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1 Inleiding

1 Inleiding
In dit technische document wordt gedetailleerd beschreven hoe u te werk
moet gaan om het product veilig en op de juiste manier te monteren, aan te
sluiten, in bedrijf te stellen en te controleren.
Daarnaast bevat het veiligheidsvoorschriften en algemene aanwijzingen met
betrekking tot het product.
De doelgroep van dit technische document zijn uitsluitend speciaal opgeleide en geautoriseerde vakmensen.

1.1 Fabrikant
De fabrikant van het product is:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
E-mail: sales@reinhausen.com
Voor meer informatie over het product en de beschikbare uitgaven van dit
technische document kunt u terecht op dit adres.

1.2 Volledigheid
Dit technische document is alleen volledig in combinatie met de overige toepasselijke documenten.
In aanvulling op dit technische document zijn ook de volgende documenten
van toepassing:
▪ schakelschema's
▪ routinetestrapport
▪ bijlage
Neem bovendien de algemeen geldende wetten, normen en richtlijnen en de
in het land van gebruik geldende voorschriften op het gebied van ongevallenpreventie en milieubescherming in acht.

1.3 Bewaarplaats
Bewaar dit technische document en alle overige toepasselijke documenten
op een plaats waar ze altijd snel toegankelijk zijn voor later gebruik.
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1.4 Typografische conventies
1.4.1 Waarschuwingen
In deze technische documentatie worden waarschuwingen als volgt weergegeven.
1.4.1.1 Sectiegerelateerde waarschuwing
Sectiegerelateerde waarschuwingen hebben betrekking op gehele hoofdstukken of secties, subsecties of meerdere paragrafen in deze technische
documentatie. Sectiegerelateerde waarschuwingen hebben de volgende
structuur:

Soort gevaar!
Bron van het gevaar en gevolgen.
► Maatregel
► Maatregel

1.4.1.2 Ingebedde waarschuwing
Ingebedde waarschuwingen hebben betrekking op een bepaald deel binnen
een paragraaf. Deze waarschuwingen gelden voor kleinere informatie-eenheden dan de sectiegerelateerde waarschuwingen. Ingebedde waarschuwingen hebben de volgende structuur:
Handelingsinstructie ter voorkoming van een gevaarlijke situatie.
1.4.1.3 Signaalwoorden en pictogrammen
De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
Signaalwoord Betekenis
GEVAAR

Wijst op een gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft, wanneer de betreffende situatie niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING

Wijst op een gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben, wanneer de betreffende situatie niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG

Wijst op een gevaarlijke situatie die letsel tot gevolg kan hebben,
wanneer de betreffende situatie niet wordt vermeden.

LET OP

Wijst op maatregelen ter voorkoming van materiële schade.

1: Signaalwoorden in waarschuwingen
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Voor gevaren wordt gewaarschuwd door middel van pictogrammen:
Pictogram

Betekenis
Waarschuwing voor een gevaarlijk punt

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen

Waarschuwing voor kantelgevaar

Waarschuwing voor beknellingsgevaar

2: Pictogrammen in waarschuwingen

1.4.2 Informatiekaders
Informatiekaders zijn bedoeld om de tekst te verduidelijken en om bepaalde
processen beter begrijpelijk te maken. Informatiekaders hebben in dit technische document de volgende structuur:
Belangrijke informatie.

1.4.3 Handelingsconcept
In dit technische document vindt u handelingsinstructies die bestaan uit een
of meerdere stappen.
Handelingsinstructies met één stap
Handelingsinstructies, die maar één stap omvatten, zijn opgebouwd volgens
het volgende patroon:
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Handelingsdoel
ü Voorwaarden (optioneel)
► Stap 1 van 1.
ð Resultaat van de handelingsstap (optioneel).
ð Handelingsresultaat (optioneel).
Handelingsinstructies met meerdere stappen
Handelingsinstructies die meerdere stappen omvatten, zijn opgebouwd volgens het volgende patroon:
Handelingsdoel
ü Voorwaarden (optioneel)
1. Stap 1.
ð Resultaat van de handelingsstap (optioneel).
2. Stap 2.
ð Resultaat van de handelingsstap (optioneel).
ð Handelingsresultaat (optioneel).

1.4.4 Schrijfwijzen
In deze technische documentatie worden de volgende schrijfwijzen gebruikt:
Schrijfwijze

Gebruik

Voorbeeld

HOOFDLETTERS

Bedieningselementen, schakelaars

ON/OF

[haakjes]

PC-toetsenbord

[Ctrl] + [Alt]

Vet

Bedieningselementen software

Klikken op de knop Volgende

…>…>…

Menupaden

Parameter > Regelparameter

Cursief

Systeemmeldingen, foutmeldingen,
signalen

Alarm functiebewaking geactiveerd

[► paginanummer].

Kruisverwijzing

[► 41].

3: Schrijfwijzen
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2 Veiligheid
▪ Lees dit technische document door om uzelf met het product vertrouwd te
maken.
▪ Dit technische document is onderdeel van het product.
▪ Lees de veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk en neem deze in acht.
▪ Lees de waarschuwingen in dit technische document en neem deze in
acht om functionele gevaren te vermijden.
▪ Het product is gefabriceerd conform de laatste stand van de techniek.
Wanneer het product echter niet conform het gebruiksdoel wordt gebruikt,
kan dat leiden tot functionele gevaren voor lijf en leven van de gebruiker
of tot beschadiging van het product en andere materiële activa.

2.1 Beoogd gebruik
De motoraandrijving past de bedrijfsstand van de lastschakelaar in regeltransformatoren aan op de actuele bedrijfsmatige behoefte. De motoraandrijving is uitsluitend bedoeld voor toepassing in installaties en inrichtingen binnen de elektrische energietechniek. Bij gebruik van de motoraandrijving conform het gebruiksdoel en bij inachtname van de in dit technische document
genoemde voorwaarden en de op het product aangebrachte waarschuwingen, bestaat er geen gevaar voor personen, eigendommen of het milieu. Dit
geldt voor de gehele levensduur vanaf de levering tot aan de verwijdering na
buitenbedrijfstelling en dus ook tijdens de montage, het gebruik en de demontage.
Onder gebruik conform het gebruiksdoel wordt het volgende verstaan:
▪ Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met dit technische
document en de overeengekomen leveringsvoorwaarden en technische
gegevens.
▪ Gebruik de met het product meegeleverde inrichtingen en speciale gereedschappen uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Het gebruik moet bovendien in overeenstemming zijn met de bepalingen in dit
technische document.
▪ Gebruik het product uitsluitend voor de transformator/lastschakelaar/
omschakelaar waarvoor de bestelling heeft plaatsgevonden.
▪ De voor het product geldende norm inclusief het jaar van uitgave vindt u
op de typeplaat.
▪ De serienummers van lastschakelaars/omschakelaars en de accessoires
ervan (aandrijving, aandrijfas, hoekoverbrenging, veiligheidsrelais enz.)
moeten overeenstemmen, wanneer deze producten als set voor een bepaalde opdracht worden geleverd.
▪ Bedien de motoraandrijving gedurende normaal bedrijf elektrisch op afstand.
▪ U kunt de motoraandrijving onder bijzondere bedrijfsomstandigheden (bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden) ook ter plaatse elektrisch via
de draaischakelaar S3 bedienen.
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▪ Bedien de motoraandrijving nooit elektrisch of met de handkruk voordat
de transformator is vrijgeschakeld, wanneer u een storing vermoedt aan
de transformator of de lastschakelaar/omschakelaar. Meer instructies
vindt u in het hoofdstuk "Storingen oplossen" [► 8, 49].
▪ De meegeleverde handkruk is bedoeld voor het bedienen van de motoraandrijving gedurende de installatie, bij testen in de transformatorfabriek
of tijdens onderhoudswerkzaamheden, wanneer de transformator is vrijgeschakeld.
▪ Details over het gebruik van de handkruk in noodbedrijf bij een onder
spanning staande transformator vindt u in hoofdstuk "Bedrijf" [► 7, 46].

2.2 Principiële veiligheidsinstructies
Ter voorkoming van ongevallen, storingen, machineschade en schade aan
het milieu heeft de verantwoordelijke voor transport, montage, gebruik, onderhoud en verwerking na buitenbedrijfstelling van het product of delen van
het product de volgende verplichtingen:
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Los gedragen of niet geschikte kleding vergoot het gevaar voor grijpen of
opwikkelen door roterende onderdelen en het gevaar voor het blijven hangen aan uitstekende delen. Daardoor bestaat gevaar voor lijf en leven.
▪ Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die passen bij de betreffende
werkzaamheden, zoals een helm en werkschoenen.
▪ Draag nooit beschadigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
▪ Draag nooit ringen, kettingen en andere sieraden.
▪ Draag een haarnet in geval van lang haar.
Werkgebied
Rommeligheid en onverlichte werkplekken kunnen tot ongelukken leiden.
▪ Houd de werkplek schoon en opgeruimd.
▪ Zorg voor goede verlichting van de werkplek.
▪ Neem de nationaal geldende wetgeving voor ongevallenpreventie in acht.
Transformator drogen
Wanneer u de motoraandrijving droogt, veroorzaakt dit materiële schade en
functiestoringen aan de motoraandrijving.
▪ Droog de motoraandrijving nooit.
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Bedrijf
Het product mag alleen worden gebruikt in optimale, functionerende status.
Anders bestaat gevaar voor lijf en leven.
▪ Controleer regelmatig of veiligheidsvoorzieningen goed functioneren.
▪ Houd de in dit technische document beschreven inspectiewerkzaamheden en onderhoudsintervallen aan.
Opening handkruk
Wanneer u tijdens een schakeling in de handkrukopening grijpt, bestaat gevaar voor lichamelijk letsel vanwege een draaiende as.
▪ Grijp nooit in de handkrukopening.
Motoraandrijving borgen
Wanneer u de motoraandrijving tijdens bedrijf opent, bestaat gevaar voor
een elektrische schok door onderdelen achter het zwenkframe die onder
spanning staan.
▪ Borg de motoraandrijving tijdens bedrijf met een hangslot tegen onbevoegd openen.
▪ De motoraandrijving mag alleen door een elektrotechnicus worden geopend.
Zwenkframe openen
Wanneer u het zwenkframe tijdens bedrijf van de motoraandrijving opent,
bestaat gevaar voor een elektrische schok vanwege onderdelen die onder
spanning staan.
▪ Het zwenkframe mag alleen door een elektrotechnicus worden geopend.
Explosiebeveiliging
Licht ontvlambare of explosieve gassen, dampen en stof kunnen een zware
explosie en brand veroorzaken. Daardoor bestaat gevaar voor lijf en leven.
▪ Monteer, gebruik en onderhoud het product niet in een explosiegevaarlijke
omgeving.
Veiligheidsmarkeringen
Waarschuwingsplaten en veiligheidsinstructieplaten zijn veiligheidsmarkeringen op het product. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het veiligheidsconcept.
▪ Neem alle veiligheidsmarkeringen op het product in acht.
▪ Zorg ervoor dat alle veiligheidsmarkeringen op het product volledig en
leesbaar blijven.
▪ Vervang beschadigde of ontbrekende veiligheidsmarkeringen.
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Omgevingsomstandigheden
Om een betrouwbaar en veilig bedrijf te waarborgen, mag het product alleen
onder de in de technische gegevens beschreven omstandigheden worden
gebruikt.
▪ Neem de aangegeven bedrijfsomstandigheden en eisen aan de opstellingslocatie in acht.
Hulpstoffen en bedrijfsstoffen
Niet door de fabrikant toegelaten hulpstoffen en bedrijfsstoffen kunnen persoonlijk letsel, materiële schade en functiestoringen veroorzaken.
▪ Gebruik uitsluitend antistatische, geaarde slangen, leidingen en pompinrichtingen, die toegelaten zijn voor brandbare vloeistoffen.
▪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant toegelaten smeermiddelen en hulpstoffen.
▪ Neem contact op met de fabrikant.
Veranderingen en wijzigingen
Niet geautoriseerde of niet goed uitgevoerde veranderingen aan het product
kunnen persoonlijk letsel, materiële schade en functiestoringen tot gevolg
hebben.
▪ Verander het product uitsluitend na overleg met Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Reservedelen
Niet door Maschinenfabrik Reinhausen GmbH toegelaten reservedelen kunnen persoonlijk letsel, materiële schade en functiestoringen van het product
veroorzaken.
▪ Gebruik uitsluitend de door Maschinenfabrik Reinhausen GmbH toegelaten reservedelen.
▪ Neem contact op met Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Kwalificatie van het personeel
Degene die verantwoordelijk is voor montage, inbedrijfname, bediening, onderhoud en inspectie moet in voldoende mate gekwalificeerd zijn.
Elektrotechnicus
De elektrotechnicus beschikt op basis van zijn vakopleiding over kennis en
ervaring en heeft kennis van de geldende normen en bepalingen. Bovendien
heeft de elektrotechnicus de volgende vaardigheden:
▪ De elektrotechnicus herkent zelfstandig mogelijke gevaren en kan deze
vermijden.
▪ De elektrotechnicus is in staat om werkzaamheden aan elektrische installaties uit te voeren.
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▪ De elektrotechnicus is speciaal opgeleid voor de werkomgeving waarin hij
of zij werkt.
▪ De elektrotechnicus moet de bepalingen van de geldende wettelijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht nemen.
Elektrotechnisch opgeleide personen
Een elektrotechnisch opgeleide persoon wordt door een elektrotechnicus geinformeerd en geschoold over de hem toegewezen taken en mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag, alsmede over beveiligingsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen. De elektrotechnisch opgeleide persoon werkt uitsluitend onder leiding en toezicht van een elektrotechnicus.
Operator
De operator gebruikt en bedient het product in het kader van dit technische
document. De operator wordt door de exploitant geïnformeerd en opgeleid
over de speciale taken en de mogelijke gevaren die het gevolg kunnen zijn
van ondeskundig gedrag.
Technische service
Het wordt dringend aangeraden om onderhoud, reparaties en aanpassingen
te laten uitvoeren door onze technische dienst. Dit waarborgt dat alle werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd. Als het onderhoud niet door
onze Technische service wordt uitgevoerd, zet dan alleen personeel in dat
door Maschinenfabrik Reinhausen GmbH is opgeleid en geautoriseerd.
Geautoriseerd personeel
Geautoriseerde personeel is door Maschinenfabrik Reinhausen GmbH voor
speciaal onderhoud opgeleid en geschoold.

2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Om de gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken, is het verplicht om
tijdens werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
▪ Draag altijd de voor de betreffende werkzaamheden noodzakelijke beschermingsmiddelen.
▪ Draag nooit beschadigde beschermingsmiddelen.
▪ Neem de in de werkruimte aangebrachte instructies voor het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen in acht.
Beschermende werkkle- Goed aansluitende werkkleding met een geringe
ding
scheurvastheid, met strakke mouwen en zonder uitstekende delen. Deze dient vooral om te voorkomen dat de
drager wordt gegrepen door bewegende machinedelen.
Veiligheidsschoenen
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Veiligheidsbril

Ter bescherming van de ogen tegen rondvliegende
voorwerpen en vloeistofspetters.

Gezichtsscherm

Ter bescherming van het gezicht tegen rondvliegende
onderdelen en vloeistofspetters of andere gevaarlijke
stoffen.

Veiligheidshelm

Ter bescherming tegen vallende en rondvliegende voorwerpen en materialen.

Gehoorbescherming

Ter bescherming tegen gehoorschade.

Veiligheidshandschoenen

Ter bescherming tegen mechanische, thermische en
elektrische gevaren.

4: Persoonlijke beschermingsmiddelen
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3 Productbeschrijving
3.1 Inhoud van de levering
De motoraandrijving wordt geleverd in een verpakking die het product beschermt tegen vocht. De levering omvat:
▪ Motoraandrijving
▪ Productdocumentatie.
Belangrijk:
1. Controleer de levering aan de hand van de verzendpapieren op volledigheid.
2. Sla het product tot de montage op een droge plaats op.
3. Laat het product in de luchtdichte verpakking zitten, zodat het hierdoor beschermd blijft, en haal het er pas kort voor de montage uit.

3.2 Functiebeschrijving
De motoraandrijving is bedoeld voor het aanpassen van de bedrijfsstand van
lastschakelaars in regeltransformatoren aan de operationele eisen.
De lastschakelaar wordt gestart door het bedienen van de motoraandrijving
(eenmalige stuurimpuls, bijv. van een spanningsregelaar uit de TAPCON®serie). Dit verstelproces wordt automatisch beëindigd, onafhankelijk van het
feit of er tijdens het schakelen nog meer stuurpulsen worden gegeven. Opnieuw schakelen is in de standaarduitvoering pas mogelijk, wanneer alle besturingsapparaten in de ruststand staan.
Gedrag bij spanningsonderbreking
Wanneer tijdens een lastschakeling een spanningsonderbreking optreedt,
dan beëindigt de motoraandrijving na terugkeer van de voedingsspanning de
reeds begonnen lastschakeling.

3.3 Typeaanduiding
De typeaanduidingen van de diverse basisuitvoeringen van de TAPMOTION® ED zijn zo opgebouwd, dat hieruit direct kan worden afgeleid om welke
uitvoering het gaat.
Typeaanduiding

Omschrijving

Varianten

ED 100-ST

productnaam

Electric Drive

ED 100-ST

uitvoering aandrijfmechanisme

100 of 200 (afhankelijk van het
vereiste draaimoment)

ED 100-ST

uitvoering beschermkast

S = kleine beschermkast
L = grote beschermkast
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Typeaanduiding

Omschrijving

Varianten

ED 100-ST

speciale toepassingen

… = zonder
C = uitvoering met schuifkernspoel
T = TAPCON® of TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Speciale toepassing

ISM = „Integrated Smart Module“ voor
dataregistratie, dataverwerking
en data-interpretatie op de transformator

5: Typeaanduiding

3.4 Opbouw
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de motoraandrijving is opgebouwd.
Componenten die hier niet nader worden beschreven, worden beschreven
bij de technische gegevens van de motoraandrijving.

1: Motoraandrijving geopend

1 Deur van de beschermkast

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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2 Kijkglas voor het instrumentenpaneel

10 Draaibaar frame/anticondensverwarming

3 Bevestigingsoog

11 Instrumentenpaneel

4 Aardaansluiting

12 Typeplaatje

5 Uitgaande as

13 Motorveiligheidsschakelaar Q1

6 Opening voor de handkruk met
handkrukblokkeerschakelaar

14 Documentenvak

7 Looplamp

15 Afdekplaat van het aandrijfmechanisme

8 Handkruk

3.4.1 Instrumentenpaneel
In de motoraandrijving is een overzichtelijk instrumentenpaneel ingebouwd.
De wijzers en de teller worden mechanisch aangedreven en geven het aantal schakelingen en de bedrijfsstand van de motoraandrijving weer. Het terugstelwiel van de teller is in de fabriek verzegeld.

2: Instrumentenpaneel

1 Schakelstandindicator

3 Schakelstappenindicator: weergave van de actuele stand van de
schakelnok (33 schakelstappen
per bedrijfsstand)

2 Weergave van het gebruikte regelgebied door middel van twee
sleepwijzers

4 Mechanische teller voor het weergeven van het aantal schakelingen

3.4.2 Anticondensverwarming
De anticondensverwarming is uitgevoerd als paneelradiator en fungeert tevens als frontafdekking van het draaibare frame.
De motoraandrijving en de paneelradiator zijn zo geconstrueerd, dat er binnen in de motoraandrijving altijd voldoende luchtcirculatie plaatsvindt en er
een gelijkmatige binnentemperatuur heerst die altijd hoger is dan de buitentemperatuur.
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3.4.3 Draaibaar frame/klemmenframe
Het draaibare frame beschermt alle elektrische en mechanische componenten van de motoraandrijving die zich achter het frame bevinden, tegen aanraking.
Het klemmenframe bevindt zich achter het draaibare frame en maakt het
mogelijk de elektrische aansluitingen van de motoraandrijving op eenvoudige wijze tot stand te brengen. Dankzij de verticaal aangebrachte DIN-rail en
de eveneens verticaal gemonteerde klemmenlijsten kan de bedrading gemakkelijk worden aangesloten.

3: Klemmenframe

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Draaibaar frame

4 Kabelkanaal

2 Schakelstandindicatiemodule

5 DIN-rails

3 Klemmenlijst X1

6 Opening voor kabeldoorvoer (afgesloten met bodemplaat)
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3.4.4 Schakelstandindicatiemodule
Beschadiging van de lastschakelaar en de motoraandrijving!
Beschadiging van de lastschakelaar en de motoraandrijving doordat de
schakelstandindicatiemodule niet conform het gebruiksdoel wordt gebruikt.
► Op de aansluitingen van de schakelstandindicatiemodule mogen alleen
stroomcircuits worden aangesloten zoals vermeld in de paragraaf Technische gegevens schakelstandindicatiemodule [► 13.2, 59].
► Het schakeltijdstip van de schakelstandindicatiemodule in de motoraandrijving is niet hetzelfde als het schakeltijdstip van de lastschakelaar. Dit
is afhankelijk van het type lastschakelaar. Bij de planning van vergrendelingsschakelingen tussen motoraandrijving en externe inrichting (bijv. een
contactverbreker voor de transformator) dient dit in aanmerking te worden genomen.
► Voor externe bewakings-, vergrendelings- en besturingsdoeleinden moet
daarom in plaats van de schakelstandindicatiemodule het in het schakelschema weergegeven contact "schakelaar in bedrijf" worden gebruikt.
De schakelstandindicatiemodule is bedoeld voor het weergeven van de bedrijfsstand van de lastschakelaar/omschakelaar, wanneer deze in rust is.
De indicatoren op afstand zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
De schakelstandindicatiemodule voor aansluiting door de klant bevindt zich
op het klemmenframe [► 3.4.3, 19].
Zie de paragraaf Technische gegevens schakelstandindicatiemodule [►
13.2, 59] voor nadere informatie over de schakelstandindicatiemodule.

3.4.5 Afdekplaat van het aandrijfmechanisme
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel door elektrische spanning!
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel door elektrische
spanning bij afwezigheid van de afdekplaat van het aandrijfmechanisme!
► Stel de motoraandrijving nooit in bedrijf, wanneer de afdekplaat van het
aandrijfmechanisme niet op zijn plaats zit.
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In de afdekplaat die het aandrijfmechanisme beschermt tegen aanraking, zit
een opening die het mogelijk maakt de handkruk voor handbediening van de
motoraandrijving te bevestigen.

Afdekplaat van het aandrijfmechanisme

3.5 Beveiligingsvoorzieningen
In de motoraandrijving zijn de volgende beveiligingsinrichtingen ingebouwd:
▪ eindstop (mechanisch en elektrisch)
▪ doorloopbeveiliging
▪ motorveiligheidsschakelaar
▪ inrichting ter bescherming tegen aanraking.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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3.6 Veiligheidsmarkeringen
De volgende veiligheidsmarkeringen worden op het product gebruikt:

4: Overzicht van veiligheidsmarkeringen
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4 Verpakking, transport en opslag
4.1 Verpakking
Afhankelijk van de eisen worden de producten deels met een gesealde verpakking en deels in gedroogde status geleverd.
Bij een gesealde verpakking is het product aan alle kanten omgeven met
kunststoffolie.
Bij producten die aanvullend zijn gedroogd, is op de gesealde verpakking ter
markering een gele indicatie aangebracht. In gedroogde status is ook een levering in een transportcontainer mogelijk.
Houd indien van toepassing de instructies in de onderstaande secties aan.

4.1.1 Geschiktheid
Materiële schade door verkeerd stapelen van de kisten!
Verkeerd stapelen van de kisten kan schade aan het product veroorzaken.
► Aan de externe markering van de verpakking ziet u wanneer bijv. lastschakelaar of keuzeschakelaar staand zijn verpakt. Deze kisten nooit stapelen.
► In principe geldt: kisten vanaf een hoogte van 1,5 m niet stapelen.
► Voor andere gevallen geldt: maximaal 2 even grote kisten op elkaar stapelen.
De verpakking is geschikt voor onbeschadigd en optimaal functionerende
transportmiddelen met inachtneming van de plaatselijke transportwetgeving
en transportvoorschriften.
Het product wordt verpakt in een stabiele kist. Deze zorgt ervoor dat het product in de beoogde transportstand wordt gestabiliseerd tegen ontoelaatbare
positieveranderingen en dat geen van de onderdelen in aanraking komt met
het laadvlak van het transportmiddel of na het lossen met de grond.
Een gesealde verpakking omgeeft het product aan alle kanten met kunststoffolie. Het product wordt tegen vocht beschermd met een droogmiddel.
Het kunststoffolie wordt, nadat het droogmiddel is geplaatst, gesealed.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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4.1.2 Pictogrammen
Op de verpakking staan aanwijzingen voor een veilig transport en een juiste
opslag. Voor de verzending van ongevaarlijke goederen zijn de volgende
pictogrammen van toepassing. De aanwijzingen waarvoor deze pictogrammen staan, moeten absoluut in acht worden genomen.

Beschermen
tegen vocht

Boven

Breekbaar

Hier aanslaan

Zwaartepunt

6: Pictogrammen die op de verzending van toepassing zijn

4.2 Transport, ontvangst en behandeling van zendingen
Levensgevaar en gevaar voor ernstig lichamelijk letsel!
Levensgevaar en gevaar voor ernstig lichamelijk letsel door kantelende of
vallende last.
► Transporteer de kist uitsluitend gesloten.
► Verwijder het in de kist gebruikte bevestigingsmateriaal niet tijdens transport.
► Zorg voor voldoende fixering wanneer het product op een pallet wordt geleverd.
► De aanslagmiddelen mogen uitsluitend worden gekozen en de lading
mag alleen worden bevestigd door personen die hiervoor zijn opgeleid en
de opdracht hebben gekregen dit te doen.
► Ga nooit onder een zwevende lading staan.
► Gebruik transportmiddelen en hefinrichtingen met voldoende draagvermogen conform de gewichtsspecificaties op de pakbon.
Behalve met trilbelasting moet tijdens het transport ook rekening worden gehouden met schokbelasting. Om mogelijke beschadigingen uit te sluiten,
moet vallen, kantelen, omvallen en botsen worden voorkomen.
Wanneer een kist kantelt, van een bepaalde hoogte valt (bijvoorbeeld door
breken van een kabel) of ongeremd valt, moet ongeacht het gewicht rekening worden gehouden met schade.
Elke ontvangen zending moet door de ontvanger vóór acceptatie (handtekening voor ontvangst) worden gecontroleerd op de volgende punten:
▪ volledigheid aan de hand van de pakbon;
▪ uitwendige beschadiging van welke aard dan ook
Deze controles moeten worden verricht na het lossen, wanneer de kist of de
transportcontainer van alle kanten toegankelijk is.
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Zichtbare schade Wanneer u bij ontvangst van de zending aan de buitenkant zichtbare transportschade constateert, handel dan als volgt:
▪ Registreer de vastgestelde transportschade onmiddellijk in de vrachtdocumenten en laat deze door de leverancier ondertekenen.
▪ Neem bij ernstige schade, totaal verlies en hoge kosten als gevolg van de
schade onmiddellijk contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke
verzekeringsmaatschappij.
▪ Verander na constatering van de schade niets meer aan de zending en
bewaar het verpakkingsmateriaal tot er een besluit is genomen over een
inspectie door de transportonderneming of de transportverzekeraar.
▪ Maak ter plaatse samen met de betrokken transportonderneming een
schaderapport op. Dit is absoluut noodzakelijk om de schade te kunnen
claimen!
▪ Maak foto's van de schade aan de verpakking en het product. Dit geldt
ook voor corrosieverschijnselen op het product door binnengedrongen
vocht (regen, sneeuw, condenswater).
▪

Schade aan de verpakte goederen door beschadigde gesealde verpakkingen. Controleer de gesealde verpakking direct als het product in een
gesealde verpakking wordt geleverd. Bij beschadiging van de gesealde
verpakking mag u het product in geen geval monteren en in bedrijf nemen. Droog een gedroogd product zelf opnieuw conform de gebruiksaanwijzing of neem contact op met de leverancier om de verdere procedure
af te spreken.

▪ Geef aan welke (onder)delen beschadigd zijn.
Verborgen schade Bij schade die pas wordt ontdekt tijdens het uitpakken na ontvangst van de
zending (verborgen schade), handelt u als volgt:
▪ Stel de mogelijke veroorzaker van de schade zo snel mogelijk telefonisch
aansprakelijk en maak een schaderapport op.
▪ Neem hierbij de in uw land geldende termijnen in acht. Informeer hier tijdig naar.
Bij verborgen schade is verhaal op de transportonderneming (of andere
schadeveroorzaker) een lastige kwestie. Verzekeringstechnisch heeft de afwikkeling van een dergelijk schadegeval alleen kans van slagen, wanneer dit
uitdrukkelijk is vastgelegd in de verzekeringsvoorwaarden.

4.3 Zendingen opslaan
Door Maschinenfabrik Reinhausen gedroogd product
Neem een gedroogd product van Maschinenfabrik Reinhausen direct na ontvangst van de zending uit de gesealde verpakking en bewaar het product tot
ingebruikname luchtdicht in droge isolatievloeistof als de verpakte goederen
niet al in isolatievloeistof zijn geleverd.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Niet gedroogd product
Een niet gedroogd product met een intacte gesealde verpakking kan met inachtname van de onderstaande bepalingen buiten worden opgeslagen.
Waarborg bij de keuze en de inrichting van de opslagplaats het volgende:
▪ De opgeslagen zendingen moeten beschermd zijn tegen vocht (overstroming, smeltwater van sneeuw en ijs), vuil, schadelijke dieren als ratten,
muizen, termieten e.d. en ontoegankelijk zijn voor onbevoegden.
▪ De kisten moeten ter bescherming tegen opkruipend vocht en voor een
betere ventilatie worden neergezet op planken en blokken.
▪ Waarborg dat de ondergrond voldoende draagkracht heeft.
▪ Houd aanvoerwegen vrij.
▪ Controleer opgeslagen zendingen regelmatig en tref na storm, zware regen- en sneeuwval, enz. adequate aanvullende maatregelen.
Om te voorkomen dat de verpakking door uv-stralen wordt aangetast en niet
meer volledig afsluit, moet het verpakkingsfolie worden beschermd tegen direct zonlicht.
Wanneer het langer dan 6 maanden duurt voordat het product wordt gemonteerd, moeten er tijdig adequate maatregelen worden getroffen. Voorbeelden:
▪ vakkundige regeneratie van het droogmiddel en herstel van de gesealde
verpakking;
▪ uitpakken van het product en opslag in een geschikte opslagruimte (goed
geventileerd, zo stofvrij mogelijk, luchtvochtigheid zo mogelijk < 50%).

4.4 Zendingen uitpakken en controleren op transportschade
▪

Schade aan de verpakte goederen door defecte gesealde verpakkingen.
Transporteer de kist verpakt naar de plaats waar het product wordt gemonteerd. Open de gesealde verpakking pas vlak voor de montage.

▪

Ernstig lichamelijk letsel en schade aan het product door kantelen van
het product Zeker het product in een staande kist tegen kantelen.

▪ Pak het product uit en controleer de status.
▪ Controleer de meegeleverde accessoires op volledigheid.
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5 Montage
In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe u het apparaat deskundig monteert
en aansluit.

Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel!
Een onder spanning staande transformator en onder spanning staande onderdelen van de lastschakelaar kunnen bij de montage van de aandrijving
tot dodelijk of ernstig letsel leiden!
► Controleer of de transformator en de onderdelen van de lastschakelaar
tijdens de montage van de aandrijving vrij van spanning zijn.

5.1 Motoraandrijving aan de transformator monteren
1. Bevestig de motoraandrijving met 4 borstbouten (niet door MR meegeleverd) aan de transformatorkuip. De positie en de diameter van de bevestigingsogen kunt u vinden in de tekeningen in de bijlage [► 14, 62].

5: Borstbouten

2. Bevestig bij een motoraandrijving met een trillingsdemper de trillingsdemper aan de motoraandrijving.
3. Schade aan de aandrijving door mechanische spanningen Bevestig de
aandrijving verticaal en zonder spanning op de transformatorkast, zodat
de uitgaande as van de aandrijfas exact is uitgelijnd is met de verticale as
van de haakse reductor.
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De bevestigingsgaten voor de montage van de aandrijving bevinden zich
aan de buitenkant van de bevestigingsbeugels van de beschermende behuizing.

6: Motoraandrijving bevestigen

4. Verbind de aardingsbout van de behuizing van de motoraandrijving met
de transformatorkuip. Plaats de cupalring altijd tussen de kabelschoen en
de aansluitstrip. De aluminiumzijde van de cupalring moet hierbij naar de
aansluitstrip wijzen.

7: Aardingsbout

5. Sluit de hoofdaardleiding aan op de aardklem van klemstrip X1 (minimale
aansluitdiameter 2,5 mm2).
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8: Hoofdaardleiding

5.2 Aandrijfassen en haakse overbrenging monteren
De montage van de aandrijfassen en de haakse reductor wordt beschreven
in de montage- en inbedrijfstellingshandleiding van de lastschakelaar/
omschakelaar.

5.3 Lastschakelaar en motoraandrijving uitrichten
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel!
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel door onbedoeld starten van de motoraandrijving en elektrische spanning!
► Controleer voordat u met de koppelingswerkzaamheden begint, of de
motorveiligheidsschakelaar is geactiveerd.
► Voer instelwerkzaamheden altijd uit in de handmatige modus.
► Gebruik voor het bedienen van de motoraandrijving met de hand uitsluitend de daarvoor bedoelde handkruk.
► Houd er rekening mee dat de handkrukblokkeerschakelaar het motorcircuit 2-polig uitschakelt, maar dat de stuurkring niet wordt onderbroken.
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Materiële schade!
Schade aan de lastschakelaar door verkeerd uitrichten van de motoraandrijving.
► Lastschakelaar maximaal 250 keer schakelen. Bij meer dan 250 schakelingen het oliereservoir volledig met isolatieolie vullen en de loopvlakken
van de contacten op de keuzeschakelaar en de keuzeschakelaaroverbrenging met isolatieolie insmeren.
De volgende stappen voor het bepalen van lastschakelaar en motoraandrijving zijn niet van toepassing op de DEETAP® DU en COMTAP® ARS. Het
bepalen van de motoraandrijving en DEETAP® DU of COMTAP® ARS
wordt in de desbetreffende gebruiksaanwijzingen beschreven.
Eén schakeling van de lastschakelaar correspondeert met één rotatie van de
schakelstappenindicator. Deze indicator is onderverdeeld in 33 schakelstappen, waarbij elke schakelstap in de standaarduitvoering van de motoraandrijving overeenkomt met één omwenteling van de handkruk. Het schakeltijdstip is afhankelijk van het type lastschakelaar/omschakelaar, maar ligt altijd uiterlijk 2 schakelstappen voor het grijs gemarkeerde gebied van de
schakelstappenindicator.
Ga als volgt te werk om de lastschakelaar en de motoraandrijving te middelen.
1. Zet de lastschakelaar/omschakelaar en de motoraandrijving in de instelstand, voordat u met de instelwerkzaamheden begint. Zorg ervoor dat de
schakelstandindicator van de motoraandrijving en de lastschakelaar/
omschakelaar in dezelfde stand staan. Anders kunnen de lastschakelaar
en de transformator beschadigd raken.

9: Instelstand
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2. Steek de in de motoraandrijving bevestigde handkruk op het aseinde in de
bovenste afdekplaat. Hierdoor wordt er een handkrukblokkeerschakelaar
bediend die het motorstroomcircuit 2-polig uitschakelt.

10: Handkruk

3. Draai met de handkruk rechtsom totdat de lastschakelaar schakelt. Houd
bij het draaien van de handkruk de schakelstappenindicator in het oog,
die het verloop van een schakeling mechanisch weergeeft.

11: Handkruk draaien
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4. Draai na het omschakelen van de lastschakelaar in dezelfde richting door
en tel hoeveel schakelstappen nog nodig zijn totdat de wijzer van de
schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde
gebied staat. Noteer de gevonden waarde A en de draairichting van de
handkruk (voorbeeld: A=2).

12: Schakelstappen tellen die nodig zijn tot de wijzer in het midden staat

5. Wanneer de vastgestelde waarde A groter is dan 8 schakelstappen, is de
schakeling correct beëindigd. Wanneer de vastgestelde waarde A kleiner
is dan 8 schakelstappen, draai de kruk dan 8-A schakelstappen in dezelfde richting door (voorbeeld: 8-2=6) om de schakeling te beëindigen. Draai
de kruk vervolgens in tegengestelde richting tot de wijzer van de schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde gebied
staat.

13: Schakelen beëindigen

6. Draai de handkruk rechtsom tot de lastschakelaar schakelt.
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14: Handkruk in de tegengestelde richting draaien

7. Draai na het omschakelen van de lastschakelaar in dezelfde richting door
en tel hoeveel schakelstappen nog nodig zijn totdat de wijzer van de
schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde
gebied staat. Noteer de gevonden waarde B en de draairichting van de
handkruk (voorbeeld: A=5).

15: Schakelstappen tellen die nodig zijn tot de wijzer in het midden staat

8. Wanneer de vastgestelde waarde B groter is dan 8 schakelstappen, is de
schakeling correct beëindigd. Wanneer de vastgestelde waarde B kleiner
is dan 8 schakelstappen, draai de kruk dan 8-B schakelstappen in dezelfde richting door (voorbeeld: 8-5=3) om de schakeling te beëindigen. Draai
de kruk vervolgens in tegengestelde richting tot de wijzer van de schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde gebied
staat.
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16: Schakelen beëindigen

9. Wanneer de vastgestelde waarden A en B identiek zijn, zijn de motoraandrijving en de lastschakelaar correct aan elkaar gekoppeld (een kleine
asymmetrie van maximaal 1 schakelstap is toegestaan). Wanneer de
waarden voor A en B verschillend zijn, bereken dan de correctiewaarde
door het verschil tussen A en B te halveren: C=|(A-B) x 0,5|
Voorbeeld: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Tel ook de cijfers achter de komma mee.

10. Indien de correctiewaarde |C| minder dan 0,5 schakelstap bedraagt, zijn
er geen verdere maatregelen nodig. Zie punt 18 voor de verdere procedure.
11. Draai met de handkruk in de richting waarin de vastgestelde waarde A of
B groter was (voorbeeld: linksom, omdat B > A), tot de lastschakelaar
schakelt.
12. Draai na het omschakelen van de lastschakelaar 8 omwentelingen met
de handkruk in dezelfde richting door om de schakeling correct te beëindigen.
13. Ontkoppel de motoraandrijving en de verticale aandrijfas door de koppelschalen te demonteren. Draai de aandrijfas na het ontkoppelen niet verder door.
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17: Motoraandrijving en aandrijfas ontkoppelen

14. Zet de motoraandrijving met de handkruk in dezelfde draairichting om C
schakelstappen op de schakelstappenindicator te realiseren (voorbeeld:
1,5 schakelstap).
15. Koppel de motoraandrijving aan de lastschakelaar door de verticale aandrijfas weer te monteren (aanhaalmoment 9 Nm). Draai de aandrijfas,
aandrijfas van de haakse overbrenging en de motoraandrijving daarbij
niet verder.
16. Draai de handkruk in dezelfde richting door en tel hoeveel schakelstappen er nog nodig zijn tot de wijzer van de schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde gebied staat. Noteer de
vastgestelde waarde A en de draairichting van de handkruk. Wanneer de
vastgestelde waarde A groter is dan 8 schakelstappen, is de schakeling
correct beëindigd. Wanneer de vastgestelde waarde A kleiner is dan 8
schakelstappen, draai de kruk dan 8-A schakelstappen in dezelfde richting door (voorbeeld: 8-4=4) om de schakeling te beëindigen. Draai de
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kruk vervolgens in tegengestelde richting tot de wijzer van de schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde gebied
staat. Controleer de koppeling opnieuw zoals hiervoor beschreven.
17. Na beëindiging van een lastschakeling met de handkruk moet de wijzer
van de schakelstappenindicator precies in het midden van het grijs gemarkeerde gebied staan.

18: Wijzer staat precies in het midden

18. Voer na beëindiging van de koppelwerkzaamheden ter controle in beide
richtingen een aantal schakelingen uit en controleer daarbij of de schakelstanden van de lastschakelaar en de motoraandrijving met elkaar corresponderen.

5.4 Geadviseerde kabel
Elektromagnetische instrooiingen op signaalkabels, waarmee in de omgeving van de transformator rekening moet worden gehouden, kunnen de correcte werking van de motoraandrijving verstoren.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH adviseert daarom, de signaalkabels zo
mogelijke afgeschermd uit te voeren.

Beschadiging van het apparaat!
Stromen via de afscherming van signaalkabels kunnen het apparaat beschadigen.
► Bij signaalkabels tussen motoraandrijving en transformator: afscherming
van de signaalkabel uitsluitend op de motoraandrijving aansluiten.
► Bij alle andere signaalkabels: afscherming aan beide zijden aansluiten,
voor zover er geen potentiaalverschil tussen beide apparaten bestaat. In
geval van een potentiaalverschil ook bij deze signaalkabels de afscherming slechts aan één zijde aansluiten.
Stroomcircuit

Functie

Kabeltype

Motorcircuit

Voeding

Niet afgeschermde, separate kabel

Stuurcircuit

Voeding

Niet afgeschermde, separate kabel

Schakelbewaking

Afgeschermd

Impulscircuit hoger/lager

Afgeschermd
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Stroomcircuit
Stuurcircuit

Functie

Kabeltype

Schakelcircuit Q1-uit

Afgeschermd

Bewakingscircuit

Temperatuursensor

Afgeschermd

Meldcircuit

Signaaloverdracht

Afgeschermd

Bedrading tussen motoraandrijvingen

Voeding

Niet afgeschermde, separate kabel

Schakelbewaking

Afgeschermd

Impulscircuit hoger/lager

Afgeschermd

Schakelcircuit Q1-uit

Afgeschermd

7: Advies voor aansluitkabels

5.5 Elektrische aansluitingen van de motoraandrijving tot
stand brengen

Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel!
Een transformator en lastschakelaarcomponenten die onder spanning
staan, kunnen tijdens het aansluiten de dood of zwaar lichamelijk letsel tot
gevolg hebben!
► De hierna vermelde veiligheidsmaatregelen zijn dwingend voorgeschreven.
De aandrijving mag alleen worden aangesloten op circuits met een externe,
meerpolige uitschakelinrichting die zich zo dicht mogelijk bij de aandrijving
bevindt, om de inrichting zo nodig volledig spanningsloos te kunnen schakelen (service, onderhoud, enz.).
Bovendien mag een aandrijving zonder eigen overstroombeveiliging voor het
besturingsstroomcircuit en het verwarmingscircuit alleen worden aangesloten op circuits met een externe overstroombeveiliging. De zekering moet bescherming tegen indirect contact garanderen. Bij de door Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH geadviseerde zekering bij de aandrijving moet 1,6 A C
worden ingezet (bij een verwarmingscircuit met hulpverwarming en voedingsspanning < 127 V AC/DC moet 3,0 A C worden ingezet). Het bewijs
moet na de installatie via een meting worden geleverd.
Geschikte middelen kunnen stroomverbrekers volgens IEC 60947-1 en IEC
60947-3 zijn (bijv. vermogensschakelaars). Bij de keuze van het type
stroomverbreker moet worden gelet op de eigenschappen van de betreffende stroomcircuits (spanning, maximale stroomwaarden). Daarnaast moeten
bij de installatie de volgende punten in acht worden genomen:
▪ De stroomverbreker moet voor de gebruiker gemakkelijk te bereiken zijn.
▪ De stroomverbreker moet voor het te onderbreken apparaat en de te onderbreken stroomcircuits zijn gemarkeerd.
▪ De stroomverbreker mag geen deel uitmaken van de netleiding.
▪ De stroomverbreker mag de hoofdaardleiding niet onderbreken.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 NL

TAPMOTION® ED

37

5 Montage

Voor zover niet anders aangegeven, moeten de aansluitingen voor de voedingscircuits met een doorsnede van minstens 2,5 mm2 (AWG 14) worden
uitgevoerd. Controleer aan de hand van de lokaal geldende normen en richtlijnen of de aangegeven minimale doorsnede van de voedingskabel voldoende is.
De voeding van de motoraandrijving moet de 5...7-voudige waarde van de
nominale bedrijfsstroom van de aandrijfmotor gedurende een seconde beschikbaar kunnen stellen.
Er moet een maximale spanningstolerantie van -20....+10% van de nominale
spanning worden aangehouden om schade aan de aandrijving te voorkomen.
Ga als volgt te werk om de elektrische aansluitingen van de motoraandrijving tot stand te brengen:
1. Schakel de voeding uit.
2. Zorg ervoor dat de voeding niet opnieuw kan worden ingeschakeld.
3. Controleer of er inderdaad geen spanning meer is.
4. Aard de motoraandrijving zichtbaar en sluit deze kort.
5. Dek of scherm onder spanning staande (onder)delen in de nabijheid af.
6. Sluit de motoraandrijving aan volgens de meegeleverde schakelschema's
in het documentenvak. Neem de in het schakelschema aangegeven spanningswaarden (motorstroomcircuit, besturingsstroomcircuit, verwarmingsstroomcircuit) en de aansluitingen daarvan in acht.

19: Voorbeeld: standaardklemmenblok X1
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7. Zorg ervoor dat tijdens bedrijf van de motoraandrijving altijd een stroom
door de microschakelaars in de motoraandrijving loopt overeenkomstig de
specificaties in het hoofdstuk Technische gegevens (belastbaarheid van
de microschakelaars) [► 13.1, 59] om een correcte werking van de microschakelaars te waarborgen.
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6 Inbedrijfname
6.1 Motoraandrijving in bedrijf nemen
Voorbereiding
1. Controleer of de motoraandrijving overeenkomstig het meegeleverde aansluitschema is aangesloten.
2. Controleer of alle aardleidingen correct zijn aangesloten.
3. Controleer of de voorzekering selectief voor de beveiligingsvoorzieningen
in de motoraandrijving is gedimensioneerd.
4. Controleer of de motoraandrijving en lastschakelaar correct zijn gekoppeld en de bedrijfsstanden van de motoraandrijving en de lastschakelaar
overeenkomen.
5. Controleer of de handkruk niet in de handkrukopening steekt.
6. Controleer of alle in het schakelschema vermelde meldcontacten bij het
onderhoud worden uitgevoerd en bewaakt.
7. Controleer of de motorveiligheidsschakelaar en de zekering van het besturingsstroomcircuit zijn uitgeschakeld.
Inbedrijfname
1. Spanning op de motoraandrijving inschakelen.
2. De spanning en de frequentie van het motorstroomcircuit op de klem X1
meten en vergelijken met de specificaties op de typeplaat. De specificaties moeten overeenkomen.
3. Optie bij een separate voeding van het besturingsstroomcircuit: spanning
en de frequentie van het regelcircuit op de klem X1 meten en vergelijken
met de specificaties op de typeplaat. De specificaties moeten overeenkomen.
4. Optie bij een separate voeding van het verwarmingsstroomcircuit: spanning en de frequentie van het verwarmingsstroomcircuit op de klem X1
meten en vergelijken met de specificaties op het schakelschema. De specificaties moeten overeenkomen.
5. Optioneel voor draaistroommotor: controleren of de spanning die op de
klemmen wordt gezet, een rechtsdraaiende fasevolgorde heeft.
6. Optie bij gelijkstroommotor: controleren of de motorspanning correct is gepoold.
7. Motorveiligheidsschakelaar en zekeringen voor besturingsstroomcircuit en
verwarmingsstroomcircuit (voor zover aanwezig) plaatsen.
ð De led van de spanningsbewaking en de led van de temperatuurbewaking (indien aanwezig) op de achterzijde van het zwenkframe moeten
groen oplichten.
8. Motoraandrijving sluiten en met een hangslot tegen onbevoegd openen
beveiligen.
ð De inbedrijfname is afgerond
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Bij vragen of problemen tijdens de inbedrijfname kunt u contact opnemen
met Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2 Controles aan de motoraandrijving
Elektrische schokken!
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel door elektrische
spanning!
► Controleer of de motoraandrijving overeenkomstig de meegeleverde aansluitschema's is aangesloten.
► Controleer of de voedingsspanning is afgestemd op de technische gegevens van de motoraandrijving.
► Controleer vóór uitvoering van de controles de aanrakingsveiligheid. De
afdekplaat van het aandrijfmechanisme moet aangebracht zijn en de motor en het draaibare frame moeten gesloten zijn.
► Controleer of de motoraandrijving en de lastschakelaar/omschakelaar
correct zijn gekoppeld en of de schakelstanden van de lastschakelaar/
omschakelaar en de motoraandrijving in elke bedrijfsstand met elkaar
corresponderen.
Neem bij onduidelijkheden met betrekking tot de controles contact op met
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2.1 Correcte elektrische uitschakeling controleren
1. Schakel de motoraandrijving om door de draaischakelaar S3 te bedienen.
2. Controleer of na de beëindigde schakeling de wijzer van de schakelstappenindicator binnen het grijs gemarkeerde gebied tot stilstand komt.
3. Voer deze controle uit voor beide draairichtingen.

6.2.2 Mechanische en elektrische eindstandbegrenzing van de
lastschakelaar/omschakelaar en de motoraandrijving
controleren
1. Schakel de motoraandrijving met de draaischakelaar S3 terug naar de
voorlaatste bedrijfsstand.
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20: Draaischakelaar S3

2. Deur van de motoraandrijving openen en motorveiligheidsschakelaar Q1
uitschakelen (positie O).
3. Bedien de motoraandrijving met de handkruk tot deze in de laatste bedrijfsstand staat. Wanneer de laatste bedrijfsstand niet wordt bereikt, controleer dan de koppeling tussen de lastschakelaar/omschakelaar en de
motoraandrijving.
4. Draai de motoraandrijving met de handkruk in dezelfde draairichting door
tot de motoraandrijving mechanisch blokkeert.
5. Draai de motoraandrijving met de handkruk terug tot de wijzer van de
schakelstappenindicator precies in het midden staat.
6. Trek de handkruk los.
7. Motorveiligheidsschakelaar Q1 inschakelen (positie I).
8. Controleer of de motoraandrijving bij verdere aansturing met draaischakelaar S3 in dezelfde bedieningsrichting als onder punt 1 niet meer start.
9. Voer deze controle uit voor beide eindstanden.

6.2.3 Activering motorveiligheidsschakelaar controleren
Ga als volgt te werk, om het activeren van de motorveiligheidsschakelaar te
controleren:
ü De motorveiligheidsschakelaar Q1 is ingeschakeld (positie I).
1. Verbinding X1:14 - X1:15 Q1 UIT sluiten, om de motorveiligheidsschakelaar te activeren.
ð De motorveiligheidsschakelaar wordt geactiveerd (positie O). Neem
contact op met Maschinenfabrik Reinhausen GmbH wanneer de motorveiligheidsschakelaar niet wordt geactiveerd.
2. Motorveiligheidsschakelaar weer inschakelen (positie I).
ð Het activeren van de motorveiligheidsschakelaar is gecontroleerd.
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6.3 Controles aan de transformator
Neem bij onduidelijkheden met betrekking tot de controles contact op met
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.3.1 Hoogsspanningscontroles aan de transformator
Neem de volgende punten in acht vóór het uitvoeren van de hoogspanningscontroles aan de transformator:
▪ Controleer of het oliereservoir van de in gebruik zijnde lastschakelaar volledig gevuld is met isolatievloeistof.
▪ Controleer of alle beveiligingsvoorzieningen van de lastschakelaar goed
werken en bedrijfsklaar zijn.
▪ Controleer of alle aardaansluitingen van de beschermkast van de motoraandrijving en de bevestiging daarvan vrij zijn van lak.
▪ Bij het uitvoeren van hoogspanningscontroles moet de deur van de beschermkast van de motoraandrijving altijd gesloten zijn.
▪ Verbreek externe verbindingen met elektronische componenten in de motoraandrijving om beschadiging door overspanning te voorkomen.
▪ Gebruik voor het aansluiten van de voedingsspanning van de motoraandrijving uitsluitend de voor kabels bedoelde kabeldoorvoeren in de bodem
van de beschermkast.
▪ Zorg ervoor dat alle aardleidingen samenkomen op één centraal aansluitpunt (opbouw van een neutraal aardpunt).
▪ Ontkoppel alle elektronische componenten vóór de hoogspanningscontrole. Demonteer alle apparaten met een doorslagspanning < 1000 V vóór
het testen van de isolatie van de transformatorwikkelingen.
▪ Verwijder voor de controles gebruikte leidingen vóór de hoogspanningscontrole, omdat deze werken als antennes.
▪ Let op een zo mogelijk gescheiden installatie van meetkabel en datakabels ten opzichte van energiekabels.
Neem contact op met de fabrikant bij twijfel over mogelijke gevaren.

6.3.2 Isolatie van de transformatorwikkelingen testen
Neem bij het testen van de isolatie van de transformatorwikkelingen de volgende punten in acht:
De isolatie van de motoraandrijving is vóór aflevering getest.
► Scheid de aandrijving vóór het testen van de isolatie van de transformatorwikkelingen van het te testen gedeelte om uit te sluiten dat de componenten die in de motoraandrijving zijn ingebouwd, worden blootgesteld
aan een verhoogde belasting.
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6.4 Transport van de transformator naar de plaats van
installatie
Ga als volgt te werk voor demontage van de aandrijving voor het transport
van de transformator:
1. Controleer of de aandrijving en lastschakelaar/omschakelaar/ARS in de
instelstand staan.
2. Demonteer de aandrijving.
3. Aandrijving bij ontkoppelde lastschakelaar/omschakelaar/ARS niet bedienen en aandrijfas niet verdraaien.
4. Ontkoppelde lastschakelaar/omschakelaar/ARS niet bedienen en de aandrijfas daarvan niet verdraaien.
5. Transporteer de aandrijving naar de plaats van installatie in de verpakking
waarin deze door MR is geleverd.
6. Monteer de aandrijving en aandrijfas op de installatieplaats op de transformator conform de bijbehorende handleidingen en controleer de correcte
koppeling en uitrichting.

6.5 Transformator op de plaats van installatie in bedrijf stellen
Schade aan de motoraandrijving!
Schade aan de motoraandrijving door condenswater in de beschermkast
van de motoraandrijving.
► Zorg er altijd voor dat de beschermkast van de motoraandrijving goed gesloten is.
► Bij stilstand van meer dan 8 weken vóór de eerste inbedrijfname moet de
anticondensverwarming in de motoraandrijving worden aangesloten en in
bedrijf worden genomen. Als dit niet mogelijk is, plaats dan voldoende
droogmiddel in de beschermkast.

Beschadiging van de lastschakelaar en de motoraandrijving!
Beschadiging van de lastschakelaar en de motoraandrijving doordat de
schakelstandindicatiemodule niet conform het gebruiksdoel wordt gebruikt.
► Op de aansluitingen van de schakelstandindicatiemodule mogen alleen
stroomcircuits worden aangesloten zoals vermeld in de paragraaf Technische gegevens schakelstandindicatiemodule [► 13.2, 59].
► Het schakeltijdstip van de schakelstandindicatiemodule in de motoraandrijving is niet hetzelfde als het schakeltijdstip van de lastschakelaar. Dit
is afhankelijk van het type lastschakelaar. Bij de planning van vergrendelingsschakelingen tussen motoraandrijving en externe inrichting (bijv. een
contactverbreker voor de transformator) dient dit in aanmerking te worden genomen.
► Voor externe bewakings-, vergrendelings- en besturingsdoeleinden moet
daarom in plaats van de schakelstandindicatiemodule het in het schakelschema weergegeven contact "schakelaar in bedrijf" worden gebruikt.
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1. Motoraandrijving in bedrijf nemen [► 6.1, 40].
2. Correcte werking van de motoraandrijving waarborgen [► 6.2, 41].
3. Transformator in bedrijf nemen.
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7 Bedrijf

7.1 Motoraandrijving op afstand bedienen
Bedien de motoraandrijving gedurende normaal bedrijf op afstand.
U kunt de bediening starten via een eenmalige startimpuls, bijvoorbeeld met
een spanningsregelaar uit de TAPCON®-serie.
Dit verstelproces wordt automatisch beëindigd, onafhankelijk van het feit of
er tijdens het schakelen nog meer stuurpulsen worden gegeven. Opnieuw
schakelen is in de standaarduitvoering pas mogelijk, wanneer alle besturingsapparaten in de ruststand staan.
Gedrag bij spanningsonderbreking
Wanneer tijdens een lastschakeling een spanningsonderbreking optreedt,
dan beëindigt de motoraandrijving na terugkeer van de voedingsspanning de
reeds begonnen lastschakeling.

7.2 Motoraandrijving ter plaatse bedienen
U kunt de motoraandrijving onder bijzondere bedrijfsomstandigheden (bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden) ook ter plaatse elektrische via de
draaischakelaar S3 bedienen.
In uitzonderingsgevallen is bediening met de handkruk mogelijk. Meer details zijn opgenomen in de volgende paragraaf.
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7.3 Motoraandrijving bedienen met de handkruk
Explosiegevaar!
Een ongeautoriseerde bediening van de motoraandrijving met de handkruk
kan dodelijk of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
► Bedien de motoraandrijving nooit elektrische of met de handkruk voordat
de transformator is vrijgeschakeld, wanneer u een storing vermoedt aan
de transformator of de lastschakelaar/omschakelaar.
► Een elektrisch begonnen, maar nog niet geheel beëindigde schakeling
nooit afmaken met de handkruk.
► Bij zware bediening mag u de handkruk niet verder gebruiken.
► Keer bij een bediening van de motoraandrijving met de handkruk nooit de
draairichting om.
► Neem bij elke twijfel over de correcte toestand van de lastschakelaar/
omschakelaar of de oorzaak van de storing in de motoraandrijving direct
contact op met de technische service van Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
► Gebruik voor het bedienen van de motoraandrijving met de hand uitsluitend de in de motoraandrijving bevestigde handkruk.
Informatie over het oplossen van storingen vindt u in het hoofdstuk "Storingen oplossen" [► 8, 49].
Normaal bedrijf
Tijdens normaal bedrijf is bediening met de handkruk niet nodig. De handkruk is voornamelijk nodig tijdens de installatie of bij controles in de transformatorfabriek.
Het gebruik van de motoraandrijving met de handkruk is toegestaan als de
transformator uitgeschakeld is, bijv. tijdens onderhoudswerkzaamheden, als
de transformator of de lastschakelaar/omschakelaar geen storing vertoont
en de vorige schakeling correct is afgesloten.
Uitzondering noodbedrijf
Wanneer het bij een storing in de motoraandrijving en een onder spanning
staande transformator toch dringend noodzakelijk is om te schakelen,
spreekt men van noodbedrijf. Neem in dit geval de eerder genoemde waarschuwingen in acht.
Motoraandrijving bedienen met de handkruk
Ga als volgt te werk om een lastschakeling met de handkruk uit te voeren:
1. Open de deur van de beschermkast van de motoraandrijving.
2. Schakel de motorveiligheidsschakelaar Q1 uit (positie 0).
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3. Steek de in de motoraandrijving bevestigde handkruk in de handkrukopening in de bovenste afdekplaat.
ð De ingebouwde handkrukblokkeerschakelaar onderbreekt het motorstroomcircuit 2-polig. Het besturingsstroomcircuit wordt niet onderbroken.
4. Beschadiging van de lastschakelaar door foutief beëindigde schakeling.
Draai met de handkruk net zolang in één richting, tot de wijzer van de
schakelstappenindicator eenmaal compleet is rondgelopen en weer op de
middenstand in het grijs gemarkeerde gebied van de schakelstappenindicator staat.
ð De lastschakeling is beëindigd.
5. Neem de handkruk uit en plaats deze in de houder.
6. Schakel de motorveiligheidsschakelaar Q1 in (positie I).
7. Sluit de deur van de beschermkast van de motoraandrijving.
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8 Storingen oplossen
8.1 Veiligheidsinstructies
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel!
Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel door explosieve gassen in de lastschakelaar/omschakelaar, in het leidingsysteem, bij de opening van de luchtontvochtiger en door rondvliegende delen en het spatten
van hete olie!
► Bij het aanspreken van een veiligheidsinrichting of het vermoeden van
een fout eerst de transformator, lastschakelaar/omschakelaar en motoraandrijving controleren. Daarvoor nooit de motoraandrijving elektrische
of met de handkruk bedienen, zolang spanning op de transformator actief
is.
► Ga pas verder met het bedrijf, wanneer de procedure voor het oplossen
van storingen is afgerond.
► Waarborg, dat de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd door
hiervoor opgeleide vakmensen.
► Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen.
► Waarborg, dat zich geen open vuur, geen hete oppervlakken en geen
vonken (bijvoorbeeld door statische oplading) in de directe omgeving bevinden of daar kunnen ontstaan.
► Waarborg, dat alle veiligheidsinrichtingen van de lastschakelaar/omschakelaar bedrijfsgereed zijn.
► Waarborg, dat het oliereservoir van de lastschakelaar correct met olie is
gevuld conform de handleiding.
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8.2 Algemene instructies
Documenteer elke storing, ook wanneer de fout eenvoudig kan worden opgelost.
Bij storingen aan lastschakelaar/omschakelaar of motoraandrijving die niet
onmiddellijk ter plaatse kunnen worden verholpen of als een beveiligingsvoorziening wordt geactiveerd, informeer dan direct de verantwoordelijke
MR-vertegenwoordiger, de fabrikant van de transformator of:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technische service
Postbus 12 03 60
93025 Regensburg
Duitsland
Telefoon: +49 94140 90-0
Telefax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

8.3 Storing in de omgeving van de motoraandrijving
Storingsbeeld

Maatregel

Geen spanningsverandering aan de
transformator ondanks positieverandering aan de motoraandrijving

▪ Neem contact op met MR

Geluiden aan de aandrijfas of motoraan- ▪ Waarborg de correcte montage van
drijving tijdens het wisselen van de schade motoraandrijving conform hoofdkelstand
stuk "Montage" [► 5, 27].
▪ Waarborg de correcte montage van
de aandrijfas inclusief beschermende
afdekking conform de gebruiksaanwijzing van de lastschakelaar/omschakelaar.
8: Storing in de omgeving van de motoraandrijving

8.4 Storing in de motoraandrijving bij niet volledig beëindigde
schakeling
Wanneer de motoraandrijving stilstaat en de wijzer van de schakelstappenindicator bevindt zich niet in het grijs gemarkeerde gebied (zie paragraaf
"Instrumentenpaneel" [► 3.4.1, 18], positie 3), dan is de schakeling niet correct beëindigd.
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Deze toestand is geen toegestane stationaire toestand en moet direct
worden hersteld. Wanneer u de storing niet direct kunt oplossen, moet u de
transformator uitschakelen. Neem direct contact op met de Technische Service van Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Wanneer u de storing in de motoraandrijving direct opmerkt, moet u meteen
de procedure voor het oplossen van de storing conform de tabel hierna beginnen.
Storingsbeeld

Maatregel

Aanspreken motorveiligheidsschakelaar
Q1

▪ Bediening handkruk verboden
▪ Q1 slechts 1-maal inschakelen
▪ Wanneer Q1 niet weer aanspreekt en
geen andere fout aanwezig is, beëindigt de motoraandrijving automatisch
de begonnen schakeling.
▪ Wanneer Q1 weer aanspreekt, geen
verdere schakelpogingen uitvoeren
en contact opnemen met MR.

Onderbreking van de voedingsspanning
van motoraandrijving of motorregeling

▪ Bediening handkruk verboden
▪ Voedingsspanning weer herstellen
▪ Na terugkeer van de voedingsspanning beëindigt de motoraandrijving
automatisch de begonnen schakeling.

Defect component in motoraandrijving

▪ Bediening handkruk verboden
▪ Neem contact op met MR

9: Storing in de motoraandrijving bij niet volledig beëindigde schakeling

8.5 Storing in de motoraandrijving na correct beëindigde
schakeling
Storingsbeeld

Maatregel

Aanspreken motorveiligheidsschakelaar
Q1

▪ Q1 inschakelen

Onderbreking van de voedingsspanning
van motoraandrijving of motorregeling

▪ Voedingsspanning weer herstellen

Defect component in motoraandrijving

▪ Neem contact op met MR

10: Storing in de motoraandrijving na correct beëindigde schakeling

8.6 Bediening handkruk bij storingen
Bediening handkruk bij storingen
Wanneer ondanks een storing in de motoraandrijving bij onder spanning
staande transformator de dringende noodzaak tot een schakeling bestaat,
dan spreekt men van noodbedrijf.
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Explosiegevaar!
Een ongeautoriseerde bediening van de motoraandrijving met de handkruk
kan dodelijk of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
► Bedien de motoraandrijving nooit elektrische of met de handkruk voordat
de transformator is vrijgeschakeld, wanneer u een storing vermoedt aan
de transformator of de lastschakelaar/omschakelaar.
► Een elektrisch begonnen, maar nog niet geheel beëindigde schakeling
nooit afmaken met de handkruk.
► Bij zware bediening mag u de handkruk niet verder gebruiken.
► Keer bij een bediening van de motoraandrijving met de handkruk nooit de
draairichting om.
► Neem bij elke twijfel over de correcte toestand van de lastschakelaar/
omschakelaar of de oorzaak van de storing in de motoraandrijving direct
contact op met de technische service van Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
► Gebruik voor het bedienen van de motoraandrijving met de hand uitsluitend de in de motoraandrijving bevestigde handkruk.
Een gedetailleerde beschrijving van de bediening van de handkruk vindt u in
hoofdstuk "Bedrijf" [► 7, 46].
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9 Inspectie en onderhoud
In dit hoofdstuk vindt u instructies over de inspectie en het onderhoud van
het product.

9.1 Verzorging
U kunt de beschermkast van de motoraandrijving uitwendig reinigen met een
vochtige doek. U kunt de beschermkast van de motoraandrijving inwendig
reinigen met een droge doek.

9.2 Inspectie
Voer de volgende inspecties aan de motoraandrijving uit binnen de genoemde intervallen:
Interval

Maatregel

Detail

Bij controlewerkzaamheden aan de transformator

Visuele inspecties

▪ Afdichtingen van de beschermkast van de motoraandrijving
controleren.
▪ Werking van de elektrische verwarming in de beschermkast
van de motoraandrijving controleren.
Neem contact op met Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, als
de status van de afdichtingen of de verwarming niet optimaal
is.

Jaarlijks

Controle van de motorveiligheidsschakelaar

ü De motorveiligheidsschakelaar Q1 is ingeschakeld (positie
I).
1. De motorveiligheidsschakelaar vanuit de controlekamer
controleren.
ð De motorveiligheidsschakelaar wordt geactiveerd (positie O). Als de motorveiligheidsschakelaar niet wordt
geactiveerd, controleer dan de aansluiting van de motorveiligheidsschakelaar op de controlekamer en neem
eventueel contact op met Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Motorveiligheidsschakelaar weer inschakelen (positie I).
ð Het activeren van de motorveiligheidsschakelaar vanuit de
controlekamer is gecontroleerd.

11: Inspectieschema

9.3 Onderhoud
Onderhoud van de motoraandrijving is niet nodig. De status van de motoraandrijving en de correcte werking ervan moeten echter bij elke onderhoudsbeurt van de lastschakelaar/omschakelaar/ARS worden gecontroleerd
volgens de sectie "Controles van de motoraandrijving".
Bovendien moeten bepaalde componenten van de motoraandrijving (bijvoorbeeld nokkenschakelaar, relais, magneetschakelaars) telkens na 1 miljoen
keer schakelen worden vervangen. Neem hiervoor contact op met de Technische service van Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Wij raden met nadruk aan om het onderhoud van de lastschakelaar en de
controle van de motoraandrijving door onze Technische service te laten uitvoeren. Dit waarborgt dat alle werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd en dat gebruik wordt gemaakt van bepaalde componenten die voldoen
aan de laatste stand van de techniek en fabricagenormen.
Wanneer het onderhoud en de controle niet door onze Technische service
worden uitgevoerd, moet worden gewaarborgd, dat het personeel door MR
is opgeleid of op een andere wijze is gekwalificeerd voor het uitvoeren van
de werkzaamheden. In dergelijke gevallen verzoeken wij om een rapportage
van het uitgevoerde onderhoud voor opname in ons onderhoudsbestand. Bij
het aanvragen voor reservedelen verzoeken wij u het fabricagenummer (zie
typeplaten op lastschakelaar en motoraandrijving) en het aantal schakelingen op te geven.
Technische service
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer service
Postbus 12 03 60
93025 Regensburg
Duitsland
Telefoon: +49 94140 90-0
Telefax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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10 Demontage
Hierna wordt de veilige demontage van de motoraandrijving beschreven.

Levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel!
Als de transformator en onderdelen van de lastschakelaar/
omschakelaar/ARS en de motoraandrijving onder spanning staan, kan dat
bij de demontage tot dodelijk of ernstig letsel leiden!
► Schakel de voeding uit.
► Zorg ervoor dat de voeding niet opnieuw kan worden ingeschakeld.
► Controleer of er inderdaad geen spanning meer is.
► Dek of scherm onder spanning staande (onder)delen in de nabijheid af.
Ga als volgt te werk om de motoraandrijving te demonteren:
1. Verticale aandrijfas en beschermbuis tussen haakse overbrenging en motoraandrijving verwijderen.

21: Beschermbuis en verticale aandrijfas demonteren

2. Hefwerktuig op de bevestigingsogen van de motoraandrijving bevestigen.
3. De moeren voor de bevestiging van de motoraandrijving losmaken.
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4.

Lichamelijk letsel en schade aan de motoraandrijving door te kleine
hoek van de hijsbanden! Motoraandrijving met het hefwerktuig demonteren en neerlaten. Waarborg daarbij dat de hoek van de hijsbanden van
het hefwerktuig niet kleiner wordt dan 45°, gemeten ten opzichte van de
horizontaal.

22: Hefwerktuig

ð De motoraandrijving is gedemonteerd.
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11 Afvoeren

11 Afvoeren
Neem bij het afvoeren de nationale voorschriften voor afvalverwijdering van
het betreffende land in acht.
Bij vragen over de demontage en het afvoeren kunt u contact opnemen met
de Technische service van Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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12 Speciale uitvoeringen motoraandrijving
De motoraandrijving kan voor bepaalde operationele eisen worden geleverd
in een speciale uitvoering die afwijkt van de standaarduitvoering.
Kenmerk

Bijzonderheden van de motoraandrijving

VACUTAP® VT

Standby-vertraging (60 s)

Lastschakelaar met voorkeuzeschakelaar voor ster-driehoeksomschakeling

Ster-driehoekscontrole

Gebruik voor ovens, elektrolyse

Extra ingangen voor "schakeling zonder
stapschakelgedrag"

Temperatuurbewaking voor lastschakelaar

Temperatuurbewaking met onderbrekingscontact voor het besturingsstroomcircuit

Verhoging van het maximale aantal bedrijfsstanden

Schakelinrichting + schakelstandindicator voor 70 bedrijfsstanden
Schakelinrichting + schakelstandindicator voor 105 bedrijfsstanden

Speciale lastschakelaarconfiguratie:
ABC-schakeling

Schakelinrichting voor ABC-schakeling

Omgevingstemperatuur:

Externe bedieningselementen

-40…-25 °C

Hoofdschakelaar voor uitschakeling van
alle stroomcircuits zonder verwarmingscircuit
Thermostaatgestuurde hulpverwarming
Temperatuurbewaking afhankelijk van de
gebruikte olie

Omgevingstemperatuur:

Externe bedieningselementen

-60…-40 °C

Hoofdschakelaar voor uitschakeling van
alle stroomcircuits zonder verwarmingscircuit

▪ Voor maximaal 1000 schakelingen
▪ Voor type ED 100

Thermostaatgestuurde hulpverwarming
Temperatuurbewaking afhankelijk van de
gebruikte olie
Hulpverwarming voor lastoverbrenging

Omgevingstemperatuur:

Gemodificeerde verwarmingsregeling

+50…+60 °C

Zonnedak
Andere speciale opties op aanvraag

Vertraging van de lastschakeling (switching delay function)

Vertraging van de lastschakeling bij het
inschakelen van de transformator

12: Speciale uitvoeringen

58

TAPMOTION® ED

1800138/08 NL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

13 Technische gegevens

13 Technische gegevens
13.1 Technische gegevens TAPMOTION® ED
De hier vermelde technische gegevens gelden voor de standaarduitvoering
en kunnen afwijken van die van de geleverde uitvoering. Wijzigingen blijven
voorbehouden.
Motoraandrijving

ED 100-S/L

Motorvermogen

ED 200-S/L

0,75 kW

Voeding motorstroomcircuit

2,0 kW

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V

Stroom

ca. 1,9 A

ca. 5,2 A

Frequentie

ca. 6,2 A

50 Hz

Synchroon toerental

1500 1/min

Omwentelingen van de aandrijfas per schakeling

16,5

Looptijd per schakeling

ca. 5,4 s

Nominaal koppel op de aandrijfas

45 Nm

Omwentelingen van de handkruk per schakeling

90 Nm
33

Maximaal aantal bedrijfsstanden

125 Nm
54

35

Voeding besturingsstroomcircuit en verwarmingsstroomcircuit

AC 230 V

Opgenomen vermogen van het besturingsstroomcircuit (aansturing/werking)

100 VA/25 VA

Verwarmingscapaciteit

50 W bij de ED 100/200 S
60 W bij de ED 100/200 L

Belastbaarheid van de microschakelaar

Schakelvermogen: 100 W
Wisselspanning/stroomsterkte: 250 V AC 100 mA…4 A
Gelijkspanning/stroomsterkte: 220 V DC 10 mA…250 mA

Bescherming tegen verontreiniging en water

IP 66 volgens DIN EN 60529

Testspanning tegen aarde

2 kV/60 s

Gewicht

maximaal 130 kg

13: Technische gegevens TAPMOTION® ED

13.2 Technische gegevens schakelstandindicatiemodule
Schakelstandindicatiemodule met weerstand
Standaardweerstand: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) per schakelstand
Het aantal gewenste bedrijfsstanden bepaalt het aantal belaste weerstanden.
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Het maximale vermogensverlies van de schakelstandindicatiemodule bedraagt ca. 0,6 W, omdat er in het ongunstigste geval maar één weerstand
wordt geschakeld. De voedingsspanning mag niet hoger zijn dan DC 220 V.
Wanneer er een hogere spanning vereist is, verzoeken wij u contact op te
nemen met Maschinenfabrik Reinhausen.
Schakelstandindicatiemodule met sluitcontact (omschakeling met
onderbreking)
AC: 250 V, 0,5 A (ohmse belasting)
DC: 220 V, 0,2 A (ohmse belasting)
Minimaal spanningsniveau voor signaal- en gegevensverwerking: 24 V
Schakelstandindicatiemodule met sluitcontact (omschakeling zonder
onderbreking)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (ohmse belasting)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (ohmse belasting)
Minimaal spanningsniveau voor signaal- en gegevensverwerking: 24 V
Schakelstandindicatiemodule met sluitcontact, 10 A (omschakeling
zonder onderbreking) voor de aansturing van koppeltransformatoren
voor industriële toepassingen
AC, DC: 250 V, 10 A (ohmse belasting)
Schakelstandindicatiemodule met diodematrix
DC: 220 V, 0,2 A (ohmse belasting)
Minimaal spanningsniveau voor signaal- en gegevensverwerking: 24 V

13.3 Toegestane omgevingsomstandigheden
Uitvoering van de motoraandrij- Bedrijfstemperatuur
ving

Opslagtemperatuur

Standaard

-50…+70 °C

-25…+50 °C

In het temperatuurbereik van -50…-40 °C moet
de verwarming constant in bedrijf zijn
Standaard met ISM

-25…+50 °C

-25…+70 °C

Arctisch met thermostaatgeregelde hulpverwarming

-40…+50 °C

-60…+70 °C

Arctisch met thermostaatgeregelde hulpverwarming met ISM

-40…+50 °C
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In het temperatuurbereik van -60…-40 °C moeten alle verwarmingen constant in bedrijf zijn
-40…+70 °C
In het temperatuurbereik van -40…-25 °C moeten alle verwarmingen constant in bedrijf zijn
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Uitvoering van de motoraandrij- Bedrijfstemperatuur
ving

Opslagtemperatuur

Arctisch met thermostaatgeregelde hulpverwarming en hulpverwarming voor lastoverbrenging

-60…+50 °C

-60…+70 °C

HiTemp

-25…+60 °C

-40…+70 °C

HiTemp met ISM

-25…+55 °C

-25…+70 °C

In het temperatuurbereik van -60…-40 °C moeten alle verwarmingen constant in bedrijf zijn

14: Toegestane omgevingsomstandigheden
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