circuito de impulso subir/baixar

blindado

Circuito de disparo Q1 desligado

blindado

Tabela 7: Recomendação para cabos de conexão

5.5 Conectar a parte elétrica do acionamento motorizado

ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Durante a conexão, um transformador sob tensão ou componentes do comutador de derivação em carga sob tensão podem causar a morte ou ferimentos graves.
► É obrigatório aplicar as medidas de segurança indicadas a seguir.
O acionamento somente pode ser conectado a circuitos que disponham de
um secionador de todos os polos, situado o mais próximo possível do acionamento, para que o sistema possa ser totalmente desligado da energia
elétrica quando necessário (serviço, manutenção, etc.).
Além disso, um acionamento sem dispositivo de proteção contra sobreintensidades próprio para o circuito de controle e o circuito de aquecimento somente pode ser conectado a circuitos que dispõem de um dispositivo de
proteção contra sobrecorrente externo. O fusível deve garantir proteção
contra toque indireto. Entre os fusíveis próximos ao acionamento recomendados pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, devem ser usados os de
1,6 A C (no caso de um circuito de aquecimento com aquecimento adicional
e tensão de alimentação < 127 V AC/DC, devem ser utilizados fusíveis de
3,0 A C). A comprovação deve ser feita após a instalação, por meio de uma
medição.
Os dispositivos apropriados podem ser secionadores em conformidade com
IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (por exemplo, disjuntores de potência). Na seleção do tipo de secionador devem ser observadas as características de cada
circuito (tensão, correntes máximas). Além disso, deve-se observar o seguinte na instalação:
▪ O secionador deve ser de fácil acesso para o usuário
▪ O secionador deve ser identificado com relação ao aparelho e aos circuitos que devem ser seccionados
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▪ O secionador não pode ser um componente da linha de rede
▪ O secionador não pode interromper o condutor de proteção principal
Quando não especificado em contrário, as conexões do circuito de alimentação devem ter uma seção transversal mínima de 2,5 mm2 (14 AWG). Com
base nas normas e recomendações válidas no local de instalação, verifique
se o diâmetro mínimo recomendado para condutor de alimentação foi respeitado.
A alimentação de tensão do acionamento motorizado deve poder disponibilizar, durante um segundo, 5 a 7 vezes o valor da corrente operacional nominal do motor de acionamento.
Deve ser observada uma tolerância máxima de -20 a +10% da tensão nominal para evitar danos ao acionamento.
Proceda como descrito a seguir para fazer a conexão elétrica do acionamento motorizado:
1. Desligar a alimentação de tensão.
2. Proteger a alimentação de tensão contra religamento.
3. Verificar se não há tensão.
4. Ligar o acionamento motorizado à terra de forma visível e curto-circuitar.
5. Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.
6. Conectar o acionamento motorizado de acordo com os esquemas de ligação fornecidos na bolsa de documentos. Observar as tensões de alimentação (circuito do motor, circuito de controle, circuito de aquecimento) indicadas no esquema de ligação e distribuições de conexões.
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Figura 19: Exemplo: bloco de terminais padrão X1

7. Durante a operação do acionamento motorizado, para garantir o funcionamento correto dos microinterruptores, garantir que por eles sempre
passe uma corrente correspondente ao indicado no capítulo Dados Técnicos (Capacidade de carga dos microinterruptores) [►Parágrafo 13.1, Página 62] com relação à capacidade de carga dos microinterruptores).
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6 Colocação em funcionamento
6.1 Colocar o acionamento motorizado em funcionamento
Preparação
1. O acionamento motorizado deve estar conectado de acordo com o esquema de ligação fornecido.
2. Verificar se os condutores de proteção estão corretamente conectados.
3. Verificar se os fusíveis preliminares estão dimensionados seletivamente
conforme os dispositivos de proteção no acionamento motorizado.
4. Verifique se o acionamento motorizado e o comutador de derivação em
carga estão acoplados de modo correto e se as posições de serviço do
acionamento motorizado e do comutador de derivação em carga correspondem.
5. A manivela não pode estar inserida na abertura da manivela.
6. Verificar se todos os contatos de sinalização contidos no esquema de ligação estão indicados na cabine de controle e são monitorados.
7. Verificar se o disjuntor do motor e o fusível do circuito de controle estão
desligados.
Colocação em funcionamento
1. Ligar a tensão ao acionamento motorizado.
2. Medir a tensão e a frequência do circuito do motor no terminal X1 e comparar com os dados da placa de características. Os dados devem corresponder.
3. Opcionalmente, no caso de alimentação separada do circuito de controle:
comparar a tensão e a frequência do circuito no terminal X1 e comparar
com os dados da placa de características. Os dados devem corresponder.
4. Opcionalmente, no caso de alimentação separada do circuito de aquecimento: comparar a tensão e a frequência do circuito de aquecimento no
terminal X1 e comparar com os dados do esquema de ligação. Os dados
devem corresponder.
5. Opcionalmente, com motor trifásico: verificar se a tensão presente no terminal de conexão é uma sequência de fases que gira para a direita.
6. Opcionalmente, com motor de corrente contínua: verificar se a tensão do
motor indica a conexão ao potencial correta.
7. Dimensionar o disjuntor do motor e os fusíveis para o circuito de controle
e o circuito de aquecimento (se presente).
ð O LED do monitor de tensão e o LED do controlador de temperatura
(se disponível) devem acender na cor verde na parte posterior da armação articulada.
8. Fechar o acionamento motorizado e protegê-lo com um cadeado contra
abertura não autorizada.
ð A colocação em funcionamento está concluída.
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No caso de dúvidas ou problemas durante a colocação em funcionamento,
entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2 Testes no acionamento motorizado
ADVERTÊNCIA

Choque elétrico!
Perigo de morte e perigo de ferimentos graves por tensão elétrica!
► Verificar se o acionamento motorizado está conectado corretamente de
acordo com o esquema de ligação fornecido.
► Verificar se a tensão de alimentação corresponde aos dados técnicos do
acionamento motorizado.
► Antes da execução das verificações, garantir a proteção contra toque. A
placa de cobertura da engrenagem principal deve ser colocada e o motor
e a armação articulada devem estar fechados.
► Executar corretamente o acoplamento do acionamento motorizado e do
comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado e verificar se há igualdade de taps em cada posição de serviço entre
o comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado e o acionamento motorizado.
Se houver alguma dúvida com relação aos testes, entre em contato com a
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2.1 Verificar o desligamento elétrico correto
1. Comutar o acionamento motorizado acionando a tecla giratória S3.
2. Depois de terminada a comutação verificar se o ponteiro do mostrador de
passo de comutação chega ao estado de repouso dentro da área marcada em cinza.
3. Executar teste nas duas direções de rotação.

6.2.2 Verificar a limitação de posição final mecânica e elétrica do
comutador de derivação em carga/comutador de derivação
desenergizado e do acionamento motorizado
1. Ligar o acionamento motorizado acionando a tecla giratória S3 até a penúltima posição de serviço.
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Figura 20: Tecla giratória S3

2. Abrir a porta do acionamento motorizado e desligar o disjuntor do motor
Q1 (posição O).
3. Acionar o acionamento motorizado com a manivela até a última posição
de serviço. Se a última posição de serviço não for atingida, verificar o
acoplamento entre o comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado e o acionamento motorizado.
4. Girar o acionamento motorizado com a manivela na mesma direção de
rotação até que o acionamento motorizado fique bloqueado mecanicamente.
5. Mover o acionamento motorizado girando a manivela para trás até a posição média do mostrador de passos de comutação.
6. Retirar a manivela.
7. Ligar o disjuntor do motor Q1 (posição I).
8. Verificar se o acionamento motorizado deixa de funcionar após mais um
comando através da S3 na mesma direção de acionamento como sob o
ponto 1.
9. Executar o teste para as duas posições finais.

6.2.3 Verificar o disparo do disjuntor do motor
Para testar o disparo do disjuntor do motor, faça o seguinte:
ü O disjuntor do motor Q1 está ligado (posição I).
1. Fechar a ligação X1:14 - X1:15 DESLIGADO Q1 para disparar o disjuntor
do motor.
ð O disjuntor do motor dispara (posição O) Se o disjuntor do motor não
disparar, entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Religar o disjuntor do motor (posição I)
ð O teste do disparo do disjuntor do motor está concluído.
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6.3 Testes no transformador
Se houver alguma dúvida com relação aos testes, entre em contato com a
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.3.1 Testes de alta tensão no transformador
Preste atenção aos seguintes pontos antes da execução dos testes de alta
tensão no transformador:
▪ Verificar se o compartimento de óleo do comutador de derivação em carga está totalmente cheio de fluido isolante.
▪ Todos os dispositivos de proteção do comutador de derivação em carga
devem funcionar corretamente e estar pronto para entrar em operação.
▪ Na ausência de pintura as conexões de aterramento na caixa de proteção
do acionamento motorizado e na fixação da caixa de proteção.
▪ Executar o teste de alta tensão somente com as portas do acionamento
motorizado fechadas.
▪ Bloquear ligações externas a componentes eletrônicos no acionamento
motorizado para evitar danos por sobretensão.
▪ Para a conexão da tensão de alimentação do acionamento motorizado,
utilizar somente os prensa-cabos para isso previstas no piso da caixa de
proteção.
▪ Todos os condutores de ligação à terra são direcionados a um ponto de
conexão central (estabelecer um aterramento comum).
▪ Desconectar todos os componentes eletrônicos antes do teste de alta
tensão. Desmontar todos os aparelhos com uma tensão suportável <
1000 V antes de um teste de isolamento do cabeamento.
▪ Para o teste, remova os cabos utilizados antes do teste de alta tensão,
pois esses atuam como antenas.
▪ Tenha o cuidado de deixar os cabos de medição e de dados o mais distante possível dos cabos de energia.
Entre em contato com o fabricante se ainda houver dúvidas sobre possíveis
perigos.

6.3.2 Teste de isolamento na fiação do transformador
Observe os seguintes pontos para os testes de isolamento na fiação do
transformador:
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O acionamento motorizado foi fornecido depois de ser aprovado em um teste de isolamento.
► Antes do teste de isolamento, separar o acionamento da fiação do transformador do trecho a ser testado para excluir a possibilidade de carga aumentada para os componentes que são montados no acionamento motorizado.

6.4 Transporte do transformador ao local de instalação
Se o acionamento precisar ser desmontado para o transporte do transformador, faça o seguinte:
1. Verificar se o acionamento e o comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado/ARS estão na posição de ajuste.
2. Desmontar o acionamento.
3. Não acionar o acionamento nem girar o eixo de saída se o comutador de
derivação em carga/comutador de derivação desenergizado/ARS estiver
desacoplado.
4. Não acionar o comutador de derivação em carga/comutador de derivação
desenergizado/ARS desacoplados nem girar o respectivo eixo de transmissão.
5. Transportar o acionamento para o local de montagem na embalagem de
fornecimento da MR.
6. Desmontar o acionamento e o eixo de transmissão no local de instalação
no transformador de acordo com as respectivas instruções de serviço da
MR e verificar se o acoplamento e a centralização estão corretos.

6.5 Colocar o transformador em operação no local de
instalação
AVISO

Danos ao acionamento motorizado!
Danos ao acionamento motorizado por água de condensação na caixa de
proteção do acionamento motorizado!
► Sempre feche hermeticamente a caixa de proteção do acionamento motorizado.
► No caso de períodos de inatividade de mais de 8 semanas antes da primeira colocação em funcionamento, acoplar o aquecimento anti-condensação no acionamento motorizado e colocá-lo em funcionamento. Se isso não for possível, colocar quantidade suficiente de agente secador na
caixa de proteção.
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AVISO

Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação
em carga!
Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação em carga
causados pela utilização incorreta do transmissor de posição.
► Apenas podem ser conectados circuitos às conexões do módulo de
transmissão de posição como descrito no capítulo Dados técnicos do
transmissor de posição [►Parágrafo 13.2, Página 62].
► O momento de comutação do transmissor de posição no acionamento
motorizado não representa o momento de comutação da carga. Esse
momento depende do tipo de comutador de derivação em carga. Esse
fato deve ser levado em conta no projeto de conexões de intertravamento entre o acionamento motorizado e um dispositivo externo (por exemplo, disjuntor de potência do transformador).
► Para fins de monitoramento, intertravamento e comando externos, não
deve ser utilizado o transmissor de posição, mas o contato de passagem
“comutador de derivação em operação” especificado no esquema de ligação.
1. Colocar o acionamento motorizado em funcionamento [►Parágrafo 6.1,
Página 42].
2. Garantir o funcionamento correto do acionamento motorizado [►Parágrafo 6.2, Página 43].
3. Colocar o transformador em funcionamento.
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7.1 Acionar o acionamento motorizado remotamente
Acione o acionamento motorizado na operação normal de forma remota.
É possível iniciar o acionamento através de um único impulso de comando,
por exemplo, através de um regulador de tensão da série TAPCON®.
Essa operação de mudança de posição é terminada de modo forçado, independentemente do fato de serem emitidos mais impulsos de comando durante a comutação. No modelo padrão, apenas é possível outra comutação
depois que todos os aparelhos de comando tenham voltado à posição de repouso.
Comportamento no caso de interrupção de tensão
Se ocorrer uma interrupção de tensão durante uma comutação de tap, o
acionamento motorizado conclui essa comutação de tap depois que a alimentação de tensão for restaurada.

7.2 Acionar o acionamento motorizado no local
Em casos de operação especiais (por exemplo, durante trabalhos de manutenção), é possível também acionar o acionamento motorizado eletricamente no local, por meio da tecla giratória S3.
Em casos excepcionais também é possível o acionamento por manivela.
Mais detalhes podem ser encontrados da seção seguinte.
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7.3 Acionar o acionamento motorizado com a manivela
ADVERTÊNCIA

Perigo de explosão!
Um acionamento do acionamento motorizado com a manivela pode ocasionar a morte ou graves ferimentos.
► Nunca acione o acionamento motorizado eletricamente ou com a manivela antes que o transformador seja desligado da corrente se houver
suspeita da existência de um erro no transformador ou no comutador de
derivação em carga/comutador de derivação desenergizado.
► Nunca termine com a manivela uma comutação de tap ainda não concluída que tenha sido iniciada eletricamente.
► Se for difícil mover a manivela, não é permitido continuar a acionar a manivela.
► Durante um acionamento do acionamento motorizado com a manivela,
nunca inverta a direção de rotação.
► Se houver alguma dúvida sobre o bom estado de funcionamento do comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado
ou sobre a causa do erro no acionamento motorizado, entre em contato
imediatamente com o Serviço Técnico da Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
► Para acionar manualmente o acionamento motorizado, utilize exclusivamente a manivela que fica acondicionada no próprio acionamento motorizado.
No capítulo “Resolução de problemas” [►Parágrafo 8, Página 51] podem
ser encontradas informações sobre a correção de falhas.
Operação normal
Na operação normal não é necessário o acionamento por manivela. A manivela é necessária principalmente durante a instalação ou durante testes no
mecanismo do transformador.
A ativação do acionamento motorizado com a manivela é permitida quando
o transformador está desligado da rede, por exemplo, durante trabalhos de
manutenção, se não for detectável nenhuma falha no transformador ou comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado e a
comutação de tap anterior tiver sido finalizada corretamente.
Exceção: funcionamento de emergência
Se houver a necessidade urgente de uma comutação de tap quando o
transformador estiver sob tensão, apesar da existência de uma falha no
acionamento motorizado, ocorre o chamado funcionamento de emergência.
Nesse caso, observe obrigatoriamente as advertências indicadas acima.
Acionar o acionamento motorizado com a manivela
Para executar uma comutação de tap com a manivela, faça o seguinte:
1. Abrir a porta da caixa de proteção do acionamento motorizado.
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2. Desligar o disjuntor do motor Q1 (posição 0).
3. Inserir na abertura da manivela na placa de cobertura superior a manivela
acondicionada no acionamento motorizado.
ð A chave de travamento da manivela interrompe o circuito do motor em
2 polos. O circuito de controle não é interrompido.
4. AVISO! Danos ao comutador de derivação em carga devido a uma comutação de tap finalizada incorretamente. Girar a manivela em uma direção até que o ponteiro do mostrador de passos de comutação tenha dado
uma volta completa e esteja novamente na posição média da área marcada em cinza.
ð A comutação de tap foi concluída.
5. Remover a manivela manual e recolocar no suporte
6. Ligar o disjuntor do motor Q1 (posição I).
7. Fechar a caixa de proteção do acionamento motorizado.
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8 Resolução de falhas
8.1 Informações de segurança
ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Perigo de morte e perigo de ferimentos graves por causa de gases explosivos no comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado, na tubulação, no conservador de óleo ou na abertura do desumidificador de ar, assim como por causa de partes lançadas e respingos de óleo
quente!
► Se um dispositivo de proteção for ativado, ou se houver a suspeita de um
erro, primeiramente verificar o transformador, comutador de derivação
em carga/comutador de derivação desenergizado e acionamento motorizado. Antes disso, nunca acionar o acionamento motorizado eletricamente ou com a manivela se houver tensão no transformador.
► Somente reinicie a operação quando o erro estiver resolvido.
► Os trabalhos devem ser executados exclusivamente por pessoal treinado.
► Utilizar os equipamentos de proteção pessoal adequados.
► Nas proximidades diretas não pode haver chamas abertas, superfícies
aquecidas ou centelhas (por exemplo, por carga estática).
► Todos os dispositivos de segurança do comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado devem estar prontos para
funcionar.
► O compartimento de óleo do comutador de derivação em carga deve estar totalmente abastecido de óleo de acordo com as instruções.
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8.2 Informações gerais
Documente cada falha, até mesmo quando o erro for de fácil resolução.
No caso de falhas no comutador de derivação em carga e no acionamento
motorizado/comutador de derivação desenergizado que não possam ser solucionadas imediatamente no local de instalação, assim como no caso de
acionamento de dispositivos de proteção, pedimos que informe o representante autorizado da MR, o fabricante do transformador ou que entre diretamente em contato com:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Assistência técnica
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha
Telefone: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

8.3 Falha na área do acionamento motorizado
Descrição da falha

Medida

Não ocorre alteração de tensão no trans- ▪ Entrar em contato com a MR.
formador, apesar de ocorrer alteração de
posição no acionamento motorizado
Ruídos no eixo de transmissão ou acionamento motorizado ou durante a troca
da posição de tap

▪ A montagem correta do acionamento
motorizado deve ser feita corretamente de acordo com a descrição do capítulo “Montagem” [►Parágrafo 5,
Página 28].
▪ A montagem do eixo de transmissão
com a cobertura de proteção deve ser
feita corretamente de acordo com as
instruções de serviço do comutador
de derivação em carga/comutador de
derivação desenergizado.

Tabela 8: Falha na área do acionamento motorizado
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8.4 Falha no acionamento motorizado no caso de comutação
incompleta
Se o acionamento motorizado estiver parado e o mostrador se encontrar no
mostrador de passos de comutação fora da área destacada em cinza (ver
seção “Painel indicador” [►Parágrafo 3.4.1, Página 19], item 3), isso indica
que a comutação não foi concluída corretamente.
Esse estado não é um estado estacionário permitido e deve ser resolvido imediatamente. Se não for possível resolver a falha imediatamente, o
transformador deverá ser desligado. Entre em contato imediatamente com a
assistência técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Se a falha no acionamento motorizado for observada imediatamente, é necessário iniciar também imediatamente a resolução de problemas de acordo
com a seguinte tabela.
Descrição da falha

Medida

Disparo do disjuntor do motor Q1

▪ Proibido o acionamento com a manivela
▪ Ligar Q1 apenas uma vez
▪ Se Q1 não voltar a disparar e não
houver nenhum outro erro, o acionamento motorizado termina automaticamente a comutação iniciada.
▪ Se Q1 disparar novamente, não faça
mais nenhuma tentativa de comutação e entre em contato com a MR.

Interrupção da tensão de alimentação do ▪ Proibido o acionamento com a maniacionamento motorizado ou comando do
vela
motor.
▪ Religar a alimentação de tensão
▪ Depois da volta da alimentação de
tensão, o acionamento motorizado
termina automaticamente a comutação iniciada.
Defeito de componente no acionamento
motorizado

▪ Proibido o acionamento com a manivela
▪ Entrar em contato com a MR.

Tabela 9: Falha no acionamento motorizado no caso de comutação incompleta

8.5 Falha no acionamento motorizado após uma comutação
terminada corretamente
Descrição da falha

Medida

Disparo do disjuntor do motor Q1

▪ Ligar Q1

Interrupção da tensão de alimentação do ▪ Religar a alimentação de tensão
acionamento motorizado ou comando do
motor.
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Descrição da falha

Medida

Defeito de componente no acionamento
motorizado

▪ Entrar em contato com a MR.

Tabela 10: Falha no acionamento motorizado após uma comutação terminada corretamente

8.6 Acionamento da manivela no caso de falhas
Acionamento da manivela no caso de falhas
Se houver a necessidade urgente de uma comutação de tap quando o
transformador estiver sob tensão, apesar da existência de uma falha no
acionamento motorizado, ocorre o chamado funcionamento de emergência.

ADVERTÊNCIA

Perigo de explosão!
Um acionamento do acionamento motorizado com a manivela pode ocasionar a morte ou graves ferimentos.
► Nunca acione o acionamento motorizado eletricamente ou com a manivela antes que o transformador seja desligado da corrente se houver
suspeita da existência de um erro no transformador ou no comutador de
derivação em carga/comutador de derivação desenergizado.
► Nunca termine com a manivela uma comutação de tap ainda não concluída que tenha sido iniciada eletricamente.
► Se for difícil mover a manivela, não é permitido continuar a acionar a manivela.
► Durante um acionamento do acionamento motorizado com a manivela,
nunca inverta a direção de rotação.
► Se houver alguma dúvida sobre o bom estado de funcionamento do comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado
ou sobre a causa do erro no acionamento motorizado, entre em contato
imediatamente com o Serviço Técnico da Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
► Para acionar manualmente o acionamento motorizado, utilize exclusivamente a manivela que fica acondicionada no próprio acionamento motorizado.
O capítulo “Operação” [►Parágrafo 7, Página 48] contém uma descrição
detalhada do acionamento da manivela.
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9 Inspeção e manutenção
Neste capítulo encontram-se informações sobre a inspeção e manutenção
do produto.

9.1 Cuidados
É possível limpar externamente a caixa de proteção do acionamento motorizado com um pano umedecido. É possível limpar o interior da caixa de proteção com um pano seco.

9.2 Inspeção
Execute as seguintes inspeções no acionamento motorizado dentro os intervalos mencionados de acordo com:
Intervalo

Medida

Detalhe

Em trabalhos de controle
no transformador

Controles visuais

▪ Testar vedações da caixa de proteção do acionamento motorizado.
▪ Testar o funcionamento correto do aquecimento elétrico situado na caixa de proteção do acionamento motorizado.
Entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
se as vedações ou o aquecimento não estiverem em perfeito
estado.

Anualmente

Verificação do disjuntor do ü O disjuntor do motor Q1 está ligado (posição I).
motor
1. Disparar o disjuntor do motor na sala de controle.
ð O disjuntor do motor dispara (posição O) Se o disjuntor do motor não disparar, verifique a conexão do disjuntor do motor à sala de controle e, se necessário,
entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
2. Religar o disjuntor do motor (posição I)
ð O teste do disparo do disjuntor do motor na sala de controle está concluído.

Tabela 11: Plano de inspeção

9.3 Manutenção
Não é necessária a manutenção regular do acionamento motorizado. No entanto, o estado do acionamento motorizado, assim como o seu correto funcionamento, devem ser verificados em cada manutenção do comutador de
derivação em carga/comutador de derivação desenergizado/ARS de acordo
com a seção “Testes no acionamento motorizado”.
Além disso, é necessário que determinados componentes do acionamento
motorizado (por exemplo, interruptores de came, relés, contatores) sejam
substituídos a cada um milhão de conexões. Para isso, entre em contato
com a Assistência Técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Recomendamos com insistência que a manutenção do comutador de derivação em carga, assim como o teste do acionamento motorizado sejam
confiados à nossa Assistência Técnica. Desta forma, além da realização
correta de todos os trabalhos, garante-se o re-equipamento de certas peças
de montagem em conformidade com a tecnologia e técnicas de fabricação
mais avançadas.
Se a manutenção e o teste não forem realizados pelo nosso serviço de assistência técnica, é necessário que o pessoal encarregado tenha sido treinado pela MR, ou de outro modo, para que seja qualificado para a execução
dos trabalhos. Neste caso solicitamos que nos envie um relatório a respeito
da manutenção realizada, para completar o nosso arquivo de manutenções.
Nas consultas sobre peças de reposição, pedimos que seja incluído o número de fabricação (ver placa de características no comutador de derivação
em carga e no acionamento motorizado) e o número de comutações.
Assistência técnica
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technical Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha
Telefone: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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10 Desmontagem
A seguir está uma descrição da desmontagem segura do acionamento motorizado.

ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Durante os trabalhos de manutenção, um transformador sob tensão ou
componentes do comutador de derivação em carga/comutador de derivação desenergizado/ARS e do acionamento motorizado sob tensão podem
causar a morte ou ferimentos graves.
► Desligar a alimentação de tensão.
► Proteger a alimentação de tensão contra religamento.
► Certificar-se de que não há tensão.
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.
Para desmontar o acionamento motorizado, faça o seguinte:
1. Remover o eixo de transmissão e o tubo de proteção entre a caixa de reenvio e o acionamento motorizado.

Figura 21: Desmontar o tubo de proteção e o eixo de transmissão
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2. Acoplar o dispositivo de içamento nas abas de fixação do acionamento
motorizado
3. Soltar as porcas para fixação do acionamento motorizado.
4.

ATENÇÃO! Ferimentos graves e danos ao acionamento motorizado
por causa de ângulos muito pequenos das eslingas! Desmontar e abaixar
o acionamento motorizado por meio do dispositivo de içamento. O ângulo
em relação à vertical das eslingas do dispositivo de içamento não deverá
ser menor que 45°.

Figura 22: Dispositivo de içamento

ð O acionamento motorizado está desmontado.
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11 Eliminação
Para a eliminação, observe os regulamentos nacionais relativos à eliminação no respectivo país de utilização.
Se tiver perguntas sobre a desmontagem e eliminação, entre em contato
com a assistência técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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12 Modelos especiais de acionamento motorizado
O acionamento motorizado pode ser fornecido como modelo especial que
difere do modelo padrão para exigências operacionais específicas.
Característica

Equipamento especial no acionamento motorizado

VACUTAP® VT

Atraso de nova prontidão (60 s)

Comutador de derivação em carga com
pré-seletor para comutação triangular
em estrela.

Monitoramento estrela-triângulo

Operação de forno, operação de eletróli- Entradas adicionais para "Comutação
se
sem comportamento de comutação de
passo"
Controlador de temperatura para comutador de derivação em carga

Monitoramento da temperatura com contato de interrupção para o circuito de
controle

Aumento do número máximo de posições de serviço

Engrenagem de comando+mostrador de
posição de comutador de derivação para
70 posições de serviço
Engrenagem de comando+mostrador de
posição de comutador de derivação para
105 posições de serviço

Disposição especial de comutador de
derivação em carga: comutação ABC

Engrenagem de comando para comutação ABC

Temperatura ambiente:

Elementos de comando externos

-40…-25 °C

Chave principal para desligamento de todos os circuitos sem circuito de aquecimento
Aquecimento adicional comandado por
termostato
Monitoramento da temperatura dependente do óleo utilizado

Temperatura ambiente:

Elementos de comando externos

-60…-40 °C

Chave principal para desligamento de todos os circuitos sem circuito de aquecimento

▪ Para até 1000 comutações
▪ Para o tipo ED 100

Aquecimento adicional comandado por
termostato
Monitoramento da temperatura dependente do óleo utilizado
Aquecimento adicional para a engrenagem de carga

Temperatura ambiente:

Comando de aquecimento modificado

+50…+60 °C

Cobertura solar
Outras opções especiais sob consulta

Atraso da comutação de derivação em
carga (´"switching delay function")
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Tabela 12: Modelos especiais
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13 Dados técnicos
13.1 Dados técnicos do TAPMOTION® ED
Os dados técnicos correspondem ao modelo padrão e podem ser diferentes
do modelo fornecido. Reservado o direito a modificações.
Acionamento motorizado

ED 100-S/L

Potência do motor

ED 200-S/L

0,75 kW

2,0 kW

Alimentação de tensão do circuito do motor
Corrente

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V
aprox. 1,9 A

aprox. 5,2 A

Frequência

aprox. 6,2 A

50 Hz

Número de rotações síncronas

1500 1/min

Rotação do eixo de transmissão por comutação

16,5

Tempo de funcionamento por comutação de tap

aprox. 5,4 s

Torque nominal no eixo de transmissão

45 Nm

Rotações da manivela por comutação

90 Nm
33

Número máximo das posições de serviço

125 Nm
54

35

Alimentação de tensão do circuito de controle e circuito de aquecimento

AC 230 V

Potência de consumo do circuito de controle (comando/operação)

100 VA/25 VA

Potência do aquecimento

50 W no ED 100/200 S
60 W no ED 100/200 L

Capacidade de carga dos microinterruptores

Capacidade de comutação: 100 W
Tensão alternada/intensidade de corrente: 250 V AC 100 mA…
4A
Tensão contínua/intensidade de corrente: 220 V DC 10 mA…
250 mA

Proteção contra corpos estranhos e água

IP 66 conforme DIN EN 60529

Tensão de teste em relação à terra

2 kV/60 s

Peso

máximo 130 kg

Tabela 13: Dados técnicos TAPMOTION® ED

13.2 Dados técnicos do transmissor de posição
Módulo de transmissão de posição no modelo com resistência
Resistência padrão: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) por tap
O número das posições de serviço desejadas determina o número das resistências carregadas.
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A potência dissipada decisiva do módulo de transmissão de posição é 0,6
W, pois, no pior caso, somente uma resistência é ligada. A tensão de alimentação não deve ultrapassar DC 220 V. No caso de exigências maiores,
pedimos entrar em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen.
Módulo de transmissão de posição no modelo de contatos NA
(comutação com interrupção)
AC: 250 V, 0,5 A (carga ôhmica)
DC: 220 V, 0,2 A (carga ôhmica)
Nível de tensão mínimo para processamento de sinal e de dados: 24 V
Módulo de transmissão de posição no modelo de contatos NA
(comutação sem interrupção)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (carga ôhmica)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (carga ôhmica)
Nível de tensão mínimo para processamento de sinal e de dados: 24 V
Módulo de transmissão de posição no modelo de contatos NA, 10 A
(comutação sem interrupção) para o comando de transformador de
corrente intermediário para aplicações industriais.
AC, DC: 250 V, 10 A (carga ôhmica)
Módulo de transmissão de posição, matriz de diodos
DC: 220 V, 0,2 A (carga ôhmica)
Nível de tensão mínimo para processamento de sinal e de dados: 24 V

13.3 Condições ambientais admissíveis
Modelo do acionamento motorizado

Temperatura de operação

Temperatura de armazenamento

Padrão

-25…+50 °C

-50…+70 °C
Na faixa de temperaturas de -50…-40 °C, o
aquecimento deve permanecer em funcionamento constante

Padrão com ISM

-25…+50 °C

-25…+70 °C

Ártico com aquecimento adicional -40…+50 °C
controlado por termostato

-60…+70 °C

Ártico com aquecimento adicional -40…+50 °C
controlado por termostato com
ISM

-40…+70 °C

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

Na faixa de temperaturas de -60…-40 °C, todos
os aquecimentos devem permanecer em funcionamento constante
Na faixa de temperaturas de -40…-25 °C, todos
os aquecimentos devem permanecer em funcionamento constante
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Modelo do acionamento motorizado

Temperatura de operação

Temperatura de armazenamento

Ártico com aquecimento adicional -60…+50 °C
controlado por termostato e aquecimento adicional para a engrenagem de carga

-60…+70 °C

HiTemp

-25…+60 °C

-40…+70 °C

HiTemp com ISM

-25…+55 °C

-25…+70 °C

Na faixa de temperaturas de -60…-40 °C, todos
os aquecimentos devem permanecer em funcionamento constante

Tabela 14: Condições ambientais permitidas
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385

VERTICAL GUARD PLATE
WITH SPACING RING

154

330

310
70

24

67

248
454*

HAND CRANK

* IF PROVIDED WITH

1258

1328
1535*

INTERMEDIATE GEAR

3 DUMMY PLATES FOR PACKING GLANDS
SPECIAL DESIGN WITH OLTC MONITORING REQUIRED
O 36

3

O 20

32-1

566
WALL OF TRANSFORMER TANK

SHIM

M16
ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING
560
280
191,5

191,5
THE COVER CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE ARRANGEMENT
OF THE PINS.

253

Ø13,5

APPROX. 690 IF OPENED 130°
APPROX. 864 IF OPENED 180°

500

425
224

80

80

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
( VIEWED FROM BEHIND )

12
198

95
190
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M10

42,5

R 15

30

37,5
75

1034397
05
04 1029497 22.07.10 POT
03
1009191 20.11.06 RKL
02
034036 08.05.01 Stn
01
Sbi
026360 17.09.
Än. In Änd.-Nr.
Tag Name
gez. edv 01.01.01
gepr. Stn 08.05.01

400

95

24.02.11

NOJ

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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APERTURE IN PROTECTIVE HOUSING FOR CABLES
( VIEWED FROM BELOW )
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