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1 Giriş

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

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

1.2 Eksiksizlik
Bu teknik doküman, yalnızca birlikte geçerli dokümanlarla tamamlanır.
Bu teknik dokümana ek olarak aşağıdaki dokümanlar geçerlidir:
▪ Devre şemaları
▪ Rutin kontrol protokolü
▪ Ek sayfa
Ayrıca, genel olarak yürürlükte olan kanun, standart ve yönergelerle birlikte,
ürünün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan kazaların önlenmesi ve çevrenin
korunması ile ilgili mevzuatı dikkate alınız.

1.3 Saklama yeri
Bu teknik dokümanı ve bu dokümanlar ile birlikte geçerli olan diğer tüm dokümanları, kullanım için her zaman erişilebilir olacak bir şekilde hazırda saklayın.

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

UYARI

Tehlikenin türü!
Tehlikenin kaynağı ve sonuçları.
► Önlem
► Önlem

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

Anlamı

TEHLİKE

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

UYARI

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

DİKKAT

Önlenmediği takdirde ağır yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir
durumu tanımlar.

BİLGİ

Maddi hasarların önlenmesine yönelik önlemleri tanımlar.

Tablo 1: Uyarı işaretlerindeki işaret sözcükleri

Tehlikelere karşı piktogramlar ile uyarılır:
Piktogram

Anlamı
Tehlikeli bir yere karşı uyarı

Tehlikeli elektrik gerilimine karşı uyarı
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Piktogram

Anlamı
Yanıcı maddelere karşı uyarı

Devrilme tehlikesine karşı uyarı

Ezilme tehlikesi uyarısı

Tablo 2: Uyarı işaretlerindeki piktogramlar

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

1.4.3 Uygulama konsepti
Bu teknik dokümanda tek ve çok adımlı uygulama talimatları sunulmaktadır.
Tek adımlı uygulama talimatları
Sadece tek bir işlem adımını kapsayan uygulama talimatları, şu prensibe göre yapılandırılmıştır:
Uygulama amacı
ü Ön koşullar (opsiyonel).
► Adım 1 / 1.
ð Uygulama adımının sonucu (opsiyonel).
ð Uygulamanın sonucu (opsiyonel).
Çok adımlı uygulama talimatları
Birden fazla işlem adımını kapsayan uygulama talimatları, şu prensibe göre
yapılandırılmıştır:
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Uygulama amacı
ü Ön koşullar (opsiyonel).
1. Adım 1.
ð Uygulama adımının sonucu (opsiyonel).
2. Adım 2.
ð Uygulama adımının sonucu (opsiyonel).
ð Uygulamanın sonucu (opsiyonel).

1.4.4 Yazım şekilleri
Bu teknik dokümanda aşağıdaki yazım şekilleri kullanılmıştır:
Yazım şekli

Kullanım

Örnek

BÜYÜK HARFLER

Kumanda elemanları, şalterler

ON/OFF

[Parantez]

PC klavyesi

[Ctrl] + [Alt]

Kalın

Yazılım kumanda elemanları

Devam butonuna basın

…>…>…

Menü yolları

Parametreler > Regülasyon parametreleri

İtalik

Sistem mesajları, hata mesajları, uyarılar

Fonksiyon kontrolü alarmı devreye girdi

[► Sayfa numarası].

Çapraz başvuru

[► 41].

Tablo 3: Yazım şekilleri
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2 Güvenlik
▪ Ürün hakkında bilgi sahibi olmak için bu teknik dokümanı dikkatli bir şekilde okuyun.
▪ Bu teknik doküman, ürünün bir parçasıdır.
▪ Bu bölümde yer alan güvenlik bilgilerini uyun ve bunları dikkate alın.
▪ Çalışmaya bağlı tehlikeleri önlemek için bu teknik dokümanda yer alan
uyarı bilgilerini dikkate alın ve bunlara uyun.
▪ Ürün, teknolojinin son durumuna göre üretilmiştir. Ancak buna rağmen
ürünün amacına aykırı kullanımı esnasında çalışmaya bağlı olarak kullanıcının hayatı ve sağlığı için tehlikeler oluşabilir veya ürün ve diğer maddi
değeri olan eşyalar olumsuz etkilenebilir.

2.1 Amaca uygun kullanım
Motor tahriki, ayarlama transformatörlerindeki yük altında kademe değiştiricilerin işletim konumunu, işletmeye özel gereksinimlere uyumlu hale getirir.
Motor tahriki, yalnızca elektrikli enerji teknolojisi sistemlerinde ve tertibatlarında kullanım için öngörülmüştür. Motor tahrikinin amacına uygun kullanılması ve bu teknik dokümanda belirtilen şart ve koşulların yanı sıra teknik dokümana ve ürüne eklenen uyarı bilgilerinin yerine getirilmesi halinde ürün kişiler, maddi değeri olan eşyalar ve çevre için herhangi bir tehlike oluşturmaz.
Bu, teslimattan montaja, işletimden sökmeye ve bertaraf etmeye kadar ürünün tüm kullanım ömrü için geçerlidir.
Aşağıda belirtilenler, amaca uygun kullanım olarak değerlendirilir:
▪ Ürünü, yalnızca bu teknik dokümana ve üzerinde mutabakat sağlanan teslimat koşulları ile teknik verilere uygun bir şekilde işletin.
▪ Ürünle birlikte teslim edilen düzenekleri ve özel aletleri, yalnızca öngörülen amaç için ve bu teknik dokümanın kural ve esaslarına uygun bir şekilde kullanın.
▪ Ürünü, yalnızca sipariş içeriğindeki transformatör/yük altında kademe
değiştirici/değiştirici için kullanın.
▪ Basım tarihi dahil, ürün için geçerli standardı, tip levhası üzerinde bulabilirsiniz.
▪ Yük altında kademe değiştirici/değiştirici ve yük altında kademe değiştirici
aksamının/değiştirici aksamının (tahrik ünitesi, tahrik mili, açılı redüktör,
koruyucu röle, vb.) bir siparişle ilgili set olarak teslim edilmesi durumunda,
bu ürünlerin seri numaraları birbiriyle eşleşmelidir.
▪ Motor tahrikini normal işletimde elektrik yoluyla uzaktan etkinleştirin.
▪ Motor tahrikini, özel durumlarda (örn. bakım çalışmalarında) S3 döner
düğme ile de elektrik yoluyla yerinde etkinleştirebilirsiniz.
▪ Transformatörde veya yük altında kademe değiştiricide/değiştiricide hata
olduğunu tahmin ediyorsanız, transformatör etkinleştirilmeden önce motor
tahrikini kesinlikle elektrik yoluyla veya manuel çevirme kolu ile devreye
almayın. Daha fazla bilgi, "Arıza giderme" [►Alt bölüm 8, Sayfa 48] bölümünde yer almaktadır.
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▪ Birlikte teslim edilen manuel çevirme kolu, transformatör etkin olduğunda
kurulum sırasında ve tranformatör mekanizmasındaki kontrollerde veya
bakım çalışmalarında motor tahrikinin etkinleştirilmesini sağlar.
▪ Gerilim altındaki transformatörde acil işletim sırasında manuel çevirme kolunun kullanımına ilişkin ayrıntılar, "İşletim" [►Alt bölüm 7, Sayfa 45] bölümünde yer almaktadır.

2.2 Temel güvenlik bilgileri
Kazaların, arızaların, işletim kesintilerinin ve çevre için müsaade edilmeyen
olumsuz etkilerin ortaya çıkmasının önlenmesi için ürünün ve ürün parçalarının nakliyesinden, montajından, işletiminden, bakım ve onarımından ve atık
sistemine dâhil edilmesinden sorumlu olanlar, aşağıda belirtilenleri sağlamak
zorundadır:
Kişisel koruyucu ekipman
Bol bir şekilde giyilen veya uygun olmayan giysiler, dönen parçalar tarafından kapılma veya bu parçalara sarılma tehlikesini ve çıkıntılı parçalara takılı
kalma tehlikesini arttırır. Bunun sonucunda hayati tehlike söz konusudur.
▪ İlgili işlem için kask, güvenlik ayabakkabıları vs. gibi kişisel koyucu ekipmanı kullanın.
▪ Hasarlı olan kişisel koruyucu ekipmanları asla kullanmayın.
▪ Yüzük, kolye veya başka takıları asla takmayın.
▪ Saçlarınız uzunsa, bir saç filesi takın.
Çalışma alanı
Düzensiz ve aydınlatmasız çalışma alanları, kazalara neden olabilir.
▪ Çalışma alanını temiz ve toplu tutun.
▪ Çalışma alanının iyi bir şekilde aydınlatılmasını sağlayın.
▪ İlgili ülkede kazaların önlenmesine yönelik geçerli olan kanunlara uyun.
Transformatörü kurutma
Motor tahrikini kurutmanız, maddi hasarlara ve de motor tahrikinde çalışma
bozukluklarına yol açar.
▪ Motor tahrikini kesinlikle kurutmayın.
İşletim esnasında çalışma
Ürünü sadece kusursuz, işlevsel durumda çalıştırabilirsiniz. Aksi takdirde hayati tehlike söz konusudur.
▪ Güvenlik tertibatlarını düzenli aralıklarla işlevsellikleri bakımından kontrol
edin.
▪ Bu teknik dokümanda belirtilen muayene çalışmalarına, bakım çalışmalarına ve bakım aralıklarına uyun.
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Manuel çevirme kolu deliği
Kumanda sırasında elinizi manuel çevirme kolu deliğine soktuğunuzda, dönen mil nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.
▪ Elinizi manuel çevirme kolu deliğine kesinlikle sokmayın.
Motor tahrikinin kilitlenmesi
İşletim sırasında motor tahrikinin muhafazasını açtığınızda, döner çerçevenin arkasında yer alan gerilim ileten bileşenler nedeniyle elektrik çarpması
tehlikesi vardır.
▪ Motor tahrikini, işletim sırasında muhafazası açılmaması için bir asma kilit
ile kilitleyin.
▪ Motor tahrikinin muhafazası, sadece bir elektrik uzmanı tarafından açılabilir.
Döner çerçevenin açılması
Motor tahriki işletimi sırasında döner çerçevenin muhafazasını açtığınızda,
gerilim ileten bileşenler nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi vardır.
▪ Döner çerçevenin muhafazası, sadece bir elektrik uzmanı tarafından açılabilir.
Patlama koruması
Kolayca tutuşan veya patlayıcı gazlar, buharlar ve tozlar büyük patlamalara
ve yangına neden olabilir. Bunun sonucunda hayati tehlike söz konusudur.
▪ Ürünü patlama tehlikesi bulunan alanlarda monte etmeyin, çalıştırmayın
ve bakımını yapmayın.
Güvenlik işaretleri
Uyarı bilgisi levhaları ve güvenlik bilgisi levhaları, üründe bulunan güvenlik
işaretleridir. Bunlar, güvenlik konseptinin önemli bir parçasıdır.
▪ Üründeki tüm güvenlik işaretlerini dikkate alın.
▪ Üründeki tüm güvenlik işaretlerini eksiksiz ve okunaklı halde tutun.
▪ Hasarlı veya artık mevcut olmayan güvenlik işaretlerini yenileyin.
Ortam koşulu
Güvenilir ve güvenli bir işletim sağlamak için ürün, sadece teknik veriler altında belirtilen ortam koşullarında çalıştırılmalıdır.
▪ Belirtilen işletim koşulları ve kurum yeri talimatları dikkate alınmalıdır.
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Yardımcı maddeler ve işletme maddeleri
Üretici firma tarafından onaylanmamış olan yardımcı maddeler ve işletme
maddeleri, yaralanmalara ve üründe maddi hasarlara ve de çalışma bozukluklarına neden olabilir.
▪ Sadece yanıcı sıvılar için onay verilmiş, iletken ve topraklanmış hortumlar,
borular ve pompa donanımları kullanın.
▪ İstisnasız şekilde sadece üretici tarafından onaylı yağlama maddeleri ve
yardımcı maddeler kullanılmalıdır.
▪ Üretici firma ile iletişime geçin.
Değişiklikler ve donanım değişiklikleri
Ürün üzerinde izin verilmeyen ya da usulüne uygun olmayan değişikliklerin
yapılması, yaralanmalara, maddi hasarlara ve işlev bozukluklarına yol açabilir.
▪ Yalnızca Maschinenfabrik Reinhausen GmbH şirketinin onayını aldıktan
sonra ürün üzerinde değişiklik yapın.
Yedek parçalar
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH tarafından onaylanmamış olan yedek
parçalar yaralanmalara, üründe maddi hasarlara ve çalışma bozukluklarına
neden olabilir.
▪ Yalnızca Maschinenfabrik Reinhausen GmbH tarafından onaylanmış yedek parçalar kullanın.
▪ Maschinenfabrik Reinhausen GmbH firması ile irtibata geçin.

2.3 Personelin kalifikasyonu
Montaj, işletime alma, kullanım, bakım ve muayene çalışmalarından sorumlu
olan kişi, personelin yeterli kalifikasyona sahip olmasını sağlamalıdır.
Uzman elektrik teknisyeni
Uzman elektrik teknisyeni, mesleki eğitiminden dolayı gerekli bilgilerin ve deneyimin yanı sıra geçerli olan standartlar ve düzenlemeler ile ilgili bilgilere
sahiptir. Uzman elektrik teknisyeni buna ilave olarak aşağıdaki becerilere sahiptir:
▪ Uzman elektrik teknisyeni, kendiliğinden olası tehlikeleri fark eder ve bunları önleme kabiliyetine sahiptir.
▪ Uzman elektrik teknisyeni, elektrikli sistemlerde çalışma yürütme kabiliyetine sahiptir.
▪ Uzman elektrik teknisyeni, faal olduğu çalışma ortamı için özel eğitim almıştır.
▪ Uzman elektrik teknisyeni, kazaların önlenmesine yönelik olarak geçerli
olan yasal düzenlemelerin esaslarını yerine getirmelidir.
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Elektroteknik açıdan bilgilendirilen kişiler
Elektroteknik açıdan bilgilendirilen bir kişi, bir uzman elektrik teknisyeni tarafından kendisine verilen görevler, kurallara uygun olmayan davranışlarda
olası tehlikeler, koruyucu donanımlar ve koruyucu önlemler konusunda eğitilir ve bilgilendirilir. Elektroteknik açıdan bilgilendirilen kişi, sadece bir uzman
elektrik teknisyeninin yönetimi ve gözetimi altında çalışır.
Operatör
Operatör, ürünü bu teknik doküman çerçevesinde kullanır ve kumanda eder.
Operatör, işletici tarafından kendisine verilen özel görevler ve kurallara uygun olmayan davranışlarda olası tehlikeler konusunda eğitilir ve bilgilendirilir.
Teknik servis
Bakım, onarım ve donanım ekleme işlerinin firmamızın teknik servisine yaptırılmasını önemle tavsiye etmekteyiz. Böylelikle tüm işlerin usulüne uygun bir
şekilde yapılması sağlanır. Bakımın bizim Teknik Servis personelimiz tarafından yapılmaması durumunda, personelin Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH tarafından eğitilmesi ve yetkilendirilmesi sağlanmalıdır.
Yetkili personel
Yetkili personel, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH tarafından özel bakımlar için eğitilir ve bilgilendirilir.

2.4 Kişisel koruyucu ekipman
Çalışmalar esnasında sağlık için tehlikeleri en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipmanlar giyilmeli/takılmalıdır.
▪ İlgili çalışma için gerekli olan koruyucu ekipman, çalışma esnasında her
zaman giyilmeli/takılmalıdır.
▪ Hasarlı olan koruyucu ekipmanları asla kullanmayın.
▪ Çalışma alanında kişisel koruyucu ekipman ile ilgili mevcut olan uyarılar
dikkate alınmalıdır.

14
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Koruyucu iş giysileri

Düşük yırtılma dayanıklılığına sahip, dar kollu ve çıkıntılı
kısımları olmayan, dar oturan iş giysileri. Özellikle hareketli makine parçalarına takılıp sıkışmaya karşı koruma
sağlar.

Emniyet ayakkabıları

Düşen ağır parçalara ve kaygan zeminde kaymaya karşı
korunmak amacıyla.

Koruyucu gözlük

Gözleri uçuşan parçalara ve sıçrayan sıvılara karşı korumak için.

Koruyucu yüz maskesi

Yüzü uçuşan parçalara ve sıçrayan sıvılara veya diğer
tehlikeli maddelere karşı korumak için.

Koruyucu kask

Düşen veya uçuşan parça ve malzemelere karşı korunmak için.

İşitme koruması

İşitme hasarlarına karşı korunmak için.
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Koruyucu eldiven

Mekanik, termik ve elektriksel tehlikelerden korunmak
için.

Tablo 4: Kişisel koruyucu ekipman
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3 Ürün tanımı
3.1 Teslimat kapsamı
Motor tahriki, neme karşı korumalı bir ambalajla aşağıda açıklandığı şekilde
teslim edilir:
▪ Motor tahriki
▪ Ürün dokümantasyonu
Aşağıdakileri dikkate alın:
1. Teslimat kapsamını sevk evraklarını kullanarak eksiksiz olması konusunda kontrol edin.
2. Montaja kadar parçalar kuru bir yerde depolanmalıdır.
3. Ürün, hava sızdırmaz koruyucu kılıfın içinde ambalajlı durumda bekletilmelidir ve ancak montajdan hemen önce ambalajından çıkartılmalıdır.

3.2 Fonksiyon açıklaması
Motor tahriki, ayarlama transformatörünün içindeki yük altında kademe
değiştiricilerinin/ işletim konumunun ilgili işletmeye özel gereksinimlere uyarlanmasına hizmet etmektedir.
Motor tahrikinin kumanda edilmesi (örn. TAPCON® serisine ait bir voltaj regülatörü tarafından verilen tek kerelik bir kumanda impulsu) ile yük kademesi
kumandası başlatılmaktadır. Bu ayarlama süreci, kumanda süreci esnasında
başka kumanda impulsların verilmesinden bağımsız olarak zorunlu şekilde
sonlandırılmaktadır. Standart modelde yeni bir kumanda ancak tüm kumanda cihazları sükûnet konumuna ulaştıktan sonra mümkün olmaktadır.
Gerilim kesintisi durumunda yapılması gerekenler
Yük altında kademe değiştirme sırasında gerilim kesildiği takdirde, motor
tahriki gerilim beslemesi tekrar sağlandıktan sonra başlanan yük altında kademe değişimini sonlandırır.

3.3 Tip adı
TAPMOTION® ED'nin farklı temel modelleri, sarih ürün adları ile tanımlanmaktadır.
Tip adı

Açıklama

Varyantlar

ED 100-ST

Ürün adı

Electric Drive

ED 100-ST

Yük dişli mekanizması modeli

100 veya 200 (gerekli olan torka
bağlıdır)

ED 100-ST

Koruyucu gövde modeli

S = Küçük koruyucu gövde
L = Büyük koruyucu gövde
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Tip adı

Açıklama

Varyantlar

ED 100-ST

Özel uygulamalar

… = yok
C = Solenoid bobin modeli
T = TAPCON® veya
TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Özel uygulama

ISM = "Integrated Smart Module"
transformatörde
veri toplamak, veri birleştirmek ve
veri yorumlamak için kullanılır

Tablo 5: Tip adı

3.4 Yapı
Bu bölümde, motor tahrikinin yapısı ile ilgili bir genel bakış bulabilirsiniz.
Burada ayrıntılı bir şekilde açıklanmayan bileşenler, motor tahrikine ait teknik
verilerde açıklanmaktadır.

Resim 1: Motor tahriki, açık durumda

1 Koruyucu gövde kapağı
2 Gösterge alanı için gözetleme penceresi

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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9 Döner düğme S3
10 Döner çerçeve/Yoğuşmayı önleyici
ısıtma sistemi
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3 Sabitleme kulakçığı

11 Gösterge alanı

4 Topraklama bağlantısı

12 Tip levhası

5 Tahrik mili

13 Motor koruma şalteri Q1

6 Manuel çevirme kolu kilitleme şalteri olan manuel çevirme kolu deliği

14 Doküman cebi

7 Seyyar lamba

15 Yük dişli mekanizması muhafaza
plakası

8 Manuel çevirme kolu

3.4.1 Gösterge alanı
Motor tahriki içine düzenli bir gösterge alanı monte edilmiş durumdadır. İbre
ve sayaç mekanik şekilde tahrik edilmektedir ve motor tahrikinin kumanda
sürecini ve işletim konumunu göstermektedir. Sayacın geri alma çarkı fabrika
tarafından mühürlenmiş durumdadır.

Resim 2: Gösterge alanı

1 Konum göstergesi

3 Kumanda adımı göstergesi: Kumanda kamının (işletim konumu
başına 33 kumanda adımı birimi)
güncel konumunun gösterilmesi

2 İki adet ibre, kullanılan ayar aralığını göstermektedir

4 Kumanda sayısını gösteren mekanik sayaç

3.4.2 Yoğuşmayı önleyici ısıtma sistemi
Yoğuşmayı önleyici ısıtma sistemi, levha tipi ısıtıcı şeklinde tasarlandı ve aynı zamanda döner çerçeve için ön yüz muhafazasını da oluşturmaktadır.
Motor tahrikinin ve levha tipi ısıtıcının konstrüksiyonu sayesinde, motor tahrikinin içinde uygun bir hava devri daiminin gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak her zaman dış sıcaklıktan daha yüksek olan bir iç sıcaklığının sağlanması garanti edilmektedir.
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3.4.3 Döner çerçeve/Terminal çerçevesi
Döner çerçeve, döner çerçevesinin arkasında bulunan motor tahrikine ait
tüm elektrikli ve mekanik bileşenlerini temasa karşı emniyetli bir şekilde örtmektedir.
Terminal çerçevesi döner çerçevenin arkasında bulunmaktadır ve motor tahrikinin elektrik bağlantısının kolayca yapılmasına olanak sağlamaktadır. Uygun şekilde monte edilmiş terminal çıtaları olan dik düzenlenmiş bağlantı
rayları sayesinde bağlantı kabloları kolay bir şekilde monte edilebiliyor.

Resim 3: Terminal çerçevesi

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Döner çerçeve

4 Kablo kanalı

2 Konum bildirim modülü

5 DIN rayı

3 Terminal çıtası X1

6 Kablo girişi için delik (taban plakası
ile kapatılmaktadır)
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3.4.4 Konum bildirim donanımı

BİLGİ

Yük altında kademe değiştiricide ve motor tahrikinde hasarlar!
Konum bildirim donanımının amacına uygun kullanılmaması nedeniyle, motor tahrikinde ve yük altında kademe değiştiricide hasarlar söz konusu olabilir.
► Konum bildirim modülü bağlantı noktalarına kesinlikle sadece Konum bildirim donanımı için teknik veriler [►Alt bölüm 13.2, Sayfa 58] bölümünde belirtilen akım devrelerin bağlanmasına müsaade edilir.
► Motor tahriki içindeki konum bildirim donanımının kumanda anı, yük kademesi değiştirme kumandasının kumanda anını temsil etmemektedir.
Bu, yük altında kademe değiştiricinin tipine bağlıdır. Motor tahriki ve harici
donanımlar (örn. transformatör güç şalterleri) arasında kilitleme devrelerinin projelendirilmesi sırasında, bu durum dikkate alınmalıdır.
► Bu nedenle harici denetleme, kilitleme ve kumanda amaçları için konum
bildirim donanımı değil, bunun yerine devre şemasında belirtilen ''İşletimde kademe değiştirici'' hareket kontağı kullanılmalıdır.
Konum bildirim donanımı, yük altında kademe değiştiricisinin/yüksüz çalışan
kademe değiştiricisinin sükunet durumundaki işletim konumunun gösterilmesine hizmet etmektedir.
Uzaktan kontrol göstergeleri için farklı modeller mevcuttur.
Müşteri tarafındaki bağlantı için konum bildirim modülü terminal çerçevesi
[►Alt bölüm 3.4.3, Sayfa 19] üzerinde bulunmaktadır.
Konum bildirim donanımı için daha ayrıntılı bilgiler için bakınız Konum bildirim donanımı için teknik veriler [►Alt bölüm 13.2, Sayfa 58].

3.4.5 Yük dişli mekanizması muhafaza plakası

UYARI

Elektrik gerilimi nedeniyle ağır yaralanma ve ölüm tehlikesi!
Yük dişli mekanizması muhafaza plakası eksik ise elektrik gerilimi nedeniyle
ağır yaralanma ve ölüm tehlikesi.
► Motor tahriki kesinlikle yük dişli mekanizması muhafaza plakası olmadan
çalıştırılmamalıdır.
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Temasa karşı emniyetli yük dişli mekanizması muhafaza plakası, manuel işletim için gerekli manuel çevirme kolunun takılmasına olanak sağlayan bir
deliğe sahiptir.

Yük dişli mekanizması muhafaza plakası

3.5 Koruyucu donanımlar
Aşağıda belirtilen koruyucu düzenekler, motor tahriki içerisine monte edilmişti:
▪ Son konum donanımı (mekanik ve elektrikli)
▪ Geçiş koruması
▪ Motor koruması
▪ Temasa karşı koruma

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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3.6 Güvenlik işaretleri
Üründe, aşağıda belirtilen güvenlik işaretleri mevcuttur:

Resim 4: Güvenlik işaretlerine genel bakış
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1 Dönen parçalar uyarısı

2 Tehlikeli elektrik gerilimine karşı
uyarı

3 Sıcak yüzey uyarısı

4 Dokümantasyonu okuyun
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4 Ambalaj, nakliye ve depolama
4.1 Ambalaj
Ürünlerin teslimatı, koşullara göre kısmen sızdırmaz bir ambalaj içerisinde,
kısmen de ek olarak kuru halde gerçekleştirilir.
Sızdırmaz ambalaj, plastik bir kılıfla ambalajlı ürünü her tarafından sarmalar.
Ek olarak kurutulan ürünler, sızdırmaz ambalaj üzerindeki sarı renkli bir uyarı
levhasıyla işaretlenirler. Kuru durumda, ayrıca bir taşıma kasasında da teslimat mümkündür.
Aşağıdaki paragraflarda yer alan ilgili uyarılar, amacına uygun şekilde tatbik
edilmelidir.

4.1.1 Uygunluk

BİLGİ

Sandıkların yanlış istiflenmesi nedeniyle maddi hasarlar oluşma
riski!
Sandıkların yanlış bir şekilde istiflenmesi, ambalajlanan üründe hasarlara
yol açabilir.
► Yük altında kademe değiştiricinin veya seçicinin dik olarak ambalajlanmış
olduğu zaman, ambalajın dış kısmındaki işaretlemede gösterilmektedir.
Bu sandıklar kesinlikle istiflenmemelidir.
► Genel olarak geçerli husus: 1,5 m'den yüksek sandıklar istiflenmemelidir.
► Diğer durumlar için geçerli husus: Eşit büyüklükte en fazla 2 sandık üst
üste istiflenebilir.
Ambalaj, yerel nakliye kanunlarına ve nakliye mevzuatına uyulması durumunda, hasarsız ve tamamen işlevsel bir nakliye yapmaya uygundur.
Ürün, sağlam bir sandık içerisine ambalajlanmıştır. Bu sandık, ambalajlanan
ürünün öngörülen nakliye konumunda izin verilmeyen konum değişikliklerine
karşı stabilize edilmesini ve ürünün hiçbir parçasının nakliye aracının yükleme yüzeyine veya boşaltma işleminden sonra zemine temas etmemesini
sağlar.
Sızdırmaz ambalaj, plastik bir kılıfla ambalajlı ürünü her tarafından sarmalar.
Ambalajlanan ürün, kurutucu madde yardımıyla rutubete karşı korunmaktadır. Plastik folyo, kurutucu madde katıldıktan sonra kaynakla birleştirilir.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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4.1.2 İşaretlemeler
Ambalaj üzerinde güvenli nakliye ve kurallara uygun depolama ile ilgili bilgiler içeren işaretlemeler bulunmaktadır. Tehlikeli olmayan ürünlerin sevkiyatı
için aşağıdaki piktogramlar geçerlidir. Bu piktogramlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Nemden koruyun

Üst

Kırılabilir

Buradan kaldırın

Ağırlık merkezi

Tablo 6: Sevkiyat için geçerli olan piktogramlar

4.2 Gönderilerin nakliyesi, teslim alınması ve ilgili işlemler
UYARI

Ölüm tehlikesi ve ağır yaralanma tehlikesi!
Devrilen veya aşağı düşen yük nedeniyle hayati ve ağır yaralanma tehlikesi.
► Sandığı yalnızca kapalı durumda taşıyın.
► Sandık içerisinde kullanılan tespit malzemesini nakliye sırasında çıkarmayın.
► Ürün palet üzerinde teslim edileceği zaman sabitlemenin yeterli olması
sağlanmalıdır.
► Kaldırma araç gereçlerinin seçimi ve yükün bağlanması, yalnızca bu konuda eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
► Havada asılı duran yükler altında durmayın.
► Sevk belgelerinin üzerindeki ağırlık bilgilerine göre, yeterli taşıma kapasitesine sahip uygun taşıma araçları ve kaldırma araçları kullanılmalıdır.
Sallanma yüklerinin yanı sıra, nakliye esnasında çarpma yükleri de dikkate
alınmalıdır. Olası hasarları önlemek için düşme, devrilme ve çarpma önlenmelidir.
Bir sandığın devrilmesi, belirli bir yükseklikten düşmesi (örn. bir kaldırma aracının kopması sonucu) ya da frenleme olmaksızın düşmesi durumunda, ağırlıktan bağımsız bir hasar meydana gelmesi beklenmelidir.
Teslim edilen her sevkiyat, alıcı tarafından teslim almadan önce (teslim alma
onayı) aşağıdakiler bakımından kontrol edilmelidir:
▪ sevk belgelerine göre eksiksizlik
▪ Her türlü dış hasar.
Kontroller, boşaltma işleminden sonra, kasaya veya nakliye konteynırına her
taraftan erişilebildiğinde yapılmalıdır.
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Görünür hasarlar Gönderiyi teslim alırken haricen görülebilen nakliye hasarları tespit edecek
olursanız, aşağıda açıklandığı şekilde hareket edin:
▪ Tespit ettiğiniz nakliye hasarını derhal sevk belgelerine kaydedin ve teslim
eden kişiden belgeyi imzalamasını isteyin.
▪ Ağır hasarlar, komple kayıp veya yüksek hasar masrafları söz konusu olduğunda, derhal üretici firmayı ve ilgili sigorta şirketini bilgilendirin.
▪ Hasarı tespit ettikten sonra nakliye şirketi veya nakliye sigortası tarafından
bir inceleme yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilene kadar, hasar
durumunu daha fazla değiştirmeyin ve ambalaj malzemelerini de mutlaka
muhafaza edin.
▪ İlgili nakliye şirketi ile birlikte hasar olayı hakkında doğrudan yerinde tutanak tutun. Hasarla ilgili tazminat talebinde bulunmak için bu mutlaka gereklidir!
▪ Ambalajdaki ve ambalajlı üründeki hasarların fotoğrafını çekin. Nem
(yağmur, kar, yoğuşma suyu) girişi sonucunda ambalajlı üründe oluşan
korozyon belirtileri için de bu durum geçerlidir.
▪ BİLGİ! Hasarlı sızdırmaz ambalaj nedeniyle ambalajlı malda hasarlar.
Sızdırmaz ambalajda teslim edilen ürünün sızdırmaz ambalajını hemen
kontrol edin. Sızdırmaz ambalaj hasarlı ise ambalajlı mal hiç bir koşulda
ve durumda monte edilmemelidir ve işletime alınmamalıdır. Kurutulan ambalaj ürününü işletim kılavuzuna uygun olarak kendiniz yeniden kurutun
veya kurutma işlemiyle ilgili bundan sonraki işlemleri koordine etmek üzere üretici firmayla iletişime geçin.
▪ Hasarlı parçaların adlarını belirtin.
Gizli hasarlar Sevkiyatı teslim aldıktan sonra ambalajı çıkardığınızda tespit ettiğiniz hasarlar durumunda (gizli hasarlar) aşağıdakileri uygulayın:
▪ Hasara neden olan kişinin hemen telefon aracılığıyla veya yazılı olarak
hasardan sorumlu olduğunu tespit edin ve bir hasar protokolü hazırlayın.
▪ Bunun için ilgili ülkede geçerli olan tarihleri dikkate alın. Bu konuda zamanında bilgi alın.
Gizli hasarlarda nakliye şirketini (veya hasara neden olan diğer şahısları) sorumlu tutmak çok nadir durumlarda mümkündür. Sigorta bakımından bu tür
bir hasar durumu, yalnızca sigorta koşullarında açıkça belirtilmesi halinde
başarılı ve olumlu bir şekilde sonuçlanabilir.

4.3 Gönderilerin depolanması
Maschinenfabrik Reinhausen tarafından kurutulan ambalajlı ürün
Gönderiyi teslim aldıktan hemen sonra, Maschinenfabrik Reinhausen tarafından kurutulan ambalajlı ürünü sızdırmaz ambalajdan çıkarın ve paketteki
ürün İzolasyon sıvısı içinde teslim edilmediği takdirde nihai kullanım zamanına kadar, hava geçirmez bir şekilde kuru izolasyon sıvısı içerisinde saklayın.
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Kurutulmamış ambalajlı ürün
İşlevsel durumda sızdırmaz ambalaja sahip kurutulmamış ambalajlı ürün,
aşağıda belirtilen kurallar dikkate alındığında açık havada depolanabilir.
Depolama yerinin seçilmesi ve donatılması sırasında aşağıdakileri temin
edin:
▪ Depolanan ürünler neme (sel, kar ve buzun erimesi sonucu oluşan su), kire, sıçanlar, fareler, termitler vb. gibi zararlılara ve yetkisiz erişime karşı
korunmalıdır.
▪ Zeminden gelen neme karşı korumak ve daha iyi havalandırma sağlamak
amacıyla, sandıklar kalas ve paletler üzerine konulmalıdır.
▪ Alt zeminin yeterli taşıma kapasitesine sahip olması sağlanmalıdır.
▪ Ulaşım yolları açık tutulmalıdır.
▪ Depolanan ürünler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, ayrıca fırtınadan,
sağanak yağışlardan ve yoğun kar yağışlarından vb. sonra uygun önlemler alınmalıdır.
UV ışınları nedeniyle erimemesi ve buna bağlı olarak sızdırmazlık özelliğini
kaybetmemesi için ambalaj folyosu kesinlikle direkt güneş ışınlarından korunmalıdır.
Ürünün montajı, teslimatı izleyen 6 aydan daha uzun bir süre sonra gerçekleşecekse, zamanında uygun önlemler alınmalıdır. Şu tedbirler alınabilir:
▪ Kurutucu madde uzmanlar tarafından rejenere edilmelidir ve sızdırmaz
ambalaj yeniden oluşturulmalıdır.
▪ Ambalajlı mal, ambalajdan çıkartılır ve uygun bir depoda (havalandırması
iyi, mümkün olduğu ölçüde tozsuz, havadaki nem oranı mümkün ise <
%50) muhafaza edilir.

4.4 Gönderilerin ambalajdan çıkartılması ve nakliye hasarları
konusunda kontrol edilmesi
▪ BİLGİ! Sızdırmaz ambalajın etkisiz kalması nedeniyle ambalajlı üründe
hasarlar oluşabilir. Sandık, ambalajlı ürünün montajının yapılacağı yere
kadar açılmadan taşınmalıdır. Sızdırmaz ambalajı montajdan hemen önce
açın.
▪

UYARI! Ambalajlı ürünün devrilerek dışarı düşmesi nedeniyle ağır yaralanmalar ve ambalajlı üründe hasarlar meydana gelebilir. Ambalajlı
ürün, dik duran bir sandık içerisinde devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır.

▪ Ambalajlı ürünün ambalajını çıkarın ve durumunı kontrol edin.
▪ Sevk belgesi yardımıyla, aksamların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
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5 Montaj
Bu bölümde, cihazın usulüne uygun monte edilmesi ve bağlanması anlatılmaktadır.

UYARI

Ölüm tehlikesi ve ağır yaralanma tehlikesi!
Gerilim altındaki transformatör ve aynı şekilde yük altında kademe değiştiricisine ait gerilim altındaki bileşenler, tahrikin montajı esnasında ölüm veya
ağır yaralanmalara neden olabilir!
► Tahrikin montajı sırasında transformatörün ve yük altında kademe değiştiricisi bileşenlerinin gerilimsiz olmasını sağlayın.

5.1 Motor tahrikinin transformatöre monte edilmesi
1. 4 saplama (MR teslimat kapsamına dahil değil) transformatör kazanına
monte edilmelidir. Sabitleme mandallarının düzenine ve çapına, Ek [►Alt
bölüm 14, Sayfa 61] içinde yer alan çizimlerden ulaşabilirsiniz.

Resim 5: Saplama

2. Titreşim sönümleyicili motor tahrikinde: Titreşim sönümleyiciyi motor tahrikine tespitleyin.
3. BİLGİ! Mekanik gerilmeler nedeniyle tahrikte hasarlar. Tahriki, tahrikin
tahrik mili açılı redüktörün dik mili ile tam olarak aynı hizaya gelecek şekilde transformatör kazanına gerilmesiz ve dik konumda tespitleyin.
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Tahriki tespitlemek için öngörülen montaj delikleri dış tarafta, koruyucu muhafaza sabitleme kulakçıklarının içinde bulunmaktadır.

Resim 6: Motor tahrikinin tespitlenmesi

4. Motor tahriki koruyucu gövdesinin topraklama cıvatasını transformatör kazanı ile irtibatlayın. Bakır-alüminyum pulu kablo pabucu ve bağlantı mandalı arasına zorlayarak yerleştirin. Bakır-alüminyum pulun alüminyum tarafı, bağlantı mandalına bakmalıdır.

Resim 7: Topraklama cıvatası

5. Ana koruyucu iletken, X1 terminal bloğundaki koruyucu iletken terminaline
bağlanmalıdır (asgari bağlantı kesiti 2,5 mm2).
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Resim 8: Ana koruyucu iletken

5.2 Tahrik milleri ve açılı dişlinin monte edilmesi
Tahrik millerinin ve açılı redüktörün montajı, yük altında kademe değiştiricisinin/değiştiricinin montaj ve işletime alma kılavuzunda açıklanmaktadır.

5.3 Yük altında kademe değiştirici ve motorlu tahrikin
ortalanması
UYARI

Ağır yaralanma ve ölüm tehlikesi!
Motor tahrikinin istenmedik şekilde harekete geçmesi ve elektrik gerilimi nedeniyle ölüm ve ağır yaralanma tehlikesi!
► Bağlantı çalışmalarında başlanmadan önce, motor koruma şalterinin tetiklenmiş olduğu garanti edilmelidir.
► Ayar çalışmaları istisnasız şekilde sadece manuel işletimde gerçekleştirilmelidir.
► Motor tahrikinin manuel şekilde kumanda edilmesi için istisnasız şekilde
sadece öngörülen manuel çevirme kolu kullanılmalıdır.
► Manuel çevirme kolu kilitleme şalterinin motor devresini 2-kutuplu şekilde
kapattığı, ancak kumanda akım devresinin kesilmediği dikkate alınmalıdır.
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BİLGİ

Maddi hasarlar!
Motor tahrikinin usulüne uygun şekilde ortalanmaması nedeniyle yük altında
kademe değiştiricide hasarlar oluşabilir!
► Yük altında kademe değiştirici maksimum 250 kez etkinleştirilmelidir.
250 etkinleştirmeden sonra yağ haznesini tamamen izolasyon yağı ile
doldurun ve seçici ile seçici dişlisindeki kontakların hareket yüzeylerini
izolasyon yağı ile yağlayın.
Yük altında kademe değiştiricisini ve motor tahrikini ortalamak için aşağıda
belirtilen adımlar, DEETAP® DU ve COMTAP® ARS için geçerli değildir.
Motor tahrikinin ve DEETAP® DU veya COMTAP® ARS ünitesinin ortalanması, ilgili işletim kılavuzlarında açıklanmıştır.
Bir yük kademesi değişikliği, kumanda adım göstergesinin bir turuna denktir.
Bu gösterge 33 adet kumanda adımı birimine bölünmüş olup, burada 1 kumanda adımı kademesi motor tahrikinin standart modelinde bir manuel çevirme kolu turuna denk gelmektedir. Değiştirme zamanı, yük altında kademe
değiştiricisinin/değiştiricinin tipine bağlıdır, fakat her zaman kumanda adımı
göstergesi üzerinde gri işaretli bölgenin en geç 2 kumanda adımı birimi kadar önündedir.
Yük altında kademe değiştiricisini ve motor tahrikini ortalamak için aşağıdaki
adımları uygulayın.
1. BİLGİ! Yük altında kademe değiştirici/değiştirici ve motor tahriki, ayar çalışmalarına başlamadan önce ayar konumuna getirilmelidir. Motor tahriki
ve yük altında kademe değiştirici/değiştirici konum göstergelerinin uyumlu
olması sağlanmalıdır. Aksi taktirde yük altında kademe değiştiricide ve
transformatörde hasarlar meydana gelebilir.

Resim 9: Ayar konumu
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2. Motor tahrikinin içine sabitlenmiş olan manuel çevirme kolu, üst kapak levhasındaki mil ucuna takılmalıdır. Bu sırada, motor akım devresini 2 kutuplu şekilde kapatan bir manuel çevirme kolu kilitleme şalteri kumanda edilir.

Resim 10: Manuel çevirme kolu

3. Manuel çevirme kolunu, yük kademesi değişikliğine kadar saat ibresi yönünde döndürün. Manuel çevirme kolu döndürülürken, kumandanın mekanik bir resmini yansıtan kumanda adımı göstergesi dikkate alınmalıdır.

Resim 11: Manuel çevirme kolunun döndürülmesi
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4. Yük kademesi değişikliğinden sonra aynı yönde döndürmeye devam edin
ve ibre, kumanda adımı göstergesindeki gri işaretli bölgesinin orta konumunda duruncaya kadar, halen gerekli olan kumanda adımı birimlerini sayın. Bulunan değer A'yı ve uygulanan dönme yönünü not edin (Örnek:
A=2).

Resim 12: Orta konuma kadar gerekli olan kumanda adımlarını sayın.

5. Belirlenen A değeri, 8 kumanda adımı biriminden büyük olduğunda, kumanda işlemi doğru tamamlanmış olur. Bulunan değer A, 8 kumanda adımı biriminden daha küçük ise, kumanda işlemini tamamlamak için, 8-A kumanda adımı birimi kadar aynı yönde döndürmeye devam edin (Örnek:
8-2=6). Daha sonra, ibre kumanda adımı göstergesindeki gri işaretli bölgenin orta konumunda duruncaya kadar, ters yönde döndürün.

Resim 13: Yük kademesi değişikliğinin tamamlanması

6. Manuel çevirme kolunu, yük kademesi değişikliğine kadar saat ibresinin
tersi yönünde döndürün.
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Resim 14: Manuel çevirme kolunu ters yönde döndürün

7. Yük kademesi değişikliğinden sonra aynı yönde döndürmeye devam edin
ve ibre, kumanda adımı göstergesindeki gri işaretli bölgesinin orta konumunda duruncaya kadar, halen gerekli olan kumanda adımı birimlerini sayın. Bulunan değer B'yi ve uygulanan dönme yönünü not edin (Örnek:
B=5).

Resim 15: Orta konuma kadar gerekli olan kumanda adımı birimlerini sayın.

8. Belirlenen B değeri, 8 kumanda adımı biriminden büyük olduğunda, kumanda işlemi doğru tamamlanmış olur. Bulunan değer B, 8 kumanda adımı biriminden daha küçük ise, kumanda işlemini tamamlamak için, 8-B kumanda adımı birimi kadar aynı yönde döndürmeye devam edin (Örnek:
8-5=3). Daha sonra, ibre kumanda adımı göstergesindeki gri işaretli bölgenin orta konumunda duruncaya kadar, ters yönde döndürün.
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Resim 16: Yük kademesi değişikliğinin tamamlanması

9. A ve B için aynı değerler tespit edilirse, motor tahriki ve yük altında kademe değiştirici kurallara uygun şekilde bağlanmış demektir (maksimum 1
kumanda adımı gibi düşük asimetriye tolerans tanınır). A ve B için farklı
değerler söz konusu ise, A ve B arasındaki fark ikiye bölünerek, C düzeltme değeri belirlenmelidir: C=|(A-B) x 0,5|
Örnek: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Ondalık haneler de dikkate alınmalıdır.

10. Düzeltme değeri |C|, 0,5 kumanda adımı biriminden düşük bir değer ise
daha başka tedbirlere gerek kalmamaktadır. Sürecin devamı için bakınız
Madde 18.
11. Manuel çevirme kolunu, yük kademesi değişikliğine kadar bulunan A veya B değerinin daha büyük olduğu yönde (örnek: saat ibresinin tersi yönünde, çünkü B > A) döndürün.
12. Yük kademesi değişikliğinden sonra, kumanda işlemini doğru sonlandırmak için manuel çevirme kolunu aynı yönde 8 tur daha döndürün.
13. Bağlantı çanaklarını sökerek, motor tahrikini ve dikey tahrik milini birbirinden ayırın. Ayırdıktan sonra, tahrik milini artık döndürmeyin.
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Resim 17: Motor tahrikinin ve dikey tahrik milinin birbirinden ayrılması

14. Motor tahriki, manuel çevirme koluyla aynı dönme yönünde kumanda birimi göstergesindeki C kumanda adımı birimi kadar kumanda edilmelidir
(Örnek: 1,5 kumanda adımı birim).
15. Dikey tahrik milini yeniden monte ederek, motor tahrikini ve yük altında
kademe değiştiriciyi birbirine bağlayın (sıkma torku 9 Nm). Bu sırada açılı redüktörün ve motor tahrikinin tahrik mili ile tahrik çıkış milini artık döndürmeyin.
16. Aynı yönde döndürmeye devam edin ve ibre, kumanda adımı göstergesindeki gri işaretli bölgesinin orta konumunda duruncaya kadar, halen
gerekli olan kumanda adımı birimlerini sayın. Bulunan değer A'yı ve uygulanan dönme yönünü not edin. Belirlenen A değeri, 8 kumanda adımı
biriminden büyük olduğunda, kumanda işlemi doğru tamamlanmış olur.
Bulunan değer A, 8 kumanda adımı biriminden daha küçük ise, kumanda
işlemini tamamlamak için, 8-A kumanda adımı birimi kadar aynı yönde
döndürmeye devam edin (Örnek: 8-4=4). Daha sonra, ibre kumanda adı-

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 TR

TAPMOTION® ED

35

5 Montaj

mı göstergesindeki gri işaretli bölgenin orta konumunda duruncaya kadar, ters yöne döndürün. Bağlantı tekrar yukarıda açıklandığı şekilde
kontrol edilmelidir.
17. Manuel çevirme kolu ile bir yük kademesi değişikliği tamamlandıktan
sonra, kumanda adımı göstergesinin ibresi, gri işaretli bölgenin orta konumunda durmalıdır.

Resim 18: İbre orta konumda

18. Her iki yönde bağlantı çalışmalarının tamamlanmasından sonra, kontrol
için birden faza yük kademesi kumandası gerçekleştirilmelidir ve yük altında kademe değiştirici ile motor tahrikinin kademe eşitliği kontrol edilmelidir.

5.4 Kablo önerisi
Transformatörün çevresinde oluşabilecek elektromanyetik saçılmalar, motor
tahrikinin düzgün çalışmasına zarar verebilir.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH bu nedenle, sinyal kablolarının mümkün
olduğunca ekranlı döşenmesini önerir.

BİLGİ

Cihaz hasar görebilir!
Sinyal kablolarının ekranı üzerinden yapılan elektrik akımı, cihazda hasarlara neden olabilir.
► Motor tahriki ve transformatör arasındaki sinyal kablolarında: Sinyal kablosunun ekran donanımını sadece motor tahrikine bağlayın.
► Diğer tüm sinyal kablolarında: Her iki cihaz arasında potansiyel fark bulunmadığı takdirde ekran donanımını her iki tarafa bağlayın. Potansiyel
fark bulunması durumunda, bu sinyal kablolarında da ekran donanımını
sadece tek taraflı bağlayın.

Akım devresi

Fonksiyon

Kablo tipi

Motor devresi

Besleme

Ekransız, ayrı kablo

Kumanda devresi

Besleme

Ekransız, ayrı kablo

Kumanda kontrolü

Ekranlı

Yüksek/düşük impuls devresi

Ekranlı

Q1 Kapalı etkinleştirme devresi

Ekranlı

36

TAPMOTION® ED

1800138/08 TR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

5 Montaj

Akım devresi

Fonksiyon

Kablo tipi

Denetleme devresi

Sıcaklık sensörü

Ekranlı

Bildirim devreleri

Sinyal aktarımı

Ekranlı

Motor tahrikleri arasında çapraz kablo- Besleme
lama

Ekransız, ayrı kablo

Kumanda kontrolü

Ekranlı

Yüksek/düşük impuls devresi

Ekranlı

Q1 Kapalı etkinleştirme devresi

Ekranlı

Tablo 7: Bağlantı kablosu için öneri

5.5 Motor tahrikinin elektrik bağlantısı

UYARI

Ağır yaralanma ve ölüm tehlikesi!
Gerilim altındaki transformatör ve aynı şekilde yük altında kademe değiştiricisine ait gerilim altındaki bileşenler, bağlantı çalışmaları esnasında ölüm
veya ağır yaralanmalara neden olabilir!
► Aşağıda belirtilen güvenlik tedbirlerine uyulması zorunludur.
Tahrikin, kesinlikle sadece ihtiyaç olması durumunda (servis, bakım, vs.) tesisi komple gerilimsiz duruma getirmek için uygun, tüm kutupları ayıran, tahrike olabildiğince yakın ve harici bir ayırma tertibatına sahip olan akım devrelerine bağlanmasına müsaade edilir.
Ayrıca tahrik, kumanda akımı devresi ve ısıtma akımı devresi için kendi aşırı
akım koruma tertibatı olmadan sadece harici aşırı akım koruma tertibatına
sahip akım devrelerine bağlanabilir. Sigorta, dolaylı temasa karşı koruma
sağlamalıdır. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH firması tarafından önerilen
ve tahrik yakınındaki sigortada, 1,6 A C kullanılmalıdır (ek ısıtıcılı ve
127 V AC/DC altında besleme gerilimli ısıtma devresinde 3,0 A C kullanılmalıdır). Kurulum sonrasında ölçüm yapılarak bu güvenlik kanıtlanmalıdır.
Uygun araçlar IEC 60947-1'e ve IEC60947-3'e uygun ayırma tertibatları olabilir (örn. güç şalteri). Ayırma şalteri tipinin seçiminde, ilgili akım devrelerinin
özellikleri (voltaj, maksimum akımlar) dikkate alınmalıdır. Ayrıca kurulum sırasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:
▪ Ayırma tertibatı, kullanıcının kolay erişilebileceği bir konumda olmalıdır
▪ Ayırma tertibatı, ayrılacak cihaz ve ayrılacak akım devreleri için uygun şekilde işaretlenmiş olmalıdır
▪ Ayırma tertibatı, şebeke hattının bir bileşeni olmamalıdır
▪ Ayırma tertibatı, ana koruyucu iletkeni kesmemelidir
Besleme akımı devrelerinin bağlantıları, farklı bir tanımlama yapılmamışsa,
asgari 2,5 mm2'lik kablo kesiti (AWG 14 [Amerikan Kablo Çapı Standardı]) ile
gerçekleştirilmelidir. Geçerli yerel standartlar ve direktifler ile, besleme hattı
minimum kesitinin yeterli olduğunu kontrol edin.
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Motor tahrikinin gerilim beslemesi, tahrik motoru nominal çalışma akımının 5
- 7 kat değerini bir saniyeliğine sunabilmelidir.
Tahrikte hasarları önlemek için nominal gerilimin maksimum -%20…+%10
gerilim toleransına uyulmalıdır.
Motor tahrikinin elektrik bağlantısını gerçekleştirmek için aşağıda açıklandığı
şekilde hareket edin:
1. Gerilim beslemesini kapatın.
2. Gerilim beslemesini yeniden açılmaya karşı emniyete alın.
3. Gerilimsizliği kontrol edin.
4. Motor tahrikini görülebilir bir şekilde topraklayın ve kısa devre yaptırın.
5. Bitişikte yer alan gerilim altındaki parçaların üzerini örtün veya bariyerlerle
aradaki bağlantıyı kesin.
6. Motor tahrikini dokümantasyon cebinde bulunan devre şemalarına uygun
şekilde bağlayın. Devre şemasında belirtilen besleme gerilimlerini (motor
akım devresi, kumanda akım devresi, ısıtma akım devresi) ve bağlantı düzenlerini dikkate alın.

Resim 19: Örnek: Standart terminal bloğu X1

7. Mikro şalterlerin doğru çalışmasını sağlamak için, motor tahrikinin işletimi
sırasında, Teknik veriler (mikro şalter kapasitesi) [►Alt bölüm 13.1, Sayfa
58] bölümünde yer alan bilgilere uygun şekilde motor tahrikinde mikro
şalterler üzerinden her zaman bir akım geçtiğinden emin olun.
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6 İşletime alma
6.1 Motor tahrikinin işletime alınması
Ön hazırlık
1. Motor tahrikinin birlikte teslim edilen devre şemasına uygun şekilde
bağlandığından emin olun.
2. Tüm koruyucu iletkenlerin usulüne uygun şekilde bağlandığından emin
olun.
3. Ön sigortanın motor tahrikindeki koruma tertibatlarına göre selektif olduğundan emin olun.
4. Motor tahriki ve yük altında kademe değiştiricisinin usulüne uygun şekilde
birleştirildiğinden ve motor tahriki ile yük altında kademe değiştiricisi işletim konumlarının birbiriyle örtüştüğünden emin olun.
5. Manuel çevirme kolunun manuel çevirme kolu deliğinde durmadığından
emin olun.
6. Devre şemasında sunulan tüm bildirim kontaklarının kontrol sisteminde etkin olduğundan ve denetlendiğinden emin olun.
7. Motor koruma şalteri ve kumanda akım devresi sigortasının kapalı olduğundan emin olun.
İşletime alma
1. Motor tahrikinin gerilimini oluşturun.
2. Motor akım devresinin gerilimini ve frekansını X1 terminalinde ölçün ve tip
levhasındaki bilgi ile karşılaştırın. Bilgiler aynı olmalıdır.
3. Opsiyonel olarak kumanda akımı devresinin ayrı beslemesi mevcut olduğunda: Kumanda akımı devresinin gerilimini ve frekansını X1 terminalinde ölçün ve tip levhasındaki bilgi ile karşılaştırın. Bilgiler aynı olmalıdır.
4. Opsiyonel olarak ısıtma akımı devresinin ayrı beslemesi mevcut olduğunda: Isıtma akımı devresinin gerilimini ve frekansını X1 terminalinde ölçün
ve devre şemasındaki bilgi ile karşılaştırın. Bilgiler aynı olmalıdır.
5. Opsiyonel olarak trifaze motorda: Bağlantı terminallerindeki gerilimin sağ
dönüşlü bir faz sırasına sahip olduğundan emin olun.
6. Opsiyonel olarak doğru akımda: Motor geriliminin doğru kutuplara sahip
olduğundan emin olun.
7. Kumanda akım devresi ve ısıtma akım devresi (varsa) için motoru koruma
şalterlerini ve sigortaları takın.
ð Döner çerçevenin arka kısmında, gerilim denetleme ünitesinin LED'i ve
sıcaklık denetleme ünitesinin (varsa) LED'i, yeşil renkte yanmalıdır.
8. Motor tahrikini kapatın ve muhafazası açılmaması için bir asma kilit ile kilitleyin.
ð İşletime alma işlemi tamamlanmıştır.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 TR

TAPMOTION® ED

39

6 İşletime alma

İşletime alma sırasındaki belirsizlikler ve sorunlar için Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ile irtibata geçin.

6.2 Motor tahrikindeki kontroller
UYARI

Elektrik çarpması!
Elektrik gerilimi nedeniyle ölüm ve ağır yaralanma tehlikesi!
► Motor tahrikinin, birlikte teslim edilen devre şemalarına göre doğru
bağlandığından emin olun.
► Besleme geriliminin, motor tahriki teknik verilerine uygun olduğundan
emin olun.
► Kontrollere başlamadan önce her türlü temasın herhangi bir tehlikeye yol
açmayacağından emin olun. Yük dişlisi muhafaza plakası monte edilmiş
olmalıdır. Motor ve döndürme çerçevesi kapalı durumda olmalıdır.
► Motor tahrikinin ve yük altında kademe değiştiricisinin/değiştiricinin kurallara uygun şekilde bağlanmış olduğu ve her işletim konumunda yük altında kademe değiştiricisi/değiştirici ve motor tahriki arasında kademe eşitliği garanti edilmelidir.
Kontroller ile ilgili açık olmayan hususlar söz konusu ise lütfen Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ile temas kurun.

6.2.1 Doğur elektriksel kapatmanın kontrolü
1. Motor tahrikinde döner düğme S3 kumanda edilerek geçiş yapılmalıdır.
2. Geçiş yapıldıktan sonra kumanda adımı göstergesine ait ibrenin gri işaretli
bölge içerisinde durup durmadığını kontrol edin.
3. Kontrol her iki dönme yönü için gerçekleştirilmelidir.

6.2.2 Yük altında kademe değiştiricisinin/yüksüz çalışan kademe
değiştiricisinin ve motor tahrikinin mekanik ve elektrikli nihai
konum sınırlandırılması kontrol edilmelidir.
1. Motor tahriki döner düğme S3 kumanda edilerek sondan önceki işletim konumuna kadar kumanda edilmelidir.
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Resim 20: Döner düğme S3

2. Motor tahrikinin kapısını açın ve Q1 motor koruma şalterini kapatın (pozisyon O).
3. Motor tahriki manuel çevirme kolu ile son işletim konumuna kadar kumanda edilmelidir. Son işletim konumuna erişilmezse, yük altında kademe
değiştiricisinin/değiştiricinin ve motor tahrikinin arasındaki bağlantı kontrol
edilmelidir.
4. Motor tahriki manuel çevirme kolu ile motor tahriki mekanik olarak bloke
duruma gelene kadar aynı yönde döndürülmeye devam edilmelidir.
5. Motor tahriki manuel çevirme kolu ile kumanda adımı göstergesi orta konumuna kadar geri döndürülmelidir.
6. Manuel çevirme kolu yerinden çıkartılmalıdır.
7. Q1 motor koruma şalterini açın (pozisyon I).
8. Motor tahrikinin S3 tarafından diğer kumanda işlemlerinde Madde 1 altında belirtilen kumanda yönü ile aynı yönde artık harekete geçmediği kontrol edilmelidir.
9. Her iki nihai konum için kontrol gerçekleştirilmelidir.

6.2.3 Motor koruma şalteri tetiklemesinin kontrol edilmesi
Motor koruma şalteri tetiklemesini kontrol etmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
ü Q1 motor koruma şalteri açıktır (pozisyon I).
1. Motor koruma şalterini tetiklemek için X1:14 - X1:15 Q1 KAPALI bağlantısını kapatın.
ð Motor koruma şalteri tetiklenir (pozisyon O). Motor koruma şalteri tetiklenmediğinde Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ile irtibat kurun.
2. Motor koruma şalterini tekrar açın (pozisyon I).
ð Motor koruma şalterinin tetiklemesi kontrol edilmiş olur.
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6.3 Transformatördeki kontroller
Kontroller ile ilgili açık olmayan hususlar söz konusu ise lütfen Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ile temas kurun.

6.3.1 Transformatörde yapılacak yüksek gerilim kontrolleri
Transformatör üzerinde yüksek gerilim kontrollerini gerçekleştirmeden önce,
aşağıdaki noktalara dikkat edin:
▪ Yük altında kademe değiştiricinin yağ haznesinin tamamen izolasyon sıvısı ile dolu olduğundan emin olun.
▪ Yük altında kademe değiştiricinin tüm koruyucu donanımların düzgün çalıştığından ve işletime hazır olduğundan emin olun.
▪ Motorlu tahrik koruyucu muhafazasındaki topraklama bağlantılarında ve
koruyucu muhafaza sabitlemelerinde boya olmamasına dikkat edilmelidir.
▪ Yüksek gerilim kontrolü sadece motor tahriki kapakları kapalıyken gerçekleştirilmelidir.
▪ Aşırı yüksek gerilim nedeniyle hasarların oluşmasını önlemek için, motor
tahrikinin içindeki elektronik bileşenlere giden harici bağlantılar ayrılmalıdır.
▪ Motor tahrikinin besleme gerilimini bağlamak için, sadece koruyucu muhafazanın tabanındaki hat girişi için öngörülen kablo geçişleri kullanılmalıdır.
▪ Tüm toprak bağlantı hatları merkezi bir bağlantı noktasında birleştirilmelidir (uygun bir referans topraklaması yapılandırılmalıdır).
▪ Yüksek gerilim kontrolünden önce tüm elektronik yapı parçalarını ayırın.
Kablo tesisatının izolasyon kontrolünden önce, dayanma gerilimi < 1000 V
olan tüm cihazlar sökülmelidir.
▪ Kontrol için kullanılan hatlar yüksek gerilim kontrolünden önce sökülmelidir, çünkü bunlar anten etkisine sahiptir.
▪ Ölçüm ve veri hatlarının, enerji kablolarından mümkün olduğunca ayrı döşenmesine dikkat edin.
Eğer olası tehlikelerle ilgili halen şüpheleriniz varsa, üreticiyle iletişime geçin.

6.3.2 Transformatör kablo tesisatındaki izolasyon kontrolleri
Transformatör kablo tesisatındaki izolasyon kontrolleri için aşağıda belirtilen
hususları dikkate alın:
Motor tahriki izolasyon açısından kontrol edilmiş şekilde teslim edilir.
► Tahrikler, transformatör kablo tesisatı için izolasyon kontrolünden önce
kontrol edilecek hattan ayrılmalıdır, böylece motor tahrikinin içinde monte
edilmiş olan bileşenler için yüksek yüklenmeler hariç tutulabilir.
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6.4 Transformatörün kurulum yerine nakledilmesi
Transformatörün taşınması için tahrik ünitesi sökülmesi gerekiyorsa, aşağıda
açıklandığı şekilde hareket edin:
1. Tahrikin ve yük altında kademe değiştiricinin/değiştiricinin/ARS'nin ayar
konumunda olmasını sağlayın.
2. Tahriki sökün.
3. Yük altında kademe değiştirici/değiştirici/ARS ayrılmış haldeyken, tahriki
kumanda etmeyin ve çıkış milini döndürmeyin.
4. Ayrılmış yük altında kademe değiştiriciyi/değiştiriciyi/ARS'yi kumanda etmeyin ve bunların tahrik milini döndürmeyin.
5. Tahriki MR teslimat ambalajının içerisinde kurulum yerine taşıyın.
6. Kurulum yerinde tahrik ve tahrik milini transformatöre ilgili kılavuzlara göre
takın ve doğru şekilde birleştirilip ortalandığını kontrol edin.

6.5 Transformatörün kurulum yerinde devreye alınması
BİLGİ

Motor tahrikinde hasarlar!
Motor tahrikinin koruyucu muhafazasında yoğuşma suyu nedeniyle motor
tahrikinde hasarlar oluşur.
► Motor tahrikinin koruyucu muhafazası her zaman sızdırmaz şekilde kapatılmalıdır.
► Sistemin ilk işletime alınmasından önce 8 haftadan uzun bir süre bekletilmesi durumunda, yoğuşmayı önleyici ısıtma sistemini motor tahrikine
bağlayın ve işletime alın. Şayet bu mümkün değilse, koruyucu muhafazanın içine yeterli miktarda kurutucu madde yerleştirin.

BİLGİ

Yük altında kademe değiştiricide ve motor tahrikinde hasarlar!
Konum bildirim donanımının amacına uygun kullanılmaması nedeniyle, motor tahrikinde ve yük altında kademe değiştiricide hasarlar söz konusu olabilir.
► Konum bildirim modülü bağlantı noktalarına kesinlikle sadece Konum bildirim donanımı için teknik veriler [►Alt bölüm 13.2, Sayfa 58] bölümünde belirtilen akım devrelerin bağlanmasına müsaade edilir.
► Motor tahriki içindeki konum bildirim donanımının kumanda anı, yük kademesi değiştirme kumandasının kumanda anını temsil etmemektedir.
Bu, yük altında kademe değiştiricinin tipine bağlıdır. Motor tahriki ve harici
donanımlar (örn. transformatör güç şalterleri) arasında kilitleme devrelerinin projelendirilmesi sırasında, bu durum dikkate alınmalıdır.
► Bu nedenle harici denetleme, kilitleme ve kumanda amaçları için konum
bildirim donanımı değil, bunun yerine devre şemasında belirtilen ''İşletimde kademe değiştirici'' hareket kontağı kullanılmalıdır.
1. Motor tahrikini işletime alın [►Alt bölüm 6.1, Sayfa 39].
2. Motor tahrikinin düzgün çalıştığından emin olun [►Alt bölüm 6.2, Sayfa
40].
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3. Transformatörü işletime alın.
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7.1 Motor tahrikinin uzaktan kumanda edilmesi
Motor tahrikini normal işletimde uzaktan etkinleştirin.
Etkinleştirme işlemini örn. TAPCON® serisi voltaj regülatörü ile bir kerelik
kumanda sinyali ile gerçekleştirebilirsiniz.
Bu ayarlama süreci, kumanda süreci esnasında başka kumanda impulsların
verilmesinden bağımsız olarak zorunlu şekilde sonlandırılmaktadır. Standart
modelde yeni bir kumanda ancak tüm kumanda cihazları sükûnet konumuna
ulaştıktan sonra mümkün olmaktadır.
Gerilim kesintisi durumunda yapılması gerekenler
Kademe değiştirme sırasında gerilim kesildiği takdirde, motor tahriki gerilim
beslemesi tekrar sağlandıktan sonra başlanan kademe değişimini sonlandırır.

7.2 Motor tahrikinin yerinde kumanda edilmesi
Motor tahrikini, özel durumlarda (örn. bakım çalışmalarında) S3 döner
düğme ile de elektrik yoluyla yerinde etkinleştirebilirsiniz.
İstisnai durumlarda manuel çevirme koluyla etkinleştirme sağlanabilir. Ayrıntılar sonraki bölümde yer almaktadır.
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7.3 Motor tahrikinin manuel çevirme koluyla kumanda edilmesi
UYARI

Patlama tehlikesi!
Motor tahrikinin izin verilmeyen şekilde manuel çevirme kolu ile etkinleştirilmesi, ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.
► Transformatörde veya yük altında kademe değiştiricide/değiştiricide hata
olduğunu tahmin ediyorsanız, transformatör etkinleştirilmeden önce motor
tahrikini kesinlikle elektrik yoluyla veya manuel çevirme kolu ile devreye
almayın.
► Elektrik yoluyla başlatılan, ancak tamamlanmayan kademe değişimini kesinlikle manuel çevirme kolu ile tamamlamayın.
► Manuel çevirme kolu zor hareket ettiği takdirde daha fazla hareket ettirmemeniz gerekir.
► Motor tahrikinin manuel çevirme koluyla kumanda edilmesi durumunda,
kolu kesinlikle dönüş yönünün tersine çevirmeyin.
► Yük altında kademe değiştiricinin/değiştiricinin usulüne uygun durumda
olmadığına veya motor tahrikindeki hata nedenine dair her türlü tereddüt
durumunda, hemen Maschinenfabrik Reinhausen GmbH teknik servisine
başvurun.
► Motor tahrikinin manuel şekilde kumanda edilmesi için sadece motor tahrikine sabitlenmiş manuel çevirme kolu kullanılmalıdır.
Hata gidermeye ilişkin bilgiler "Arıza giderme" [►Alt bölüm 8, Sayfa 48]
bölümünde yer almaktadır.
Normal işletim
Normal işletimde manuel çevirme kolu ile kumanda etmeye gerek yoktur.
Manuel çevirme kolu, kurulum sırasında veya transformatör mekanizmasındaki kontrollerde gereklidir.
Motor tahrikinin manuel çevirme kolu ile kumanda edilmesine, transformatörde veya yük altında kademe değiştiricide/değiştiricide arıza mevcut olmadığında ve önceki kademe değişimi doğru şekilde tamamlandığında, örn. bakım çalışmaları gibi transformatörün elektrik bağlantısı kesildiğinde izin verilmektedir.
Acil işletim istisnası
Motor tahrikinde arıza bulunmasına rağmen gerilim altında bulunan transformatörde acil kademe değişimi gerekli olduğunda acil işletim söz konusudur.
Bu durumda mutlaka yukarıda belirtilen uyarıları dikkate alın.
Motor tahrikinin manuel çevirme koluyla kumanda edilmesi
Manuel çevirme koluyla kademe değiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
1. Motor tahrikine ait koruyucu muhafazanın kapısını açın.
2. Q1 motor koruma şalterini kapatın (pozisyon 0).
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3. Motor tahrikinin içine sabitlenmiş olan manuel çevirme kolu, üst kapak levhasındaki manuel çevirme kolu deliğine takılmalıdır.
ð Dahili manuel çevirme kolu kilitleme şalteri, motor akım devresini 2 kutuplu şekilde keser. Kumanda akım devresi kesilmez.
4. BİLGİ! Doğru biçimde sonlandırılmayan kademe değişimi kademe değiştiricide hasarlara yol açar. Manuel çevirme kolunu, ibre kumanda adımı
göstergesinde bir tam tur atıp kumanda adımı göstergesindeki gri işaretli
bölgenin orta konumunda duruncaya kadar çevirin.
ð Kademe değiştirme tamamlanmış olur.
5. Manuel çevirme kolunu çıkarın ve tekrar tutucuya takın.
6. Q1 motor koruma şalterini açın (pozisyon I).
7. Motor tahrikine ait koruyucu muhafazanın kapısını kapatın.
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8 Arıza giderme
8.1 Güvenlik bilgileri
UYARI

Ölüm tehlikesi ve ağır yaralanma tehlikesi!
Yük altında kademe değiştiricide/değiştiricide, boru sisteminde, hava kurutucunun aralıklarında bulunan patlayıcı gazlar, ayrıca etrafa saçılan parçalar
ve sıçrayan sıcak yağ nedeniyle ölüm tehlikesi ve ağır yaralanma tehlikesi!
► Bir koruma tertibatı tepki verdiğinde veya bir hata ihtimali bulunduğunda,
öncelikle transformatörü, yük altında kademe değiştiricisini/değiştiriciyi ve
motor tahrikini kontrol edin. Transformatörde gerilim mevcut olduğunda,
motor tahrikini elektrik veya manuel çevirme kolu yardımıyla kesinlikle kumanda etmeyin.
► Sistemi, ancak arıza giderme işlemleri tamamlandıktan sonra işletime
alın.
► Çalışmaların yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yürütülmesini
sağlayın.
► Uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.
► Yakın çevrede açık ateş, sıcak yüzeyler veya kıvılcımların (örneğin statik
yüklenme nedeniyle) olmadığından ve oluşmadığından emin olun.
► Yük altında kademe değiştiricinin/değiştiricinin tüm emniyet tertibatlarının
işletime hazır olduğundan emin olun.
► Yük altında kademe değiştirici yağ haznesinin kılavuza uygun şekilde yağ
ile dolu olduğundan emin olun.
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8.2 Genel uyarılar
Hata kolay giderilen türden bile olsa her arızayı kayıt altına alın.
Yerinde kolayca giderilemeyen yük altında kademe değiştirici/değiştirici veya
motor tahriki arızalarında ve koruma tertibatlarının tepki vermesi durumunda,
yetkili MR temsilcisine, transformatör üreticisine ya da doğrudan bize haber
verin:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Teknik servis
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Almanya
Telefon: +49 94140 90-0
Faks: +49 9 41 40 90-7001
E-posta: service@reinhausen.com
İnternet: www.reinhausen.com

8.3 Motor tahriki çevresinde arıza
Sorun

Önlem

Motor tahrikinde pozisyon değişmesine
rağmen, transformatörde gerilim değişmedi

▪ MR ile iletişime geçin

Kademe konumu değiştirilirken, tahrik
milinden veya motor tahrikinden gürültü
geliyor

▪ Motor tahrikinin "Montaj" [►Alt bölüm
5, Sayfa 27] bölümüne göre doğru şekilde monte edilmesini sağlayın.
▪ Tahrik milinin koruma kapağı ile birlikte, yük altında kademe değiştirici/
değiştirici işletim kılavuzuna uygun
şekilde monte edilmesini sağlayın.

Tablo 8: Motor tahriki çevresinde arıza

8.4 Kademe değişimi tamamlanmadığında motor tahrikinde
arıza
Motor tahriki çalışmaz halde durduğunda ve kumanda adımı göstergesinde
ibre gri işaretli alanda yer almadığında (bkz. bölüm "Gösterge alanı" [►Alt
bölüm 3.4.1, Sayfa 18], pozisyon 3), kademe değişimi doğru şekilde tamamlanmamıştır.
Bu duruma kalıcı olarak izin verilmemektedir ve en kısa sürede sorun
giderilmelidir. Arızayı hemen gideremediğiniz takdirde, transformatörü kapatmanız gerekir. En kısa sürede Maschinenfabrik Reinhausen GmbH teknik
servisi ile irtibata geçin.
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Motor tahrikinde arızayı hemen algıladığınızda, arızayı aşağıdaki tabloya uygun şekilde gidermeniz gerekir.
Sorun

Önlem

Motor koruma şalteri Q1 tetiklemesi

▪ Manuel çevirme kolu ile kumanda etmek yasaktır
▪ Q1 şalterini sadece 1 kez açın
▪ Q1 tekrar tetiklenmediğinde ve başka
bir hata mevcut olmadığında, motor
tahriki başlanan kademe değişimini
otomatik olarak bitirir.
▪ Q1 tekrar tetiklendiğinde, başka kademe değişim denemesi yapmayın
ve MR ile irtibata geçin.

Motor tahriki veya motor kumandası bes- ▪ Manuel çevirme kolu ile kumanda etleme geriliminde kesinti
mek yasaktır
▪ Gerilim beslemesinin tekrar oluşturulması
▪ Gerilim beslemesi tekrar sağlandığında, motor tahriki başlanan kademe
değişimini otomatik olarak bitirir.
Motor tahrikinde parça arızası

▪ Manuel çevirme kolu ile kumanda etmek yasaktır
▪ MR ile iletişime geçin

Tablo 9: Kademe değişimi tamamlanmadığında motor tahrikinde arıza

8.5 Kademe değişimi doğru şekilde tamamlandığında motor
tahrikinde arıza
Sorun

Önlem

Motor koruma şalteri Q1 tetiklemesi

▪ Q1 şalterini açın

Motor tahriki veya motor kumandası bes- ▪ Gerilim beslemesinin tekrar oluşturulleme geriliminde kesinti
ması
Motor tahrikinde parça arızası

▪ MR ile iletişime geçin

Tablo 10: Kademe değişimi doğru şekilde tamamlandığında motor tahrikinde arıza

8.6 Arıza durumlarında manuel çevirme kolu ile kumanda etme
Arıza durumlarında manuel çevirme kolu ile kumanda etme
Motor tahrikinde arıza bulunmasına rağmen gerilim altında bulunan transformatörde acil kademe değişimi gerekli olduğunda acil işletim söz konusudur.
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8 Arıza giderme

UYARI

Patlama tehlikesi!
Motor tahrikinin izin verilmeyen şekilde manuel çevirme kolu ile etkinleştirilmesi, ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.
► Transformatörde veya yük altında kademe değiştiricide/değiştiricide hata
olduğunu tahmin ediyorsanız, transformatör etkinleştirilmeden önce motor
tahrikini kesinlikle elektrik yoluyla veya manuel çevirme kolu ile devreye
almayın.
► Elektrik yoluyla başlatılan, ancak tamamlanmayan kademe değişimini kesinlikle manuel çevirme kolu ile tamamlamayın.
► Manuel çevirme kolu zor hareket ettiği takdirde daha fazla hareket ettirmemeniz gerekir.
► Motor tahrikinin manuel çevirme koluyla kumanda edilmesi durumunda,
kolu kesinlikle dönüş yönünün tersine çevirmeyin.
► Yük altında kademe değiştiricinin/değiştiricinin usulüne uygun durumda
olmadığına veya motor tahrikindeki hata nedenine dair her türlü tereddüt
durumunda, hemen Maschinenfabrik Reinhausen GmbH teknik servisine
başvurun.
► Motor tahrikinin manuel şekilde kumanda edilmesi için sadece motor tahrikine sabitlenmiş manuel çevirme kolu kullanılmalıdır.
Manuel çevirme kolu ile kumanda etmeye ilişkin ayrıntılı açıklama, "İşletim"
[►Alt bölüm 7, Sayfa 45] bölümünde yer almaktadır.
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9 İnceleme ve bakım

9 İnceleme ve bakım
Bu bölümde, ürünün incelenmesine ve bakımına ilişkin uyarılar yer almaktadır.

9.1 Koruyucu bakım
Motor tahrikinin koruyucu muhafazasını dıştan nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Koruyucu muhafazayı içten kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.

9.2 İnceleme
Motor tahrikinde, öngörülen zaman aralıkları dahilinde aşağıda belirtilen muayeneleri yapın:
Zaman aralığı

İşlem

Ayrıntı

Transformatördeki kontrol
işleri sırasında

Görsel kontroller

▪ Motor tahrikinin koruyucu muhafazanın contalarını kontrol
edin.
▪ Motor tahrikinin koruyucu muhafazası içine monte edilmiş
olan elektrikli ısıtıcının çalışmasını kontrol edin.
Contalar veya ısıtıcı sorunsuz durumda bulunmadığı takdirde
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH firmasına başvurun.

Yıllık

Motor koruma şalterinin
kontrol edilmesi

ü Q1 motor koruma şalteri açıktır (pozisyon I).
1. Motor koruma şalterini kumanda odasından tetikleyin.
ð Motor koruma şalteri tetiklenir (pozisyon O). Motor koruma şalteri tetiklenmediğinde, motor koruma şalterinin kumanda odası bağlantısını kontrol edin ve gerekirse Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ile irtibat kurun.
2. Motor koruma şalterini tekrar açın (pozisyon I).
ð Motor koruma şalterinin kumanda odasından tetiklenmesi
kontrol edilmiş olur.

Tablo 11: Muayene planı

9.3 Bakım
Motor tahrikinde bakım yapılmasına gerek yoktur. Ancak motor tahrikinin durumu ve sorunsuz şekilde çalışması, yük altında kademe değiştiricisinde/
değiştiricide/ARS'de yapılan her bakımda "Motor tahrikindeki kontroller" bölümüne göre kontrol edilmelidir.
Ayrıca motor tahrikinin bazı bileşenleri (örn. pako şalter, röle, kontaktör), 1
milyon anahtarlama sonrasında yenilenmelidir. Lütfen bu konuyla ilgili Maschinenfabrik Reinhausen GmbH firmasının teknik servisiyle iletişime geçin.
Yük altında kademe değiştiricisi bakımının ve motor tahriki kontrolünün firmamızın teknik servisine yaptırılmasını önemle tavsiye etmekteyiz. Bu şekilde, tüm çalışmaların usulüne uygun yapılmasının yanı sıra, daima her biri en
son teknolojiye ve üretim düzeyine uygun belirli bileşenlerin donatılması da
güvence altına alınmaktadır.

52

TAPMOTION® ED

1800138/08 TR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

9 İnceleme ve bakım

Bakımın ve kontrolün bizim Teknik Servis personelimiz tarafından yapılmaması durumunda, personelin MR tarafından eğitilmiş veya bu çalışmaları
yapmak üzere başka bir şekilde kalifikasyon kazandırılmış olmaları sağlanmalıdır. Bu tür bir durumda, bizdeki bakım dosyasının tamamlanması amacıyla, yapılan bakıma ilişkin bir rapor düzenlemenizi rica ediyoruz. Yedek
parça siparişlerinizde üretim numarasını (bkz. yük altında kademe değiştirici
ve motor tahriki üzerindeki tip levhaları) ve anahtarlama sayısını belirtmenizi
rica ediyoruz.
Teknik servis
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Almanya
Telefon: +49 94140 90-0
Faks: +49 9 41 40 90-7001
E-posta: service@reinhausen.com
İnternet: www.reinhausen.com
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10 Sökme

10 Sökme
Aşağıda, motor tahrikinin güvenli şekilde sökülmesi anlatılmıştır.

UYARI

Ölüm tehlikesi ve ağır yaralanma tehlikesi!
Yük altında kademe değiştiricisinin/değiştiricinin/ARS'nin ve motor tahrikinin
gerilim altındaki bileşenleri, sökme işlemi esnasında ölüm veya ağır yaralanmalara neden olabilir!
► Gerilim beslemesini kapatın.
► Gerilim beslemesini yeniden açılmaya karşı emniyete alın.
► Gerilimsizliği kontrol edin.
► Bitişikte yer alan gerilim altındaki parçaların üzerini örtün veya bariyerlerle aradaki bağlantıyı kesin.
Motor tahrikini sökmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
1. Açılı redüktör ve motor tahriki arasındaki koruyucu boruyu ve dikey tahrik
milini çıkarın.

Resim 21: Koruyucu borunun ve dikey tahrik milinin sökülmesi

2. Kaldırma aracını, motor tahrikinin sabitleme mandallarına bağlayın.
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3. Motor tahriki sabitleme somunlarını çözün.
4.

DİKKAT! Çok küçük halat açısı nedeniyle yaralanmalar ve motor tahrikinde hasarlar! Motor tahrikini kaldırma aracı yardımıyla sökün ve indirin.
Bu sırada, kaldırma aracının halat açısı, yatay düzleme göre 45°'lik
değerin altına düşmemelidir.

Resim 22: Kaldırma aleti

ð Motor tahriki sökülmüş olur.
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11 Bertaraf

11 Bertaraf
Bertaraf için ürünün kullanıldığı ülkede geçerli ulusal bertaraf yönetmeliklerini dikkate alın.
Sökme ve bertaraf ile ilgili sorularınız olduğunda, lütfen Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH teknik servisi ile irtibata geçin.
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12 Özel motor tahriki modelleri
Motor tahriki, standart modelden farklı olarak belirli işletmeye özel gereksinimler için özel model olarak da teslim edilebilir.
Özellik

Motor tahrikindeki özel donanım

VACUTAP® VT

Yeniden hazır olma gecikmesi (60 sn)

Yıldız - Üçgen değiştirme kumandası için Yıldız-Üçgen denetimi
ön seçim elemanlı yük altında kademe
değiştiricisi
Fırın işletimi, elektroliz işletimi

''Adım kumanda tutumu olmayan kumanda'' için ek girişler

Yük altında kademe değiştiricisi için sıcaklık kontrol tertibatı

Kumanda devresi için kesme kontağı
olan sıcaklık kontrol tertibatı

Azami işletim konumlarının arttırılması

70 işletim konumu için kumanda dişlisi +
yük kademesi konum göstergesi
105 işletim konumu için kumanda dişlisi
+ yük kademesi konum göstergesi

Özel yük altında kademe değiştiricisi düzeni: ABC kumandası

ABC kumandası için kumanda dişlisi

Ortam sıcaklığı:

Dışta kullanım elemanları

-40…-25 °C

Isıtma devresi olmadan tüm akım devrelerinin kapatılması için ana şalter
Termostat kumandalı ek ısıtma sistemi
Kullanılan yağa bağlı olan sıcaklık kontrol tertibatı

Ortam sıcaklığı:

Dışta kullanım elemanları

-60…-40 °C
▪ En fazla 1000 kumanda

Isıtma devresi olmadan tüm akım devrelerinin kapatılması için ana şalter

▪ ED 100 tipi için

Termostat kumandalı ek ısıtma sistemi
Kullanılan yağa bağlı olan sıcaklık kontrol tertibatı
Yük dişlileri için ek ısıtıcı

Ortam sıcaklığı:

Modifiye ısıtıcı kumandası

+50…+60 °C

Gölgelik
Özel opsiyonlar talebe bağlıdır

Yük altında kademe değiştirici gecikmesi Transformatörün çalıştırılması sırasında
(switching delay function)
yük altında kademe değiştirici gecikmesi
Tablo 12: Özel modeller
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13 Teknik veriler
13.1 TAPMOTION® ED Teknik Veriler
Teknik veriler standart modele uygundur ve teslim edilen modelin verilerinden farklı olabilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Motor tahriki

ED 100-S/L

Motor gücü

ED 200-S/L

0,75 kW

Motor akım devresi gerilim beslemesi
Akım

2,0 kW

2,2 kW

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

yakl. 5,2 A

Frekans

yakl. 6,2 A

50 Hz

Senkron hız (devir sayısı)

1500 1/dk

Kumanda başına tahrik mili devri

16,5

Kademe kumandası başına çalışma süresi
Tahrik milindeki nominal tork

yakl. 5,4 sn
45 Nm

Kumanda başına manuel çevirme kolu devri

90 Nm
33

Azami işletim konumlarının adedi

125 Nm
54

35

Kumanda akımı devresi ve ısıtma akımı devresi gerilim beslemesi

AC 230 V

Kumanda akım devresinin güç çekişi (kumanda/
işletim)

100 VA/25 VA

Isıtma gücü

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

Mikro şalterlerin kapasitesi

Kumanda kapasitesi: 100 W
Alternatif gerilim/akım gücü: 250 V AC 100 mA…4 A
Doğru gerilim/akım gücü: 220 V DC 10 mA…250 mA

Yabancı cisimlere ve suya karşı koruma

DIN EN 60529 gereğince IP 66

Toprağa karşı kontrol gerilimi

2 kV/60 sn

Ağırlık

Azami 130 kg

Tablo 13: TAPMOTION® ED Teknik Veriler

13.2 Konum bildirim donanımı için teknik veriler
Direnç modeli olarak konum bildirim modülü
Standart direnç: Kademe başına 10,0 Ω (0,6 W, +/-%1)
İstenilen işletim konumlarının adedi, yük altındaki dirençlerin adedini belirlemektedir.
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Konum bildirim modülünün belirleyici kayıp performansı 0,6 W'dir, çünkü en
olumsuz durumda sadece tek bir direnç kumanda edilmektedir. Besleme gerilimi DC 220 V'yi aşmamalıdır. Taleplerin daha yüksek olması durumunda
Maschinenfabrik Reinhausen ile temas kurmanızı rica etmekteyiz.
Normalde açık kontak modeli olarak konum bildirim modülü (kesintili
kademe değişikliği)
AC: 250 V, 0,5 A (ohmik yüklenme)
DC: 220 V, 0,2 A (ohmik yüklenme)
Sinyal ve veri işleme için minimal gerilim seviyesi: 24 V
Normalde açık kontak modeli olarak konum bildirim modülü (kesintisiz
kademe değişikliği)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (ohmik yüklenme)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (ohmik yüklenme)
Sinyal ve veri işleme için minimal gerilim seviyesi: 24 V
Normalde açık kontak modeli olarak konum bildirim modülü, 10 A
(kesintisiz kademe değişikliği), sanayi tipi uygulamalar için ara akım
transformatörlerinin kumanda edilmesi için.
AC, DC: 250 V, 10 A (ohmik yüklenme)
Konum bildirim modülü, diyot matrisi
DC: 220 V, 0,2 A (ohmik yüklenme)
Sinyal ve veri işleme için minimal gerilim seviyesi: 24 V

13.3 Müsaade edilen ortam koşulları
Motorlu tahrik modeli

Çalışma sıcaklığı

Saklama sıcaklığı

Standart

-25…+50 °C

-50…+70 °C
-50…-40 °C sıcaklık aralığında ısıtıcı kesintisiz
olarak çalışmalıdır

ISM ile standart

-25…+50 °C

-25…+70 °C

Termostat kontrollü ek ısıtıcı ile
arktik

-40…+50 °C

-60…+70 °C
-60…-40 °C sıcaklık aralığında tüm ısıtıcılar kesintisiz olarak çalışmalıdır

ISM ile termostat kontrollü ek ısıtı- -40…+50 °C
cı ile arktik

-40…+70 °C

Termostat kontrollü ek ısıtıcı ve
yük dişlileri için ek ısıtıcı ile arktik

-60…+70 °C

-40…-25 °C sıcaklık aralığında tüm ısıtıcılar kesintisiz olarak çalışmalıdır

-60…+50 °C

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Motorlu tahrik modeli

Çalışma sıcaklığı

Saklama sıcaklığı

HiTemp

-25…+60 °C

-40…+70 °C

ISM ile HiTemp

-25…+55 °C

-25…+70 °C

Tablo 14: Müsaade edilen ortam koşulları
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