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Introducere
Documentul tehnic conţine descrieri detaliate privind siguranţa şi instalarea,
conectarea, punerea în funcţiune şi monitorizarea adecvate pentru produs.

El include şi instrucţiuni de siguranţă şi informaţii generale despre produs.

Acest document tehnic este destinat exclusiv pentru personal special instruit
şi autorizat.

Producător
Produsul este fabricat de:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

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

Mai multe informații despre produs și copii ale acestui document tehnic sunt
disponibile la această adresă, dacă sunt solicitate.

Integritate
Acest document tehnic nu este complet fără documentele auxiliare.

În plus față de acest document tehnic se aplică și următoarele documente:
▪ Scheme de conexiuni
▪ Raportul testului de rutină
▪ Fișă anexată

Respectați, de asemenea, legislația general valabilă, standardele, ghidurile,
precum și specificațiile privind prevenirea accidentelor și protecția mediului
din țara respectivă de utilizare.

Păstrarea în siguranţă
Păstraţi acest document tehnic şi cele justificative la îndemână şi accesibile
pentru utilizare ulterioară în orice moment.

Convenţii de notaţie

Sistem de comunicare pentru risc

Avertizările din acest document tehnic sunt afișate după cum urmează.

1
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Avertizare referitoare la secţiune

Avertizările referitoare la secţiuni se referă la capitole sau secţiuni întregi,
subsecţiuni sau mai multe paragrafe din cadrul acestui document tehnic.
Avertizările referitoare la secţiuni utilizează următorul format:

 AVERTIZARE Tipul de pericol!
Sursa pericolului și consecințele
► Acţiune
► Acţiune

Informații de avertizare incluse

Avertizările încorporate se referă la o anumită parte din cadrul unei secţiuni.
Aceste avertizări se aplică unor unităţi de informaţie mai mici decât aver-
tizările referitoare la secţiuni. Avertizările încorporate utilizează următorul for-
mat:

 PERICOL!  Instrucţiune pentru evitarea unei situaţii periculoase..

Cuvinte de semnalizare şi pictograme

Sunt utilizate următoarele cuvinte de semnalizare:

Cuvânt de
semnalizare

Definirea

PERICOL Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va produce
un deces sau o accidentare gravă.

AVERTIZARE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate pro-
duce un deces sau o accidentare gravă.

PRECAUȚIE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate pro-
duce o accidentare de gravitate ușoară sau medie.

AVIZ Indică măsuri care trebuie luate pentru a evita prejudicierea bunuri-
lor materiale.

Tabelul 1: Cuvintele de semnalizare din avizele de avertizare

Pictogramele avertizează de pericolele:

Pictogramă Definirea

Avertizare privind un loc periculos

Avertizare privind o tensiune electrică periculoasă

1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3
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Pictogramă Definirea

Avertizare privind substanțe inflamabile

Avertizare privind pericolul de răsturnare

Avertizare privind pericolul de strivire

Tabelul 2: Pictograme utilizate în avize de avertizare

Sistemul de informaţii

Informaţiile sunt destinate pentru a simplifica şi îmbunătăţi înţelegerea pro-
cedurilor speciale. În acest document tehnic, acestea sunt prezentate după
cum urmează:

Informaţii importante.

Sistemul de instrucţiuni

Acest document tehnic conţine instrucţiuni cu unul sau mai mulţi paşi.

Instrucţiuni cu un pas

Instrucţiunile care constau numai dintr-un singur pas de proces sunt structu-
rate astfel:

Scopul acţiunii
ü Cerinţe (opţiune).
► Pasul 1 din 1.
ð Rezultatul pasului (opţiune).

ð Rezultatul acţiunii (opţiune).

Instrucţiuni cu mai mulţi paşi

Instrucţiunile care constau din mai mulţi paşi de proces sunt structurate ast-
fel:

1.4.2

1.4.3
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Scopul acţiunii
ü Cerinţe (opţiune).
1. Pasul 1.
ð Rezultatul pasului (opţiune).

2. Pasul 2.
ð Rezultatul pasului (opţiune).

ð Rezultatul acţiunii (opţiune).

Convenţii tipografice

În acest document tehnic sunt utilizate următoarele convenţii tipografice:

Convenţie tipografică Scop Exemplu

MAJUSCULE Comenzi de operare, comutatoare PORNIT/OPRIT

[Paranteze] Tastatura PC-ului [Ctrl] + [Alt]

Font aldin Comenzi de operare software Apăsaţi butonul Continue (Continua-
re)

…>…>… Căile de meniu Parameter (Parametri) > Control para-
meter (Parametri de control)

Font italic Mesaje de sistem, mesaje de eroare,
semnale

Alarma Function monitoring (Monitori-
zare funcţională) a fost declanşată

[► Numărul de pagini]. Trimitere [► 41].

Tabelul 3: Convenţii tipografice

1.4.4
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Siguranţa
▪ Citiți cu atenție acest document tehnic pentru a vă familiariza cu produsul.
▪ Acest document tehnic este parte integrantă din produs.
▪ Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță din acest capitol.
▪ Citiți și respectați avertizările din acest document tehnic pentru a evita pe-

ricolele asociate cu funcționarea.
▪ Produsul este fabricat pe baza tehnologiei de ultimă oră. Cu toate aces-

tea, din motive ce țin de funcționare, pot apărea riscuri care pun în pericol
viața și membrele utilizatorului sau care deteriorează produsul și alte bu-
nuri materiale, dacă produsul nu este folosit corespunzător.

Utilizarea adecvată
Dispozitivul de acționare cu motor reglează poziția de lucru a comutatoarelor
de reglaj sub sarcină în transformatoare de reglaj la cerințele specifice de
exploatare. Dispozitivul de acționare cu motor este proiectat numai pentru
utilizarea în sistemele și instalațiile de energie electrică. Dacă este folosit
conform destinației și în acord cu cerințele și condițiile menționate în acest
document tehnic, precum și cu mesajele de avertizare din acest document
tehnic și cu cele anexate produsului, atunci dispozitivul de acționare cu mo-
tor nu prezintă vreun pericol pentru personal, proprietate sau mediu. Aceas-
ta se aplică pe parcursul duratei de viață a produsului, de la livrare până la
instalare și exploatare și până la demontare și eliminare.

Următoarele sunt considerate a reprezenta o utilizare adecvată:
▪ Exploatați produsul numai în conformitate cu acest document tehnic și cu

condițiile de livrare și datele tehnice convenite.
▪ Utilizați echipamentul și sculele speciale furnizate exclusiv pentru scopul

propus și în conformitate cu prevederile din acest document tehnic.
▪ Utilizați produsul numai împreună cu transformatorul/comutatorul de reglaj

sub sarcină/inversorul menționat în comandă.
▪ Pe plăcuța de identificare veți găsi standardul valabil pentru produs și anul

emiterii.
▪ Numărul de serie al comutatorului sub sarcină/inversorului și al accesorii-

lor comutatorului sub sarcină/inversorului (acționarea, arborele de antre-
nare, transmisia unghiulară, releul de protecție etc.) trebuie să se potri-
vească dacă aceste produse sunt furnizate ca set pentru o comandă.

▪ În timpul utilizării normale, operați electric de la distanță dispozitivul de
acționare cu motor.

▪ În cazuri speciale de utilizare (cum ar fi în timpul operațiilor de întreținere),
dispozitivul de acționare cu motor poate fi operat electric și local prin co-
mutatorul de comandă S3.

▪ În cazul în care considerați că este posibil să existe un defect în transfor-
mator sau la comutatorul sub sarcină/inversor, nu operați niciodată dispo-
zitivul de acționare cu motor, electric sau cu manivela, înainte ca transfor-
matorul să fi fost deconectat. Pentru mai multe informații, consultați capi-
tolul „Depanarea” [►Capitolul 8, Pagina 51].

2
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▪ Manivela prevăzută este pentru operarea dispozitivului de acționare cu
motor în timpul instalării și testelor din stația de transformare sau în timpul
operațiilor de întreținere dacă transformatorul a fost deconectat.

▪ Pentru detalii privind utilizarea manivelei în timpul operării de urgență
atunci când transformatorul este sub tensiune, consultați capitolul „Ex-
ploatarea” [►Capitolul 7, Pagina 48].

Instrucţiuni de siguranţă fundamentale
Pentru a preveni accidentele, defecțiunile și daunele, precum și efectele ne-
favorabile inacceptabile asupra mediului, persoanele responsabile pentru
transportul, instalarea, operarea, mentenanța și eliminarea produsului sau
componentelor de produs trebuie să asigure următoarele:

Echipamentul individual de protecţie

Articolele de îmbrăcăminte largi sau neadecvate sporesc pericolul de prinde-
re sau blocare în piesele rotative şi pericolul de prindere în piesele proemi-
nente. Acest lucru pune în pericol viaţa şi integritatea corporală.
▪ Purtaţi echipament de protecţie adecvat activităţii respective, cum ar fi o

cască, mănuşi de lucru etc.
▪ Nu purtaţi niciodată echipament individual de protecţie deteriorat.
▪ Nu purtaţi niciodată inele, coliere sau alte bijuterii.
▪ Dacă aveţi părul lung, purtaţi o plasă pentru păr.

Locul de muncă

Un loc de muncă dezordonat şi slab luminat poate duce la accidente.
▪ Păstraţi locul de muncă curat şi ordonat.
▪ Asiguraţi-vă că locul de muncă este bine luminat.
▪ Pentru prevenirea accidentelor, respectaţi legile aplicabile din ţara respec-

tivă.

Uscarea transformatorului

Uscarea dispozitivului de acționare cu motor va cauza daune materiale, pre-
cum și defecțiuni ale dispozitivului de acționare cu motor.
▪ Dispozitivul de acționare cu motor nu trebuie uscat niciodată.

Efectuarea de lucrări în timpul exploatării

Produsul trebuie operat numai în condiții de operare bune. În caz contrar,
acesta pune în pericol viața și integritatea corporală.
▪ Verificați cu regularitate fiabilitatea operațională a echipamentului de sigu-

ranță.
▪ Respectați activitățile de inspecție, întreținere și intervalele de efectuare a

întreținerii descrise în acest document tehnic.

2.2
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Apertura manivelei

Pătrunderea în apertura manivelei pe durata operației de comutare poate
duce la vătămări cauzate de un arbore de antrenare rotativ.
▪ Nu pătrundeți niciodată în apertura manivelei.

Asigurarea dispozitivului de acționare cu motor

Deschiderea dispozitivului de acționare cu motor pe durata operației prezintă
pericol de electrocutare din cauza componentelor aflate sub tensiune din
spatele panoului rabatabil.
▪ Asigurați dispozitivul de acționare cu motor pe durata operației cu un lacăt

împotriva deschiderii neautorizate.
▪ Dispozitivul de acționare cu motor poate fi deschis doar de către un elec-

trician calificat.

Deschiderea panoului rabatabil

Deschiderea panoului rabatabil în timp ce dispozitivul de acționare cu motor
este în funcțiune poate duce la electrocutări din cauza componentelor aflate
sub tensiune.
▪ Panoul rabatabil poate fi deschis doar de către un electrician calificat.

Protecția împotriva exploziei

Gazele, vaporii și pulberile foarte inflamabile sau explozive pot cauza explo-
zii și incendii grave. Acest lucru reprezintă un pericol crescut asupra vieții și
integrității corporale.
▪ Nu instalați, nu utilizați produsul și nu realizați lucrări de întreținere asupra

acestuia în zone unde există un risc de explozie.

Marcaje de siguranţă

Semnele de avertizare şi plăcuţele cu informaţii de siguranţă sunt marcaje
de siguranţă pe produs. Acestea reprezintă un aspect important al conceptu-
lui de siguranţă.
▪ Respectaţi toate marcajele de siguranţă de pe produs.
▪ Asiguraţi-vă că toate marcajele de siguranţă de pe produs rămân intacte

şi lizibile.
▪ Înlocuiţi marcajele de siguranţă care sunt deteriorate sau care lipsesc.

Condiţii ambiante

Pentru a asigura exploatarea fiabilă şi sigură, produsul trebuie utilizat numai
în condiţiile ambiante specificate în datele tehnice.
▪ Respectaţi condiţiile de funcţionare şi cerinţele menţionate în ce priveşte

locaţia de instalare.
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Materiale auxiliare și materiale de exploatare

Materialele auxiliare și materialele de exploatare neaprobate de către pro-
ducător pot conduce la răniri ale persoanelor, daune materiale și defectarea
produsului.
▪ Utilizați numai furtunuri conductoare și legate la masă, țevi și echipament

pentru pompe aprobate pentru utilizare împreună cu lichide inflamabile.
▪ Utilizați numai lubrifianți și materiale auxiliare aprobate de către pro-

ducător.
▪ Contactați producătorul.

Modificări și conversii

Modificările neautorizate sau necorespunzătoare asupra produsului pot duce
la vătămare corporală, daune materiale și defecțiuni de funcționare.
▪ Modificați produsul doar în urma consultării cu Maschinenfabrik Reinhau-

sen GmbH.

Piese de rezervă

Piesele de rezervă care nu sunt aprobate de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pot cauza vătămare corporală, deteriorarea produsului și defecțiuni.
▪ Utilizați doar piese de rezervă aprobate de Maschinenfabrik Reinhausen

GmbH.
▪ Contactați Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Calificarea personalului
Persoana responsabilă pentru asamblare, punere în funcțiune, exploatare,
întreținere și inspecție trebuie să se asigure că personalul are calificarea ne-
cesară.

Electrician calificat

Electricianul calificat deţine o calificare tehnică şi, prin urmare, are cunoştin-
ţele şi experienţa necesare, fiind familiarizat totodată cu standardele şi regle-
mentările aplicabile. Electricianul calificat este specializat şi în următoarele
aspecte:
▪ Poate identifica în mod independent potenţialele pericolele şi este capabil

să le evite.
▪ Este capabil să efectueze lucrări asupra sistemelor electrice.
▪ Este instruit special pentru mediul de lucru în care lucrează.
▪ Trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor legale aplicabile pentru

prevenirea accidentelor.

2.3
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Persoane cu pregătire în electrotehnică

O persoană cu pregătire în electrotehnică primeşte instrucţiuni şi îndrumare
de la un electrician calificat cu privire la activităţile pe care le efectuează şi
pericolele potenţiale existente în eventualitatea unei manipulări neadecvate,
precum şi cu privire la dispozitivele de protecţie şi măsurile de siguranţă.
Persoana cu pregătire în electrotehnică lucrează exclusiv sub îndrumarea şi
supravegherea unui electrician calificat.

Operator

Operatorul utilizează şi exploatează produsul în conformitate cu acest docu-
ment tehnic. Compania care exploatează produsul îi furnizează operatorului
instrucţiuni şi instruire cu privire la activităţile specifice şi pericolele potenţiale
asociate care rezultă din manipularea neadecvată a produsului.

Service tehnic

Vă recomandăm ca lucrările de întreţinere, reparaţie şi retehnologizare să fie
executate de către departamentul tehnic de service al firmei noastre. Astfel,
vă asiguraţi că toate activităţile sunt efectuate corect. Dacă întreţinerea nu
este executată de către departamentul tehnic de service al firmei noastre,
asiguraţi-vă că personalul care efectuează întreţinerea este instruit şi autori-
zat de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH pentru a efectua lucrarea.

Personal autorizat

Personalul autorizat este instruit de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
pentru a efectua întreținerea specială.

Echipamentul individual de protecţie
Echipamentul individual de protecție trebuie purtat la lucru pentru a reduce
riscurile asupra sănătății.
▪ Păstrați întotdeauna echipamentul individual de protecție necesar pentru

muncă la îndemână.
▪ Nu purtați niciodată echipament individual de protecție deteriorat.
▪ Respectați informațiile despre echipamentul individual de protecție

prevăzut la locul de muncă.

Îmbrăcăminte de pro-
tecție

Ținută de lucru încheiată cu o rezistență scăzută la des-
facere, cu mâneci strânse și fără părți proeminente. În
primul rând, aceasta are rolul de a proteja purtătorul îm-
potriva agățării de piesele mașinii aflate în mișcare.

Încălțăminte de pro-
tecție

Pentru a proteja împotriva căderii obiectelor grele și alu-
necării pe suprafețe alunecoase.

Ochelari de protecție Pentru a proteja ochii împotriva corpurilor proiectate și li-
chidelor stropite.

Vizieră Pentru a proteja fața împotriva corpurilor proiectate și li-
chidelor stropite sau altor substanțe periculoase.

2.4
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Cască de protecție Pentru a proteja împotriva căderii și proiectării de corpu-
ri și materiale.

Protecție auditivă Pentru a împiedica vătămarea auzului.

Mănuși de protecție Pentru protecția împotriva pericolelor de natură meca-
nică, termică și electrică.

Tabelul 4: Echipamentul individual de protecție
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Descrierea produsului

Furnitura
Un dispozitiv de acţionare cu motor este ambalat cu protecţie contra umi-
dităţii şi livrat după cum urmează:
▪ Dispozitivul de acţionare cu motor
▪ Documentaţia produsului

Ţineţi cont de următoarele:
1. Verificaţi integralitatea expedierii pe baza documentelor de transport.
2. Păstraţi piesele într-un loc uscat până la instalare.
3. Produsul trebuie să rămână etanşat în ambalajul propriu de protecţie care

poate fi îndepărtat doar înainte de instalare.

Descrierea funcţiei
Dispozitivul de acţionare cu motor reglează poziţia de lucru a comutatoarelor
de reglaj sub sarcină în transformatoare de reglaj la cerinţele specifice de
exploatare.

Operaţia de comutare este activată prin pornirea dispozitivului de acţionare
cu motor (un singur impuls de comandă emis, de exemplu, prin intermediul
unui regulator de tensiune din seria TAPCON®). Această operaţie este reali-
zată complet independent faţă de orice alt impuls de comandă emis în timpul
operaţiei de comutare. În construcţia standard, următoarea operaţie de co-
mutare se poate realiza numai după ce toate dispozitivele de comandă au
ajuns în poziţia de repaus.

Comportament în eventualitatea unei întreruperi a tensiunii

În cazul în care tensiunea este întreruptă în timpul operaţiei de comutare
sub sarcină, dispozitivul de acţionare cu motor termină operaţia de comutare
începută după ce revine tensiunea de alimentare.

Denumirea tipului
Definiţiile explicite ale produsului identifică în mod clar diferitele construcţii
de bază ale TAPMOTION® ED.

Denumirea tipu-
lui

Descriere Variante

ED 100-ST Denumirea produsului Acţionare electrică

ED 100-ST Construcţie cu angrenaj de
transmisie

100 sau 200 (în funcţie de cuplul
solicitat)

ED 100-ST Construcţie cu carcasă de
protecţie

S = carcasa de protecţie mică
L = carcasa de protecţie mare

3

3.1

3.2

3.3
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Denumirea tipu-
lui

Descriere Variante

ED 100-ST Aplicaţii speciale … = fără
C = Construcţie cu bobină de cu-
plaj
T = TAPCON® sau TAP-
GUARD®

ED 100-S-ISM Aplicaţie specială ISM = „Modul inteligent integrat” 
pentru înregistrarea, centraliza-
rea şi interpretarea datelor de pe
transformator

Tabelul 5: Denumirea tipului

Construcţia
Acest capitol conţine o prezentare a construcţiei dispozitivului de acţionare
cu motor.

3.4
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Componentele care nu sunt descrise aici în detaliu se regăsesc în datele
tehnice ale dispozitivului de acţionare cu motor.

Figura 1: Dispozitivul de acţionare cu motor, deschis

1 Capacul carcasei de protecţie 9 Comutatorul de comandă S3

2 Fereastra de vizualizare pentru
câmpul de afişare

10 Panou rabatabil/radiator anticon-
dens

3 Ureche de fixare 11 Câmpul de afişare

4 Conectarea la pământ 12 Eticheta

5 Axul de ieşire 13 Disjunctor pentru motor Q1

6 Orificiul manivelei cu comutatorul
de interblocaj al manivelei

14 Buzunarul pentru documente

7 Lampa de mână 15 Capacul angrenajului de transmi-
sie

8 Manivela   
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Câmpul de afişare

În dispozitivul de acţionare cu motor este montat un câmp de afişare clar.
Acul şi contorul de operaţii sunt acţionate mecanic şi indică secvenţa opera-
ţiei de comutare şi poziția de lucru a dispozitivului de acţionare cu motor.
Rotiţa de resetare de pe contorul de operaţii este sigilată din fabrică.

Figura 2: Câmpul de afişare

1 Indicatorul de poziţii 3 Indicatorul de comutare: Arată po-
ziţia curentă a camei de comandă
(33 de diviziuni ale indicatorului de
comutare pentru fiecare poziţie de
lucru)

2 Cele două opritoare indică interva-
lul de reglaj utilizat în mod curent

4 Contorul de operaţii mecanic afi-
şează numărul total al operaţiilor
de comutare

Radiatorul anticondens

Radiatorul anticondens este construit ca un radiator panou care funcţio-
nează şi ca mască frontală pentru panoul rotativ.

Construcţia dispozitivului de acţionare şi radiatorul panou determină aerul să
circule în interiorul dispozitivului şi astfel să existe o temperatură interioară
constantă care să fie mai mare decât temperatura exterioară.

Panoul rotativ/şina pentru terminale

Panoul rabatabil protejează toate componentele mecanice şi electrice ale
dispozitivului de acţionare cu motor din spatele său împotriva atingerii acci-
dentale.

3.4.1

3.4.2

3.4.3
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Şina de borne aflată în spatele panoului rabatabil simplifică conectarea elec-
trică a dispozitivului de acţionare cu motor. Cablajul este conectat uşor utili-
zând şinele omega dispuse vertical şi barele de borne instalate cores-
punzător.

Figura 3: Şină de borne

1 Panou rabatabil 4 Canal de cablu

2 Modul transmiţător de poziţie 5 Şină omega

3 Bara de borne X1 6 Deschidere pentru intrări de cablu
(închisă cu o placă de bază)
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Echipamentul transmiţător de poziţie

AVIZ
 

Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de
acţionare cu motor!
Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de acţionare cu
motor din cauza utilizării incorecte a echipamentului transmiţător de poziţie!
► Numai circuitele menţionate în capitolul Date tehnice pentru echipamen-

tul transmiţător de poziţie [►Capitolul 13.2, Pagina 62] pot fi legate la
conexiunile modulului transmiţător.

► Punctul de comutare al echipamentului transmiţător de poziţie din dispo-
zitivul de acţionare cu motor nu este acelaşi cu punctul de comutare din
timpul operaţiei ruptorului. Aceasta depinde de tipul de ruptor. Trebuie să
ţineţi cont de acest aspect la proiectarea circuitelor de blocare dintre dis-
pozitivul de acţionare cu motor şi echipamentul exterior (de ex., între-
rupătorul principal al transformatorului).

► De aceea, pentru monitorizare externă, blocare şi în scopuri de comandă,
trebuie utilizat contactul de trecere pentru poziţia „Comutare în desfăşu-
rare” indicat în schema de conexiuni în locul echipamentului transmiţător
de poziţie.

Echipamentul transmiţător de poziţie este utilizat pentru a indica poziţia de
lucru a comutatorului sub sarcină/fără sarcină în repaus.

Afişarea la distanţă este disponibilă în diferite variante.

Modulul transmiţător de poziţie pentru conectarea de către client este dispus
pe şina pentru terminale [►Capitolul 3.4.3, Pagina 19].

Pentru mai multe informaţii despre echipamentul transmiţător de poziţie, vezi
Datele tehnice pentru acest echipament [►Capitolul 13.2, Pagina 62].

Capacul angrenajului de transmisie

 AVERTIZARE Pericol de deces şi rănire gravă de la tensiunea electrică!
Pericol de deces şi rănire gravă de la tensiunea electrică dacă capacul an-
grenajului de transmisie nu este montat.
► Nu porniţi niciodată dispozitivul de acţionare fără capacul angrenajului de

transmisie.

3.4.4

 

3.4.5
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Capacul protejat la atingere al angrenajului de transmisie este prevăzut cu
un orificiu pentru manivela utilizată în modul manual.

Capacul angrenajului de transmisie

Dispozitive de protecție
În dispozitivul de acţionare cu motor sunt montate următoarele dispozitive de
protecţie:
▪ Limitator de oprire (mecanic şi electric)
▪ Dispozitiv de protecţie împotriva trecerii fără voie
▪ Disjunctor pentru motor
▪ Protecţie împotriva contactului accidental

 

3.5
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Marcaje de siguranță
Pe produs sunt utilizate următoarele marcaje de siguranță:

Figura 4: Prezentarea generală a marcajelor de siguranță

1 Avertizare cu privire la piese rotati-
ve

2 Avertizare privind o tensiune elec-
trică periculoasă

3 Avertizare cu privire la o suprafață
fierbinte

4 Citiți documentația

3.6
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Ambalare, transport şi depozitare

Ambalarea
Produsele sunt furnizate uneori cu un ambalaj sigilat, iar uneori sunt uscate
în funcție de cerințele specifice.

Ambalajul sigilat înconjoară bunurile împachetate cu folie din plastic pe toate
părțile.

Produsele care au fost și uscate sunt identificate printr-o etichetă de culoare
galbenă aflată pe ambalajul sigilat. În stare uscată, livrarea este posibilă și
într-un container de transport.

Informațiile din secțiunile următoare trebuie aplicate în mod corespunzător.

Conformitatea

AVIZ
 

Pot apărea daune materiale ca urmare a lăzilor stivuite incorect!
Stivuirea incorectă a lăzilor poate duce la deteriorarea bunurilor ambalate.
► Marcajul exterior de pe ambalaj menționează dacă, de exemplu, comuta-

torul de reglaj sub sarcină sau selectorul a fost ambalat în poziție verti-
cală. Nu stivuiți niciodată aceste lăzi.

► Regulă generală: nu stivuiți lăzi pe o înălțime mai mare de 1,5 m.
► Pentru alte lăzi: stivuiți numai câte 2 lăzi de dimensiuni egale una peste

cealaltă.

Ambalajul este adecvat pentru a asigura mijloace de transport nedeteriorate
și în stare deplină de funcționare, în acord cu regulamentele și legislația lo-
cală de transport.

Bunurile împachetate sunt așezate într-o ladă solidă. Această ladă garan-
tează faptul că, atunci când se află în poziția de transport corespunzătoare,
bunurile ambalate sunt stabilizate astfel încât să se evite modificările neper-
mise de poziție, precum și faptul că niciuna dintre piese nu atinge suprafața
de încărcare a mijloacelor de transport sau podeaua după descărcare.

Ambalajul sigilat înconjoară bunurile împachetate cu folie din plastic pe toate
părțile. Bunurile ambalate sunt protejate de umiditate folosind agent de us-
care. Folia din plastic a fost lipită după adăugarea agentului de uscare.

4

4.1

4.1.1
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Marcaje

Ambalarea poartă o inscripţie cu instrucţiuni pentru siguranţa de transport şi
stocarea corectă. Pentru expediere se aplică următoarele simboluri pentru
bunuri nepericuloase. Aderarea la aceste simboluri este obligatorie.

Protejat împo-
triva umidităţii

Sus Fragil Atașați meca-
nismul de ridi-

care aici

Centru de
greutate

Tabelul 6: Pictograme de transport

Transportul, recepţia şi manevrarea mărfurilor expediate

 AVERTIZARE Pericol de deces sau vătămare gravă!
Pericol de moarte sau vătămări corporale grave din cauza răsturnării sau
căderii sarcinii.
► Transportaţi lada doar când aceasta este închisă.
► Nu îndepărtaţi materialul de asigurare folosit în ladă în timpul transportu-

lui.
► Dacă produsul este livrat pe un palet, fixaţi-l suficient.
► Numai personalul instruit şi autorizat poate selecta echipamentul de ma-

nevrare şi poate fixa sarcina.
► Nu treceţi pe sub sarcina suspendată.
► Utilizaţi mijloace de transport şi mecanisme de ridicare cu o capacitate de

încărcare suficientă, în conformitate cu greutatea specificată în fişa de li-
vrare.

În plus faţă de solicitările la vibraţii, pe durata transportului trebuie conside-
rate şi trepidaţiile. Cu scopul de a preveni posibile daune, se evită căderea,
bascularea, lovirea şi ciocnirea asupra produsului.

Dacă o ladă se răstoarnă, cade de la o anumită înălţime (ex. când chingile
se rup) sau are loc o coborâre bruscă, trebuie să vă aşteptaţi la daune indi-
ferent de greutate.

Fiecare transport livrat trebuie să fie verificat de beneficiar înainte de accep-
tare (recepţia mărfii) privind următoarele:
▪ Integritate conform fişei de livrare
▪ Deteriorări externe de orice tip

Verificările trebuie să aibă loc după descărcare când lada sau containerul de
transport pot fi accesate din toate părţile.

4.1.2

4.2
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Dacă la recepția mărfii expediate se constată daune externe, procedați după
cum urmează:
▪ Înregistrați imediat în documentele de expediere daunele de transport

identificate și solicitați contrasemnarea de către transportator.
▪ În cazul unor daune grave, unor pierderi totale sau al unor costuri ridicate

ale daunelor, informați imediat producătorul și compania de asigurări în
cauză.

▪ După identificarea daunelor, nu mai modificați starea mărfii expediate și
păstrați materialul de ambalare până când a fost luată o decizie de in-
specție de către compania de transport sau compania de asigurări.

▪ Înregistrați imediat, la fața locului, detaliile daunelor împreună cu transpor-
tatorul implicat. Acesta este un aspect esențial la orice revendicare pentru
daune.

▪ Fotografiați daunele de la ambalaj și bunurile ambalate. Aceasta se aplică
și pentru urme de coroziune pe bunurile ambalate din cauza umidității din
interiorul ambalajului (ploaie, zăpadă, condens).

▪ AVIZ!  Daune la bunurile ambalate ca urmare a deteriorării ambalajului si-
gilat. Dacă produsul este livrat într-un ambalaj sigilat, verificați imediat
ambalajul sigilat. Dacă ambalajul sigilat este deteriorat, sub nicio formă nu
instalați și nu puneți în funcțiune bunurile împachetate. Fie uscați din nou
bunurile ambalate uscate, conform instrucțiunilor de exploatare, fie con-
tactați producătorul pentru a conveni asupra modului în care trebuie să
procedați.

▪ Identificați componentele deteriorate.

Dacă daunele nu sunt cunoscute până la dezambalare după recepţia trans-
portului (daune ascunse), procedaţi astfel:
▪ Luaţi legătura cât mai repede cu partea responsabilă pentru prejudiciu

prin telefon şi în scris, şi pregătiţi un raport de daune.
▪ Respectaţi perioadele de timp aplicabile la astfel de acţiuni în ţara respec-

tivă. Solicitaţi acestea în timp util.

Pentru daune ascunse, este foarte greu să se facă răspunzătoare compania
de transport (sau altă parte responsabilă). Orice pretenţii de asigurare pen-
tru astfel de daune pot avea succes numai dacă în termenii şi condiţiile de
asigurare sunt expres incluse prevederi relevante.

Depozitarea mărfurilor expediate

Bunuri ambalate uscate de Maschinenfabrik Reinhausen

La primirea transportului, îndepărtați imediat din ambalajul sigilat bunurile
ambalate uscate de către Maschinenfabrik Reinhausen și depozitați-le erme-
tic în lichid izolant uscat până la utilizare, dacă bunurile ambalate nu au fost
livrate în lichid izolant.

Daune vizibile

Daune ascunse

4.3
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Bunuri ambalate neuscate

Bunurile ambalate neuscate, dar cu un ambalaj sigilat funcțional, pot fi depo-
zitate în aer liber când sunt îndeplinite condițiile care urmează.

Atunci când alegeți și pregătiți locația de stocare, asigurați următoarele:
▪ Protejați bunurile stocate de umiditate (inundaţie, apă din topirea zăpezii

şi gheţii), murdărie, dăunători precum şobolani, şoareci, termite, etc., şi de
accesul neautorizat.

▪ Stocaţi lada pe grinzi şi scânduri de lemn ca o protecţie împotriva umezirii
şi pentru o mai bună ventilare.

▪ Asigurați o capacitate de susţinere suficientă pe teren.
▪ Păstrați căile de intrare libere.
▪ Verificaţi bunurile stocate la intervale regulate. De asemenea, se iau

măsuri adecvate după furtuni, ploaie sau zăpadă puternică, etc.

Protejați folia de ambalare de lumina directă a soarelui, astfel încât să nu se
descompună sub influența razelor UV, care ar putea face ca ambalajul să-și
piardă funcția de etanșare.

Dacă produsul este instalat la peste 6 luni de la livrare, trebuie luate fără în-
târziere măsuri adecvate. Pot fi folosite următoarele măsuri:
▪ Regenerați în mod corect agentul de uscare și refaceți ambalajul sigilat.
▪ Despachetați bunurile ambalate și depozitați-le într-un spațiu adecvat (bi-

ne ventilat, pe cât posibil fără praf, cu umiditate < 50 % unde este posibil).

Dezambalarea expedierilor şi verificarea pentru daune de
transport
▪ AVIZ!  Daune la bunurile ambalate ca urmare a ambalajului sigilat neco-

respunzător. Transportați lada ambalată până la locul unde vor fi instalate
bunurile ambalate. Nu deschideți ambalajul sigilat decât înainte de instala-
re.

▪  AVERTIZARE!  Deteriorări și daune grave la bunurile ambalate ca ur-
mare a răsturnării bunurilor ambalate. Așezați bunurile ambalate într-o
ladă verticală și protejați-o împotriva răsturnării.

▪ Dezambalați bunurile ambalate și verificați starea acestora.
▪ Verificați integritatea setului de accesorii folosind fișa de livrare.

4.4
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Montarea
Acest capitol descrie modul corect de instalare şi conectare a dispozitivului.

 AVERTIZARE Pericol de deces sau vătămare gravă!
În timpul instalării dispozitivului de acționare, un transformator sub tensiune
și componentele sub tensiune ale comutatorului de reglaj sub sarcină pot să
producă deces sau vătămări grave!
► În timpul instalării dispozitivului de acționare cu motor asigurați-vă că

transformatorul și componentele comutatorului de reglaj sub sarcină sunt
decuplate.

Montajul dispozitivului de acţionare pe transformator
1. Atașați patru șuruburi (nelivrate de MR) pe cuva transformatorului. Dispu-

nerea și diametrul pieselor de fixare pot fi regăsite în desenele din Anexă
[►Capitolul 14, Pagina 65].

Figura 5: Șuruburi

2. Pentru dispozitivul de acționare cu motor cu amortizor de vibrații: atașați
amortizorul de vibrații la dispozitivul de acționare cu motor.

3. AVIZ!  Daune la dispozitivul de acționare ca urmare a tensiunii mecanice.
Asigurați-vă că dispozitivul de acționare nu este alimentat cu electricitate
și fixați-l vertical pe cuva transformatorului, astfel încât axul de ieșire al
dispozitivului de acționare să fie aliniat cu exactitate la axul vertical al
transmisiei unghiulare.

5

5.1
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Găurile de montare pentru atașarea dispozitivului de acționare se află în ex-
terior pe urechile de fixare ale carcasei de protecție.

Figura 6: Asigurarea dispozitivului de acționare cu motor

4. Conectați șurubul de pământare al carcasei de protecție a dispozitivului
de acționare cu motor la cuva transformatorului. Este esențial ca o șaibă
CUPAL să fie poziționată între papucul pentru cablu și urechea de cupla-
re. Partea din aluminiu a șaibei CUPAL trebuie să fie orientată către ure-
chea de cuplare.

Figura 7: Șurubul de pământare

5. Conectați conductorul principal de protecție la borna de pământare de pe
bara de borne X1 (secțiune transversală minimă a conexiunii: 2,5 mm2).
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Figura 8: Conductorul principal de protecție

Montarea pentru arborii de antrenare şi transmisia
unghiulară
Procesul de montare a arborilor de antrenare și a transmisiei unghiulare este
descris în instrucțiunile de montaj și punere în funcțiune ale comutatorului de
reglaj sub sarcină/inversorului.

Centrarea comutatorului de reglaj sub sarcină şi
dispozitivului de acţionare cu motor

 AVERTIZARE Pericol de deces sau rănire gravă!
Pericol de deces sau rănire gravă ca urmare a pornirii accidentale a dispozi-
tivului de acţionare şi a tensiunii electrice!
► Înainte de începerea oricărei operaţii de cuplare fiţi siguri că disjunctorul

pentru motor este deconectat.
► Efectuaţi orice operaţie de reglare numai în modul manual.
► Când acţionaţi manual dispozitivul de acţionare utilizaţi numai manivela

prevăzută pentru acest scop.
► Reţineţi că comutatorul de siguranţă pentru manivelă produce deconecta-

rea a 2 faze de la circuitul motorului dar circuitul de comandă nu este în-
trerupt.

5.2

5.3
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AVIZ
 

Daune materiale!
Comutatorul de reglaj sub sarcină se va deteriora dacă dispozitivul de acţio-
nare cu motor este centrat în mod incorect.
► Nu efectuaţi mai mult de 250 de operaţii de comutare pe comutatorul de

reglaj sub sarcină. Dacă efectuaţi mai mult de 250 de operaţii de comuta-
re, umpleţi complet compartimentul de ulei cu ulei izolant şi ungeţi cu ulei
suprafeţele glisante ale contactelor de la selector şi reductorul selectoru-
lui.

Următoarele etape de centrare a comutatorului de reglaj sub sarcină și dis-
pozitivului de acționare cu motor nu se aplică pentru DEETAP® DU și
COMTAP® ARS. Procedura de centrare a dispozitivului de acționare cu
motor și DEETAP® DU sau COMTAP® ARS este descrisă în instrucțiunile
de exploatare relevante.

O operație de comutare sub sarcină este reprezentată de o rotație a indica-
torului de comutare. Acest indicator este împărțit în 33 de diviziuni de comu-
tare și fiecare dintre acestea corespunde unei rotații a manivelei în con-
strucția standard a dispozitivului de acționare cu motor. Timpul de comutare
depinde de tipul comutatorului sub sarcină/inversorului, dar este întotdeauna
cu cel puțin 2 diviziuni înainte de zona marcată cu gri pe indicatorul de co-
mutare.

Pentru a centra comutatorul de reglaj sub sarcină și dispozitivul de acționare
cu motor, procedați după cum urmează.
1. AVIZ!  Înainte de începerea oricărei operații de reglare, aduceți comutato-

rul sub sarcină/inversorul și dispozitivul de acționare cu motor în poziția
de reglaj.. Asigurați-vă că indicatoarele de poziții pentru dispozitivul de
acționare cu motor și comutatorul sub sarcină/inversorul coincid. Altfel, se
poate produce deteriorarea comutatorului sub sarcină și a transformatoru-
lui.
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Figura 9: Poziția de reglaj

2. Introduceți manivela în dispozitivul de acționare cu motor la capătul axului
amplasat în partea superioară a capacului. Acest lucru activează un co-
mutator de interblocaj al manivelei care deconectează circuitul motorului
la 2 poli.
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Figura 10: Manivela

3. Rotiți în sens orar folosind manivela până când începe operația de comu-
tare a ruptorului. În timp ce rotiți manivela, supravegheați indicatorul de
comutare care reflectă mecanic desfășurarea operației de comutare.

Figura 11: Rotirea manivelei
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4. După ce are loc operația de comutare a ruptorului, continuați să rotiți în
același sens numărând concomitent diviziunile indicatorului de comutare
necesare pentru ca acul să ajungă în poziţia de mijloc a zonei marcate cu
gri pe indicatorul de comutare. Notați numărul găsit (valoarea A) și sensul
de rotație (exemplu: A=2).

Figura 12: Numărarea comutărilor necesare pentru a atinge poziția de mijloc

5. Dacă valoarea A este mai mare decât 8 diviziuni ale indicatorului de co-
mutare, operația de comutare a fost efectuată corect. Dacă valoarea A es-
te mai mică decât 8 diviziuni ale indicatorului de comutare, rotiți încă 8-A
diviziuni ale indicatorului de comutare în aceeași direcție (exemplu: 8-2=6)
pentru a încheia operația de comutare. Apoi, rotiți în direcția opusă până
când acul ajunge în poziția de mijloc a zonei marcate cu gri pe indicatorul
de comutare.

Figura 13: Finalizarea operației de comutare a ruptorului

6. Rotiți manivela în sens antiorar până când are loc operația de comutare a
ruptorului.
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Figura 14: Rotirea manivelei în sensul opus

7. După ce are loc operația de comutare a ruptorului, continuați să rotiți în
același sens numărând concomitent diviziunile indicatorului de comutare
necesare pentru ca acul să ajungă în poziţia de mijloc a zonei marcate cu
gri pe indicatorul de comutare. Notați numărul găsit (valoarea B) și sensul
de rotație (exemplu: B=5).

Figura 15: Numărarea diviziunilor indicatorului de comutare necesare pentru a atinge poziția de
mijloc

8. Dacă valoarea B este mai mare decât 8 diviziuni ale indicatorului de co-
mutare, operația de comutare a fost efectuată corect. Dacă valoarea B es-
te mai mică decât 8 diviziuni ale indicatorului de comutare, rotiți încă 8-B
diviziuni ale indicatorului de comutare în aceeași direcție (exemplu: 8-5=3)
pentru a încheia operația de comutare. Apoi, rotiți în direcția opusă până
când acul ajunge în poziția de mijloc a zonei marcate cu gri pe indicatorul
de comutare.
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Figura 16: Finalizarea operației de comutare a ruptorului

9. Dacă valorile obținute pentru A și B sunt identice, comutatorul de reglaj
sub sarcină și dispozitivul de acționare cu motor sunt cuplate corect (este
permis un mic dezechilibru de maximum 1 diviziune a indicatorului de co-
mutare). Dacă valorile pentru A și B sunt diferite, stabiliți valoarea de co-
recție C calculând diferența dintre A și B: C=|(A-B) x 0,5|
Exemplu: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5

Țineți cont și de cifrele de după virgula zecimală.

10. Dacă valoarea de corecție |C| este mai mică decât 0,5 diviziuni ale indi-
catorului de comutare, nu sunt necesare alte acțiuni. Consultați punctul
18 pentru a afla cum trebuie să procedați în continuare.

11. Utilizați manivela pentru a roti în sensul în care valoarea determinată A
sau B a fost mai mare (exemplu: sens antiorar, deoarece B > A) până
când începe operația de comutare a ruptorului.

12. După ce operația ruptorului începe, continuați să rotiți manivela de încă
8 ori în aceeași direcție pentru a încheia în mod corect operația de co-
mutare a ruptorului.

13. Decuplați dispozitivul de acționare cu motor de arborele de antrenare
vertical demontând cuplajele. După decuplare, nu mai rotiți arborele de
antrenare.
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Figura 17: Decuplarea dispozitivului de acționare cu motor de la arborele de antrenare

14. Acționați în același sens dispozitivul de acționare cu motor cu ajutorul
manivelei, continuând cu C diviziuni ale indicatorului de comutare (exem-
plu: 1,5 diviziuni ale indicatorului de comutare).

15. Cuplați dispozitivul de acționare cu motor și comutatorul de reglaj sub
sarcină prin remontarea arborelui de antrenare vertical (cuplu de strân-
gere de 9 Nm). Nu mai rotiți arborele de antrenare și axul de ieșire al
transmisiei unghiulare și al dispozitivului de acționare cu motor.

16. Continuați să rotiți în același sens numărând concomitent diviziunile indi-
catorului de comutare necesare pentru ca acul să ajungă în poziția de
mijloc a zonei marcate cu gri pe indicatorul de comutare. Notați numărul
calculat (valoarea A) și sensul de rotație. Dacă valoarea A este mai mare
decât 8 diviziuni ale indicatorului de comutare, operația de comutare a
fost efectuată corect. Dacă valoarea A este mai mică decât 8 diviziuni
ale indicatorului de comutare, rotiți încă 8-A diviziuni ale indicatorului de
comutare în aceeași direcție (exemplu: 8-4=4) pentru a încheia operația
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de comutare. Apoi, rotiți în direcția opusă până când acul ajunge în po-
ziția de mijloc a zonei marcate cu gri pe indicatorul de comutare. Verifi-
cați din nou cuplarea, conform descrierii anterioare.

17. După ce se încheie operația de comutare cu ajutorul manivelei, acul indi-
catorului de comutare trebuie să se afle în poziția de mijloc a zonei mar-
cate cu gri.

Figura 18: Ac în poziția de mijloc

18. După ce cuplarea este încheiată în ambele sensuri, efectuați câteva
operații de comutare pentru a verifica dacă comutatorul de reglaj sub
sarcină și dispozitivul de acționare cu motor sunt în aceeași poziție.

Recomandare privind cablurile
Interferenţa electromagnetică pe cablurile de semnal, care poate apărea în
amplasamentul transformatorului, poate perturba funcţionarea cores-
punzătoare a dispozitivului de acţionare cu motor.

De aceea, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH recomandă utilizarea cablu-
rilor de semnal ecranate atunci când acest lucru este posibil.

AVIZ
 

Deteriorarea dispozitivului!
Fluxul de curent scurs prin ecranarea cablurilor de semnal poate duce la
deteriorarea dispozitivului.
► În cazul cablurilor de semnal aflate între dispozitivul de acţionare cu mo-

tor şi transformator, conectaţi ecranarea cablului de semnal numai la dis-
pozitivul de acţionare cu motor.

► În cazul tuturor celorlalte cabluri de semnal, conectaţi ecranarea pe am-
bele părţi, cât timp nu există nicio diferenţă de potenţial între cele două
dispozitive. Dacă există o diferenţă de potenţial, atunci conectaţi ecrana-
rea numai pe o parte a acestor cabluri de semnal.

Circuit Funcţie Tip de cablu

Circuit motor Sursă de alimentare Cablu separat, neecranat

Circuit de comandă Sursă de alimentare Cablu separat, neecranat

Comanda de supraveghere a co-
mutării

Ecranat

5.4
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Circuit Funcţie Tip de cablu
Circuit de comandă Circuit de impuls, mărire/scădere Ecranat

Circuit de declanşare Q1-Oprit Ecranat

Circuit de monitorizare Senzor de temperatură Ecranat

Circuite de semnalizare Transmisia semnalelor Ecranat

Cablaj încrucişat între dispozitive de
acţionare cu motor

Sursă de alimentare Cablu separat, neecranat

 Comanda de supraveghere a co-
mutării

Ecranat

 Circuit de impuls, mărire/scădere Ecranat

 Circuit de declanşare Q1-Oprit Ecranat

Tabelul 7: Recomandare privind cablul de conectare

Instalarea electrică pentru dispozitivul de acţionare
 

 AVERTIZARE Pericol de deces sau rănire gravă!
La instalarea electrică un transformator sub tensiune şi componentele co-
mutatorului sub tensiune pot să producă deces sau rănire gravă!
► Conformarea faţă de următoarele măsuri de siguranţă este obligatorie.

Dispozitivul de acționare poate fi conectat la circuitele echipate cu un aparat
extern și de izolare multi-fază cât mai aproape posibil de dispozitivul de
acționare, astfel încât dispozitivul să poată fi decuplat complet dacă este ne-
cesar (service, întreținere etc.).

În plus, un dispozitiv de acționare fără propriul său dispozitiv de protecție la
supracurent pentru circuitul de comandă și circuitul radiatorului poate fi co-
nectat doar la circuitele echipate cu un dispozitiv extern de protecție la su-
pracurent. Dispozitivul de protecție trebuie să asigure protecția împotriva
atingerii indirecte. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH recomandă ca pro-
tecția din apropierea dispozitivului de acționare să fie de 1,6 c.a. (3,0 c.a.
trebuie folosit într-un circuit de radiator cu încălzire suplimentară și tensiune
de alimentare <127 V c.a./c.c.). Acest lucru trebuie verificat după instalare
prin efectuarea unei măsurători.

Echipamentul adecvat include aparate izolante în conformitate cu IEC
60947-1 și IEC60947-3 (de ex., întrerupătorul principal). La selectarea tipului
de întrerupător principal, trebuie respectate proprietățile circuitelor relevante
(tensiune, curenți maximi). Pe durata instalării trebuie să țineți cont și de
următoarele aspecte:
▪ Operatorul trebuie să aibă acces ușor la aparatul izolant
▪ Aparatul izolant trebuie să fie etichetat pentru dispozitivul și circuitele care

urmează să fie izolate

5.5
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▪ Aparatul izolant nu trebuie să fie parte din linia de alimentare
▪ Aparatul izolant nu trebuie să întrerupă conductorul principal de pământa-

re

Dacă nu se specifică altfel, conexiunile pentru circuitele de alimentare tre-
buie să aibă secțiunea transversală a conductorului de minimum 2,5 mm2

(16 AWG). Verificați standardele și directivele aplicabile pentru a asigura că
minimul specificat de secțiune transversală a liniei de alimentare este sufi-
cient.

Alimentarea cu tensiune a dispozitivului de acționare cu motor trebuie să
poată furniza de 5 până la 7 ori curentul de operare nominal al dispozitivului
de acționare cu motor timp de o secundă.

Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de acționare, trebuie respectată o
toleranță maximă a tensiunii între -20 și +10 % din tensiunea nominală.

La conectarea electrică a dispozitivului de acționare cu motor, procedați
după cum urmează:
1. Decuplați tensiunea de alimentare.
2. Blocați sursa de alimentare pentru a preveni pornirea accidentală.
3. Asigurați-vă că nu există nicio componentă alimentată electric.
4. Legați la pământ în mod vizibil și scurtcircuitați dispozitivul de acționare cu

motor.
5. Acoperiți sau separați piesele adiacente aflate sub tensiune.
6. Conectați dispozitivul de acționare cu motor în conformitate cu schemele

de conexiuni prevăzute în servietă. Respectați tensiunile de alimentare
(pentru circuitul motorului, circuitul de comandă, circuitul radiatorului) și
specificațiile de conectare menționate în schema de conexiuni.
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Figura 19: Exemplu: blocul de borne standard X1

7. La exploatarea dispozitivului de acționare cu motor, pentru funcționarea
corectă a contactelor asigurați-vă că prin micro-contactele din dispozitivul
de acționare cu motor trece în permanență un curent adecvat celui speci-
ficat în capitolul „Date tehnice” (capacitatea de încărcare a micro-contac-
telor, vezi pagina [►Capitolul 13.1, Pagina 62]) .
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Punerea în funcţiune

Pornirea dispozitivului de acţionare cu motor

Pregătiri
1. Asigurați-vă că dispozitivul de acționare cu motor este conectat conform

indicațiilor din schema de conexiuni furnizată.
2. Asigurați-vă că toți conductorii de protecție sunt conectați în mod corect.
3. Asigurați-vă că protecția preliminară este configurată selectiv pentru dis-

pozitivele de protecție din dispozitivul de acționare cu motor.
4. Asigurați-vă că dispozitivul de acționare cu motor și comutatorul sub sar-

cină sunt cuplate în mod corect și că pozițiile de lucru ale dispozitivului de
acționare cu motor și ale comutatorului corespund.

5. Asigurați-vă că manivela nu este introdusă în orificiul pentru manivelă.
6. Asigurați-vă că toate contactele de semnalizare oferite în schema de co-

nexiuni sunt de ieșire și sunt monitorizate în camera de comandă.
7. Asigurați-vă că disjunctorul pentru motor și siguranța circuitului de co-

mandă sunt dezactivate.

Punerea în funcțiune
1. Aplicați tensiune la dispozitivul de acționare cu motor.
2. Măsurați tensiunea și frecvența circuitului motorului la bornele X1 și com-

parați-le cu detaliile de pe etichetă. Detaliile trebuie să corespundă.
3. Opțional, la alimentarea separată a circuitului de comandă: măsurați ten-

siunea și frecvența circuitului de comandă la bornele X1 și comparați-le cu
detaliile de pe etichetă. Detaliile trebuie să corespundă.

4. Opțional, la alimentarea separată a circuitului de încălzire: măsurați ten-
siunea circuitului radiatorului la bornele X1 și comparați-o cu detaliile din
schema de conexiuni. Detaliile trebuie să corespundă.

5. Opțional, în cazul motorului trifazic: asigurați-vă că tensiunea aplicată bor-
nelor de conexiune are secvența orară a fazelor.

6. Opțional, în cazul motorului de c.c.: asigurați-vă că tensiunea motorului
are conexiunea potențială corectă.

7. Cuplați disjunctorul pentru motor și siguranțele pentru circuitul de co-
mandă și circuitul radiatorului (dacă este prezent).
ð LED-ul monitorului de tensiune și LED-ul termostatului (dacă este pre-

zent) din spatele panoului rabatabil trebuie să lumineze verde.
8. Închideți dispozitivul de acționare cu motor și asigurați-l cu un lacăt împo-

triva deschiderii neautorizate.
ð Punerea în funcțiune este finalizată.

Contactați Maschinenfabrik Reinhausen GmbH în cazul oricărei neclarități
sau dacă întâmpinați probleme în timpul punerii în funcțiune.

6

6.1
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Teste efectuate pe dispozitivul de acţionare cu motor

 AVERTIZARE Electrocutare!
Risc de deces sau de vătămare gravă din cauza tensiunii electrice!
► Asigurați-vă că dispozitivul de acționare cu motor este conectat în mod

corect, după cum este indicat în schemele de conexiuni furnizate.
► Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu datele tehnice ale

dispozitivului de acționare cu motor.
► Asigurați protecția contra atingerii înainte de efectuarea verificărilor și tes-

telor. Capacul angrenajului de transmisie trebuie să fie montat, iar moto-
rul și panoul rabatabil trebuie să fie închise.

► Asigurați-vă că dispozitivul de acționare cu motor și comutatorul sub sar-
cină/inversorul sunt cuplate în mod corect și se află în aceeași poziție
pentru fiecare poziție de lucru.

Contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) dacă orice aspect al
testelor nu este clar.

 

Verificarea decuplării electrice corecte
1. Comutaţi dispozitivul de acţionare cu motor manevrând comutatorul de

comandă S3.
2. Verificaţi dacă acul indicatorului de comutare se opreşte în interiorul câm-

pului gri după finalizarea operaţiei de comutare.
3. Efectuaţi acest test în ambele sensuri.

Verificarea limitării mecanice şi electrice la comutatorul sub
sarcină/fără sarcină şi la dispozitivul de acţionare
1. Acţionaţi comutatorul de comandă S3 pentru a comuta dispozitivul de ac-

ţionare cu motor în penultima poziţie de lucru.

 

6.2

 

6.2.1

6.2.2
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Figura 20: Comutatorul de comandă S3

2. Deschideţi uşa dispozitivului de acţionare cu motor şi decuplaţi disjuncto-
rul pentru motor Q1 (poziţia O).

3. Folosind manivela, acţionaţi dispozitivul de acţionare cu motor pentru a-l
deplasa în ultima sa poziţie de lucru. Dacă ultima poziţie de lucru nu este
atinsă, verificaţi cuplarea dintre comutatorul sub sarcină/fără sarcină şi
dispozitivul de acţionare cu motor.

4. Continuaţi să rotiţi dispozitivul de acţionare cu motor cu ajutorul manivelei
în acelaşi sens până când dispozitivul de acţionare cu motor este blocat
mecanic.

5. Aduceţi dispozitivul de acţionare cu motor cu manivela înapoi în poziţia de
mijloc a indicatorului de comutare.

6. Scoateţi manivela.
7. Cuplaţi disjunctorul pentru motor Q1 (poziţia I).
8. Asiguraţi-vă că dispozitivul de acţionare cu motor nu mai porneşte atunci

când comutatorul S3 este acţionat mai departe în acelaşi sens ca la punc-
tul 1.

9. Efectuaţi verificarea pentru ambele poziţii finale.

Verificarea decuplării disjunctorului pentru motor

Procedaţi după cum urmează pentru a verifica decuplarea disjunctorului
pentru motor.
ü Disjunctorul pentru motor Q1 este cuplat (poziţia I).
1. Închideţi conexiunea X1:14 - X1:15 Q1 OFF pentru a decupla disjunctorul

pentru motor.
ð Disjunctorul pentru motor este decuplat (poziţia O). Dacă disjunctorul

pentru motor nu este decuplat, contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

2. Cuplaţi din nou disjunctorul pentru motor (poziţia I).
ð Decuplarea disjunctorului pentru motor este verificată.

6.2.3
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Teste efectuate pe transformator

Contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) dacă orice aspect al
testelor nu este clar.

 

Încercări la tensiune înaltă pe transformator

Luați în considerare următoarele puncte înainte de a efectua încercări la ten-
siune înaltă pe transformator:
▪ Asigurați-vă că compartimentul de ulei al comutatorului de reglaj sub sar-

cină este umplut complet cu lichid izolator.
▪ Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție pentru comutatorul de re-

glaj sub sarcină funcționează corect și sunt pregătite de utilizare.
▪ Asigurați-vă că legăturile la masă de pe carcasa de protecție și pe supor-

tul carcasei de protecție a dispozitivului de acționare cu motor nu sunt
vopsite.

▪ Efectuați încercarea la tensiune înaltă numai dacă ușa dispozitivului de
acționare cu motor este închisă.

▪ Deconectați legăturile externe ale componentelor electronice din dispoziti-
vul de acționare cu motor pentru a preveni apariția defecțiunilor ca urmare
a supratensiunii.

▪ La conectarea dispozitivului de acționare cu motor, folosiți numai trecerile
pentru cabluri de la baza carcasei de protecție prevăzute pentru cabluri.

▪ Aduceți toate conductoarele de legătură la masă la un punct central de
conectare (stabilirea referinței adecvate față de masă).

▪ Deconectați toate componentele electronice înainte de încercarea la ten-
siune înaltă. Înaintea încercării dielectrice a cablajului, demontați toate
aparatele cu tensiunea de încercare < 1000 V.

▪ Îndepărtați conductoarele folosite pentru testare înainte de încercarea la
tensiune înaltă, întrucât acestea funcționează ca antene.

▪ Acolo unde este posibil, direcționați cablurile de măsurare și de date se-
parat față de cele de energie.

Dacă aveți vreo întrebare privind posibilele surse de pericol, contactați pro-
ducătorul.

Încercările dielectrice pe cablajul transformatorului

Notaţi următoarele puncte pentru încercările dielectrice pe cablajul transfor-
matorului:

6.3
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Dispozitivul de acţionare este supus încercărilor dielectrice înainte de livrare.
► Înintea încercărilor dielectrice pe cablajul transformatorului, deconectaţi

dispozitivul de la sectorul testat spre a exclude suprasolicitarea pentru
componentele montate în dispozitivul de acţionare.

Transportul transformatorului până la locul de exploatare
Dacă trebuie demontat dispozitivul de acționare pentru a transporta transfor-
matorul, procedați astfel:
1. Asigurați-vă că dispozitivul de acționare și comutatorul sub sarcină/inver-

sorul/ARS se află în poziţia de reglaj.
2. Demontați dispozitivul de acționare.
3. Nu acționați dispozitivul de acționare atât timp cât comutatorul sub sar-

cină/inversorul/ARS este decuplat și nu rotiți axul de ieșire.
4. Nu acționați comutatorul sub sarcină/inversorul/ARS decuplat și nu rotiți

arborele său de antrenare.
5. Transportați dispozitivul de acționare la locul de instalare în ambalajul li-

vrat de MR.
6. Montați dispozitivul de acționare și arborele de antrenare pe transformator

la locul de instalare în conformitate cu instrucțiunile respective și verificați
dacă cuplajul și centrarea sunt corecte.

Punerea în funcţiune a transformatorului la locul de
exploatare

AVIZ
 

Deteriorarea dispozitivului de acţionare cu motor!
Daune la dispozitivul de acţionare cu motor ca urmare a condensului din
carcasa de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor.
► Păstraţi mereu carcasa de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor

închisă bine.
► În eventualitatea apariţiei unor timpi morţi de peste 8 săptămâni înaintea

punerii în funcţiune iniţiale, conectaţi şi porniţi radiatorul anticondens din
dispozitivul de acţionare cu motor. Dacă acest lucru nu este posibil, pu-
neţi o cantitate suficientă de silicagel în carcasa de protecţie.

6.4
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AVIZ
 

Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de
acţionare cu motor!
Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de acţionare cu
motor din cauza utilizării incorecte a echipamentului transmiţător de poziţie!
► Numai circuitele menţionate în capitolul Date tehnice pentru echipamen-

tul transmiţător de poziţie [►Capitolul 13.2, Pagina 62] pot fi legate la
conexiunile modulului transmiţător.

► Punctul de comutare al echipamentului transmiţător de poziţie din dispo-
zitivul de acţionare cu motor nu este acelaşi cu punctul de comutare din
timpul operaţiei ruptorului. Aceasta depinde de tipul de ruptor. Trebuie să
ţineţi cont de acest aspect la proiectarea circuitelor de blocare dintre dis-
pozitivul de acţionare cu motor şi echipamentul exterior (de ex., între-
rupătorul principal al transformatorului).

► De aceea, pentru monitorizare externă, blocare şi în scopuri de comandă,
trebuie utilizat contactul de trecere pentru poziţia „Comutare în desfăşu-
rare” indicat în schema de conexiuni în locul echipamentului transmiţător
de poziţie.

1. Puneți în funcțiune dispozitivul de acționare cu motor [►Capitolul 6.1, Pa-
gina 42].

2. Asigurați-vă că dispozitivul de acționare cu motor funcționează corect
[►Capitolul 6.2, Pagina 43].

3. Puneți în funcțiune transformatorul.
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Exploatarea
 

Exploatarea de la distanţă a dispozitivului de acţionare cu
motor
În timpul exploatării normale, operaţi de la distanţă dispozitivul de acţionare
cu motor.

Puteţi face acest lucru cu un singur impuls de comandă, de ex., utilizând un
regulator de tensiune din seria TAPCON®.

Această operaţie este finalizată independent de orice alt impuls de comandă
emis în timpul operaţiei de comutare. În construcţia standard, următoarea
operaţie de comutare se poate realiza numai după ce toate dispozitivele de
comandă au ajuns în poziţia de repaus.

Comportament în eventualitatea unei întreruperi a tensiunii

Dacă tensiunea este întreruptă în timpul unei operaţii de comutare, dispoziti-
vul de acţionare cu motor va finaliza operaţia de comutare începută după re-
venirea tensiunii de alimentare.

Exploatarea locală a dispozitivului de acţionare cu motor
În cazuri speciale de utilizare (cum ar fi în timpul operaţiilor de întreţinere),
dispozitivul de acţionare cu motor poate fi operat electric şi local prin comu-
tatorul de comandă S3.

În cazuri excepţionale, unitatea poate fi acţionată cu ajutorul unei manivele.
Veţi găsi mai multe informaţii în secţiunea următoare.

7
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Exploatarea dispozitivului de acţionare cu motor cu
ajutorul manivelei

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Exploatarea neautorizată a dispozitivului de acţionare cu motor cu ajutorul
manivelei poate avea ca rezultat deces sau vătămare gravă.
► În cazul în care consideraţi că poate exista un defect în transformator sau

la comutatorul sub sarcină/ fără sarcină, nu operaţi niciodată dispozitivul
de acţionare cu motor, electric sau cu manivela, înainte ca transformato-
rul să fi fost deconectat.

► Nu utilizaţi niciodată manivela pentru a finaliza o operaţie de comutare
care a început electric, dar care nu a fost încheiată complet.

► Dacă manivela este dificil de rotit, nu trebuie să o mai folosiţi.
► Atunci când operaţi dispozitivul de acţionare cu motor cu ajutorul manive-

lei, nu inversaţi niciodată sensul de rotaţie.
► Dacă există orice suspiciune cu privire la starea de funcţionare cores-

punzătoare a comutatorului sub sarcină/ fără sarcină sau cu privire la
cauza unei defecţiuni în dispozitivul de acţionare cu motor, contactaţi
imediat departamentul serviciului tehnic al Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

► Pentru a opera manual dispozitivul de acţionare cu motor, utilizaţi numai
manivela montată în dispozitivul de acţionare cu motor.

Pentru informaţii privind remedierea defecţiunilor, consultaţi capitolul „Depa-
narea” [►Capitolul 8, Pagina 51].

Exploatarea normală

În timpul exploatării normale, nu este necesar să exploataţi dispozitivul cu
ajutorul manivelei. Manivela este necesară în principal în timpul montării şi
pentru teste efectuate în instalaţia transformatorului.

Utilizarea manivelei pentru exploatarea dispozitivului de acţionare cu motor
este permisă dacă transformatorul este deconectat, de exemplu, pentru în-
treţinere, dacă nu există nicio defecţiune detectabilă pe transformator sau
comutatorul de reglaj sub sarcină/fără sarcină, iar operaţia de comutare an-
terioară a fost finalizată corect.

Exploatare de urgenţă în situaţii excepţionale

O exploatare este considerată exploatare de urgenţă dacă o operaţie de co-
mutare este absolut necesară atunci când un transformator este sub tensiu-
ne, în ciuda unui defect la dispozitivul de acţionare cu motor. În acest caz,
asiguraţi-vă că respectaţi avertizările de mai sus.

7.3
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Exploatarea dispozitivului de acţionare cu motor cu ajutorul manivelei

Pentru a efectua o operaţie de comutare cu ajutorul manivelei, procedaţi
după cum urmează:
1. Deschideţi uşa carcasei de protecţie a dispozitivului de acţionare cu mo-

tor.
2. Decuplaţi disjunctorul pentru motor Q1 (poziţia 0).
3. Introduceţi manivela montată în dispozitivul de acţionare cu motor în aper-

tura manivelei din placa de acoperire superioară.
ð Comutatorul integrat de interblocare al manivelei întrerupe circuitul mo-

torului la doi poli. Circuitul de comandă nu va fi întrerupt.
4. AVIZ!  Defecţiuni la nivelul comutatorului de reglaj sub sarcină, din cauza

operaţiei de comutare nefiind finalizată în mod corect. Rotiţi într-o direcţie
manivela până când indicatorul a înconjurat o dată complet indicatorul de
comutare şi se află din nou în poziţia de mijloc a zonei marcate cu gri pe
indicatorul de comutare.
ð Operaţia de comutare este încheiată.

5. Scoateţi manivela şi reaşezaţi-o în consola de montare.
6. Porniţi disjunctorul pentru motor Q1 (poziţia I).
7. Închideţi uşa carcasei de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor.
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Remedierea defecţiunilor

Instrucţiuni de siguranţă

 AVERTIZARE Pericol de deces sau vătămare gravă!
Pericol de deces sau vătămare gravă din cauza gazelor explozive prezente
în comutatorul sub sarcină/ fără sarcină, în sistemul de ţevi, la deschiderea
filtrului de aer, precum şi din cauza pieselor proiectate şi jetului de ulei fier-
binte!
► Dacă un dispozitiv de protecţie a fost decuplat sau dacă suspectaţi că

există un defect, mai întâi verificaţi transformatorul, comutatorul sub sar-
cină/ fără sarcină şi dispozitivul de acţionare cu motor. Nu operaţi nicio-
dată dinainte dispozitivul de acţionare cu motor, electric sau cu manivela,
cât timp transformatorul este sub tensiune.

► Nu reluaţi exploatarea decât după ce remedierea defecţiunilor a fost fina-
lizată.

► Asiguraţi-vă că lucrările sunt efectuate numai de tehnicieni instruiţi.
► Utilizaţi echipament/îmbrăcăminte adecvate de protecţie individuală.
► Asiguraţi-vă că în imediata apropiere nu există şi nu pot apărea foc des-

chis, suprafeţe încinse sau scântei (produse, de exemplu, prin încărcare
statică).

► Asiguraţi-vă că toate echipamentele de siguranţă pentru comutatorul sub
sarcină/ fără sarcină sunt gata de utilizare.

► Asiguraţi-vă că compartimentul de ulei al comutatorului de reglaj sub sar-
cină este umplut cu ulei în mod corect, respectând instrucţiunile.

8
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Informaţii generale
Documentați fiecare defect, chiar dacă este ușor de remediat.

În cazul unor defecte la comutatorul sub sarcină/inversorului sau la dispoziti-
vul de acționare cu motor care nu pot fi remediate cu ușurință și imediat la
fața locului sau în cazul în care dispozitivul de protecție a fost decuplat, in-
formați reprezentantul autorizat al companiei MR, producătorul transformato-
rului sau contactați-ne direct la:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Service tehnic

Postfach 12 03 60

93025 Regensburg

Germania

Telefon: +49 94140 90-0

Fax: +49 9 41 40 90-7001

E-mail: service@reinhausen.com

Internet: www.reinhausen.com

Defect în vecinătatea dispozitivului de acţionare cu motor
Modelul erorii Acţiune

Nicio modificare de tensiune la transfor-
mator în ciuda modificării poziţiei pe dis-
pozitivul de acţionare cu motor

▪ Contactaţi compania MR.

Zgomote la arborele de antrenare sau la
dispozitivul de acţionare cu motor în mo-
mentul schimbării poziţiei

▪ Asiguraţi-vă că dispozitivul de acţio-
nare cu motor este fixat în mod co-
rect, în conformitate cu capitolul
„Montarea” [►Capitolul 5, Pagina 28].

▪ Asiguraţi-vă că arborele de antrenare,
incluzând placa de protecţie, este
asamblat corect în conformitate cu in-
strucţiunile de exploatare pentru co-
mutatorul sub sarcină/ fără sarcină.

Tabelul 8: Defect în vecinătatea dispozitivului de acţionare cu motor

Defect la dispozitivul de acţionare cu motor atunci când
operaţia de comutare nu s-a încheiat
Dacă dispozitivul de acţionare cu motor se opreşte şi dacă acul indicatorului
de comutare nu este îndreptat către zona marcată cu gri (consultaţi secţiu-
nea „Câmpul de afişare” [►Capitolul 3.4.1, Pagina 19], Poziţia 3), atunci
operaţia de comutare nu a fost încheiată în mod corect.

8.2
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Aceasta este o stare staţionară care nu este permisă şi care trebuie re-
mediată imediat. Dacă nu puteţi remedia imediat defectul, decuplaţi trans-
formatorul. Contactaţi imediat departamentul serviciului tehnic al Maschinen-
fabrik Reinhausen GmbH.

Dacă observaţi direct un defect la dispozitivul de acţionare cu motor, trebuie
să începeţi imediat depanarea conform descrierii din următorul tabel.

Modelul erorii Acţiune

Decuplare a disjunctorului pentru motor
Q1

▪ Acţionarea cu ajutorul manivelei este
interzisă

▪ Cuplaţi Q1 o singură dată
▪ Dacă Q1 nu se decuplează din nou şi

dacă nu este prezent niciun alt defect,
dispozitivul de acţionare cu motor în-
cheie în mod automat operaţia de co-
mutare care a fost începută.

▪ Dacă Q1 este decuplat din nou, nu
încercaţi să efectuaţi alte operaţii
de comutare şi contactaţi MR.

Întreruperea tensiunii de alimentare a
dispozitivului de acţionare cu motor sau
a controlerului motorului

▪ Acţionarea cu ajutorul manivelei este
interzisă

▪ Restabiliţi tensiunea de alimentare
▪ După ce tensiunea de alimentare revi-

ne, dispozitivul de acţionare cu motor
încheie în mod automat operaţia de
comutare care a fost începută.

Componentă defectă în dispozitivul de
acţionare cu motor

▪ Acţionarea cu ajutorul manivelei este
interzisă

▪ Contactaţi compania MR.

Tabelul 9: Defect la dispozitivul de acţionare cu motor atunci când operaţia de comutare nu a
fost încheiată

Defect la dispozitivul de acţionare cu motor după ce
operaţia de comutare s-a încheiat în mod corect
Modelul erorii Acţiune

Decuplare a disjunctorului pentru motor
Q1

▪ Cuplaţi Q1

Întreruperea tensiunii de alimentare a
dispozitivului de acţionare cu motor sau
a controlerului motorului

▪ Restabiliţi tensiunea de alimentare

Componentă defectă în dispozitivul de
acţionare cu motor

▪ Contactaţi compania MR.

Tabelul 10: Defect la dispozitivul de acţionare cu motor după ce operaţia de comutare s-a în-
cheiat în mod corect

8.5
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Exploatarea cu ajutorul manivelei în eventualitatea unor
defecte

Exploatarea cu ajutorul manivelei în eventualitatea unor defecte

O acţionare este considerată de urgenţă dacă o operaţie de comutare este
absolut necesară atunci când un transformator este sub tensiune, în ciuda
unui defect la dispozitivul de acţionare cu motor.

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Exploatarea neautorizată a dispozitivului de acţionare cu motor cu ajutorul
manivelei poate avea ca rezultat deces sau vătămare gravă.
► În cazul în care consideraţi că poate exista un defect în transformator sau

la comutatorul sub sarcină/ fără sarcină, nu operaţi niciodată dispozitivul
de acţionare cu motor, electric sau cu manivela, înainte ca transformato-
rul să fi fost deconectat.

► Nu utilizaţi niciodată manivela pentru a finaliza o operaţie de comutare
care a început electric, dar care nu a fost încheiată complet.

► Dacă manivela este dificil de rotit, nu trebuie să o mai folosiţi.
► Atunci când operaţi dispozitivul de acţionare cu motor cu ajutorul manive-

lei, nu inversaţi niciodată sensul de rotaţie.
► Dacă există orice suspiciune cu privire la starea de funcţionare cores-

punzătoare a comutatorului sub sarcină/ fără sarcină sau cu privire la
cauza unei defecţiuni în dispozitivul de acţionare cu motor, contactaţi
imediat departamentul serviciului tehnic al Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

► Pentru a opera manual dispozitivul de acţionare cu motor, utilizaţi numai
manivela montată în dispozitivul de acţionare cu motor.

Pentru o descriere detaliată a exploatării utilizând manivela, consultaţi capi-
tolul „Exploatare” [►Capitolul 7, Pagina 48].

8.6
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Inspecţie şi întreţinere
Acest capitol conţine informaţii despre inspectarea şi întreţinerea produsului.

Îngrijirea
Puteţi curăţa exteriorul carcasei de protecţie a dispozitivului de acţionare cu
motor cu ajutorul unei lavete umede. Puteţi curăţa interiorul carcasei de pro-
tecţie cu ajutorul unei lavete uscate.

Inspecţia
Efectuați următoarele inspecții asupra dispozitivului de acționare cu motor în
cadrul intervalelor specificate:

Interval Acțiune Detaliu

Pentru verificarea ope-
rațiunilor pe transformator

Verificări vizuale ▪ Verificați garniturile carcasei de protecție de la dispozitivul
de acționare cu motor.

▪ Verificați funcția radiatorului electric din carcasa de pro-
tecție a dispozitivului de acționare cu motor.

Contactați Maschinenfabrik Reinhausen GmbH dacă garnituri-
le sau radiatorul nu sunt în stare perfectă.

Anual Verificarea disjunctorului
pentru motor

ü Disjunctorul pentru motor Q1 este cuplat (poziția I).
1. Decuplați disjunctorul pentru motor din camera de co-

mandă.
ð Disjunctorul pentru motor este decuplat (poziția O).

Dacă disjunctorul pentru motor nu este decuplat, verifi-
cați conexiunea comutatorului la camera de comandă
și, dacă este necesar, contactați Maschinenfabrik Re-
inhausen GmbH.

2. Cuplați din nou disjunctorul pentru motor (poziția I).
ð Decuplarea disjunctorului pentru motor din camera de co-

mandă este verificată.

Tabelul 11: Plan de inspecție

Întreţinerea
Întreținerea dispozitivului de acționare cu motor nu este necesară. Totuși,
starea dispozitivului de acționare cu motor și funcționarea corectă a acestuia
trebuie verificate în conformitate cu secțiunea „Teste efectuate pe dispoziti-
vul de acționare cu motor”, de fiecare dată când comutatorul de reglaj sub
sarcină/inversorul/dispozitivul de acționare cu motor este supus procedurilor
de întreținere.

În plus, anumite componente ale dispozitivului de acționare cu motor (de ex.,
comutatoare, relee, contactoare) trebuie înlocuite la fiecare 1 milion de ope-
rații de comutare. În acest scop, contactați departamentul serviciului tehnic
al Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Pentru mentenanța comutatorului de reglaj sub sarcină și a dispozitivului de
acționare cu motor recomandăm ca verificările să fie efectuate de către de-
partamentul nostru de service. Aceasta asigură, pe lângă executarea co-
rectă a tuturor lucrărilor, adaptarea anumitor componente la tehnologia de
ultimă oră și la stadiul actual de fabricație.

Dacă mentenanța și verificările nu sunt executate de către departamentul
nostru de service, asigurați-vă că personalul care efectuează întreținerea es-
te instruit de MR sau este calificat corespunzător pentru a efectua lucrarea.
În astfel de cazuri, vă solicităm să ne trimiteți un raport privind întreținerea
efectuată, pentru a ne permite o actualizare a fișelor noastre de întreținere.
Pentru solicitări de piese de schimb, vă rugăm să ne furnizați numărul de se-
rie (consultați plăcuța de identificare de pe comutatorul de reglaj sub sarcină
și de pe dispozitivul de acționare cu motor) și numărul operațiilor de comuta-
re.

Service tehnic

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technical Service
Căsuța poștală 12 03 60
93025 Regensburg
Germania
Telefon: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.comInternet: www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
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Demontarea
Procedura de demontare în siguranță a dispozitivului de acționare cu motor
este descrisă mai jos.

 AVERTIZARE Pericol de deces sau vătămare gravă!
În timpul demontării, un transformator sub tensiune şi componentele sub
tensiune ale comutatorului de reglaj sub sarcină/inversorului/ARS și ale dis-
pozitivului de acționare cu motor pot să producă deces sau vătămări grave!
► Decuplați tensiunea de alimentare.
► Blocați sursa de alimentare pentru a preveni pornirea accidentală.
► Asigurați-vă că nu există nicio componentă alimentată electric.
► Acoperiți sau separați piesele adiacente aflate sub tensiune.

Pentru a demonta dispozitivul de acționare cu motor, procedați după cum ur-
mează:
1. Scoateți arborele de antrenare vertical și tubul de protecție dintre transmi-

sia unghiulară și dispozitivul de acționare cu motor.

Figura 21: Îndepărtarea tubului de protecție și a arborelui de antrenare orizontal

10
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2. Legați echipamentul de ridicare la urechile fixate pe dispozitivul de acțio-
nare cu motor.

3. Demontați piulițele de fixare a dispozitivului de acționare cu motor.

4.  PRECAUŢIE!  Avarii și daune la dispozitivul de acționare cu motor din
cauză că cablul echipamentului de ridicare este prea jos! Îndepărtați și co-
borâți dispozitivul de acționare cu motor utilizând echipamentul de ridica-
re. În timpul acestei operații, asigurați-vă că unghiul cablului echipamentu-
lui de ridicare nu scade sub 45° în raport cu planul orizontal.

Figura 22: Echipamentul de ridicare

ð Dispozitivul de acționare cu motor este demontat.
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Eliminarea
Pentru eliminare, respectați cerințele aplicabile la nivel național valabile în
țara în care are loc exploatarea.

Dacă aveți întrebări privind dezasamblarea și eliminarea, contactați departa-
mentul serviciului tehnic al Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

11
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Modelele speciale ale dispozitivului de acţionare
cu motor
Construcția standard a dispozitivului de acționare cu motor poate fi modifi-
cată pentru a îndeplini cerințele de exploatare specifice.

Dotare Echipament special în dispozitivul de
acționare cu motor

VACUTAP® VT Temporizarea de revenire (60 s)

Comutatorul de reglaj sub sarcină cu in-
versor pentru operația de trecere stea-
triunghi

Monitorizarea stea-triunghi

Cuptor și instalații de electroliză Borne de intrare suplimentare pentru
„funcționare fără comutator pas cu pas”

Termostat pentru comutatoare de reglaj
sub sarcină

Monitorizarea temperaturii cu contact de
întrerupere pentru circuitul de comandă

Numărul maxim superior al pozițiilor de
lucru

Angrenajul de comandă + indicatorul de
comutare sub sarcină pentru 70 de po-
ziții de lucru
Angrenajul de comandă + indicatorul de
comutare sub sarcină pentru 105 poziții
de lucru

Aranjament special pentru comutatorul
de reglaj sub sarcină: aranjamentul ABC

Angrenajul de comandă pentru aranja-
mentul ABC

Temperatura ambiantă:
-40 până la -25 °C

Elemente de comandă dispuse în exte-
rior
Comutator pentru deconectarea tuturor
circuitelor exceptând circuitul de încălzire
Radiator suplimentar comandat prin ter-
mostat
Monitorizarea temperaturii în funcție de
uleiul utilizat

Temperatura ambiantă:
-60 până la -40 °C
▪ Pentru până la 1.000 de operații de

comutare
▪ Pentru ED tip 100

Elemente de comandă dispuse în exte-
rior
Comutator pentru deconectarea tuturor
circuitelor exceptând circuitul de încălzire
Radiator suplimentar comandat prin ter-
mostat
Monitorizarea temperaturii în funcție de
uleiul utilizat
Încălzire suplimentară pentru angrenajul
de transmisie

Temperatura ambiantă:
+50 până la +60 °C

Sistem modificat de comandă a radiato-
rului
Acoperiș pentru soare
Opțiuni speciale disponibile la cerere

Temporizarea operației de comutare (co-
mutarea funcției de temporizare)

Temporizarea operației de comutare
pentru pornirea transformatorului

12
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Tabelul 12: Construcții speciale
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Datele tehnice

Datele tehnice pentru TAPMOTION® ED
Datele tehnice se aplică la construcția standard și pot fi diferite în funcție de
varianta livrată. Supus modificării fără aviz prealabil.

Dispozitivul de acționare cu motor ED 100-S/L ED 200-S/L

Puterea motorului 0,75 kW 2,0 kW 2,2 kW

Sursa de alimentare a circuitului motorului 3 CA/N 230/400 V

Curentul aprox. 1,9 A aprox. 5,2 A aprox. 6,2 A

Frecvența 50 Hz

Turația de sincronism 1.500 rpm

Rotații ale arborelui de antrenare pentru o operație
de comutare

16,5

Durata unei operații de comutare aprox. 5,4 s

Cuplul nominal pe arborele de antrenare 45 Nm 90 Nm 125 Nm

Rotații cu manivela pentru o operație de comutare 33 54

Numărul maxim al pozițiilor de lucru 35

Tensiunea de alimentare pentru circuitul de co-
mandă și circuitul radiatorului

CA 230 V

Consumul de putere al circuitului de comandă (co-
mandă/funcționare)

100 VA/25 VA

Puterea de încălzire 50 W pentru ED 100/200 S
60 W pentru ED 100/200 L

Capacitatea de încărcare a micro-comutatoarelor Capacitate de comutare: 100 W
Tensiune/curent c.a.: 250 V c.a. 100 mA…4 A

Tensiune/curent c.c.: 220 V c.c. 10 mA…250 mA

Protecția față de corpuri străine și apă IP 66 în conformitate cu DIN EN 60529

Încercarea la tensiune față de masă 2 kV/60 s

Greutate maximum 130 kg

Tabelul 13: Datele tehnice pentru TAPMOTION® ED

Datele tehnice pentru echipamentul transmiţător de poziţie

Modul transmiţător de poziţie de tip cu rezistenţe

Rezistenţa standard: 10.0 Ω (0.6 W, +/-1 %) pentru o poziţie

Numărul poziţiilor de lucru dorite determină numărul rezistenţelor de sarcină.

13
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Consumul maxim de putere al modulului transmiţător de poziţii este 0.6 W în
cazul cel mai rău când este alimentată doar o rezistenţă. Tensiunea de ali-
mentare nu trebuie să depăşească 220 V CC. Dacă reglajul Dvs. are mai
multe cerinţe, contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen.

Modul transmiţător de poziţii cu domeniul de contact N/O (contact cu
întrerupere)

CA: 250 V, 0,5 A (sarcină rezistivă)

CC: 220 V, 0.2 A (sarcină rezistivă)

Nivelul minim de tensiune pentru semnal şi procesare de date: 24 V

Modul transmiţător de poziţii cu domeniul de contact N/O, (tip fără
întrerupere)

CA, CC: 250 V, 0,02 A (sarcină rezistivă)

CA, CC: 24 V, 0,20 A (sarcină rezistivă)

Nivelul minim de tensiune pentru semnal şi procesare de date: 24 V

Modul transmiţător de poziţii cu domeniul de contact N/O, 10 A (tip fără
întrerupere) pentru conmanda transformatorului adaptor de curent din
aplicaţii industriale.

CA, CC: 250 V, 10 A (sarcină rezistivă)

Modul transmiţător de poziţie, matrice cu diode

CC: 220 V, 0.2 A (sarcină rezistivă)

Nivelul minim de tensiune pentru semnal şi procesare de date: 24 V

Condiții ambiante admise
Versiune dispozitiv de acționa-
re cu motor

Temperatura de funcționare Temperatura de depozitare

Standard -25 până la +50 °C -50 până la +70 °C
Radiatorul trebuie să fie în operație constantă în
intervalul de temperatură de la -50 până la
-40 °C

Standard cu ISM -25 până la +50 °C -25 până la +70 °C

Arctic cu încălzire suplimentară
controlată prin termostat

-40 până la +50 °C -60 până la +70 °C
Toate radiatoarele trebuie să fie în operație con-
stantă în intervalul de temperatură de la -60
până la -40 °C

Arctic cu încălzire suplimentară
controlată prin termostat cu ISM

-40 până la +50 °C -40 până la +70 °C
Toate radiatoarele trebuie să fie în operație con-
stantă în intervalul de temperatură de la -40
până la -25 °C

13.3
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Versiune dispozitiv de acționa-
re cu motor

Temperatura de funcționare Temperatura de depozitare

Arctic cu încălzire suplimentară
controlată prin termostat și
încălzire suplimentară pentru an-
grenajul de transmisie

-60 până la +50 °C -60 până la +70 °C
Toate radiatoarele trebuie să fie în operație con-
stantă în intervalul de temperatură de la -60
până la -40 °C

HiTemp -25 până la +60 °C -40 până la +70 °C

HiTemp cu ISM -25 până la +55 °C -25 până la +70 °C

Tabelul 14: Condiții ambiante admise
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