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1 Bevezetés

1 Bevezetés
Ez a műszaki dokumentáció részletes leírásokat tartalmaz a termék biztonságos és szakszerű beszereléséhez, csatlakoztatásához, üzembe helyezéséhez és felügyeletéhez.
Ezen túlmenően biztonsági előírásokat és általános utasításokat tartalmaz a
termékkel kapcsolatban.
A műszaki dokumentáció célcsoportja kizárólag speciális képzettségű és felhatalmazott szakszemélyzet.

1.1 Gyártó
A termék gyártója:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
E-mail: sales@reinhausen.com
Szükség esetén ezen a címen további tájékoztatást adunk a termékről és a
műszaki dokumentáció kiadásairól.

1.2 Teljesség
A műszaki dokumentáció csak a kapcsolódó dokumentumokkal együtt teljes.
A műszaki dokumentációt kiegészítve a következő dokumentumok érvényesek:
▪ kapcsolási rajzok
▪ rutinellenőrzési jegyzőkönyv
▪ melléklet
Emellett vegye figyelembe a felhasználás országában általánosan érvényes
törvényeket, szabványokat és irányelveket, valamint a baleset-megelőzési
és környezetvédelmi előírásokat.

1.3 Tárolás helye
Őrizze meg a műszaki dokumentációt és a kapcsolódó összes egyéb dokumentumot későbbi használatra, könnyen és bármikor hozzáférhető módon.
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1.4 A megjelenítés szabályai
1.4.1 Figyelmeztetések jellege
A jelen műszaki dokumentumban a következő figyelmeztetések szerepelnek.
1.4.1.1 Fejezetre vonatkozó figyelmeztetés
A fejezetre vonatkozó figyelmeztetések a jelen műszaki dokumentumon belül egész fejezetekre vagy szakaszokra, alszakaszokra vagy több bekezdésre vonatkoznak. A fejezetre vonatkozó figyelmeztetések a következőképpen
épülnek fel:

FIGYELMEZTETÉS

Veszély jellege!
Veszély forrása és következményei.
► Intézkedés
► Intézkedés

1.4.1.2 Beágyazott figyelmeztetés
A beágyazott figyelmeztetések egy szakaszon belül egy bizonyos részre vonatkoznak. Ezek a figyelmeztetések a fejezetre vonatkozó figyelmeztetéseknél kisebb információs egységekre érvényesek. A beágyazott figyelmeztetések a következőképpen épülnek fel:
VESZÉLY! Cselekvési utasítás egy veszélyes helyzet elkerülésére.
1.4.1.3 Jelzőszavak és piktogramok
A következő jelzőszavak vannak használatban:
Jelzőszó

Jelentés

VESZÉLY

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

VIGYÁZAT

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely sérülésekhez vezethet, ha
figyelmen kívül hagyják az utasítást.

FIGYELEM

Anyagi károk elkerülésére irányuló intézkedéseket jelöl.

Táblázat 1: Jelzőszavak figyelmeztetésekben
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A veszélyekre piktogramok figyelmeztetnek:
Piktogram

Jelentés
Veszélyes helyre utaló figyelmeztetés

Veszélyes elektromos feszültségre utaló figyelmeztetés

Tűzveszélyes anyagokra utaló figyelmeztetés

Borulásveszélyre utaló figyelmeztetés

Figyelmeztetés beszorulás veszélyére

Táblázat 2: Piktogramok a figyelmeztetésekben

1.4.2 Az információk jellege
Az információk bizonyos folyamatok leegyszerűsítését és jobb érthetőségét
szolgálják. Ebben a műszaki dokumentációban ezek a következő sablon
szerint épülnek fel:
Fontos információk.

1.4.3 Cselekvési koncepció
A jelen műszaki dokumentáció egylépéses és többlépéses cselekvési utasításokat tartalmaz.
Egylépéses cselekvési utasítások
Az egyetlen munkalépésből álló cselekvési utasítások a következő minta
szerint épülnek fel:
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Cselekvés célja
ü Feltételek (opcionális).
► 1/1 lépés.
ð A cselekvési lépés eredménye (opcionális).
ð Cselekvés eredménye (opcionális).
Többlépéses cselekvési utasítások
A több munkalépésből álló cselekvési utasítások a következő minta szerint
épülnek fel:
Cselekvés célja
ü Feltételek (opcionális).
1. 1. lépés.
ð A cselekvési lépés eredménye (opcionális).
2. 2. lépés.
ð A cselekvési lépés eredménye (opcionális).
ð Cselekvés eredménye (opcionális).

1.4.4 Írásmódok
A jelen műszaki dokumentációban alkalmazott írásmódok a következők:
Írásmód

Használat

Példa

NAGYBETŰK

Kezelőelemek, kapcsolók

ON/OFF

[Zárójelek]

PC-billentyűzet

[Ctrl] + [Alt]

Félkövér

Szoftver kezelőelemei

Nyomja meg a Tovább gombot

…>…>…

Menüútvonalak

Paraméterek > Szabályozási paraméterek

Dőlt

Rendszerüzenetek, hibaüzenetek, jelzések

A Működésfelügyelet riasztás működésbe lépett

[► Oldalszám].

Kereszthivatkozás

[► 41].

Táblázat 3: Írásmódok
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2 Biztonság
▪ A termék alapos megismerése érdekében olvassa át ezt a műszaki dokumentációt.
▪ A műszaki dokumentáció a termék része.
▪ Olvassa el és vegye figyelembe a jelen fejezet biztonsági tudnivalóit.
▪ Olvassa el és vegye figyelembe a műszaki dokumentáció figyelmeztetéseit a működésből eredő veszélyek elkerülése érdekében.
▪ A termék a technika mai állásának megfelelően készült. Ennek ellenére
nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó életét és testi épségét fenyegető vagy a termék károsodásával vagy egyéb anyagi károkkal
járó veszélyek léphetnek fel a működésből adódóan.

2.1 Rendeltetésszerű használat
A motorhajtás arra szolgál, hogy a szabályozó transzformátorokban található
terhelés alatti fokozatkapcsolók üzemállását az adott üzemi igényekhez igazítsa. A motorhajtás kizárólag az elektromos energiatechnika berendezéseiben és létesítményeiben való felhasználásra szolgál. Rendeltetésszerű
használat és a műszaki dokumentációban megnevezett feltételek és körülmények, valamint a műszaki dokumentációban és a terméken található figyelmeztetések betartása esetén a motorhajtás nem jelent veszélyt személyek, vagyontárgyak vagy a környezet számára. Ez a teljes élettartamra vonatkozik a szállítástól a szerelésen és üzemeltetésen át a leszerelésig és ártalmatlanításig.
Rendeltetésszerű használatnak minősül:
▪ A terméket kizárólag a jelen műszaki dokumentum szerint és a megállapodásban foglalt szállítási feltételek és műszaki adatok szerint szabad
üzemeltetni.
▪ A mellékelt szerkezeteket és speciális szerszámokat kizárólag a tervezett
célra és a jelen műszaki dokumentumban olvasható kikötéseknek megfelelően szabad használni.
▪ A terméket kizárólag a rendelés alapjául szolgáló transzformátorhoz/
terhelés alatti fokozatkapcsolóhoz/feszültségmentes átkapcsolóhoz szabad használni.
▪ A termékre érvényes szabványt és a kiadási évet az adattáblán találja.
▪ A terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló és tartozékaik (hajtás, hajtótengely, szöghajtás, védőrelé stb.) sorozatszámainak
egyezniük kell, ha ezek a termékek és tartozékaik egy készletben kerülnek kiszállításra a megbízás keretében.
▪ A motorhajtást normál üzemmódban elektromosan, a távolból működtesse.
▪ A motorhajtást egyedi üzemi esetekben (pl. karbantartási munkálatoknál)
a helyszínen is működtetheti elektromosan az S3 választókapcsolón keresztül.
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▪ A transzformátor áramtalanítása előtt ne működtesse elektromosan vagy
kézi hajtókar segítségével a motorhajtást, amennyiben a transzformátoron
vagy a terhelés alatti fokozatkapcsolón/feszültségmentes átkapcsolón hibát feltételez. További tudnivalókat a „Hibaelhárítás” [►Szakasz 8, Oldal
47] fejezetben talál.
▪ Telepítéskor vagy a transzformátormű ellenőrzésekor, illetve karbantartási
munkálatoknál a mellékelt kézi hajtókar segítségével tudja a motorhajtást
működtetni, amennyiben a transzformátor áramtalanítva van.
▪ Feszültség alatt álló transzformátor esetén a kézi hajtókar vészüzemmódban való működtetéséhez az „Üzemeltetés” [►Szakasz 7, Oldal 45] fejezetben talál részleteket.

2.2 Alapvető biztonsági tudnivalók
A balesetek, üzemzavarok és gépkárok, valamint a meg nem engedett környezeti ártalmak elkerülése érdekében a termék vagy annak részeinek szállításáért, szereléséért, üzemeltetéséért, karbantartásáért és ártalmatlanításáért mindenkor felelős személy a következőkről köteles gondoskodni:
Személyi védőfelszerelés
A bő és nem megfelelő ruházat növeli a forgó alkatrészeknél történő behúzás vagy feltekeredés, illetve a kiálló alkatrészekbe való beakadás veszélyét. Emiatt sérülés- és életveszély áll fenn.
▪ Az adott tevékenységhez viseljen egyéni védőeszközöket, pl. sisakot,
munkavédelmi kesztyűt stb.
▪ Sérült személyi védőfelszerelés viselése tilos.
▪ Gyűrű, lánc és egyéb ékszer viselése tilos.
▪ Hosszú haj esetén viseljen hajhálót.
Munkaterület
A rendetlenség és a kivilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
▪ Tartsa tisztán és rendezetten a munkaterületet.
▪ Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról.
▪ Tartsa be az adott országban érvényes baleset-megelőzési előírásokat.
A transzformátor szárítása
A motorhajtás szárítása anyagi károkhoz, valamint a motorhajtás működési
zavaraihoz vezet.
▪ A motorhajtást szárítani tilos.
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Üzem alatti munkavégzés
Csak kifogástalan, működőképes állapotban szabad üzemeltetni a terméket.
Ellenkező esetben sérülés- és életveszély áll fenn.
▪ Ellenőrizze rendszeresen a biztonsági berendezések működőképességét.
▪ Tartsa be a jelen műszaki dokumentumban leírt ellenőrzési munkákat,
karbantartási munkákat, valamint karbantartási időközöket.
Kézi hajtókar nyílása
Ha kapcsolás közben benyúl a kézi hajtókar nyílásába, forgó tengely okozta
sérülésveszély áll fenn.
▪ A kézi hajtókar nyílásába benyúlni tilos.
A motorhajtás biztosítása
Ha üzem közben kinyitja a motorhajtást, akkor áramütés veszélye áll fenn a
lengőkeret mögötti feszültségvezető komponensek miatt.
▪ Üzem közben lakattal kell biztosítani a motorhajtást illetéktelen kinyitás ellen.
▪ A motorhajtást csak villamossági szakember nyithatja ki.
A lengőkeret kinyitása
Ha a motorhajtás működése közben kinyitja a lengőkeretet, akkor áramütés
veszélye áll fenn a feszültségvezető komponensek miatt.
▪ A lengőkeretet csak villamossági szakember nyithatja ki.
Robbanásvédelem
A tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes gázok, gőzök és porok súlyos robbanásokhoz és tűzhöz vezethetnek. Emiatt sérülés- és életveszély áll fenn.
▪ A terméket tilos robbanásveszélyes területeken beszerelni, üzemeltetni és
karbantartani.
Biztonsági jelölések
A veszélyekre és óvintézkedésekre figyelmeztető táblák a terméken lévő
biztonsági jelölések. Ennélfogva a biztonsági koncepció fontos részét képezik.
▪ Vegye figyelembe a terméken lévő összes biztonsági jelölést.
▪ A terméken lévő összes biztonsági jelölésnek hiánytalannak és olvashatónak kell lennie.
▪ Cserélje ki a sérült vagy elveszett biztonsági jelöléseket.
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Környezeti feltételek
A termék a megbízható és biztonságos működés garantálása érdekében
csak a műszaki adatok közt feltüntetett környezeti feltételek mellett üzemeltethető.
▪ Tartsa be a megadott üzemi feltételeket és a felállítás helyére vonatkozó
követelményeket.
Segédanyagok és üzemi segédanyagok
A gyártó által nem engedélyezett segédanyagok és üzemi segédanyagok
személyi sérülésekhez, anyagi károkhoz, valamint a termék működési zavaraihoz vezethetnek.
▪ Kizárólag éghető folyadékokhoz engedélyezett vezetőképes és földelt
tömlőt, csövet és szivattyúberendezést használjon.
▪ Kizárólag a gyártó által jóváhagyott kenőanyagokat és segédanyagokat
használja.
▪ Lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Módosítások és átépítések
A termék nem engedélyezett vagy szakszerűtlen módosításai súlyos sérülésekhez, anyagi károkhoz, valamint működési zavarokhoz vezethetnek.
▪ A terméket kizárólag a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val egyeztetve szabad módosítani
Pótalkatrészek
A Maschinenfabrik Reinhausen GmbH által nem engedélyezett pótalkatrészek személyi sérülésekhez, anyagi károkhoz, valamint a termék működési
zavaraihoz vezethetnek.
▪ Kizárólag a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH által jóváhagyott pótalkatrészeket használja.
▪ Lépjen kapcsolatba a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val.

2.3 A személyzet képzettsége
A szerelésért, üzembe helyezésért, kezelésért, karbantartásért és ellenőrzésért felelős személynek biztosítania kell a személyzet megfelelő szakképzettségét.
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Villamossági szakember
A villamossági szakember szakmai képesítésénél fogva megfelelő tudással
és tapasztalattal rendelkezik, valamint ismeri a vonatkozó szabványokat és
rendeleteket. Ezenkívül:
▪ A villamossági szakember képes önállóan felismerni és elkerülni a lehetséges veszélyeket.
▪ A villamossági szakember képes munkát végezni a villamos berendezéseken.
▪ A villamossági szakember kifejezetten a tevékenységének megfelelő
munkakörnyezethez szükséges képesítéssel rendelkezik.
▪ A villamossági szakembernek teljesítenie kell az érvényben lévő balesetmegelőzési jogszabályok rendelkezéseit.
Elektrotechnikai oktatásban részesült személyek
Az elektrotechnikai oktatásban részesült személyeket villamossági szakember oktatja és betanítja a rájuk bízott feladatokkal és a helytelen magatartás
esetén előforduló veszélyekkel, valamint a védőberendezésekkel és óvintézkedésekkel kapcsolatban. Az elektrotechnikai oktatásban részesült személy
kizárólag villamossági szakember vezetése és felügyelete alatt végezhet
munkát.
Kezelő
A kezelő használja és kezeli a terméket a jelen műszaki dokumentum keretein belül. Az üzemeltető oktatásban és betanításban részesíti a kezelőt a
speciális feladatokkal és a helytelen magatartás esetén előforduló veszélyekkel kapcsolatban.
Műszaki szolgálat
A karbantartásokat, javításokat, valamint utólagos felszereléseket szigorúan
ajánlott a műszaki szolgálatunkkal végeztetni. Ezáltal garantált az összes
munka szakszerű végrehajtása. Amennyiben nem a mi műszaki szolgálatunk végzi a karbantartást, gondoskodni kell arról, hogy a személyzet a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH által betanításban és felhatalmazásban részesüljön.
Felhatalmazott személyzet
A Maschinenfabrik Reinhausen GmbH oktatásban és betanításban részesíti
a felhatalmazott személyzetet speciális karbantartási munkákhoz.
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2.4 Személyi védőfelszerelés
Az egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében a munka során személyi védőfelszerelés viselése kötelező.
▪ Az adott munkához szükséges védőfelszerelést munka közben mindig viselni kell.
▪ Sérült védőfelszerelés viselése tilos.
▪ Tartsa be a munkaterületen elhelyezett, személyi védőfelszerelésre vonatkozó előírásokat.
Munkavédelmi ruházat

Testhezálló munkaruházat, kis szakítószilárdsággal,
szűk ruhaujjal és elálló részek nélkül. Ez elsősorban a
mozgó gépelemek általi behúzás elleni védelemre szolgál.

Biztonsági cipő

Lezuhanó nehéz tárgyak és csúszós padlón való elcsúszás elleni védelemre.

Védőszemüveg

A szem védelmére a szétrepülő tárgyakkal és fröccsenő
folyadékkal szemben.

Arcvédő pajzs

Az arc védelmére a szétrepülő tárgyakkal és fröccsenő
folyadékkal vagy más veszélyes anyagokkal szemben.

Védősisak

A lezuhanó és szétrepülő tárgyakkal és anyagokkal
szembeni védelemre.

Hallásvédő

Halláskárosodás elleni védelemre.

Védőkesztyű

A mechanikus, termikus és elektromos veszélyek elleni
védelemhez.

Táblázat 4: Személyi védőfelszerelés
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3 Termékleírás
3.1 Szállítási terjedelem
A motorhajtást nedvesség ellen védetten csomagolva, a következő bontásban szállítjuk:
▪ Motorhajtás
▪ termékdokumentáció
Ügyeljen a következőkre:
1. Ellenőrizze a szállítmány teljességét a szállítólevél alapján.
2. Az alkatrészeket a beszerelésig száraz helyen tárolja.
3. A terméket hagyja a légmentes védőcsomagolásban, és csak röviddel a
beszerelés előtt csomagolja ki.

3.2 Működési leírás
A motorhajtás arra szolgál, hogy a szabályozó transzformátorokban található
terhelés alatti fokozatkapcsolók üzemállását az adott üzemi igényekhez igazítsa.
A terhelés alatti fokozatkapcsolás a motorhajtás működtetésével (egyszeri
vezérlőimpulzussal, pl. a TAPCON®-sorozat egy feszültségszabályozója által) indítható. Ez a beállítási művelet kényszerűen befejeződik, függetlenül
attól, hogy a kapcsolási művelet közben további vezérlőimpulzusok kiadására sor kerül-e. Az újabb kapcsolás a normál kivitelben csak az összes vezérlőeszköz nyugalmi helyzete után lehetséges.
Áramszünet hatásai
Amennyiben a terhelés alatti fokozatkapcsolás alatt áramszünet lép fel, a
motorhajtás a feszültségellátás visszatérése után befejezi a megkezdett terhelés alatti fokozatkapcsolást.

3.3 Típusjelölés
A TAPMOTION® ED különböző alapkiviteleit egyértelmű termékjelölések jellemzik.
Típusjelölés

Leírás

Változatok

ED 100-ST

Termékjelölés

Electric Drive

ED 100-ST

Terhelés-hajtómű kivitel

100 vagy 200 (a szükséges forgatónyomatéktól függően)

ED 100-ST

Védőház kivitel

S = kis védőház
L = nagy védőház
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Típusjelölés

Leírás

Változatok

ED 100-ST

Különleges alkalmazások

… = nélkül
C = merülőmagos tekercs kivitel
T = TAPCON® vagy TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Egyedi alkalmazás

ISM = „Integrated Smart Module”
adatgyűjtéshez, adatösszesítéshez és adatfeldolgozáshoz a
transzformátoron

Táblázat 5: Típusjelölés

3.4 Felépítés
Ez a szakasz áttekintést nyújt a motorhajtás felépítéséről.
Az ebben a részben külön nem ismertetett komponensek leírása a motorhajtás műszaki adatai között található.

Ábra 1: Motorhajtás kinyitva

1 védőház-fedél
2 kijelzőfelület ablaka
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3 rögzítőfül

11 kijelzőfelület

4 földelőcsatlakozó

12 típustábla

5 hajtótengely

13 motorvédő kapcsoló Q1

6 kézi hajtókar nyílása kézi hajtókar
reteszelő kapcsolóval

14 dokumentumtáska

7 kézi lámpa

15 terhelés-hajtómű fedéllemeze

8 kézi hajtókar

3.4.1 Kijelzőfelület
A motorhajtásba áttekinthető kijelzőfelület van beszerelve. A mutató és a
számlálómű mechanikus hajtású, és a motorhajtás kapcsolási folyamatát,
valamint a motorhajtás üzemállását mutatja. A számlálómű visszaállító kereke gyári plombával van lezárva.

Ábra 2: Kijelzőfelület

1 állásjelző

3 kapcsolási lépéskijelző: a vezérlőbütyök aktuális állását mutatja
(üzemállásonként 33 kapcsolási lépésegység)

2 az alkalmazott szabályozási tartomány jelzése két vonszolt mutatóval

4 mechanikus számlálómű a kapcsolások számának kijelzéséhez

3.4.2 Antikondenzációs fűtés
Az antikondenzációs fűtés lapfűtőtestként van kialakítva és egyben a lengőkeret elülső takarófelületét képezi.
A motorhajtás és a lapfűtőtest szerkezete alapján biztosított, hogy a megfelelő légáramlás a motorhajtás belsejében megtörténik, így ott egyenletes
belső hőmérséklet uralkodik, amely mindig magasabb, mint a külső hőmérséklet.
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3.4.3 Lengőkeret/csatlakozókeret
A lengőkeret érintésbiztos módon lefedi a motorhajtás összes olyan elektromos és mechanikus komponensét, amely a lengőkeret mögött található.
A csatlakozókeret a lengőkeret mögött található és a motorhajtás egyszerű
elektromos csatlakoztatását teszi lehetővé. A függőlegesen elrendezett kalapsínek és az ennek megfelelően rögzített kapocslécek jelentősen megkönnyítik a csatlakoztatások huzalozását.

Ábra 3: Csatlakozókeret

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 lengőkeret

4 kábelcsatorna

2 állásjelző modul

5 Kalapsín

3 X1 kapocsléc

6 Nyílás a kábelbevezetés számára
(fenéklappal lezárva)
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3.4.4 Állásjelző berendezés
Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón és a motorhajtáson!

FIGYELEM

Károk a motorhajtáson és a terhelés alatti fokozatkapcsolón az állásjelző
berendezés nem rendeltetésszerű használata esetén.
► Az állásjelző modul csatlakozóira csak az állásjelző berendezés Műszaki
adatok [►Szakasz 13.2, Oldal 57] fejezete szerinti áramköröket szabad
csatlakoztatni.
► A motorhajtás állásjelző berendezésének átkapcsolási időpontja nem
reprezentálja a terhelésátkapcsoló átkapcsolási időpontját. Utóbbi a terhelésátkapcsoló típusától függ. Ezt a tényt figyelembe kell venni a motorhajtás és a külső berendezés (pl. transzformátor teljesítménykapcsoló)
közötti reteszelőkapcsolások tervezésekor.
► Külső felügyeleti, reteszelési és vezérlési célra ezért nem az állásjelző
berendezést, hanem a kapcsolási rajzon megadott „fokozatkapcsoló
üzemben” mozgóérintkezőt kell használni.
Az állásjelző berendezés a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes
átkapcsoló üzemállásának nyugalmi állapotban való kijelzésére szolgál.
A távjelzésnek különböző kivitelei léteznek.
A helyszíni csatlakozás állásjelző modulja a csatlakozókereten [►Szakasz
3.4.3, Oldal 19] található.
Az állásjelző berendezésről további információ az Állásjelző berendezés műszaki adatai [►Szakasz 13.2, Oldal 57] részben található.

3.4.5 Terhelés-hajtómű fedéllemeze

FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye elektromos feszültség
következtében!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye elektromos feszültség következtében a terhelés-hajtóműhiányzó fedéllemeze esetén.
► A motorhajtást a terhelés-hajtómű fedéllemeze nélkül tilos üzembe helyezni.
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A terhelés-hajtómű érintésbiztos fedéllemeze nyílást tartalmaz a kézi üzemben használandó kézi hajtókar csatlakoztatásához.

Terhelés-hajtómű fedéllemeze

3.5 Védőberendezések
A motorhajtásba a következő védőberendezések vannak beépítve:
▪ végállásberendezés (mechanikus és elektromos)
▪ átfutásvédelem
▪ motorvédelem
▪ érintésvédelem
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3.6 Biztonsági jelölések
A terméken alkalmazott biztonsági jelölések:

Ábra 4: Biztonsági jelölések áttekintése
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4 Olvassa el a dokumentációt
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4 Csomagolás, szállítás és raktározás
4.1 Csomagolás
A termékek szállítása igény szerint részben egy zárt csomagolásban és
részben még szárított állapotban történik.
A zárt csomagolás minden oldalról műanyag fóliával veszi körül az árut.
A szárított termékeket emellett a zárt csomagoláson elhelyezett sárga jelzés
jelöli. Szárított állapotban szállítótartályban is lehetséges a szállítás.
Az alábbi szakaszokban található megfelelő utasításokat értelemszerűen
kell alkalmazni.

4.1.1 Alkalmasság

FIGYELEM

Anyagi károk a ládák helytelen egymásra rakása miatt!
A ládák helytelen egymásra rakása károkat okozhat az árun.
► A csomagolás külső jelöléséből láthatja, ha pl. a terhelés alatti fokozatkapcsoló vagy a választó kapcsoló állítva van becsomagolva. Ezeket a
ládákat tilos egymásra rakni.
► Általános szabály: 1,5 m feletti magasság esetén ne rakjon egymásra ládákat.
► Egyéb esetekben érvényes szabály: legfeljebb 2 egyforma méretű ládát
rakjon egymásra.
A csomagolás a helyi szállítási törvények és szállítási előírások betartása
mellett ép és teljesen működőképes szállítóeszközökhöz alkalmas.
Az áru stabil ládába van becsomagolva. A láda stabilizálja az árut a tervezett
szállítási helyzetében, hogy az ne mozogjon, és biztosítja, hogy az áru
egyetlen része se érjen hozzá a szállítóeszköz rakfelületéhez vagy lerakodás után a talajhoz.
A zárt csomagolás minden oldalról műanyag fóliával veszi körül az árut. Az
árut szárítóanyag védi a nedvesség ellen. A műanyag fólia összehegesztése
a szárítóanyag bevitele után történt meg.
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4.1.2 Jelölések
A csomagolás a biztonságos szállításra és szakszerű tárolásra vonatkozó
jelzéseket tartalmaz. A nem veszélyes áruk szállítására az alábbi szimbólumok vonatkoznak. Ezeket a jeleket feltétlenül vegye figyelembe.

Nedvességtől
óvni

Felül

Törékeny

Itt rögzítse

Súlypont

Táblázat 6: A szállítmányra vonatkozó érvényes szimbólumok

4.2 Küldemények szállítása, átvétele és kezelése
FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a felbillenő vagy lezuhanó teher következtében.
► A ládát kizárólag lezárva szállítsa.
► Ne távolítsa el a ládán belül alkalmazott rögzítőanyagot szállítás közben.
► Gondoskodjon megfelelő rögzítésről, ha raklapon szállítja a terméket.
► A rögzítőeszközök kiválasztását és a teher rögzítését csak képzett és azzal megbízott személyzet végezheti.
► Lengő teher alá lépni tilos.
► A szállítólevélen található súlyadatok szerinti megfelelő teherbírású szállítóeszközöket és emelőeszközöket alkalmazzon.
A szállítás során a rezgések mellett ütések miatti igénybevétellel is számolni
kell. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében akadályozza meg a szállítmány lezuhanását, felbillenését, borulását és nekicsapódását.
Ha egy láda feldől, bizonyos magasságból leesik (pl. egy emelőheveder elszakadása miatt) vagy fékezetlenül leborul, akkor a súlytól függetlenül sérüléssel kell számolni.
A címzettnek minden leszállított küldeményt az alábbiak szerint kell ellenőriznie az átvétel (az átvétel nyugtázása) előtt:
▪ teljesség a szállítólevél alapján
▪ bármilyen jellegű külső sérülések
Az ellenőrzéseket a lerakodás után kell elvégezni, amikor a láda vagy a
szállítóedény minden oldalról hozzáférhető.
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Látható sérülések Ha a küldemény átvétele során látható szállítási sérülést állapít meg, a következők szerint járjon el:
▪ A megállapított szállítási sérülést azonnal jegyezze fel a szállítási dokumentumokba, és kérje a szállító ellenjegyzését.
▪ Súlyos sérülés, totálkár és jelentős kárköltség esetén haladéktalanul értesítse a gyártót és az illetékes biztosítót.
▪ A kár észlelése után ne változtassa meg annak állapotát, és őrizze meg a
csomagolóanyagot is mindaddig, amíg nem született döntés a szállítmányozó vállalat vagy a szállítási biztosító által végzett szemléről.
▪ A káresetről vegyen fel egy helyszíni jegyzőkönyvet az érintett szállítmányozó vállalatokkal. Ez elengedhetetlen a kártérítési igények érvényesítéséhez!
▪ Fényképezze le a csomagoláson és az árun látható sérüléseket. Ez a
becsomagolt árun látható, a behatolt nedvességből (eső, hó, kondenzvíz)
eredő korróziós jelenségekre is érvényes.
▪ FIGYELEM! Sérülés a becsomagolt árun a sérült légmentes csomagolás
miatt. Azonnal ellenőrizze a zárt csomagolást, ha a terméket zárt csomagolásban szállítják. Sérült légmentes csomagolás esetén a becsomagolt
árut tilos beszerelni és üzembe helyezni. Vagy szárítsa meg maga a szárított becsomagolt árut az üzemeltetési útmutató szerint, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval, hogy egyeztessen a további eljárásról.
▪ Nevezze meg a sérült elemeket.
Rejtett károk Az olyan károknál, amelyek csak a küldemény átvétele után, a kicsomagolásnál észlelhetők (rejtett károk), a következők szerint járjon el:
▪ A lehető legrövidebb idő alatt hívja fel a lehetséges károkozó figyelmét a
felelősségére telefonon és írásban, és vegyen fel kárjegyzőkönyvet.
▪ Ennek során vegye figyelembe a megfelelő országban érvényes határidőket. Időben tájékozódjon ezekről.
Rejtett károk esetén a szállítmányozó vállalat (vagy más károkozó) csak nehézkesen vonható felelősségre. Biztosítástechnikailag az ilyen káreset a siker reményében csak akkor intézhető, ha az a biztosítási feltételek között kifejezetten meg van állapítva.

4.3 Küldemények betárolása
A Maschinenfabrik Reinhausen által megszárított termék
Vegye ki a Maschinenfabrik Reinhausen által megszárított árut közvetlenül a
küldemény átvétele után a zárt csomagolásból, majd a végleges felhasználásig tárolja légmentesen, száraz szigetelőfolyadékban, amennyiben az árut
nem szigetelőfolyadékban szállították.
Szárítatlan áru
A sértetlen zárt csomagolással rendelkező szárítatlan áru az alábbi kikötések figyelembe vétele mellett a szabadban tárolható.
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A tárolási hely kiválasztásakor és berendezésekor ügyeljen a következőkre:
▪ Óvja a tárolt árut nedvességtől (áradás, elolvadó hó és jég), szennyeződéstől és kártevőktől, így patkányoktól, egerektől, termeszektől stb., továbbá illetéktelen hozzáféréstől.
▪ A ládákat a talajnedvesség elleni védelem és jobb szellőzés érdekében
deszkákra és fagerendákra kell állítani.
▪ Ügyeljen a talaj megfelelő teherbírására.
▪ Tartsa szabadon a bejárókat.
▪ A tárolt árut rendszeres időközönként ellenőrizni kell, vihar, súlyos esőzés, nagy havazás után pedig megfelelő intézkedésekről kell gondoskodni.
A csomagolófóliát védeni kell a közvetlen napsugárzástól, hogy elkerülhető
legyen az UV-sugarak okozta bomlás és ezáltal a csomagolás légmentes
zárásának megszűnése.
Amennyiben a terméket a kiszállítást követő 6 hónapon túl szerelik be, minél
hamarabb megfelelő intézkedéseket kell hozni. Ilyen lehet:
▪ A szárítószer szakember általi regenerálása és a légmentes csomagolás
helyreállítása.
▪ A becsomagolt áru kicsomagolása és tárolása alkalmas raktárhelyiségben
(jól szellőző, lehetőleg pormentes, légnedvesség lehetőleg < 50%).

4.4 A küldemények kicsomagolása és a szállítási károk
ellenőrzése
▪ FIGYELEM! Károk a becsomagolt árun hatástalan légmentes csomagolás miatt. Szállítsa arra a helyre a becsomagolt ládát, ahol az árut beszerelik. A légmentes csomagolást csak közvetlenül a beszerelés előtt szabad kinyitni.
▪

FIGYELMEZTETÉS! Súlyos sérülések és károk a becsomagolt árun a
becsomagolt áru felborulása miatt. Álló ládában rögzítse az árut, hogy az
ne dőlhessen fel.

▪ Csomagolja ki az árut és ellenőrizze az állapotát.
▪ Ellenőrizze a hozzácsomagolt termék teljességét a fuvarlevél alapján.
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5 Szerelés
Ez a fejezet a készülék szakszerű beszerelését és csatlakoztatását írja le.

FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
A feszültség alatt álló transzformátor, valamint a feszültség alatt álló terhelés alatti fokozatkapcsoló komponensek a hajtás szerelése közben súlyos
vagy halálos sérülést okozhatnak!
► A hajtás beszerelése közben biztosítsa a transzformátor és a terhelés
alatti fokozatkapcsoló komponenseinek feszültségmentességét.

5.1 Motorhajtás rászerelése transzformátorra
1. Rögzítsen 4 menetes csapot (nem tartoznak az MR szállítási terjedelméhez) a transzformátor védőházra. Az elrendezést, valamint a rögzítőfülek
átmérőjét a Függelékben [►Szakasz 14, Oldal 59] lévő ábrák tartalmazzák.

Ábra 5: Menetes csap

2. Rezgéscsillapítóval ellátott motorhajtás esetén: rögzítse a rezgéscsillapítót a motorhajtásra.
3. FIGYELEM! Sérülések a hajtáson mechanikai feszültségek miatt. A hajtást feszültségmentesen és függőlegesen kell rögzíteni a transzformátor
védőházon úgy, hogy a hajtás kimenőtengelye pontosan egy vonalban legyen a szöghajtás függőleges tengelyével.
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A hajtás rögzítésére szolgáló furatok a védőház rögzítőfüleinek külső részén találhatók.

Ábra 6: A motorhajtás rögzítése

4. Kösse össze a motorhajtás védőházának földelőcsavarját a transzformátor védőházzal. A cupal alátétet mindenképpen helyezze be a kábelsaru
és a csatlakozófül közé. Ennek során a cupal alátét alumíniumoldala a
csatlakozófül felé mutasson.

Ábra 7: Földelőcsavar

5. Csatlakoztassa a fő védővezetőt az X1 kapocslécre (min. csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2).
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Ábra 8: Fő védővezető

5.2 A hajtótengelyek és a szöghajtás szerelése
A hajtótengelyek és a szöghajtás szerelését a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló szerelési és üzembe helyezési útmutatója írja le.

5.3 A terhelés alatti fokozatkapcsoló és a motorhajtás
beállítása
FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a motorhajtás nemkívánatos beindítása és az elektromos feszültség következtében!
► Győződjön meg a mechanikus csatlakoztatás megkezdése előtt arról,
hogy a motorvédő kapcsoló kioldott állapotban van-e.
► A beállítást kizárólag kézi üzemben végezze.
► A motorhajtás kézi működtetéséhez kizárólag az e célra szolgáló kézi
hajtókart használja.
► Ügyeljen arra, hogy a kézi hajtókar reteszelő kapcsoló a motorkört két
pólussal kapcsolja le, a vezérlő áramkör azonban ne szakadjon meg.
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FIGYELEM

Vagyoni kár!
Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón a motorhajtás szakszerűtlen beállítása miatt.
► A terhelés alatti fokozatkapcsolót maximum 250-szer kapcsolja. Több
mint 250 kapcsolás esetén az olajedényt töltse meg szigetelőolajjal, és a
választóhengernél lévő érintkezők futófelületét, valamint a választóhenger hajtóművét kenje be szigetelőolajjal.
A terhelés alatti fokozatkapcsoló és motorhajtás beállítására vonatkozó
alábbi lépések a DEETAP® DU és COMTAP® ARS-re nem érvényesek. A
motorhajtás és a DEETAP® DU és COMTAP® ARS centírozását a kapcsolódó üzemeltetési útmutatók mutatják be.
Egy fokozatkapcsolás a kapcsolási lépéskijelző egy fordulatának felel meg.
A kijelző 33 kapcsolási lépésegységre van felosztva, ahol 1 kapcsolási lépésegység a motorhajtás normál kivitelében a kézi hajtókar egy fordulatának
felel meg. Az átkapcsolás időpontja a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló típusától függ, de mindig legalább 2 kapcsolási lépésegységgel a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területe előtt van.
A terhelés alatti fokozatkapcsoló és motorhajtás centírozásához a következőképpen járjon el.
1. FIGYELEM! A terhelés alatti fokozatkapcsolót/feszültségmentes átkapcsolót és a motorhajtást a beállító munkák megkezdése előtt beállítóállásba kell vinni. Győződjön meg róla, hogy a motorhajtás és a terhelés alatti
fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló állásjelzői egyeznek-e. Ellenkező esetben károsodhat a terhelés alatti fokozatkapcsoló és a transzformátor.

Ábra 9: Beállítóállás
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2. Helyezze a motorhajtáson rögzített kézi hajtókart a felső takarólemez nyílásában lévő tengelyvégre. Ezzel kapcsolja a reteszelő kapcsolót, ami lekapcsolja a motoráramkör 2 pólusát.

Ábra 10: Kézi hajtókar

3. Forgassa a kézi hajtókart az óramutató járásával megegyező irányba,
amíg a terhelésátkapcsoló át nem kapcsol. A kézi hajtókar forgatása közben figyelje a kapcsolási lépéskijelzőt, amely mechanikus képet ad a kapcsolásokról.

Ábra 11: A kézi hajtókar forgatása
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4. A terhelésátkapcsoló átkapcsolása után forgasson tovább azonos irányban, közben számolja meg, hogy még hány kapcsolási lépésegység szükséges ahhoz, hogy a mutató a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területének közepére álljon. Jegyezze fel a megállapított „A” értéket és a
végrehajtott forgásirányt (példa: A=2).

Ábra 12: Szükséges kapcsolási lépések számolása a középállásig

5. Ha a megállapított „A” érték nagyobb, mint 8 kapcsolási lépésegység, a
kapcsolás szakszerűen befejeződött. Ha a megállapított „A” érték kisebb
mint 8 kapcsolási lépésegység, akkor a kapcsolás befejezéséhez 8-„A”
kapcsolási lépésegységet kell azonos irányban forgatni (példa: 8-2=6).
Ezt követően forgassa ellenkező irányba a kézi hajtókart addig, amíg a
mutató a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területének közepén áll.

Ábra 13: Terhelésátkapcsolás lezárása

6. Forgassa a kézi hajtókart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg
a terhelésátkapcsoló át nem kapcsol.

32

TAPMOTION® ED

1800138/08 HU

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

5 Szerelés

Ábra 14: Kézi hajtókar forgatása ellenkező irányban

7. A terhelésátkapcsoló átkapcsolása után forgasson tovább azonos irányban, közben számolja meg, hogy még hány kapcsolási lépésegység szükséges ahhoz, hogy a mutató a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területének közepére álljon. Jegyezze fel a megállapított „B” értéket és a
végrehajtott forgásirányt (példa: B=5).

Ábra 15: Szükséges kapcsolási lépésegységek számolása a középállásig

8. Ha a megállapított „B” érték nagyobb, mint 8 kapcsolási lépésegység, a
kapcsolás szakszerűen befejeződött. Ha a megállapított „B” érték kisebb
mint 8 kapcsolási lépésegység, akkor a kapcsolás befejezéséhez 8-„B”
kapcsolási lépésegységet kell azonos irányban forgatni (példa: 8-5=3).
Ezt követően forgassa ellenkező irányba a kézi hajtókart addig, amíg a
mutató a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területének közepén áll.
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Ábra 16: Terhelésátkapcsolás lezárása

9. Ha a megállapított „A” és „B” értékek azonosak, a motorhajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló szabályszerűen van összekapcsolva (1 kapcsolási lépésegységnyi maximális aszimmetria még megengedett). Különböző „A” és „B” értékek esetén határozza meg a „C” korrekciós értéket; ez
az „A” és a „B” érték különbségének fele: C=|(A-B) x 0,5|
Példa: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Vegye figyelembe a tizedesjegyeket is.

10. Ha a |C| korrekciós érték kisebb mint 0,5 kapcsolási lépésegység, akkor
nincs szükség további intézkedésre. A további lépésekhez lásd a 18.
pontot.
11. Forgassa a kézi hajtókart abba az irányba, amelyben a megállapított „A”,
illetve „B” érték nagyobb volt (példa: az óramutató járásával ellentétes
irányba, mivel B > A), amíg a terhelésátkapcsoló át nem kapcsol.
12. A kapcsolás szakszerű befejezéséhez tekerjen tovább a kézi hajtókarral
8 fordulatot azonos irányba a terhelésátkapcsoló átkapcsolása után.
13. Kapcsolja szét a motorhajtást és a függőleges hajtótengelyt a tengelykapcsoló féldarabok szétkapcsolásával A leválasztás után ne forgassa
tovább a hajtótengelyt.
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Ábra 17: Motorhajtás és hajtótengely szétkapcsolása

14. Működtesse a motorhajtást a kézi hajtókar segítségével azonos forgásirányban „C” kapcsolási lépésegységgel a kapcsolási lépéskijelző szerint
(példa: 1,5 kapcsolási lépésegység).
15. Kapcsolja össze a motorhajtást és a terhelés alatti fokozatkapcsolót úgy,
hogy a függőleges hajtótengelyt újra összeszereli (meghúzási nyomaték:
9 Nm). Közben ne forgassa tovább a szöghajtás és motorhajtás hajtótengelyét és kimenőtengelyét.
16. Forgasson tovább azonos irányban, közben számolja meg az ahhoz
szükséges kapcsolási lépésegységeket, hogy a mutató a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területének közepére álljon. Jegyezze fel a
megállapított „A” értéket és a végrehajtott forgásirányt. Ha a megállapított „A” érték nagyobb, mint 8 kapcsolási lépésegység, a kapcsolás szakszerűen befejeződött. Ha a megállapított „A” érték kisebb mint 8 kapcsolási lépésegység, akkor a kapcsolás befejezéséhez 8-„A” kapcsolási lépésegységet kell azonos irányban forgatni (példa: 8-4=4). Ezt követően
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ellenkező irányba kell forgatni, amíg a mutató a kapcsolási lépéskijelző
szürke jelölésű területének közepére nem áll. Ellenőrizze az összekapcsolást a fentiek szerint.
17. A kézi hajtókarral végzett terhelés alatti fokozatkapcsolás befejezése
után a kapcsolási lépéskijelző mutatójának a szürke jelölésű terület közepén kell állnia.

Ábra 18: Mutató középállásban

18. Az összekapcsolási munkák befejeztével végezzen mindkét irányban
több terhelés alatti fokozatkapcsolást ellenőrzés céljából, és ellenőrizze,
hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló és a motorhajtás azonos fokozatban van-e.

5.4 Kábelajánlás
A jelkábelekben fellépő elektromágneses zavarok, amelyek a transzformátort körülvevő térből érkezhetnek, zavarhatják a motorhajtás szakszerű működését.
A Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ezért azt javasolja, hogy a jelkábeleket lehetőleg árnyékolva fektesse le.

FIGYELEM

A készülék sérülése!
A jelkábelek árnyékolásán keresztülhaladó áram a készülékben károkat
okozhat.
► A motorhajtás és transzformátor közötti jelkábelek esetében a jelkábel árnyékolását kizárólag a motorhajtáshoz kapcsolja.
► Minden más jelkábel esetében az árnyékolást kapcsolja mindkét oldalhoz, amennyiben a két készülék között nincsen potenciálkülönbség.
Amennyiben potenciálkülönbség áll fenn, az árnyékolást ezeknél a jelkábeleknél is csak az egyik oldalhoz kapcsolja.

Áramkör

Működés

Kábeltípus

Motoráramkör

Ellátás

árnyékolatlan, különálló kábel

Vezérlőáramkör

Ellátás

árnyékolatlan, különálló kábel

Kapcsolásellenőrzés

árnyékolt

Impulzus áramkör fel/le

árnyékolt
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Áramkör
Vezérlőáramkör

Működés

Kábeltípus

Kioldó áramkör Q1 -Ki

árnyékolt

Felügyelő áramkör

Hőmérséklet-érzékelő

árnyékolt

Jelző áramkör

Jeltovábbítás

árnyékolt

Motorhajtások közötti kereszthuzalozás

Ellátás

árnyékolatlan, különálló kábel

Kapcsolásellenőrzés

árnyékolt

Impulzus áramkör fel/le

árnyékolt

Kioldó áramkör Q1 -Ki

árnyékolt

Táblázat 7: Ajánlás a csatlakozókábelhez

5.5 A motorhajtás elektromos csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
A feszültség alatt álló transzformátor, valamint a feszültség alatt álló fokozatkapcsoló komponensek a csatlakoztatás közben halálos vagy súlyos sérülést okozhatnak!
► Az alábbiakban megnevezett biztonsági előírások betartása kötelező.
A hajtást csak olyan áramkörre szabad csatlakoztatni, amely lehetőleg hajtásközeli, külső és minden pólust leválasztó készülékkel rendelkezik, hogy
szükség esetén (szerviz, karbantartás stb.) teljesen áramtalanítható legyen
a berendezés.
Ezenkívül a vezérlőáramkörhöz és a fűtőáramkörhöz saját túláramvédelmi
berendezéssel nem rendelkező hajtást csak olyan áramkörre szabad csatlakoztatni, amely külső túláramvédelmi berendezéssel rendelkezik. A biztosítóberendezésnek közvetett érintés elleni védelmet kell nyújtania. A Maschinenfabrik Reinhausen GmbH által ajánlott hajtásközeli biztosítóberendezés
esetén 1,6 A C szükséges (kiegészítő fűtéssel és < 127 V AC/DC értékű tápfeszültséggel rendelkező fűtőkör esetén 3,0 A C szükséges). A telepítés
után mérés útján történik az igazolás.
Alkalmas eszközök lehetnek az IEC 60947-1 és IEC60947-3 szerinti leválasztó készülékek (pl. megszakítók). A szakaszoló típusának kiválasztásakor
figyelembe kell venni a mindenkori áramkör jellemzőit (feszültség, maximális
áramok). Ezen túlmenően a szerelés során a következőkre kell ügyelni:
▪ A leválasztó készüléknek a felhasználó számára könnyen elérhetőnek kell
lennie.
▪ A leválasztó készüléken jelölni kell, hogy melyik leválasztani kívánt készülékhez és bontandó áramkörökhöz tartozik.
▪ A leválasztó készülék nem lehet a hálózati vezeték része.
▪ A leválasztó készüléknek nem szabad megszakítania a fő védővezetőt.
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A tápellátó áramkörök bekötését egyéb specifikáció hiányában legalább
2,5 mm2 (AWG 14) keresztmetszetű vezetékkel kell végezni. Ellenőrizze a
hatályos helyi szabványok és irányelvek alapján, hogy a tápvezeték megadott minimális keresztmetszete elegendő-e.
A motorhajtás feszültségellátásának egy másodpercig a hajtómotor névleges üzemi áramának 5–7-szeres értékét kell rendelkezésre bocsátania.
A hajtásban keletkező károk elkerülése érdekében be kell tartani a névleges
feszültség -20 – +10%-os maximális tűrését.
A motorhajtás elektromos csatlakoztatásához az alábbiak szerint járjon el:
1. Kapcsolja le a feszültségellátást.
2. Biztosítsa a feszültségellátást visszakapcsolás ellen.
3. Állapítsa meg a feszültségmentességet.
4. A motorhajtást látható módon földelje és zárja rövidre.
5. Takarja le vagy kerítse el a szomszédos, feszültség alatt álló elemeket.
6. Csatlakoztassa a motorhajtást a dokumentumtasakban elhelyezett kapcsolási rajzok szerint kell elvégezni. Vegye figyelembe a kapcsolási rajzon
megadott tápfeszültségeket (motoráramkör, vezérlőáramkör, fűtőáramkör)
és a csatlakozókiosztásokat.

Ábra 19: Példa: standard kapocstömb X1

7. Győződjön meg róla, hogy a mikrokapcsolók helyes működésének biztosításához a motorhajtás működés közben mindig a Műszaki adatok (A mikrokapcsolók terhelhetősége) [►Szakasz 13.1, Oldal 57] fejezetben leírtaknak megfelelő áramot kap a mikrokapcsolókon keresztül.
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6 Üzembehelyezés
6.1 A motorhajtás üzembehelyezése
Előkészítés
1. Győződjön meg róla, hogy a motorhajtás a mellékelt kapcsolási rajznak
megfelelően van csatlakoztatva.
2. Győződjön meg róla, hogy minden védővezető szakszerűen van csatlakoztatva.
3. Győződjön meg róla, hogy az előtétbiztosító szelektíven van méretezve a
motorhajtásban lévő védőberendezésekhez.
4. Győződjön meg róla, hogy a motorhajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló szabályszerűen lett összekapcsolva, és a motorhajtás és a terhelés
alatti fokozatkapcsoló üzemállásai megegyeznek.
5. Győződjön meg róla, hogy a kézi hajtókar nem maradt a kézi hajtókar nyílásában.
6. Győződjön meg róla, hogy a kapcsolási rajzon látható összes jelzőkontaktus megjelenik és felügyelhető az irányító megfigyelőhelyen.
7. Győződjön meg róla, hogy a motorvédő kapcsoló és a vezérlő áramkör
biztosítéka ki van kapcsolva.
Üzembe helyezés
1. Helyezze feszültség alá a motorhajtást.
2. Mérje meg a motor áramkörének feszültségét és frekvenciáját az X1 kapcson, és hasonlítsa össze azokat az adattáblán található adatokkal. Az
adatoknak egyezniük kell.
3. A vezérlőáramkör különálló betáplálásakor opcionálisan elvégezhető:
Mérje meg a vezérlőáramkör feszültségét és frekvenciáját az X1 kapcson,
és hasonlítsa össze azokat az adattáblán található adatokkal. Az adatoknak egyezniük kell.
4. A fűtőáramkör különálló betáplálásakor opcionálisan elvégezhető: Mérje
meg a fűtőáramkör feszültségét az X1 kapcson, és hasonlítsa össze azokat a kapcsolási rajzon található adatokkal. Az adatoknak egyezniük kell.
5. A háromfázisú váltakozó áramú motornál opcionálisan elvégezhető: Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókapcsoknál lévő feszültség jobbra forgó fázissorrenddel rendelkezik.
6. Az egyenáramú motornál opcionálisan elvégezhető: Győződjön meg róla,
hogy a motorfeszültség megfelelő polaritással rendelkezik.
7. Helyezze be a motorvédő kapcsolót, valamint (ha vannak) a vezérlőáramkör és a fűtőáramkör biztosítékait.
ð A lengőkeret hátsó oldalán zölden kell világítaniuk a feszültség- és hőmérsékletfigyelő LED-jeinek (ha vannak).
8. Zárja be a motorhajtást és biztosítsa lakattal illetéktelen kinyitás ellen.
ð Az üzembe helyezés befejeződött.
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Az üzembe helyezés során fellépő bizonytalanságok és problémák esetén
vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val.

6.2 Ellenőrzések a motorhajtáson
FIGYELMEZTETÉS

Áramütés!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye elektromos feszültség következtében!
► Győződjön meg róla, hogy a motorhajtás a mellékelt kapcsolási rajzoknak
megfelelően van csatlakoztatva.
► Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a motorhajtás
műszaki adataival.
► Az ellenőrzések végrehajtása előtt állapítsa meg az érintésvédelem megfelelőségét. A terhelés-hajtómű fedéllemezének a helyén, a motornak és
a lengőkeretnek pedig zárva kell lennie.
► Biztosítani kell a motorhajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló szabályszerű összekapcsolását és azt, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló és a motorhajtás minden üzemállásban azonos fokozatban legyen.
Az ellenőrzést érintő kérdéseivel forduljon a Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH-hoz.

6.2.1 A helyes elektromos lekapcsolás ellenőrzése
1. Kapcsolja át a motorhajtást az S3 választókapcsoló működtetésével.
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsolási lépéskijelző mutatója befejezett kapcsolás
után a szürkével jelölt területen belül állt-e meg.
3. Az ellenőrzést végezze el mindkét forgásirányban.

6.2.2 A terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló
és a motorhajtás mechanikus és elektromos
végálláshatárolásának ellenőrzése
1. Kapcsolja a motorhajtást az S3 választókapcsoló működtetésével az utolsó előtti üzemállásba.
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Ábra 20: S3 választókapcsoló

2. Nyissa ki a motorhajtás ajtaját és kapcsolja ki a Q1 motorvédő kapcsolót
(O pozíció).
3. Működtesse a motorhajtást a kézi hajtókar forgatásával az utolsó üzemállásig. Ha az utolsó üzemállás nem érhető el, ellenőrizze az összekapcsolást a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló és a
motorhajtás között.
4. A kézi hajtókarral forgassa tovább a motorhajtást azonos forgásirányban,
amíg a motorhajtás mechanikusan nem blokkol.
5. Forgassa vissza a motorhajtást a kézi hajtókarral a kapcsolási lépéskijelző középállásáig.
6. Vegye le a kézi hajtókart.
7. Kapcsolja be a Q1 motorvédő kapcsolót (I pozíció).
8. Ellenőrizze, hogy a motorhajtás az S3 választókapcsoló további vezérlése
által az 1. pont szerinti azonos működtetési irányban már nem indul.
9. Az ellenőrzést végezze el mindkét végállásban.

6.2.3 A motorvédő kapcsoló kioldásának ellenőrzése
A motorvédő kapcsoló kioldásának ellenőrzéséhez a következőképpen járjon el:
ü A Q1 motorvédő kapcsoló be van kapcsolva (I pozíció).
1. Zárja az X1:14 - X1:15 Q1 KI kapcsolatot a motorvédő kapcsoló kioldásához.
ð A motorvédő kapcsoló kiold (O pozíció). Ha a motorvédő kapcsoló nem
old ki, vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbHval.
2. A motorvédő kapcsolót újra kapcsolja be (I pozíció).
ð A motorvédő kapcsoló kioldásának ellenőrzése megtörtént.
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6.3 A transzformátor ellenőrzései
Az ellenőrzést érintő kérdéseivel forduljon a Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH-hoz.

6.3.1 Nagyfeszültség-ellenőrzések a transzformátoron
A transzformátoron végzett nagyfeszültségű ellenőrzések előtt vegye figyelembe a következő pontokat:
▪ Győződjön meg róla, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedénye
teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.
▪ Győződjön meg róla, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló összes védőberendezése megfelelően működik és üzemkész.
▪ Ügyeljen a földelőcsatlakozók festékmentességére a motorhajtás védőházán és a védőház rögzítésén.
▪ A nagyfeszültségű ellenőrzést csak zárt motorhajtásajtónál végezze.
▪ A túlfeszültség miatti károk elkerülése érdekében meg kell szüntetni a motorhajtás elektronikus komponenseivel létesített külső kapcsolatokat.
▪ A motorhajtás tápfeszültségének csatlakoztatására csak a védőház alján
található, vezetékbevezetéshez kialakított áttöréseket szabad használni.
▪ Az összes földcsatlakozó vezetéket egy központi csatlakozópontra kell
összevezetni (megfelelő referencia föld kialakítása).
▪ A nagyfeszültségű ellenőrzés előtt az összes elektronikus alkatrészt le
kell választani. A huzalozás szigetelésvizsgálata előtt ki kell szerelni az
összes < 1000 V állófeszültségű eszközt.
▪ A nagyfeszültségű ellenőrzés előtt el kell távolítani az ellenőrzéshez használt vezetékeket, mivel azok antennaként működnek.
▪ Ügyeljen a mérővezetékek, adatvezetékek és az energiakábelek lehetőleg
elkülönített fektetésére.
Lépjen kapcsolatba a gyártóval, ha még kétség merül fel a lehetséges veszélyeket illetően.

6.3.2 Szigetelésvizsgálatok a transzformátorhuzalozáson
Vegye figyelembe az alábbi pontokat a transzformátorhuzalozáson végzett
szigetelésvizsgálatoknál:
A motorhajtás szigetelésvizsgáltan került kiszállításra.
► A hajtást a transzformátorhuzalozáson végzett szigetelésvizsgálat előtt le
kell választani a vizsgálandó szakaszról a motorhajtásba épített komponensek túlzott terhelésének kizárása érdekében.
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6.4 A transzformátor felállítási helyre szállítása
Amennyiben a transzformátor szállításához le kell szerelni a hajtást, akkor a
következőképpen járjon el:
1. Gondoskodjon róla, hogy a hajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló/
feszültségmentes átkapcsoló/ARS a beállítóállásban legyen.
2. Szerelje le a hajtást.
3. Leválasztott terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes
átkapcsoló/ARS esetén ne működtesse a hajtást, és ne forgassa el a kimenőtengelyt.
4. Ne működtesse a leválasztott terhelés alatti fokozatkapcsolót/feszültségmentes átkapcsolót/ARS-t, és ne forgassa el annak hajtótengelyét.
5. Szállítsa a felállítási helyre a hajtást az MR szállítási csomagolásában.
6. Szerelje fel a hajtást és a hajtótengelyt a transzformátorra a felállítási helyen a mellékelt utasítások szerint, valamint ellenőrizze a helyes összekapcsolást és beállítást.

6.5 A transzformátor üzembe helyezése a felállítási helyen
FIGYELEM

A motorhajtás károsodása!
A motorhajtás károsodása a motorhajtás védőházában lévő kondenzvíz miatt.
► A motorhajtás védőházát mindig jól le kell zárni.
► A 8 hétnél tovább tartó, első üzembe helyezés előtti működésmentes időszakok esetén csatlakoztassa és helyezze üzembe a kondenzvíz elleni
fűtést a motorhajtásban. Ha ez nem lehetséges, akkor helyezzen elegendő mennyiségű szárítószert kell a védőházba.

FIGYELEM

Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón és a motorhajtáson!
Károk a motorhajtáson és a terhelés alatti fokozatkapcsolón az állásjelző
berendezés nem rendeltetésszerű használata esetén.
► Az állásjelző modul csatlakozóira csak az állásjelző berendezés Műszaki
adatok [►Szakasz 13.2, Oldal 57] fejezete szerinti áramköröket szabad
csatlakoztatni.
► A motorhajtás állásjelző berendezésének átkapcsolási időpontja nem
reprezentálja a terhelésátkapcsoló átkapcsolási időpontját. Utóbbi a terhelésátkapcsoló típusától függ. Ezt a tényt figyelembe kell venni a motorhajtás és a külső berendezés (pl. transzformátor teljesítménykapcsoló)
közötti reteszelőkapcsolások tervezésekor.
► Külső felügyeleti, reteszelési és vezérlési célra ezért nem az állásjelző
berendezést, hanem a kapcsolási rajzon megadott „fokozatkapcsoló
üzemben” mozgóérintkezőt kell használni.
1. Helyezze üzembe a motorhajtást [►Szakasz 6.1, Oldal 39].
2. Biztosítsa a motorhajtás helyes működését [►Szakasz 6.2, Oldal 40].
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3. Helyezze üzembe a transzformátort.
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7.1 A motorhajtás működtetése távolból
A motorhajtást normál üzemmódban a távolból működtesse.
A működtetés elindítható egy egyszeri vezérlőimpulzus, pl. a TAPCON®-sorozat feszültségszabályozójának, segítségével.
Ez a beállítási művelet kényszerűen befejeződik, függetlenül attól, hogy a
kapcsolási művelet közben további vezérlőimpulzusok kiadására sor kerül-e.
Az újabb kapcsolás a normál kivitelben csak az összes vezérlőeszköz nyugalmi helyzete után lehetséges.
Áramszünet hatásai
Amennyiben a fokozatkapcsolás alatt áramszünet lép fel, a feszültségellátás
visszatérése után a motorhajtás befejezi a megkezdett fokozatkapcsolást.

7.2 A motorhajtás működtetése a helyszínen
A motorhajtást egyedi üzemi esetekben (pl. karbantartási munkálatoknál) a
helyszínen is működtetheti elektromosan az S3 választókapcsolón keresztül.
Kivételes esetekben a működtetés a kézi hajtókar segítségével is lehetséges. További részleteket az alábbi fejezetben talál.

7.3 A motorhajtás működtetése kézi hajtókarral
FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély!
A motorhajtás kézi hajtókarral történő nem megengedett működtetése halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
► A transzformátor áramtalanítása előtt ne működtesse elektromosan vagy
kézi hajtókar segítségével a motorhajtást, amennyiben a transzformátoron vagy a terhelés alatti fokozatkapcsolón/feszültségmentes átkapcsolón
hibát feltételez.
► Soha ne fejezzen be kézi hajtókar segítségével egy elektromosan elkezdett, de nem teljesen végbement fokozatkapcsolást.
► Nehézkes működés esetén ne használja a kézi hajtókart.
► A motorhajtás kézi hajtókarral való működtetésénél soha ne változtassa a
forgatási irányt.
► Amennyiben a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló rendeltetésszerű állapotáról, vagy a motorhajtás meghibásodásának okáról bármilyen kétsége merül fel, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH műszaki szolgálatával.
► A motorhajtás kézi működtetéséhez kizárólag a motorhajtáshoz erősített
kézi hajtókart használja.
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A hibaelhárításhoz szükséges tudnivalókat a „Hibaelhárítás” [►Szakasz 8,
Oldal 47] fejezetben találja.
Normál üzemmód
Normál üzemmódban nincs szükség a kézi hajtókar működtetésére. A kézi
hajtókarra elsősorban a telepítés vagy a transzformátormű ellenőrzése során van szükség.
Áramtalanított transzformátornál megengedett a motorhajtás kézi hajtókarral
történő működtetése, például karbantartási munkálatoknál, amennyiben a
transzformátor vagy a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló működésében nem észlelhető zavar, valamint teljesen végbement
az előző fokozatkapcsolás.
Kivétel - vészüzemmód
Amennyiben feszültség alatt álló transzformátor esetén a motorhajtás működési zavara ellenére fokozatkapcsolásra van szükség, vészüzemmódról beszélünk. Ebben az esetben mindenképpen vegye figyelembe a fenti figyelmeztetéseket.
A motorhajtás működtetése a kézi hajtókarral
A fokozatkapcsolás kézi hajtókarral történő végrehajtásához a következőképpen járjon el:
1. Nyissa ki a motorhajtás védőházának ajtaját.
2. Kapcsolja ki a Q1 motorvédő kapcsolót (0 pozíció).
3. Helyezze a motorhajtáson rögzített kézi hajtókart a felső takarólemezen
lévő kézi hajtókar nyílásába.
ð A kézi hajtókar beépített reteszelő kapcsolója lekapcsolja a motoráramkör 2 pólusát. A vezérlőáramkör nem szakad meg.
4. FIGYELEM! A terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodása szabálytalanul
befejezett fokozatkapcsolás miatt. Forgassa a kézi hajtókart egy irányba
addig, amíg a kapcsolási lépéskijelző mutatója egyszer teljesen körbe
nem ment, és a mutató a kapcsolási lépéskijelző szürke jelölésű területének közepén nem áll.
ð A fokozatkapcsolás befejeződött.
5. Vegye le a kézi hajtókart, és helyezze vissza a tartóba.
6. Kapcsolja be a Q1 motorvédő kapcsolót (I pozíció).
7. Zárja be a motorhajtás védőházának ajtaját.
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8.1 Biztonsági tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye robbanásveszélyes gázok miatt a
terhelés alatti fokozatkapcsolón/feszültségmentes átkapcsolón, a vezetékrendszerben, a páramentesítő nyílásánál, valamint a szétrepülő alkatrészek
és forró olaj kifröccsenése miatt!
► Védőberendezés működésbe lépése esetén vagy ha meghibásodásra
gyanakszik, először ellenőrizze a transzformátort, a terhelés alatti fokozatkapcsolót/feszültségmentes átkapcsolót és a motorhajtást. Amíg a
transzformátor feszültség alatt áll, ne működtesse a motorhajtást sem
elektromosan, sem a kézi hajtókar segítségével.
► Csak akkor üzemeltesse a berendezést, amennyiben sikerült a zavart elhárítani.
► Gondoskodjon arról, hogy kizárólag képzett szakemberek hajtsák végre a
munkákat.
► Alkalmas személyi védőfelszerelést használjon.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen nyílt láng, forró
felület vagy szikra (például statikus feltöltődéssel) a közvetlen környezetben.
► Győződjön meg arról, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló összes biztonsági berendezése üzemkész.
► Győződjön meg arról, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedénye
az utasításoknak megfelelően teljesen fel van töltve olajjal.
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8.2 Általános utasítások
Jegyezzen fel minden egyes meghibásodást, abban az esetben is, ha a zavar könnyen elhárítható.
A terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló és motorhajtás olyan hibáinál, amelyeket nem lehet azonnal elhárítani a helyszínen, valamint ha működésbe lépett egy védőberendezés, értesítse az MR illetékes
képviselőjét, a transzformátor gyártóját vagy közvetlenül a Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH-t.

Műszaki szolgálat
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Németország
Telefon: +49 94140 90-0
Telefax: +49 9 41 40 90-7001
Email: service@reinhausen.com
Honlap: www.reinhausen.com

8.3 A motorhajtás környezetében fellépő zavarok
Hibakép

Intézkedés

Nincs feszültségváltozás a transzformá- ▪ Lépjen kapcsolatba az MR-rel.
toron a motorhajtáson történt pozíciómódosítás ellenére
Zajok a hajtótengelyen vagy a motorhajtáson a fokozatállás váltása közben

▪ Győződjön meg róla, hogy a motorhajtást a „Szerelés” [►Szakasz 5, Oldal 27] fejezet alapján helyesen szereli be.
▪ Győződjön meg róla, hogy a hajtótengelyt és a védőburkolatot a terhelés
alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló üzemeltetési útmutatója alapján helyesen szereli be.

Táblázat 8: A motorhajtás környezetében fellépő zavarok

8.4 Zavar a motorhajtásban befejezetlen kapcsolás esetén
Ha a motorhajtás nyugalmi állapotban van, és a kapcsolási lépéskijelző mutatója nem a szürke jelölésű területen belül található (lásd „Kijelzőfelület”
[►Szakasz 3.4.1, Oldal 18] szakasz, 3-as pozíció), a kapcsolás nem ment
szabályszerűen végbe.
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Ez az állapot hosszabb távon nem megengedett, és mindenképpen meg
kell szüntetni.Amennyiben a zavart nem tudja elhárítani, kapcsolja ki a
transzformátort. Mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH műszaki szolgálatával.
Ha a motorhajtásban lévő zavart azonnal észleli, mindenképpen kezdje el a
hibaelhárítást az alábbi táblázat segítségével.
Hibakép

Intézkedés

A Q1 motorvédő kapcsoló kioldása

▪ A kézi hajtókar működtetése tilos
▪ A Q1-et csak egyszer kapcsolja be
▪ Ha a Q1 nem old ki újra, és nem áll
fenn más meghibásodás, a motorhajtás automatikusan befejezi a megkezdett kapcsolást.
▪ Ha a Q1 újra kiold, ne próbáljon meg
további kapcsolást végezni, valamint lépjen kapcsolatba az MR-rel.

A motorhajtás vagy motorvezérlés tápfe- ▪ A kézi hajtókar működtetése tilos
szültségének kimaradása
▪ Állítsa helyre a feszültségellátást
▪ A feszültségellátás visszatérése után
a motorhajtás automatikusan befejezi
a megkezdett kapcsolást.
Alkatrészhiba a motorhajtásban

▪ A kézi hajtókar működtetése tilos
▪ Lépjen kapcsolatba az MR-rel.

Táblázat 9: Zavar a motorhajtásban befejezetlen kapcsolás esetén

8.5 Zavar a motorhajtásban befejezett kapcsolás esetén
Hibakép

Intézkedés

A Q1 motorvédő kapcsoló kioldása

▪ Kapcsolja be a Q1-et

A motorhajtás vagy motorvezérlés tápfe- ▪ Állítsa helyre a feszültségellátást
szültségének kimaradása
Alkatrészhiba a motorhajtásban

▪ Lépjen kapcsolatba az MR-rel.

Táblázat 10: Zavar a motorhajtásban befejezett kapcsolás esetén

8.6 A kézi hajtókar működtetése zavarok esetén
A kézi hajtókar működtetése zavarok esetén
Amennyiben feszültség alatt álló transzformátor esetén a motorhajtás működési zavara ellenére fokozatkapcsolásra van szükség, vészüzemmódról beszélünk.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 HU

TAPMOTION® ED

49

8 Hibaelhárítás

FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély!
A motorhajtás kézi hajtókarral történő nem megengedett működtetése halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
► A transzformátor áramtalanítása előtt ne működtesse elektromosan vagy
kézi hajtókar segítségével a motorhajtást, amennyiben a transzformátoron vagy a terhelés alatti fokozatkapcsolón/feszültségmentes átkapcsolón
hibát feltételez.
► Soha ne fejezzen be kézi hajtókar segítségével egy elektromosan elkezdett, de nem teljesen végbement fokozatkapcsolást.
► Nehézkes működés esetén ne használja a kézi hajtókart.
► A motorhajtás kézi hajtókarral való működtetésénél soha ne változtassa a
forgatási irányt.
► Amennyiben a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló rendeltetésszerű állapotáról, vagy a motorhajtás meghibásodásának okáról bármilyen kétsége merül fel, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH műszaki szolgálatával.
► A motorhajtás kézi működtetéséhez kizárólag a motorhajtáshoz erősített
kézi hajtókart használja.
A kézi hajtókar működtetésének részletes leírását az „Üzemeltetés” [►Szakasz 7, Oldal 45]fejezetben találja.
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9 Ellenőrzés és karbantartás
Ebben a fejezetben utasításokat talál a termék ellenőrzéséhez és karbantartásához.

9.1 Ápolás
A motorhajtás védőházát nedves ruhával tudja kívülről megtisztítani. A motorhajtás védőházát száraz ruhával tudja belülről megtisztítani.

9.2 Ellenőrzés
Végezze el az alábbi ellenőrzéseket a motorhajtáson a megadott időkön belül:
Időköz

Intézkedés

Részletek

A transzformátoron történő Szemrevételezés
ellenőrzési munkák során

▪ Ellenőrizze a motorhajtás védőházának tömítéseit.
▪ Ellenőrizze a motorhajtás védőházába beépített elektromos
fűtés működését.
Amennyiben a tömítések és a fűtés nincsenek kifogástalan állapotban, vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val.

Évente

A motorvédő kapcsoló ellenőrzése

ü A Q1 motorvédő kapcsoló be van kapcsolva (I pozíció).
1. Oldja ki a motorvédő kapcsolót az irányító megfigyelőhelyről.
ð A motorvédő kapcsoló kiold (O pozíció). Ha nem old ki
a motorvédő kapcsoló, ellenőrizze a motorvédő kapcsoló összeköttetését az irányító megfigyelőhellyel, és
adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val.
2. Kapcsolja vissza a motorvédő kapcsolót (I pozíció).
ð A motorvédő kapcsoló irányító megfigyelőhelyről való kioldásának ellenőrzése megtörtént.

Táblázat 11: Ellenőrzési terv

9.3 Karbantartás
A motorhajtást nem szükséges rendszeresen karbantartani. Ugyanakkor a
terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló/ARS minden
egyes karbantartásakor ellenőrizni kell a motorhajtás állapotát és helyes működését az „Ellenőrzések a motorhajtáson” szakasz alapján.
Ezenfelül minden 1 millió kapcsolás után ki kell cserélni a motorhajtás bizonyos komponenseit (pl. bütyköstárcsák, relék, védőrelék). Ehhez vegye fel a
kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH műszaki szolgálatával.
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A terhelés alatti fokozatkapcsoló karbantartását, valamint a motorhajtás ellenőrzését kifejezetten ajánlott a műszaki szolgálatunkkal végeztetni. Ezáltal
a munkák szakszerű végrehajtása mellett bizonyos alkatrészek utólagos beszerelése is biztosítható, amelyek mindenkor megfelelnek a technika állásának és gyártási eljárásoknak.
Amennyiben nem a mi műszaki szolgálatunk végzi a karbantartást és ellenőrzést, gondoskodni kell arról, hogy a személyzet az MR által betanításban
részesüljön vagy más módon képesítést szerezzen a munkák elvégzésére.
Ilyen esetben a saját karbantartási fájlunk kiegészítéséhez jelentést kérünk
az elvégzett karbantartásról. Pótalkatrész-rendelések esetén szükségünk
van a gyártási számra (lásd az adattbálát a terhelés alatti fokozatkapcsolón
és a motorhajtáson) és a kapcsolások számára.
Műszaki szolgálat
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postafiók 12 03 60
93025 Regensburg
Németország
Telefon: +49 94140 90-0
Telefax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Honlap: www.reinhausen.com
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10 Szétszerelés
Az alábbiakban a motorhajtás biztonságos szétszerelését mutatjuk be.

FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Szétszerelés közben a feszültség alatt álló transzformátor, valamint a feszültség alatt álló terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló/ARS és motorhajtás komponensei súlyos vagy halálos sérüléseket
okozhatnak!
► Kapcsolja le a feszültségellátást.
► Biztosítsa a feszültségellátást visszakapcsolás ellen.
► Állapítsa meg a feszültségmentességet.
► Takarja le vagy kerítse el a szomszédos, feszültség alatt álló elemeket.
A motorhajtás szétszereléséhez a következőképpen járjon el:
1. Távolítsa el a szöghajtás és motorhajtás közötti függőleges hajtótengelyt
és védőcsövet.

Ábra 21: Szerelje szét a védőcsövet és a függőleges hajtótengelyt.

2. Erősítse az emelőeszközt a motorhajtás rögzítőfüleire.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 HU

TAPMOTION® ED

53

10 Szétszerelés

3. Lazítsa meg a motorhajtást rögzítő anyákat.
4.

VIGYÁZAT! Sérülések és a motorhajtás károsodása az emelőkötél túl
kis szöge miatt! Emelje ki, majd engedje le a motorhajtást az emelőeszköz segítségével. Eközben ügyeljen arra, hogy az emelőkötél a vízszinteshez képest legalább 45°-os szöget zárjon be.

Ábra 22: Emelőeszköz

ð A motorhajtás szétszerelése megtörtént.
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11 Ártalmatlanítás
Az ártalmatlanításhoz vegye figyelembe a felhasználó országában érvényes
ártalmatlanítási előírásokat.
Szétszereléssel és ártalmatlanítással kapcsolatos kérdések esetén vegye fel
a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH műszaki szolgálatával.
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12 A motorhajtás különleges kivitelei
Bizonyos üzemi követelmények betartása érdekében a motorhajtás normál
kiviteltől eltérő, különleges kivitelben is szállítható.
Jellemzők

A motorhajtás különleges kivitele

VACUTAP® feszültségváltó

Ismételt készenlét késleltetése (60 s)

Terhelés alatti fokozatkapcsoló előválasztóval csillag-delta átkapcsoláshoz

Csillag-delta felügyelet

Kemencés és elektrolízises üzem

További bemenetek „lépéskapcsolási jellemzők nélküli kapcsolás” számára

Hőmérsékletfelügyelet a terhelés alatti
fokozatkapcsolóhoz

Megszakító érintkezős hőmérsékletfelügyelet a vezérlőáramkörhöz

Üzemállások maximális számának növe- Vezérlő hajtómű + fokozatállás-jelző 70
lése
üzemálláshoz
Vezérlő hajtómű + fokozatállás-jelző 105
üzemálláshoz
Speciális elrendezésű fokozatkapcsoló:
ABC-kapcsolás

Vezérlő hajtómű ABC-kapcsoláshoz

Környezeti hőmérséklet:

Kezelőelemek kívül

-40 – -25 °C

Főkapcsoló az összes áramkör lekapcsolásához a fűtőáramkör kivételével
Termosztátvezérelt pótfűtés
Hőmérsékletfelügyelet az alkalmazott
olajtól függően

Környezeti hőmérséklet:

Kezelőelemek kívül

-60 – -40 °C
▪ Akár 1000 kapcsoláshoz

Főkapcsoló az összes áramkör lekapcsolásához a fűtőáramkör kivételével

▪ ED 100 típushoz

Termosztátvezérelt pótfűtés
Hőmérsékletfelügyelet az alkalmazott
olajtól függően
Kiegészítő fűtés terhelés alatti hajtóműhöz

Környezeti hőmérséklet:

Módosított fűtésvezérlés

+50 – +60 °C

Napfénytető
Igény esetén egyedi kiegészítő opciók

A terhelés alatti fokozatkapcsolás késlel- A terhelés alatti fokozatkapcsolás késleltetése (switching delay function)
tetése a transzformátor bekapcsolásakor
Táblázat 12: Különleges kivitelek
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13 Műszaki adatok
13.1 Műszaki adatok TAPMOTION® ED
A műszaki adatok a normál kivitelnek felelnek meg és eltérhetnek a szállított
kiviteltől. Módosítások joga fenntartva.
Motorhajtás

ED 100-S/L

Motorteljesítmény

ED 200-S/L

0,75 kW

Motoráramkör feszültségellátása

2,0 kW

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V

Áram

kb. 1,9 A

kb. 5,2 A

Frekvencia

kb. 6,2 A

50 Hz

Szinkron fordulatszám

1500 1/min

Hajtótengely kapcsolásonkénti fordulatszáma

16,5

Fokozatkapcsolásonkénti futásidő

kb. 5,4 s

Hajtótengely névleges forgatónyomatéka

45 Nm

Kézi hajtókar kapcsolásonkénti forgatási száma

90 Nm
33

125 Nm
54

Üzemállások maximális száma

35

Vezérlőáramkör és fűtőáramkör feszültségellátása

AC 230 V

Vezérlőáramkör teljesítményfelvétele (indítás/
üzem)

100 VA/25 VA

Fűtőteljesítmény

50 W az ED 100/200 S hajtásnál
60 W az ED 100/200 L hajtásnál

Mikrokapcsolók terhelhetősége

Kapcsolási teljesítmény: 100 W
Váltakozó feszültség/áramerősség: 250 V AC 100 mA – 4 A
Egyenfeszültség/áramerősség: 220 V DC 10 mA – 250 mA

Védelem idegen testek és víz ellen

IP66 a DIN EN 60529 szerint

Vizsgálófeszültség a földhöz képest

2 kV/60 s

Súly

max. 130 kg

Táblázat 13: Műszaki adatok TAPMOTION® ED

13.2 Az állásjelző berendezés műszaki adatai
Állásjelző modul ellenállásos kivitelben
Normál ellenállás: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) fokozatonként
A kívánt üzemállások száma határozza meg a terhelt ellenállások számát.
Az állásjelző modul mértékadó veszteségi teljesítménye 0,6 W, mivel a legkedvezőtlenebb esetben csak egy ellenállás van kapcsolva. A tápfeszültség
a DC 220 V feszültségértéket ne lépje túl. Nagyobb követelmény esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen céggel.
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Állásjelző modul záróérintkezős kivitelben (átkapcsolás
megszakítással)
AC: 250 V, 0,5 A (ohmikus terhelés)
DC: 220 V, 0,2 A (ohmikus terhelés)
Minimális feszültségszint a jel- és adatfeldolgozáshoz: 24 V
Állásjelző modul záróérintkezős kivitelben (átkapcsolás megszakítás
nélkül)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (ohmikus terhelés)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (ohmikus terhelés)
Minimális feszültségszint a jel- és adatfeldolgozáshoz: 24 V
Állásjelző modul záróérintkezős kivitelben, 10 A (átkapcsolás
megszakítás nélkül) ipari alkalmazások átmeneti áramátalakítójának
vezérléséhez.
AC, DC: 250 V, 10 A (ohmikus terhelés)
Állásjelző modul, diódamátrix
DC: 220 V, 0,2 A (ohmikus terhelés)
Minimális feszültségszint a jel- és adatfeldolgozáshoz: 24 V

13.3 Megengedett környezeti feltételek
Motorhajtás kivitele

Üzemi hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Standard

-25 – +50 °C

-50 – +70 °C
-50 – -40 °C közötti hőmérséklet-tartományban
folyamatosan üzemelnie kell a fűtésnek

Standard, ISM-mel

-25 – +50 °C

-25 – +70 °C

Arktikus, termosztátvezérelt pótfű- -40 – +50 °C
téssel

-60 – +70 °C

Arktikus, termosztátvezérelt pótfű- -40 – +50 °C
téssel és ISM-mel

-40 – +70 °C

Arktikus, termosztátvezérelt pótfű- -60 – +50 °C
téssel és terhelés alatti hajtóműhöz való pótfűtéssel

-60 – +70 °C

HiTemp

-25 – +60 °C

-40 – +70 °C

HiTemp, ISM-mel

-25 – +55 °C

-25 – +70 °C

-60 – -40 °C közötti hőmérséklet-tartományban
folyamatosan üzemelnie kell az összes fűtésnek
-40 – -25 °C közötti hőmérséklet-tartományban
folyamatosan üzemelnie kell az összes fűtésnek
-60 – -40 °C közötti hőmérséklet-tartományban
folyamatosan üzemelnie kell az összes fűtésnek

Táblázat 14: Megengedett környezeti feltételek
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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
174
198

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.

O 25

APERTURE IN PROTECTIVE HOUSING FOR CABLES
( VIEWED FROM BELOW )

MOTOR DRIVE UNIT ED - L
PROTECTIVE HOUSING

SED 1040043 000 05
8988023E
DIN A3

385
154

310
70

248
454*

67

24

HAND CRANK

983
1189*

* IF PROVIDED WITH

913

INTERMEDIATE GEAR

566

3

33

WALL OF TRANSFORMER TANK

3 DUMMY PLATES FOR PACKING GLANDS
SPECIAL DESIGN WITH OLTC MONITORING REQUIRED
O 36
O 20
SHIM

M16
ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING
560
THE COVER CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE ARRANGEMENT
OF THE PINS.

191,5
APPROX. 690 IF OPENED 130°
APPROX. 864 IF OPENED 180°

253

Ø13,5

280
191,5

425
224

80

95
M10

42,5

37,5
75

1034397

174
198

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

APERTURE IN PROTECTIVE HOUSING FOR CABLES
( VIEWED FROM BELOW )

04
03
02
01
Än. In

1029497
1009289
034036
026360
Änd.-Nr.

22.07.10 POT
20.11.06 RKL
08.05.01 Stn
Sbi
17.09.
Tag Name

05

R 15

12
198

30

95

400

190

500

80

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.

O 25

330

VERTICAL GUARD PLATE
WITH SPACING RING

gez. Atm 08.05.01
gepr. Stn 08.05.01

MOTOR DRIVE UNIT ED - S
PROTECTIVE HOUSING

SED 1040041 000 05
8988013E
DIN A3
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THE POWER BEHIND POWER.

