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Tato technická dokumentace obsahuje podrobné popisy bezpečné a
správné montáže výrobku, jeho připojení, uvedení do provozu a kontroly.

Tato technická dokumentace je určena výhradně speciálně vyškolenému a
autorizovanému kvalifikovanému personálu.

1.1 Výrobce
Výrobcem tohoto výrobku je:

Messko GmbH
Průmyslová zóna An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Německo

Telefon: +49 6171 6398-0

E-mail: messko-info@reinhausen.com

Internet: www.reinhausen.com/messko

V případě potřeby získáte na této adrese další informace o výrobku a
vydáních této technické dokumentace.

1.2 Úplnost
Tato technická dokumentace je úplná pouze spolu s následujícími
dokumenty:
▪ obrazový návod
▪ potvrzení objednávky

1.3 Právo na změny
Informace obsažené v této technické dokumentaci jsou specifikacemi
technického charakteru, jež byly schváleny a potvrzeny ke dni jeho vytištění.
Důležité změny budou zapracovány do nového vydání technické
dokumentace.

Číslo dokumentu a verze technické dokumentace jsou uvedeny v zápatí.

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.4 Místo uložení
Tuto technickou dokumentaci spolu se všemi souvisejícími dokumenty
uložte na stále dostupné místo, aby byla v případě potřeby kdykoli
k dispozici.

1.5 Grafické konvence
V tomto odstavci shrnujeme používané symboly a textová zvýraznění.

1.5.1 Význam výstrah
V této technické dokumentaci jsou výstražné pokyny zobrazeny následovně.

1.5.1.1 Výstražné pokyny související s odstavcem
Výstražná upozornění související s odstavcem se týkají celé kapitoly nebo
odstavců, pododstavců nebo několika oddílů v rámci této technické
dokumentace. Výstražná upozornění související s odstavcem jsou
strukturována takto:

 VAROVÁNÍ

Druh nebezpečí!
Zdroj nebezpečí a následky.

► Opatření
► Opatření

1.5.1.2 Vložené výstražné pokyny
Vložené výstražné pokyny se týkají určité části jednoho odstavce. Tyto
výstražné pokyny platí pro menší informační jednotky, jako jsou výstražné
pokyny související s odstavcem. Vložené výstražné pokyny jsou
strukturovány následovně:

 NEBEZPEČÍ!  Instrukce k zamezení nebezpečné situaci.
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1.5.1.3 Signální slova a piktogramy
Používaná signální slova:

Signální slovo Význam

NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci, která způsobí usmrcení nebo
vážné zranění, pokud se jí nezabrání.

VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit usmrcení
nebo vážné zranění, pokud se jí nezabrání.

UPOZORNĚNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit zranění,
pokud se jí nezabrání.

POZOR Označuje opatření k zamezení hmotných škod.

Tabulka 1: Signální slova ve výstražných upozorněních

Před nebezpečími varujeme piktogramy:

Piktogram Význam

Varování před nebezpečným místem

Varování před nebezpečným elektrickým napětím

Varování před hořlavými látkami
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Piktogram Význam

Varování před nebezpečím převrácení

Varování před horkým povrchem

Tabulka 2: Piktogramy ve výstražných upozorněních

1.5.2 Uspořádání informací
Cílem informací je zjednodušení obsahu a přiblížení určitých postupů. V této
technické dokumentaci mají následující strukturu:

Důležité informace.

1.5.3 Koncepce aktivních kroků
V této technické dokumentaci najdete instrukce pro jeden nebo několik
aktivních kroků.

Instrukce pro jeden aktivní krok
Instrukce pro jeden aktivní krok mají v tomto technickém dokumentu
následující strukturu:

Cíl aktivního kroku
ü Předpoklady (volitelně).
► Krok 1 z 1.

ð Výsledek aktivního kroku (volitelný).
ð Výsledek kroku (volitelný).

Instrukce pro několik aktivních kroků
Instrukce pro několik aktivních kroků mají v tomto technickém dokumentu
následující strukturu:
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Cíl aktivního kroku
ü Předpoklady (volitelně).
1. 1. krok

ð Výsledek aktivního kroku (volitelný).
2. 2. krok

ð Výsledek aktivního kroku (volitelný).
ð Výsledek kroku (volitelný).

1.5.4 Druhy písma
V této technické dokumentaci jsou použity následující druhy písma:

Druh písma Použití Příklad

VERZÁLKY Ovládací prvky, spínače ZAP/VYP

[Hranaté závorky] Klávesnice PC [Ctrl] + [Alt]

Tučně Software ovládacích prvků Stiskněte tlačítko
Pokračovat

…>…>… Cesta v nabídce funkcí Parametry > parametry
regulace

Kurzíva Systémová hlášení,
chybová hlášení, signály

Vydán alarm Kontrola
funkce

[► počet stránek]. Křížový odkaz [► 41].

Tabulka 3: Druhy písma
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Tato technická dokumentace obsahuje podrobné popisy bezpečné a
odborné montáže výrobku, jeho připojení, uvedení do provozu, obsluhy a
monitorování.
▪ Jako seznámení s výrobkem si pozorně přečtěte tuto technickou

dokumentaci.
▪ Tato technická dokumentace je součástí výrobku.
▪ Přečtěte si obzvláště bezpečnostní upozornění v této kapitole a

respektujte je.
▪ Dbejte výstražných upozornění v této technické dokumentaci, abyste

předešli nebezpečím souvisejícím s funkcí tohoto výrobku.
▪ Tento výrobek je vyroben v souladu se současným stavem

vědeckotechnického vývoje. Přesto může při jeho používání dojít
k ohrožení zdraví a života uživatele, poškození výrobku a jiným hmotným
škodám souvisejícím s funkcí výrobku.

2.1 Všeobecné informace o bezpečnosti
Všechny osoby, které se podílejí na montáži a uvedení zařízení do provozu,
musí mít dostatečnou odbornou kvalifikaci.

Při nesprávném ovládání nebo zneužití hrozí nebezpečí:
▪ pro zdraví a život
▪ pro zařízení a jiné materiální hodnoty provozovatele
▪ pro efektivní fungování zařízení

2.2 Používání ke stanovenému účelu
Bezúdržbový vysoušeč vzduchu MESSKO® MTRAB® se používá
u transformátorů s olejovou izolací, tlumivek a přepínačů odboček
k odvlhčování vzduchu nasávaného do konzervátorů.

Při používání ke stanovenému účelu, dodržování předpokladů a podmínek
uvedených v této technické dokumentaci a respektování varování
umístěných na výrobku neohrožuje výrobek osoby, materiální hodnoty ani
životní prostředí. To platí po celou dobu jeho životnosti od dodání přes
montáž a provoz až po demontáž a likvidaci.
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Za používání ke stanovenému účelu se považuje splnění těchto požadavků:
▪ Výrobek provozujte podle této technické dokumentace, sjednaných

dodacích podmínek a technických údajů.
▪ Zajistěte, aby všechny potřebné práce prováděl pouze kvalifikovaný

personál.
▪ Dodané přípravky používejte výhradně ke stanovenému účelu a v souladu

s ustanoveními této technické dokumentace.
▪ Řiďte se pokyny souvisejícími s elektromagnetickou kompatibilitou a

technickými údaji, které jsou uvedeny v této technické dokumentaci.

2.3 Používání v rozporu se stanoveným účelem
Za použití v rozporu se stanoveným účelem se považuje takové používání
výrobku, které se liší od popisu v části „Používání ke stanovenému účelu“.
Firma Messko GmbH neručí za škody, které by vznikly nepovolenými nebo
nevhodnými úpravami výrobku. Nevhodné změny na výrobku provedené bez
konzultace se společností Messko GmbH mohou způsobit újmu na zdraví,
hmotné škody a funkční závady.

2.4 Základní bezpečnostní pokyny
Kvůli zamezení nehod, poruch a havárií a také poškození životního prostředí
musí osoba odpovědná za přepravu, montáž, provoz, údržbu a likvidaci
výrobku nebo jeho částí zajistit dodržování těchto zásad:

Osobní ochranné prostředky
Volný nebo nevhodný oděv zvyšuje nebezpečí jeho zachycení nebo
namotání na rotující součásti a nebezpečí uváznutí u vyčnívajících součástí.
Tím vzniká ohrožení zdraví a života.
▪ Používejte veškeré potřebné přístroje a osobní ochranné prostředky

nezbytné pro danou činnost jako např. přilbu, ochrannou pracovní obuv
apod. Dbejte pokynů v části „Osobní ochranné prostředky“ [►Odstavec
2.6, Strana 16].

▪ Nikdy nepoužívejte poškozené osobní ochranné prostředky.
▪ Nikdy nenoste prsteny, řetízky ani jiné šperky.
▪ Dlouhé vlasy noste schované v síťce na vlasy.
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Pracovní oblast
Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou být příčinou nehod a
úrazů.
▪ V pracovní oblasti udržujte pořádek a čistotu.
▪ Zajistěte dobré osvětlení pracovní oblasti.
▪ Dodržujte zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné

v dané zemi.

Ochrana proti výbuchu
Vysoce hořlavé nebo výbušné plyny, páry a prach mohou způsobit silné
výbuchy a požár.
▪ Nemontujte a nepoužívejte výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Bezpečnostní označení
Bezpečnostní označení na výrobku zahrnují výstražné štítky a štítky
s bezpečnostními upozorněními. Jsou důležitou součástí koncepce
bezpečnosti. Bezpečnostní označení jsou znázorněna a popsána v kapitole
„Popis výrobku“.
▪ Dbejte všech bezpečnostních označení na výrobku.
▪ Udržujte veškerá bezpečnostní označení na výrobku kompletní a

v čitelném stavu.
▪ Poškozená nebo chybějící bezpečnostní označení vyměňte.

Okolní podmínky
Kvůli zajištění spolehlivého a bezpečného provozu je nutné výrobek
provozovat pouze při okolních podmínkách uvedených v technických
údajích.
▪ Dodržujte specifikované provozní podmínky a požadavky na místo

instalace.

Změny a přestavby
Nepovolené nebo neodborné změny výrobku mohou způsobit poranění
osob, hmotné škody a také funkční závady.
▪ Změny výrobku provádějte výhradně po konzultaci se společností Messko

GmbH.
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Náhradní díly
Náhradní díly neschválené společností Messko GmbH mohou způsobit
poranění osob a hmotné škody na výrobku.
▪ Používejte výhradně náhradní díly schválené výrobcem.
▪ Kontaktujte společnost Messko GmbH.

Práce během provozu
Výrobek se smí používat jen v bezvadném technickém a funkčním stavu.
V opačném případě dochází k ohrožení zdraví a života.
▪ Pravidelně kontrolujte funkčnost bezpečnostních zařízení.
▪ Pravidelně provádějte prohlídky popsané v této technické dokumentaci.

2.5 Kvalifikace personálu
Osoba odpovědná za montáž, uvedení do provozu, obsluhu a revize musí
zajistit dostatečnou kvalifikaci personálu.

Kvalifikovaný elektrikář
Kvalifikovaný elektrikář disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi
získanými odborným vzděláním a rovněž zná příslušné normy a předpisy.
Kromě toho se kvalifikovaný elektrikář vyznačuje těmito schopnostmi:
▪ Kvalifikovaný elektrikář sám rozpozná možná nebezpečí a je schopen

zabránit jejich vzniku.
▪ Kvalifikovaný elektrikář je schopen provádět práce na elektrických

zařízeních.
▪ Kvalifikovaný elektrikář absolvoval speciální školení pro pracovní

prostředí, ve kterém vykonává svou činnost.
▪ Kvalifikovaný elektrikář musí splňovat ustanovení platných zákonných

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Osoby zaškolené v oboru elektrotechniky
Osoba zaškolená v oboru elektrotechniky je osoba poučená a zaučená
kvalifikovaným elektrikářem v oblasti úkolů jí svěřených, možných nebezpečí
hrozících při nesprávném postupu a také ochranných zařízení a opatření.
Osoba zaškolená v oboru elektrotechniky pracuje výhradně pod vedením a
dohledem kvalifikovaného elektrikáře.
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Pracovník obsluhy
Pracovník obsluhy používá a obsluhuje výrobek v rámci této technické
dokumentace. Je provozovatelem poučen a vyškolen o speciálních úkolech
a možných nebezpečích hrozících při nesprávném postupu.

Technický servis
Naléhavě doporučujeme svěřit provádění oprav a rovněž dodatečnou
montáž vybavení našemu technickému servisu. Ten zajistí odborné
provedení všech prací. Pokud opravu neprovádí náš technický servis, je
třeba zajistit, aby byl příslušný personál vyškolen a autorizován společností
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Německo

Telefon: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001

E-mail: service@reinhausen.com 
Internet: www.reinhausen.com

2.6 Osobní ochranné prostředky
Při práci je potřebné k minimalizaci ohrožení zdraví nosit osobní ochranné
prostředky.
▪ Během práce vždy noste ochranné prostředky potřebné pro příslušnou

práci.
▪ V žádném případě nepoužívejte poškozené ochranné prostředky.
▪ Dodržujte pokyny týkající se osobních ochranných prostředků umístěné

v pracovní oblasti.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Ochranné prostředky, které je třeba vždy používat

Pracovní ochranný oděv
Přiléhavý pracovní oděv s nízkou odolností proti
roztržení, s úzkými rukávy a bez odstávajících
částí. Převážně slouží k ochraně před
zachycením pohyblivými částmi stroje.

Bezpečnostní obuv
K ochraně před těžkými padajícími díly a
uklouznutím na kluzkém podkladu.

Speciální ochranné prostředky v případě zvláštních podmínek
prostředí

Ochranné brýle
K ochraně očí před odlétávajícími díly a
vystřikujícími kapalinami.

Ochranný obličejový štít
K ochraně obličeje před odlétávajícími díly a
vystřikujícími kapalinami nebo jinými
nebezpečnými látkami.

Ochranná helma
K ochraně před padajícími a odlétávajícími díly a
materiálem.



2 Bezpečnost

18 6820378/03 CS

Ochrana sluchu
K ochraně před poškozením sluchu.

Ochranné rukavice
K ochraně před ohrožením mechanickými a
tepelnými vlivy či elektrickým proudem.
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V této kapitole najdete přehled uspořádání a funkcí výrobku.

Vysoušeč vzduchu se standardně montuje na potrubí pro přívod vzduchu do
konzervátoru a odvod vzduchu z něj pomocí příruby a volitelně pomocí
2 bočních montážních tyčí.

3.1 Obsah dodávky
Obsahem dodávky jsou tyto komponenty:
▪ vysoušeč vzduchu MTRAB®
▪ příruba DIN včetně montážní sady a těsnění nebo příruba se 4 otvory

nebo příruba RM se 2 otvory (vše volitelně)
▪ provozní návod
▪ obrazový návod
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3.2 Konstrukce/provedení

Obrázek 1: Konstrukce
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1 DB100 2 Příruba RM se 2 otvory*) (podle
DIN 2558) včetně těsnění
Centellen WS3820; pouze pro
DB100 (volitelně)

3 Příruba se 4 otvory *) pro 1/2"
šrouby včetně těsnění NBR75
Black (volitelně)

4 Příruba DIN*) (obdobná DIN 42
562-3) včetně těsnění NBR70
podle DIN 5305 a včetně montážní
sady (volitelně)

5 DB200G (ne v provedení Offshore) 6 DB200D

7 DB200 8 Ochranná mříž (volitelně)

9 Boční přídavné upevnění
(volitelně)

*) další příruby se dodávají volitelně
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3.3 Popis fungování
Bezúdržbový vysoušeč vzduchu se používá u transformátorů s olejovou
izolací, tlumivek nebo přepínačů odboček k vysoušení vzduchu nasávaného
do konzervátorů.

Obrázek 2: Přehled

1 Horní vzduchové hrdlo 2 Pojistná matice

3 Montážní příruba
(konfigurovatelná)

4 Matice

5 Senzor teploty a vlhkosti 6 Zemnicí šroub

7 Kabel senzoru a ochrana kabelu
(volitelně)

8 Připojovací svorkovnice (barvu
laku lze konfigurovat)

9 Zásobník na vysoušecí prostředek 10 Dolní kovová příruba

11 Protiprachová trubka s ochrannou
mřížkou proti hmyzu (volitelně)
nebo s ohřevem filtru (volitelně
verze HT)

Vyobrazení různých konstrukčních provedení viz rozměrové výkresy.
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3.4 Připojovací svorkovnice

Obrázek 3: Připojovací svorkovnice

1 LED pro signalizaci stavu 2 Záložní baterie RTC (typ CR2032)

3 Servisní rozhraní USB 4 Testovací tlačítko

5 Nastavení protokolu Modbus
(volitelně)

6 Pojistka

7 Napájecí napětí
100–127 V DC/AC, 50/60 Hz
200–240 V DC/AC, 50/60 Hz

8 Kabelová průchodka
M20×1,5 (mosaz/nerez) nebo
1/2"-14NPT (mosaz)
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9 Signalizační relé 10 Analogový výstup 1 (teplota)
Analogový výstup 2 (vlhkost
vzduchu)
0–20 mA nebo 4–20 mA

11 Rozhraní RS485 (volitelně)

3.5 Ovládání ohřevu silikagelu
Vysoušeč vzduchu MTRAB se dodává s ovládáním Alfa, Beta nebo Gama.

Doporučené oblasti použití pro různé varianty vysoušeče vzduchu jsou
uvedeny v aplikační tabulce (viz [►Odstavec 12.2, Strana 109]).

3.6 Stavové LED
Na přední straně připojovací svorkovnice jsou umístěny 3 LED diody  

, které signalizují stav zařízení.

Obrázek 4: LED diody

1 Provozní ukazatel – zelená LED

2 Regenerační ohřev – žlutá LED

3 Porucha zařízení – červená LED

Vysvětlení různých signalizací stavu zařízení naleznete v kapitole Hlášení
stavu [►Odstavec 9.2, Strana 88].
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3.7 Funkce vlastního monitorování
Vysoušeč vzduchu je vybaven funkcí vlastního monitorování. Výskyt závady
v zařízení je signalizován různým svícením LED diod    na přední
straně připojovací svorkovnice a rovněž prostřednictvím signalizačního relé
„Porucha zařízení“ [►Odstavec 3.4, Strana 23], pol.  . Jsou detekovány
následující závady:
▪ výpadek napájecího napětí
▪ závada ohřevu silikagelu
▪ porucha senzorové jednotky
▪ interní závada
▪ porucha kulového ventilu (pouze u ovládání Gama)

Viz rovněž kapitolu „Hlášení závad a odstraňování poruch“ [►Odstavec 9,
Strana 84].

3.8 Výstupy
Pro centrální shromažďování dat a další zpracování údajů o stavu je
vysoušeč vzduchu vybaven dvěma analogovými proudovými výstupy a
dvěma signalizačními relé.

Analogové výstupy (aktivní):

Měření teploty a vlhkosti vzduchu pomocí senzorů  na horním
vzduchovém hrdle  (viz Popis fungování [►Odstavec 3.3, Strana 22])

Analogový 1 (vlevo) Analogový 2 (vpravo)

Teplota Vlhkost vzduchu

Reléový výstup regenerace (ohřev silikagelu):
1× přepínací kontakt, regenerace aktivní/neaktivní

Reléový výstup závad zařízení
1× přepínací kontakt, Fail Safe

3.9 Ohřev filtru (verze HT) (volitelně)
Pro zajištění funkce zařízení při velmi nízkých teplotách je u verze HT
nerezový filtr vybaven ohřevem. Verze HT je určena pro použití v chladných
oblastech (okolní teplota je nižší než 0 °C nepřetržitě po dobu 20 dnů).
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3.10 Testovací tlačítko
Testovacím tlačítkem lze nuceně provést test zařízení (Testovací tlačítko
[►Odstavec 10.3, Strana 95]).

3.11 Bezpečnostní označení a typový štítek

Obrázek 5: Bezpečnostní označení
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1 Nebezpečí popálení! Viz kapitolu Provoz [►Odstavec 8,
Strana 80]

2 Výstražný symbol na typovém štítku:
Nebezpečí! Dbejte upozornění v provozním návodu
ohledně napájecího napětí; viz typový štítek v kapitole
Uvedení do provozu [►Odstavec 7, Strana 77]

3 Nálepka na protiprachové trubce:
Sejměte ochrannou krytku! Viz část Sejmutí ochranné
krytky [►Odstavec 5.5, Strana 50]
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4.1 Použití
Obal chrání zabalený výrobek během přepravy, při nakládce a vykládce a
během doby skladování tak, aby se jeho stav nezměnil k horšímu. Obal
musí zabalenému výrobku poskytovat dostatečnou ochranu proti přípustným
průvodním jevům přepravy, jako jsou otřesy, nárazy, vlhkost (déšť, sníh,
kondenzovaná voda).

Obal také znemožňuje nepřípustnou změnu polohy zabaleného výrobku
uvnitř obalu.

4.2 Způsobilost, konstrukce a výroba
Zboží je zabaleno do odolné lepenkové krabice nebo odolné dřevěné bedny.
Ty zaručují, že v ní je zásilka bezpečně uložena v předepsané přepravní
poloze a žádnou svou částí se nedotýká ložné plochy dopravního prostředku
ani podlahy či země po vykládce.

Zabalené zboží je v krabici, resp. dřevěné bedně stabilizováno vhodnými
výplněmi, které ho chrání proti nežádoucí změně polohy a otřesům.

4.3 Označení zásilky
Na obalu najdete nálepky a nápisy vyjadřující bezpečný a správný způsob
manipulace při přepravě a skladování. Pro zásilky jiného než nebezpečného
zboží platí následující piktogramy. Tyto značky musí být bezpodmínečně
dodržovány.

Chraňte před
vlhkem

Tímto směrem
nahoru

Pozor, křehké Zde uvažte Těžiště

Tabulka 4: Piktogramy platné pro odesílání

4.4 Přeprava a příjem zásilek a manipulace s nimi
Kromě vibrací je při přepravě nutné počítat také s nárazy. Riziku poškození
je nutné zabránit zajištěním proti pádu, překlopení, převrácení a nárazu.

Pokud se obal převrátí nebo spadne, je třeba nezávisle na jeho hmotnosti
počítat s poškozením.
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Příjemce musí u každé zásilky před převzetím (potvrzením příjmu)
zkontrolovat následující skutečnosti:
▪ úplnost zásilky podle dodacího listu,
▪ vnější poškození všeho druhu.

Kontroly proveďte po vyložení, když jsou kartony nebo přepravní bedny
přístupné ze všech stran.

Viditelné poškození
Objevíte-li při příjmu na zásilce vnější poškození způsobená přepravou,
postupujte takto:
▪ Zjištěné škody ihned poznamenejte do přepravních dokladů a nechte je

podepsat osobou, která vám zásilku doručila.
▪ Jedná-li se o závažné poškození, úplnou ztrátu nebo velmi nákladné

poškození, bezodkladně informujte prodejní oddělení společnosti Messko
GmbH a příslušnou pojišťovnu.

▪ Po zjištění poškození neměňte stav dodaného předmětu, uschovejte
i obalový materiál a vyčkejte, dokud se dopravce nebo pojišťovna
nerozhodnou, zda si zásilku přijdou prohlédnout.

▪ Přímo na místě sepište spolu se zúčastněným přepravcem protokol
o škodní události. To je nezbytné pro uplatnění nároku na náhradu škody!

▪ Podle možností poškození obalu a zabaleného zboží vyfotografujte. To
platí i pro známky koroze na zabaleném zboží způsobené průnikem
vlhkosti (déšť, sníh, kondenzovaná voda).

▪ Bezpodmínečně zkontrolujte i uzavřený obal.

Skryté škody
V případě škod, které objevíte až po příjmu zásilky při vybalování (skryté
škody), postupujte takto:
▪ Pokud možno co nejrychleji telefonicky nebo písemně učiňte

pravděpodobného původce škody odpovědným a sepište protokol
o škodní události.

▪ Přitom respektujte lhůty platné v příslušné zemi. Včas se o nich
informujte.

Postih dopravce (nebo jiného původce škody) je u skrytých škod jen těžko
možný. Škodní událost takového typu má šanci na kladné vyřízení
pojišťovnou pouze tehdy, pokud byl tento postup výslovně zakotven
v pojistných podmínkách.
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4.5 Uskladnění zásilek
Při výběru a zařízení skladiště zajistěte následující:
▪ Produkt i příslušenství uskladněte v originálním obalu až do montáže.
▪ Chraňte skladované zboží před vlhkostí (déšť, zaplavení, voda z tajícího

sněhu a ledu), nečistotami, škůdci, jako jsou krysy, myši, termiti atd., a
před nepovolanými osobami.

▪ Kartony a bedny postavte na palety, fošny nebo dřevěné hranoly za
účelem ochrany před zemní vlhkostí a pro lepší větrání.

▪ Zajistěte dostatečnou nosnost podkladu.
▪ Udržujte příjezdové cesty volné.
▪ Skladované zboží je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby vhodně

zajistit proti bouřce, vydatným dešťovým a sněhovým srážkám atd.

4.6 Další přeprava
Při další přepravě použijte originální balení výrobku.

Pokud výrobek přepravujete na místo finálního určení v namontovaném
stavu, řiďte se následujícími pokyny, aby byl výrobek ochráněn proti
mechanickému poškození vnějšími vlivy.

Požadavky na přepravní obal
▪ Zvolte obal adekvátní pro dobu přepravy nebo skladování s přihlédnutím

ke klimatickým podmínkám.
▪ Zajistěte, aby obal chránil výrobek před namáháním při přepravě, jako

jsou otřesy nebo nárazy.
▪ Zajistěte, aby obal chránil výrobek před vlhkostí z deště, sněhu nebo

kondenzované vody.
▪ Zajistěte, aby obal poskytoval dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby se

zabránilo kondenzaci vody.

4.7 Vybalení
Při vyjímání vysoušeče vzduchu DB100/DB200 z obalu postupujte
následovně:
1. Vyjměte vysoušeč DB100/DB200 z obalu, jak je znázorněno na obrázku.
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2. Položte jej na volnou rovnou plochu tak, aby skleněný válec zásobníku na
vysoušecí prostředek ležel volně.

Obrázek 6: Vyjmutí vysoušeče DB100/DB200

 UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu!
Nesprávné vyjmutí zařízení z přepravního obalu může
způsobit úrazy.

► Vyjměte vysoušeč vzduchu DB200D/DB200G ve dvou nebo pomocí
zvedacího zařízení z přepravního obalu.

► Použijte zvedací zařízení s dostatečnou nosností.
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Při vyjímání vysoušeče vzduchu DB200D/DB200G z obalu postupujte
následovně:
1. Uchopte vysoušeč DB200D/DB200G za spojovací trubku a za obě výpusti

vzduchu, jak je znázorněno na obrázku.

Obrázek 7: Vyjmutí vysoušeče DB200D/DB200G

2. Vysoušeč DB200D/DB200G vyjímejte z přepravního obalu ve dvou.
3. Položte vysoušeč vzduchu na rovnou plochu. Dbejte na to, aby skleněné

válce zásobníků na vysoušecí prostředek ležely volně.

POZOR
Poškození vysoušeče vzduchu
Zařízení se může poškodit nebo převrátit v důsledku postavení na
vzduchovou výpust.
► Neopírejte zařízení za vzduchovou výpust ani je na ni nestavte.
► Zařízení vždy postavte vodorovně.
► Přidržte vysoušeč DB100/DB200 a zajistěte jej proti otáčivému pohybu.
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Obrázek 8: Položení vysoušeče DB100/DB200

Obrázek 9: Položení vysoušeče DB200D/DB200G
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V této kapitole je popsána odborná montáž zařízení.

 UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu!
Nebezpečí úrazu při rozbití skleněného válce zásobníku na
vysoušecí prostředek v důsledku mechanického pnutí nebo
nárazů!

► Kromě osobních ochranných pomůcek, které je třeba nosit vždy, noste
při montáži rovněž ochranné rukavice.

Varianty připojení přírubou DIN, přírubou se 4 otvory a přírubou RM se
2 otvory a rovněž rozměry různých verzí MTRAB jsou uvedeny v kapitole
„Rozměrové výkresy [►Odstavec 13, Strana 111]“.

5.1 Doporučení pro montáž
▪ Instalujte vysoušeč vzduchu MTRAB pokud možno přímo na

transformátor.
▪ Nad vysoušečem MTRAB počítejte s potrubím o délce nejméně 1 m.
▪ Celková délka potrubí od vysoušeče MTRAB k expanzní nádobě by

neměla být větší než 20 m.
▪ Počítejte se stoupáním potrubí nejméně 2°.

Obrázek 10: Délka trubek MTRAB

▪ Vyhněte se použití svislého potrubí.
▪ Zabraňte klesání potrubí mezi vysoušečem MTRAB a expanzní nádobou.
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▪ Vyhněte se instalaci případných zdrojů rušení v potrubí mezi vysoušečem
MTRAB a expanzní nádobou (konvenční vysoušeče vzduchu, zpětné
ventily atd.).

Obrázek 11: Klesání potrubí MTRAB a zdroje rušení

▪ Neinstalujte vysoušeč vzduchu MTRAB paralelně.

Obrázek 12: Paralelní instalace MTRAB
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▪ Neinstalujte vysoušeč vzduchu MTRAB do blízkosti postřikovačů
zaměřených zdola nahoru.

▪ Nečistěte vysoušeč vzduchu MTRAB proudem vody zdola.

Obrázek 13: Postřikovače a tryskající voda

5.2 Kontrola připojovací příruby na transformátoru
1. Zkontrolujte protipřírubu. Ta musí být plochá a rovná. Přípustná odchylka

rovinnosti ≤ 0,2 mm.
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2. Zkontrolujte těsnicí plochu protipříruby. Ta musí být čistá a nepoškozená,
bez poškození povrchu v radiálním směru. Kvalita povrchu těsnicí plochy
musí být vhodná pro použití těsnění.

Obrázek 14: Protipříruba

5.3 Příprava zařízení
POZOR
Poškození vysoušeče vzduchu!
Narušení těsnosti u vysoušeče vzduchu povolením matice na horním
vstupním vzduchovém hrdle!
► Ujistěte se, že není povolené horní šroubení vysoušeč vzduchu.



5 Montáž

38 6820378/03 CS

Obrázek 15: Matice na horním vzduchovém hrdle

Při přípravě vysoušeče vzduchu na montáž postupujte následovně:
1. Sejměte červenou krytku z horního vstupního vzduchového hrdla.
2. Zkontrolujte, že je ve vstupním vzduchovém hrdle těsnění.

Obrázek 16: Ochranná krytka a těsnění

3. Nasaďte dodanou přírubu do horního vstupního vzduchového hrdla.
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POZOR
Nebezpečí hmotných škod
Při použití příruby nevhodné pro hmotnost zařízení může příruba selhat.
► Přírubu RM se 2 otvory používejte výhradně pro model DB100.

Obrázek 17: Použití příruby MTRAB

4. Přišroubujte přírubu rukou (cca 1 Nm) na vysoušeč MTRAB.

Obrázek 18: Přišroubování příruby
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5. Při zvedání vysoušeče DB100/DB200 nahraďte zemnicí šroub šroubem
s okem.

Obrázek 19: Šroub s okem

5.4 Montáž zařízení na protipřírubu
 VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod!
Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod při pádu
břemena!

► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Použijte přepravní prostředky a zvedací zařízení s dostatečnou

nosností.

POZOR
Funkční porucha!
Při výskytu tuku na kontaktních plochách přírub může být spoj netěsný!
► Udržujte kontaktní plochy přírub při montáži bez tuku a čisté.
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5.4.1 Upevnění zvedacího zařízení

POZOR
Poškození vysoušeče vzduchu
Zařízení se může poškodit nebo převrátit v důsledku postavení na
vzduchovou výpust.
► Neopírejte zařízení za vzduchovou výpust ani je na ni nestavte.

Při montáži vysoušeče vzduchu na přírubu postupujte následovně:
1. Ve dvou vysoušeč DB200D/DB200G zvedněte a vztyčte. Každý jednou

rukou přidržujte vzduchovou výpust a druhou rukou spojovací trubku.

Obrázek 20: Zvednutí a vzpřímení vysoušeče DB200D/DB200G
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2. Zvedněte a vztyčte vysoušeč DB100/DB200, jak je znázorněno na
obrázku.

Obrázek 21: Zvednutí a vzpřímení vysoušeče DB100/DB200

3. Připevněte zvedací zařízení ke šroubu s okem, resp. k trubkovému spoji.

Obrázek 22: Zvedací zařízení
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5.4.2 Nasazení těsnění příruby
► Nasaďte těsnění příruby.

Obrázek 23: Těsnění příruby
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5.4.3 Přišroubování přírub

Příruba DIN (volitelně)
1. Přišroubujte vysoušeč MTRAB přes přírubu na protipřírubu transformátoru

(montážní materiál je součástí dodávky).

Obrázek 24: Sešroubování

2. Postupně utáhněte šrouby momentem cca 24 Nm.
3. Postupně utáhněte šrouby momentem cca 48 Nm.
4. Postupně utáhněte šrouby momentem cca 80 Nm.
5. Počkejte pět minut.
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6. Znovu utáhněte šrouby momentem cca 80 Nm.

Obrázek 25: Šrouby příruby DIN

nebo
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Kulatá příruba se 4 otvory (volitelně)
1. Přišroubujte vysoušeč MTRAB přes přírubu na protipřírubu transformátoru

(montážní materiál není součástí dodávky).

Obrázek 26: Šrouby příruby se 4 otvory

2. Utáhněte šrouby cca na 30 % do kříže.
3. Utáhněte šrouby cca na 60 % do kříže.
4. Utáhněte šrouby cca na 100 % do kříže.
5. Počkejte pět minut.
6. Znovu utáhněte šrouby cca na 100 % do kříže.

nebo
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Příruba RM se 2 otvory (volitelně)
1. Přišroubujte vysoušeč MTRAB přes přírubu na protipřírubu transformátoru

(montážní materiál není součástí dodávky).

Obrázek 27: Šrouby příruby RM se 2 otvory

2. Postupně utáhněte šrouby cca na 30 %.
3. Postupně utáhněte šrouby cca na 60 %.
4. Postupně utáhněte šrouby cca na 100 %.
5. Počkejte pět minut.
6. Znovu postupně utáhněte šrouby na cca 100 %.
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5.4.4 Vyrovnání zařízení
Vyrovnání zařízení:
► Zařízení po montáži vyrovnejte podle potřeby dvojitým šroubením.

Obrázek 28: Vyrovnání vysoušeče vzduchu

5.4.5 Utažení dvojitého šroubení
Utáhněte dvojité šroubení na vysoušeči DB100/DB200:
1. Přidržte matici na horním vzduchovém hrdle a utáhněte pojistnou matici

na přírubě momentem 250 Nm.
2. Dbejte na to, aby se při montáži dolní matice neuvolnila ze zařízení.
3. Počkejte 5 minut.
4. Znovu utáhněte horní matici momentem 250 Nm.

nebo

Utažení dvojitého šroubení na vysoušeči DB200D/DB200G:
1. Přidržte šroubení na horním vzduchovém hrdle a utáhněte pojistnou

matici na přírubě momentem 250 Nm.
2. Dbejte na to, aby se při montáži dolní šroubení neuvolnilo ze zařízení.
3. Počkejte 5 minut.
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4. Znovu utáhněte pojistnou matici momentem 250 Nm.

Obrázek 29: Dvojité šroubení na vysoušeči DB200D/DB200G
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5.4.6 Opětovné odstranění zvedacího zařízení
► Opatrně opět odstraňte zvedací zařízení a u modelu DB100/DB200

šroub s okem opět nahraďte zemnicím šroubem včetně podložek.

Obrázek 30: Zemnicí šroub

5.5 Sejmutí červené ochranné krytky
POZOR
Nesprávné fungování vysoušeče vzduchu!
Červená ochranná krytka blokuje při provozu vysoušeče výměnu vzduchu!
► Ujistěte se, že je červená ochranná krytka před uvedením do provozu

sejmuta z protiprachové trubky.

Obrázek 31: Výstražná nálepka na protiprachové trubce
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► Sejměte červenou ochrannou krytku na spodní straně zařízení
z protiprachové trubky.

Obrázek 32: Červená ochranná krytka
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V této kapitole je popsáno správné připojení zařízení k elektrickému
napájení. Před otevřením zařízení mějte na zřeteli následující bezpečnostní
upozornění:

 NEBEZPEČÍ
Zasažení elektrickým proudem!
Ohrožení života elektrickým napětím Při práci uvnitř
elektrických zařízení a na nich vždy dodržujte následující
bezpečnostní pravidla.

► Odpojte zařízení.
► Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí.
► Zajistěte odpojení od napětí všemi kontakty.
► Proveďte uzemnění a zkratování.
► Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte.

POZOR
Poškození zařízení!
Elektrostatický výboj může způsobit poškození zařízení.
► Učiňte opatření, která zamezí vzniku elektrostatického náboje na

pracovních plochách a u pracovníků.

6.1 Elektromagnetická kompatibilita
Přístroj byl vyvinut podle příslušných norem pro EMC.. Aby byly dodrženy
standardy EMC, musí se dodržovat následující instrukce.

6.1.1 Požadavek na elektrickou instalaci v místě zapojení
Při výběru místa instalace dbejte následujících pokynů:
▪ Přepěťová ochrana zařízení musí být účinná.
▪ Uzemnění zařízení musí vyhovovat technickým normám.
▪ Oddělené části zařízení musejí být pospojované vyrovnáním potenciálů.
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6.1.2 Požadavek na elektrickou instalaci v místě provozu
Při instalaci kabeláže v místě provozu dbejte následujících pokynů:
▪ Kabely generující rušení (např. napájecí kabely) a kabely citlivé na rušení

(např. signální kabely) neveďte stejnými kabelovými kanály.
▪ Dodržte vzdálenost mezi kabelem generujícím rušení a kabelem citlivým

na rušení větší než 100 mm (3,94").

Obrázek 33: Doporučené vedení kabelů

1 Kabelový kanál pro kabely
generující rušení

3 Kabelový kanál pro kabely citlivé
na rušení

2 Kabel generující rušení (např.
napájecí kabel)

4 Kabel citlivý na rušení (např.
signální kabel)

▪ V žádném případě přístroj nepřipojujte čtyřžilovým sběrným kabelem.
▪ Pro přenos analogového výstupního signálu použijte stíněný kabel.

6.2 Napájecí napětí
Zařízení se smí připojovat výhradně k elektrickým obvodům, které mají
externí nadproudovou ochranu a všepólové odpojovací zařízení, které
umožňuje v případě potřeby úplné odpojení zařízení od napětí.
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Vhodnými prostředky mohou být odpojovací zařízení vyhovující normám
IEC 60947-1 a IEC 60947-3 (např. výkonový vypínač). Typ odpojovače
vybírejte podle vlastností příslušných elektrických obvodů (napětí, maximální
proud). Dodržujte také tyto zásady:
▪ Odpojovací zařízení musí být pro uživatele snadno přístupné.
▪ Na odpojovacím zařízení musí být označeno odpojované zařízení a

odpojované obvody.
▪ Odpojovací zařízení nesmí být součástí síťového rozvodu.
▪ Odpojovací zařízení nesmí přerušovat hlavní ochranný vodič.

Jistič vedení
Napájecí proudový obvod zajistěte jističem vedení. Jistič vedení musí mít
následující vlastnosti:
▪ Jmenovitý proud: 16 A nebo 20 A
▪ Vypínací charakteristika: C, K, Z

Průřez vodiče
Pro napájecí proudový obvod používejte průřez vodiče, který je v souladu se
zvoleným jističem vedení, minimálně však 1,5 mm2 (AWG 15).

6.3 Doporučené kabely
Při zapojování zařízení dodržujte následující doporučení společnosti Messko
GmbH:
▪ Příliš vysoká kapacita kabelů může bránit reléovým kontaktům v přerušení

kontaktního proudu. V ovládacích obvodech se střídavým proudem
věnujte pozornost vlivu kapacity dlouhých ovládacích kabelů na funkčnost
reléových kontaktů.

▪ Použité připojovací kabely musí být odolné vůči teplotám nejméně +90 °C
(okolní teplota max. +70 °C plus vlastní zahřívání přístroje +20 K).

▪ Použité kabely musí být obtížně hořlavé podle IEC 60332-1-2 nebo podle
UL 2556 VW-1.

▪ Pokud se k zařízení připojuje jak nízké, tak malé napětí, musí být
zajištěno, že v oblasti připojení a v kabelu od sebe budou elektrické
obvody malého a nízkého napětí odděleny dvojitou izolací.



6 Připojení k elektrickému napájení

556820378/03 CS

Kabel*) Svorka Typ kabelu Průřez

Přípojka pro ochranný
vodič 1  (PE) nestíněný >= průřez svorky

napájecího napětí
2 (L+) a svorky 3
(N-)

Zdroj napětí 2 (L/+), 3 (N/-) nestíněný 1,5–4 mm² / AWG
11–15

Signalizační relé
regenerace,
signalizační relé
poruchy zařízení

4, 5, 6, 7, 8, 9 nestíněný 1,5–4 mm² / AWG
11–15

Analogové výstupy:
Analog output 1,
Analog output 2

Svorky 10 až 15 stíněný 1,5–4 mm² / AWG
11–15

RS485 stíněný 0,14–1,5 mm² /
AWG 15–26

Tabulka 5: Doporučení pro připojovací kabely (standardní přípojky)

*) Všechny připojovací kabely musí být zatížitelné jmenovitým napětím
nejméně 300 V;
typ kabelu nestíněný tuhý nebo flexibilní.

6.4 Pokládka a příprava kabelů

Skleněný válec vysoušeče Messko® MTRAB® se během
regenerace může zahřát na teplotu > 90°. Při pokládce kabelů
dbejte na to, aby se kabely nedotýkaly skleněného válce.

Při přípravě kabelů počítejte s polohou přípojek.

Délku ochranného vodiče  (svorka 1) plánujte nejméně
o 50 mm větší než délku kabelů pro napájecí napětí (svorky 2
a 3).
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Při řádné přípravě kabelů postupujte podle následujícího popisu:
1. Otevřete připojovací svorkovnici vysoušeče vzduchu. Při tom povolte

4 neztratitelné šrouby na víku pouzdra. Víko je na levé straně přidržováno
odpruženými panty a lze je vyklopit nalevo. Víko připojovací svorkovnice
je uzemněné zemnicím kabelem.

Obrázek 34: Demontáž víka připojovací svorkovnice

2. Zbavte kabel pro napájecí napětí opláštění a přiřízněte jej tak, aby délka
pramence PE byla o 50 mm větší než pramence pro L a N. Pramence
zbavte izolace v délce 7 mm (1/4").

Obrázek 35: Příprava kabelů
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3. Zbavte opláštění kabel pro relé a analogový výstup a pramence v délce
7 mm (1/4").

4. Povolte levou ze tří kabelových průchodek.

Obrázek 36: Povolení kabelové průchodky
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5. Prostrčte kabel v dostatečné délce kabelovou průchodkou a pryžovým
těsněním a utáhněte kabelovou průchodku tak, aby do připojovací
svorkovnice nemohla z vnějšku vniknout vlhkost.

Obrázek 37: Uzavření kabelové průchodky

POZOR
Funkční porucha
Příliš silné utažení kabelových průchodek může způsobit přerušení kabelů
a zkraty.
► Utahujte kabelovou průchodku momentem 4,5 Nm.

POZOR
Funkční porucha
Pokud jsou kabelové průchodky netěsné nebo chybí, může do zařízení
vniknout nečistota a vlhkost. To snižuje nebo zcela vyřazuje třídu ochrany.
Může se vyskytnout koroze a funkční poruchy.
► Z nepoužité kabelové průchodky sejměte přepravní protiprachovou

krytku a uzavřete kabelovou průchodku zaslepovací vložkou.
► Alternativně nahraďte celou kabelovou průchodku utěsněným

šroubovacím uzávěrem.
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6.5 Připojení napájecího napětí
Při připojování kabelu pro napájecí napětí postupujte následovně:
1. Zasuňte pramenec pro ochranný vodič do svorky 1 (PE) a utáhněte

šroubovou svorku.
2. Zasuňte pramenec pro fázi/kladný pól do svorky 2 (L+) a utáhněte

šroubovou svorku.
3. Zasuňte pramenec pro nulový vodič / záporný pól do svorky 3 (N–) a

utáhněte šroubovou svorku.

Obrázek 38: Připojení napájecího napětí
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6.6 Připojení signalizačního relé regenerace
 VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Signalizační kontakty pro regeneraci a pro poruchu zařízení se
oba smí provozovat buď s odděleným malým napětím (SELV),
nebo s nízkým napětím. Smíšený provoz SELV a nízkého
napětí není z důvodů elektrické bezpečnosti přípustný.

Při připojování kabelu pro přenos signálu pro regeneraci (přepínací kontakt)
postupujte následovně:
1. Zasuňte pramence do svorek 5 a 6 (rozpínací kontakt) nebo 4 a 5

(pracovní kontakt).
2. Utáhněte šroubové svorky.

Obrázek 39: Signální kabel regenerace
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6.7 Připojení signalizačního relé poruchy zařízení
 VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Signalizační kontakty pro regeneraci a pro poruchu zařízení se
oba smí provozovat buď s odděleným malým napětím (SELV),
nebo s nízkým napětím. Smíšený provoz SELV a nízkého
napětí není z důvodů elektrické bezpečnosti přípustný.

Při připojování kabelu pro přenos signálu poruchy zařízení (rozpínací
kontakt, Fail Safe) postupujte následovně:
1. Zasuňte pramence do svorek 7 a 8 (pracovní kontakt) nebo 8 a 9

(rozpínací kontakt).
2. Utáhněte šroubové svorky.

Obrázek 40: Signální kabel poruchy zařízení
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6.8 Připojení analogových výstupů
Analogový 1 Analogový 2

Teplota Vlhkost vzduchu

V případě analogových výstupů se jedná o aktivní výstupy.
Dodržte zatěžovací odpor 0–600 Ω.

Při připojování kabelu pro přenos analogového signálu 1 pro teplotu
postupujte následovně:
1. Zasuňte pramence do svorek 10(CL+) a 11(CL-).
2. Zkruťte stínění (pokud je použito) a zasuňte je do svorky 12.
3. Utáhněte šroubové svorky.

Při připojování kabelu pro přenos analogového signálu 2 pro vlhkost
vzduchu postupujte následovně:
1. Zasuňte pramence do svorek 13(CL+) a 14(CL-).
2. Zkruťte stínění (pokud je použito) a zasuňte je do svorky 15.
3. Utáhněte šroubové svorky.

Obrázek 41: Analogové výstupy 1 a 2
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Analogový výstupní signál je standardně signál 4–20 mA;
(volitelně 0–20 mA).
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6.9 Připojení rozhraní RS485 a konfigurace protokolu Modbus
(volitelně)
Prostřednictvím rozhraní RS485 lze zařízení MESSKO® MTRAB® propojit
se systémem SCADA. To je konstruováno jako čtyřvodičový systém (plně
duplexní), lze je ale integrovat i do dvouvodičového systému (poloviční
duplex).

Osazení rozhraní RS485 pro Modbus RTU

Kontak
t

Čtyřvodičový systém Dvouvodičový systém

1 Rx+ D+

1 Rx- D-

2 Tx-

2 Tx+

Shield Shield

Comm Comm

6.9.1 Čtyřvodičový plný duplex

Obrázek 42: Čtyřvodičový systém
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Při připojování kabelu pro integraci do čtyřvodičového systému postupujte
následovně:
1. Zasuňte pramenec Rx+ do šroubové svorky „1 Rx+“ a utáhněte svorku.
2. Zasuňte pramenec Rx– do šroubové svorky „1 Rx–“ a utáhněte svorku.
3. Zasuňte pramenec Tx– do šroubové svorky „2 Tx–“ a utáhněte svorku.
4. Zasuňte pramenec Tx+ do šroubové svorky „2 Tx+“ a utáhněte svorku.
5. Zasuňte pramenec pro zemní potenciál do šroubové svorky „Comm“ a

utáhněte svorku.
6. Zkruťte stínění, zasuňte je do svorky „Shield“ a utáhněte svorku.

Obrázek 43: Připojení plně duplexního kabelu
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6.9.2 Dvouvodičový poloviční duplex

Obrázek 44: Dvouvodičový systém

Při připojování kabelu pro integraci do dvouvodičového systému postupujte
následovně:
1. Zasuňte pramenec D+ do šroubové svorky „1 D+“ a utáhněte svorku.
2. Zasuňte pramenec D– do šroubové svorky „1 D–“ a utáhněte svorku.
3. Zasuňte pramenec pro zemní potenciál do šroubové svorky „Comm“ a

utáhněte svorku.
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4. Zkruťte stínění, zasuňte je do svorky „Shield“ a utáhněte svorku.

Obrázek 45: Připojení kabelu s polovičním duplexem

6.9.3 Pokyny k připojení na senzorovou sběrnici MR
Volitelně dodávaná funkce Senzorová sběrnice MR umožňuje připojení
digitálních i analogových senzorů k zařízení prostřednictvím protokolu
Modbus RTU. Senzorová sběrnice MR podporuje připojení maximálně
31 senzorů (Modbus Slaves). Zařízení ISM® funguje jako Master.

Ujistěte se, že po senzorové sběrnici MR není připojeno žádné
další zařízení Modbus-Master. Pro každý senzor, který
připojujete prostřednictvím senzorové sběrnice MR, zadejte
jednoznačnou adresu Modbus. Pokud více senzorů používá
stejnou adresu Modbus, může se na senzorové sběrnici MR
vyskytnout porucha.

Při připojování snímačů se řiďte těmito pokyny:
▪ POZOR!  Nebezpečí poškození zařízení nebo snímače. Všechny

snímače připojte k přípojnici pro vyrovnání potenciálů, aby se zabránilo
toku vyrovnávacích proudů po senzorové sběrnici MR.

▪ Senzorová sběrnice MR používá Modbus v konfiguraci se 2 vodiči (2W).
Konfigurace se 4 vodiči (4W) není podporována.
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▪ Snímače musíte připojit stíněným kabelem se 3 vodiči (D0, D1, Common).
Jako datové kabely (D0, D1) se musí použít kroucená dvoulinka (twisted
pair). Dbejte pokynů uvedených v části Doporučené kabely.

▪ Pahýlová vedení od uzlů sběrnice k příslušným účastníkům musí být
kratší než 20 m.

▪ Modul CPU obsahuje zakončovací odpor (120 Ω) u rozhraní COM2.
Namontujte další zakončovací odpor (120 Ω, 0,5 W) na druhém konci
sběrnice.

▪ Modul CPU obsahuje pull up a pull down rezistor (podle specifikace
sběrnice Modbus vždy 680 Ω). Další pull up / pull down rezistory nejsou
nutné.

CPU-COM2

Snímač 1

Snímač x

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

120 Ω

Obrázek 46: Senzorová sběrnice MR
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6.9.4 MESSKO® MTRAB® 2.5
Pokud byste chtěli použít snímač typu MESSKO® MTRAB® 2.5, musíte jej
zásuvnou svorkou RS485 připojit k senzorové sběrnici.

CPU-COM2

MTRAB 2.5

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ | Rx+
D- | Rx-

Comm
Tx-
Tx+

Shield

Obrázek 47: Příklad připojení MESSKO® MTRAB® 2.5 (svorka RS485)
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Na snímači musíte aktivovat provozní režim Poloviční duplex přepnutím
spínače „Duplex mode“ do polohy „HALF“. Pokud je snímač MESSKO®
MTRAB® 2.5 jediný nebo poslední účastník sběrnice, musíte aktivovat
zakončovací odpor snímače přepnutím spínače „BUS termination 120 Ohm“
do polohy „1 = ON“ a „2 = OFF“.

Obrázek 48: Konfigurace Modbus snímače MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Zakončovací odpor: při polovičním
duplexu: 1 = ON, 2 = OFF; při
plném duplexu: 1 = ON, 2 = ON

2 Provozní režim: HALF = poloviční
duplex, FULL = plný duplex

3 Adresa protokolu Modbus
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6.9.5 Nastavení protokolu Modbus

Obrázek 49: Nastavení rozhraní RS485

Režim s polovičním nebo plným duplexem
Při nastavení zařízení MESSKO® MTRAB® pro režim s polovičním duplexem
postupujte následovně:

► Přepněte spínač „Duplex mode“  do polohy „HALF“.

Při nastavení zařízení MESSKO® MTRAB® pro režim s plným duplexem
postupujte následovně:

► Přepněte spínač „Duplex mode“  do polohy „FULL“.

Zakončovací odpor v režimu s polovičním duplexem
Pokud je vysoušeč MESSKO® MTRAB® v režimu s polovičním duplexem
posledním zařízením ve sběrnicovém systému, musí být zařízení zakončeno
120ohmovým odporem. Při tom postupujte takto:

► Přepněte levý spínač na „BUS termination 120 Ohm“  do polohy „ON“.
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Zakončovací odpory v režimu s plným duplexem
Pokud je vysoušeč MESSKO® MTRAB® v režimu s plným duplexem
posledním zařízením ve sběrnicovém systému, musí být zařízení zakončeno
dvěma 120ohmovými odpory. Při tom postupujte takto:

► Přepněte oba spínače na „BUS termination 120 Ohm“  do polohy „ON“.

Změna adresy zařízení v protokolu Modbus
Adresa zařízení v protokolu Modbus je při expedování nastavena na 3
(poloha spínače ADR 3). V této poloze je přenosová rychlost 19 200 baudů
a parita je „EVEN“. Spínačem „ADR“  lze adresu zařízení v protokolu
Modbus změnit (viz Nastavení komunikace RS485 [►Odstavec 14.2, Strana
121]).

6.10 Zavření připojovací svorkovnice
Při opětovném zavření připojovací svorkovnice postupujte následovně:
► Zkontrolujte uzemňovací kabel v připojovací svorkovnici.

Obrázek 50: Uzemňovací kabel v připojovací svorkovnici
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1. Ujistěte se, že se uzemňovací kabel k víku pouzdra při zavírání
připojovací svorkovnice nepoškodí.

Obrázek 51: Vizuální kontrola

2. Nasaďte víko připojovací svorkovnice na dno pouzdra tak, aby lícovalo, a
poté utáhněte čtyři šrouby pouzdra.

Obrázek 52: Zavření víka připojovací svorkovnice
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6.11 Další uzemnění zařízení
Zařízení je vybaveno dalším uzemňovacím bodem, který lze v případě
potřeby spojit se zemním potenciálem. Materiál pro vytvoření tohoto dalšího
uzemnění není součástí dodávky.
► Spojte uzemňovací kabel se zemním potenciálem v uzemňovacím bodě

znázorněném na obrázku.

Připojovací body, šrouby a podložky pro uzemnění zařízení se
nesmí lakovat.

Obrázek 53: Další uzemňovací bod

6.12 Zkouška izolace
POZOR
Nebezpečí poškození zařízení!
Nesprávné zkušební napětí může způsobit poškození zařízení.
► Zkoušku izolace provádějte maximálně při 500 V DC.

ü Připravte si zkušební zařízení.
ü Odpojte vysoušeč vzduchu od napětí.
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1. Proveďte zkoušku mezi ochranným vodičem  (PE) na svorce 1 a
nulovým vodičem (N-) na svorce 3.

2. Proveďte zkoušku mezi ochranným vodičem  (PE) na svorce 1 a
fází (L+) na svorce 2.

Obrázek 54: Zkouška izolace

Pokud přístroj není provozován v rámci Evropského
společenství, je nutné dodržovat příslušné národní předpisy
o provedení zkoušky izolace v zemi uživatele.

6.13 Zkouška uzemnění
Před uvedením do provozu proveďte zkoušku uzemnění (zkouška
impedance ochranného spojení) podle IEC 61010-1. Řiďte se při tom
následujícími pokyny:
▪ Zkušební proud: dvojnásobek jmenovitého proudu nadproudového

ochranného zařízení napájecího kabelu.
▪ Doba zkoušky: 1 minuta na měřicí bod.
▪ Naměřené napětí mezi měřicím bodem a ochranným vodičem musí být

menší než 10 V.
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Při provedení zkoušky uzemnění postupujte následujícím způsobem:
► Napájením z konstantního zdroje proudu přiveďte zkušební proud na

upevňovací šroub uzemňovacího kabelu a změřte napětí mezi měřicím
bodem a přípojkou ochranného vodiče na svorce 1.
ð Naměřené napětí musí být po dobu 1 minuty trvale nižší než 10 V.

Obrázek 55: Zkouška ochranného spojení
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POZOR
Nebezpečí poškození zařízení!
Poškození elektroniky vysoušeče vzduchu v důsledku nesprávného
napájecího napětí!
ü Ujistěte se, že na odpojený jistič vedení je přiváděno správné napájecí

napětí v souladu s typovým štítkem.
► Zapněte napájecí napětí externím odpojovacím zařízením.

Obrázek 56: Typový štítek
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7.1 Automatický test zařízení při uvedení do provozu
Níže je vysvětlena signalizace vysoušeče MTRAB pomocí LED diod během
uvádění do provozu. Ohledně příslušného stavu signalizovaného LED
diodami se řiďte následující legendou.

Obrázek 57: Legenda LED

1 LED svítí

2 LED bliká

3 LED zhasnutá

Po přivedení napájecího napětí provede zařízení automatický test (asi
5 sekund / maximálně 60 sekund u zařízení s ovládáním Gama). Během
celého automatického testu postupně blikají vnější LED diody.

Obrázek 58: LED signalizace při uvedení do provozu
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Po ukončení automatického testu trvale svítí zelená LED napájení. Závada
je při detekování signalizována LED diodami (viz Hlášení závad a
odstraňování poruch [►Odstavec 9, Strana 84]).

Obrázek 59: Bezporuchový provoz

Rozšířený test může spustit uživatel testovacím tlačítkem (viz „Testovací
tlačítko“ [►Odstavec 10.3, Strana 95]).

7.2 Úprava nastavení protokolu Modbus
Pro úpravu nebo kontrolu nastavení protokolu Modbus (viz Nastavení
protokolu Modbus [►Odstavec 6.9.5, Strana 71]).



8 Provoz

80 6820378/03 CS

Při bezporuchovém provozu nepřerušovaně svítí zelená LED napájení a
červená LED pro signalizaci závad je zhasnutá.

Obrázek 60: Bezporuchový provoz

Při signalizaci LED  a/nebo LED  svícením a blikáním se současně
zhasnutou LED pro signalizaci poruchy zařízení  se řiďte informacemi
v kapitole Hlášení stavu [►Odstavec 9.2, Strana 88].

Pokud se během bezporuchového provozu vyhřívá silikagel, svítí
nepřerušovaně kromě zelené LED  žlutá LED . Tento stav lze přenášet
signalizačním relé „Regenerace“ do systému centrálního shromažďování dat
za účelem dalšího zpracování údajů o stavu vysoušeče vzduchu.

 UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení!
Nebezpečí poranění žárem!

► Během regenerace (žlutá LED  nepřerušovaně svítí) se nedotýkejte
skleněného válce zásobníku na vysoušecí prostředek.
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 UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí uklouznutí!
Nebezpečí újmy na zdraví!

► Při teplotách okolo bodu mrazu a nižších může vytékající kondenzát
vytvořit pod zařízením zledovatělý povrch. V tom případě nevstupujte
pod zařízení.

POZOR
Funkční porucha v důsledku znečištění silikagelu
Zabraňte znečištění silikagelu přímým kontaktem s izolační kapalinou.

Při znečištění silikagelu izolační kapalinou se řiďte pokyny v kapitole Hlášení
závad a odstraňování poruch (Znečištění silikagelu [►Odstavec 9.5, Strana
92]).

Pokud se rozsvítí nebo rozbliká LED pro signalizaci poruchy , postupujte
podle tabulky závad v kapitole Hlášení závad a odstraňování poruch
[►Odstavec 9, Strana 84].

Obrázek 61: Signalizace poruch zařízení

To platí rovněž tehdy, pokud je hlášena závada prostřednictvím relé
„Porucha zařízení“.
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Pokud vypne pojistka, lze ji bez problémů vyměnit (Pojistka
[►Odstavec 9.3, Strana 89]).
Pokud se to stane opakovaně, konzultujte věc s oddělením
servisu a reklamací MR [►Odstavec 9, Strana 84]. Dodává
se varianta zařízení, která eliminuje případné přepětí.
Přepěťovou ochranu lze i doinstalovat výměnou základní
desky.

8.1 MTRAB s ovládáním Gama (pouze DB200G)

Ujistěte se, že je spínač  nad kulovým ventilem  přepnutý
do polohy „AUTO“.

Ukazatel  signalizuje, který z obou válců je odpojen od
proudu vzduchu. Tento ukazatel nemá žádnou funkci při
obsluze.
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Obrázek 62: Kulový ventil

1 Spínač 2 Kulový ventil

3 Ukazatel 4 Ovládací kabel kulového ventilu
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Před otevřením připojovací svorkovnice nebo při kontrole kabelu a senzorů
vždy dodržte následující bezpečnostní pokyn:

 VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem
Ohrožení života elektrickým napětím

► Odpojte zařízení a periferie od napětí a zajistěte je proti opětovnému
zapnutí.

Pokud chcete potvrdit závadu, která již není aktuální, stiskněte
testovací tlačítko upevněné na boku připojovací svorkovnice.
Při výskytu více závad je třeba je potvrdit jednotlivě jednu po
druhé. LED signalizace se poté resetuje a signalizační relé pro
poruchy zařízení (Fail Safe) po potvrzení všech závad opět
přitáhne.

Při výskytu závady, kterou nemůžete sami odstranit, se obraťte na adresu:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Německo

E-mail: service@reinhausen.com

E-mail: complaint@reinhausen.com

Zařízení rozpozná interní závady pomocí systému vlastního monitorování a
ohlásí je různým svícením a blikáním LED diod   . Porucha je navíc
hlášena prostřednictvím relé závad zařízení (Fail Safe) [►Odstavec 6.7,
Strana 61].

Relé závad zařízení je při normálním provozu přitažené a
odpadne s časovou prodlevou (> 7 sekund) po vypnutí
napájecího napětí, aby při krátkodobém přerušení napájecího
napětí negenerovalo hlášení závady.

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Obrázek 63: LED diody

1 Zelená LED

2 Žlutá LED

3 Červená LED
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9.1 Hlášení závad
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé závady a možná opatření
k jejich nápravě. Pokud v ní nenajdete vhodné opatření k nápravě, obraťte
se na oddělení servisu a reklamací MR [►Odstavec 9, Strana 84].

Zelen
á 
LED

Žlutá 
LED

Červ
ená 
LED

Závada Opatření

MTRAB nefunguje Zkontrolujte, zda je odpojovací
zařízení pro elektrické napájení
zapnuté. 
Zkontrolujte, zda je napájecí napětí
správně připojené.
Zkontrolujte napájecí napětí
[►Odstavec 6.5, Strana 59] podle
typového štítku [►Odstavec 7,
Strana 77].
Zkontrolujte a popř. vyměňte
pojistku [►Odstavec 9.3, Strana
89].

Porucha senzoru levého
zásobníku na vysoušecí
prostředek

Zkontrolujte kabelovou průchodku
senzoru  a popř. ji rukou (1 Nm
+/- 0,2 Nm) utáhněte.
Zkontrolujte kabel senzoru , zda
není poškozený.
Zkontrolujte kontakty senzoru a
krabici senzorového kabelu ,
zda nejsou zkorodované.
Senzor může být znečištěný nebo
vadný.

Porucha senzoru
pravého zásobníku na
vysoušecí prostředek
(pouze DB200D nebo
DB200G)

Závada při rozehřívání
levého zásobníku na
vysoušecí prostředek

Zkontrolujte kabeláž napájecího
napětí; popř. dotáhněte svorky.
Zkontrolujte napájecí napětí
[►Odstavec 6.5, Strana 59] podle
typového štítku [►Odstavec 7,
Strana 77].
Zkontrolujte kabel ohřevu silikagelu

, zda není poškozený.
Ohřev silikagelu může mít závadu.

Závada při rozehřívání
pravého zásobníku na
vysoušecí prostředek
(pouze DB200D nebo
DB200G)

Interní závada Obecná závada zařízení.
Obraťte se na oddělení servisu a
reklamací MR [►Odstavec 9,
Strana 84].
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Zelen
á 
LED

Žlutá 
LED

Červ
ená 
LED

Závada Opatření

Závada kulového ventilu
v levé poloze (pouze
DB200G)

Zkontrolujte, zda je spínač
kulového ventilu [►Odstavec 8.1,
Strana 82] přepnutý do polohy
„AUTO“.
Zkontrolujte oba kabely kulového
ventilu (viz MTRAB s ovládáním
Gama (pouze DB200G)
[►Odstavec 8.1, Strana 82] ),
zda nejsou poškozené.

Závada kulového ventilu
v pravé poloze (pouze
DB200G)

Tabulka 6: Hlášení závad

 = LED zhasnutá

= LED svítí

= LED bliká
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Obrázek 64: Kontroly

1 Napájecí kabel ohřevu filtru
(volitelně / pouze verze HT)

2 Testovací tlačítko

3 Napájecí kabel ohřevu silikagelu 4 Krabice senzorového kabelu

5 Kabelová průchodka senzoru 6 Kabel senzoru

9.2 Hlášení stavu
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé signalizace stavu, jejichž
příčinou není závada.

Zelen
á 
LED

Žlutá 
LED

Červ
ená 
LED

Hlášení stavu Opatření

Zařízení je aktivní.

Zařízení odesílá data
dataloggeru.

Je nutný volitelný software pro
výstup prostřednictvím USB.
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Zelen
á 
LED

Žlutá 
LED

Červ
ená 
LED

Hlášení stavu Opatření

Zařízení je v režimu
regenerace.

Opakování regenerace

Vynucená regenerace

Napětí baterie RTC je
příliš nízké.

Vyměňte baterii [►Odstavec 9.4,
Strana 91] (CR2032).

Tabulka 7: Signalizace stavu

 = LED zhasnutá

= LED svítí

= LED bliká

9.3 Pojistka

Pokud pojistka vypíná opakovaně, konzultujte věc
s oddělením servisu a reklamací MR [►Odstavec 9, Strana
84]. Dodává se varianta zařízení, která eliminuje případné
přepětí. Přepěťovou ochranu lze doinstalovat výměnou
základní desky.

Jako ochrana řídicí elektroniky je na základní desce v připojovací
svorkovnici namontovaná jemná pojistka. Tu lze v případě potřeby nahradit
náhradní pojistkou (viz [►Odstavec 12.1, Strana 104]).

Při výměně pojistky postupujte následovně:
1. Odpojte vysoušeč vzduchu od napětí.
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2. Otevřete připojovací svorkovnici vysoušeče vzduchu (viz [►Odstavec 6.4,
Strana 55]). Při tom povolte 4 neztratitelné šrouby na víku pouzdra.
Odklopte víko připojovací svorkovnice.

Obrázek 65: Demontáž jemné pojistky

3. Stáhněte kryt pojistky.
4. Opatrně zasuňte šroubovák pod konec tavné pojistky a vypačte ji

z objímky.
5. Vyjměte tavnou pojistku.
6. Položte novou pojistku (5×20 mm; T2A; 400 V DC / 500 V AC) oběma

konci na objímku a opatrně ji zatlačujte dolů, až zaskočí.
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7. Opět nasaďte kryt pojistky.

Obrázek 66: Nasazení jemné pojistky

8. Opět zavřete připojovací svorkovnici (viz [►Odstavec 6.10, Strana 72]).

9.4 Výměna baterie CR2032
Při následující signalizaci LED diodami je třeba vyměnit baterii CR2032
v zařízení.

Obrázek 67: Vybitá baterie
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Při výměně baterie CR2032 v zařízení postupujte následovně:
ü Je připravena nová baterie.
ü Zařízení i jeho periferie jsou odpojené od napětí a zajištěné proti

opětovnému zapnutí.
1. Otevřete připojovací svorkovnici vysoušeče vzduchu. Při tom povolte

4 neztratitelné šrouby na víku pouzdra. Víko je na levé straně přidržováno
odpruženými panty a lze je vyklopit nalevo.

2. Vyjměte vybitou baterii CR2032 z držáku.
3. Ihned vložte novou baterii (viz [►Odstavec 12.1, Strana 104]), nenechte

uplynout několik minut, jinak už interní hodiny nebudou nastavené na
aktuální čas. Dodržte při tom polaritu.

Obrázek 68: Výměna baterie CR2032

4. Opět zavřete připojovací svorkovnici (viz [►Odstavec 6.10, Strana 72]).
5. Opět uveďte zařízení do provozu (viz [►Odstavec 7, Strana 77]).

9.5 Znečištění silikagelu
Silikagel nesmí přijít do přímého kontaktu s izolační kapalinou. Pokud
nedopatřením dojde k zaplavení vysoušeče vzduchu izolační kapalinou,
musí se kompletně vyčistit a musí se zkontrolovat jeho řádné fungování.
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V případě zaplavení zařízení se obraťte na servis firmy Maschinenfabrik
Reinhausen. Servis provede výměnu silikagelu a čištění zařízení.
Alternativně si lze vyžádat podrobnější dokumentaci k výměně silikagelu.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint

Falkensteinstrasse 8

93059 Regensburg

Německo

E-mail: service@reinhausen.com

E-mail: complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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 UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení!
Nebezpečí poranění žárem!

► Během regenerace (žlutá LED  nepřerušovaně svítí) se nedotýkejte
skleněného válce zásobníku na vysoušecí prostředek.

10.1 Údržba
Vysoušeč vzduchu MTRAB nevyžaduje údržbu.

10.2 Prohlídky
V závislosti na podmínkách při použití zařízení a národních zvláštnostech
v příslušné zemi uživatele mohou výrobci transformátorů stanovit rozdílné
intervaly prohlídek.
► Dodržujte intervaly prohlídek, které jsou stanoveny v publikaci CIGRE

č. 445 „Guide for Transformer Maintenance“, nebo intervaly prohlídek,
které stanovil výrobce transformátoru.

Při každé prohlídce transformátoru jsou nutné následující kontroly:
▪ Zkontrolujte vnější stav zařízení z hlediska znečištění, poškození a

koroze.
▪ Rovněž opatrně zbavte nečistot protiprachovou trubku. Při tom

nepoužívejte nástroje s ostrými hranami ani špičaté nástroje.
▪ Při otevření zařízení za účelem prohlídky (např. při opakované kontrole

izolace nebo uzemnění nebo kvůli načtení protokolovaných dat) je třeba
zkontrolovat šrouby pouzdra, zda nejsou zkorodované, a popř. je
domazat.

▪ Zkontrolujte signalizaci pomocí LED diod.
▪ Pro kontrolu signalizačních linek použijte testovací tlačítko (viz další část).
▪ Při dotazech a nesrovnalostech se obraťte na adresu:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Německo
E-mail: service@reinhausen.com nebo complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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10.3 Testovací tlačítko

Pokud se na vysoušeči MTRAB vyskytla závada, je třeba ji
před provedením zkoušky funkčnosti potvrdit testovacím
tlačítkem. Při výskytu více závad je třeba je potvrdit jednotlivě
jednu po druhé. Pokud závada nadále přetrvává, není zkouška
funkčnosti momentálně možná (viz [►Odstavec 9, Strana
84]).

Zkouška funkčnosti rovněž není možná, dokud se zařízení
vyhřívá (žlutá LED  svítí). Při stisknutí testovacího tlačítka
v takovém případě současně 10krát zablikají všechny LED
diody.

Testovacím tlačítkem lze nuceně provést zkoušku funkčnosti.

Krátký test [►Odstavec 10.3.1, Strana 96]
Při krátkém stisknutí testovacího tlačítka (≤ 3 sekundy) se na 30 sekund
zobrazí stupeň vlhkosti v horním vzduchovém hrdle.

Dlouhý test [►Odstavec 10.3.2, Strana 99]
Při dlouhém stisknutí a opětovném uvolnění testovacího tlačítka
(> 3 sekundy) se provedou následující testy:
▪ test ohřevu
▪ test analogových výstupů
▪ test relé Fail Safe
▪ kontrola kulového ventilu (pouze MTRAB DB200G)
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Obrázek 69: Testovací tlačítko

10.3.1 Krátký test

Zele
ná
LED

Žlutá
LED

Červ
ená
LED

Stupeň vlhkosti Opatření

≤10 % r. v. Vlhkost vzduchu OK.

≤10 % r. v. Vlhkost vzduchu OK.
Bude provedena regenerace.

≤10 % r. v. Vlhkost vzduchu OK.
Regenerace proběhla během posledních
7 dnů.

>10 % & <20 % r.
v.

Vlhkost vzduchu OK.

>10 % & <20 % r.
v.

Vlhkost vzduchu OK.
Bude provedena regenerace.

>10 % & <20 % r.
v.

Vlhkost vzduchu OK.
Regenerace proběhla během posledních
7 dnů.

20 % r. v. Bude provedena regenerace.
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Zele
ná
LED

Žlutá
LED

Červ
ená
LED

Stupeň vlhkosti Opatření

>20 % r. v. Zvýšená vlhkost vzduchu, ačkoliv během
posledních 7 dnů proběhla regenerace.
Zařízení by mohlo být příliš slabě
dimenzováno, nebo by silikagel mohl být
kontaminovaný.
Zkontrolujte situaci po montáži.
Jsou všechny přechody v potrubí dosud
těsné?
Popř. se obraťte na oddělení servisu a
reklamací MR [►Odstavec 9, Strana 84].

>40 % r. v. VAROVÁNÍ!
Vlhkost vzduchu je příliš vysoká!
Bude provedena regenerace.
Zařízení by mohlo být příliš slabě
dimenzováno, nebo by silikagel mohl být
kontaminovaný.
Zkontrolujte situaci po montáži.
Jsou všechny přechody v potrubí dosud
těsné?
Popř. se obraťte na oddělení servisu a
reklamací MR [►Odstavec 9, Strana 84].

>40 % r. v. VAROVÁNÍ!
Vlhkost vzduchu je příliš vysoká, ačkoliv
během posledních 7 dnů proběhla
regenerace!
Zkontrolujte situaci po montáži.
Jsou všechny přechody v potrubí dosud
těsné?
Popř. se obraťte na oddělení servisu a
reklamací MR [►Odstavec 9, Strana 84].

= LED zhasnutá

= LED svítí

= LED bliká
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Spuštění krátkého testu při normálním provozu
ü Zařízení neprovádí regeneraci (silikagel se nevyhřívá; žlutá LED  je

zhasnutá).
► Krátce stiskněte testovací tlačítko (přidržení ≤ 3 sekundy).
ð Začátek krátkého testu je signalizován postupným rozsvěcováním LED

diod (viz následující vyobrazení).
ð Kód pro vlhkost vzduchu v zařízení se pomocí LED diod (viz tabulka)

zobrazuje po dobu 30 sekund.
► Popř. si poznamenejte kód pro vlhkost vzduchu.
ð Konec krátkého testu je signalizován postupným rozsvěcováním LED diod

(viz následující vyobrazení).

ð Poté při provozu bez závad nepřerušovaně svítí LED napájení .

Obrázek 70: LED signalizace na začátku a na konci krátkého testu

Pokud se vyskytne jiná signalizace LED diodami nebo pokud je
signalizačním relé pro poruchy zařízení ohlášena závada, řiďte se kapitolou
Hlášení závad a odstraňování poruch [►Odstavec 9, Strana 84].
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10.3.2 Dlouhý test

POZOR
Nesprávné hlášení!
Při provádění dlouhého testu se pro kontrolu aktivuje relé Fail Safe!
► Informujte dozornu o aktivaci relé Fail Safe.

Obrázek 71: LED signalizace během dlouhého testu

Spuštění dlouhého testu při normálním provozu
ü Zařízení neprovádí regeneraci (silikagel se nevyhřívá; žlutá LED  je

zhasnutá).
1. Dlouze stiskněte a uvolněte testovací tlačítko (přidržení > 3 sekundy).
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2. Dlouhý test lze opět přerušit pouze během první minuty po spuštění
stisknutím tlačítka na dobu nejméně 5 sekund. V tom případě je přerušení
signalizováno blikáním zelené LED diody a zařízení se opět přepne do
svého výchozího stavu.
ð Dlouhý test je signalizován LED diodami po dobu trvání testu (cca

10 minut), jak je znázorněno na předchozím obrázku.
ð Provádí se test ohřevu. Navíc se aktivuje signalizační relé ohřevu.
ð Na analogových výstupech se po dobu trvání testu cyklicky generuje

signál 4–20 mA.
3. Zkontrolujte v dozorně, zda signalizační relé ohřevu spíná.
4. Na zařízení zkontrolujte, zda se spustí vyhřívání.
5. Měřicím přístrojem zkontrolujte v dozorně, zda signál na analogových

výstupech během jedné minuty zesílí ze 4 mA na 20 mA a poté opět
zeslábne na 4 mA.

Obrázek 72: Analogový signál

6. Zkontrolujte v dozorně, zda signalizační relé pro poruchu zařízení
odpadne a opět přitáhne.

7. U provedení MTRAB DB200G (ovládání Gama) zkontrolujte, zda se
kulový ventil přesune do protější polohy a opět zpět. Při tom sledujte
signalizaci  na přední straně kulového ventilu [►Odstavec 8.1, Strana
82].

ð Po dokončení dlouhého testu při provozu bez závad nepřerušovaně svítí
LED napájení .
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Pokud se vyskytne jiná signalizace LED diodami nebo pokud je
signalizačním relé pro poruchy zařízení ohlášena závada, řiďte se kapitolou
Hlášení závad a odstraňování poruch [►Odstavec 9, Strana 84].

10.4 Software dataloggeru MSET MTRAB (volitelně)
Software dataloggeru MESSKO® MSET MTRAB® slouží k vizualizaci a
přípravě dat z měření a událostí a rovněž ke konfiguraci volitelného rozhraní
Modbus u vysoušeče MESSKO® MTRAB®. Navíc lze tímto programem
zálohovat a exportovat data.

10.5 Ošetřování
 VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Ohrožení života elektrickým napětím.

► Odpojte přístroj a periferie zařízení od napětí a zajistěte je proti
opětovnému zapnutí.

POZOR
Poškození vysoušeče vzduchu!
Narušení fungování vniknutím stříkající vody protiprachovou trubkou!
► Nečistěte vysoušeč vzduchu proudem vody zdola.
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Obrázek 73: Tryskající voda

V případě potřeby čistěte zařízení pouze vlhkou utěrkou a jemným čisticím
prostředkem.
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Při likvidaci dodržujte národní předpisy platné v příslušné zemi uživatele.
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12.1 Technické údaje
Provozní podmínky

Místo použití Interiér i exteriér

Stupeň znečištění 4

Relativní vlhkost vzduchu (provoz
a skladování)

Uvnitř připojovací svorkovnice: 5 až 95 %
(nekondenzující)

Okolní teplota DB100/200/200D: 0 – +70 °C / -50 – +70 °C
u verze HT*;
DB200G: 0 –+70 °C / -20 – +70 °C u verze
HT*;
*) Verze HT je určena pro použití v chladných
oblastech, tzn. kde je okolní teplota nižší než
0 °C nepřetržitě po dobu 20 dnů.

Teplota skladování -50 °C – +70 °C

Stupeň krytí (připojovací
svorkovnice)

IP 66 / IP 67 podle IEC 60529

Přepěťová kategorie III

Třída ochrany I

Nadmořská výška instalace 2 000 m n. m.

Provedení

Materiály Všechny vnější díly odolné vůči povětrnosti a
UV záření; volitelně provedení odolné proti
mořské vodě (Offshore)

Barva Příruby a kovové části: eloxované (hliník)
Připojovací svorkovnice:
práškovaný (C4H nebo volitelně CX podle DIN
EN ISO 12944-9) nebo
RAL7033 (cementově šedá) nebo
RAL7038 (achátově šedá)

Hmotnost (bez příruby) DB100: cca 8,6 kg
DB200: cca 12,6 kg
DB200D: cca 23,6 kg
DB200G: cca 31,6 kg
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Provedení

Rozměry Viz kapitolu Rozměrové výkresy

Připojení přírubou Volitelné příruby; viz Rozměrové výkresy a
konstrukce; 
další specifické uživatelské příruby na
vyžádání; příruba RM se 2 otvory výhradně pro
DB 100

Vysoušecí prostředek Výhradně speciální bezbarvý, netoxický
silikagel (oxid křemičitý) dodávaný firmou
Messko GmbH;
množství viz aplikační tabulku

Napájení

Jmenovité napětí 200–240 V AC, 50/60 Hz,
200–240  V DC
Pmax. 2 500 W
nebo
100–127 V AC, 50/60 Hz,
100–127 V DC
Pmax. 2 500 W

Odběr proudu Max. 100 mA (při normálním provozu);
zvýšený odběr proudu během regenerace;
hodnoty viz Proud při ohřevu v aplikační
tabulce

Proud při ohřevu Proud během vyhřívání (cca 1–2 min. po
aktivaci ohřevu); hodnoty viz Proud při ohřevu
v aplikační tabulce

Externí jištění Charakteristika jističe vedení C, K, Z se
jmenovitým proudem 16 A nebo 20 A

Jmenovité izolační napětí 500 V DC (podle IEC 61010-1), L proti

ochrannému vodiči , N proti ochrannému

vodiči 

Záložní baterie RTC CR2032 (doporučena CR2032 od firmy Renata
nebo CR2032W od firmy Murata Electronics)
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Připojovací svorkovnice

Odvětrávaný kvůli zabránění kondenzaci vody

Kabelové průchodky M20×1,5 jako poniklovaná mosaz nebo
1/2"-14NPT jako poniklovaná mosaz nebo
M20×1,5 jako ušlechtilá nerezová ocel

Připojovací svorky Napájecí přípojka, relé, analogové výstupy:
1,5–4 mm2, AWG11-15 (tuhý nebo flexibilní),
utahovací moment 0,5–0,6 Nm
Rozhraní RS485:
0,14–1,5 mm2, AWG15-26 (tuhý nebo
flexibilní), utahovací moment 0,25 Nm

Signalizace stavu 3 LED diody (zelená – provozní ukazatel,
žlutá – regenerační ohřev, červená – porucha
zařízení) viditelné zvenčí; stav viz Hlášení
stavu

Testovací tlačítko Pro zkoušku funkčnosti zařízení

Pojistka 5×20 mm; T2A; 400 V DC / 500 V AC (např.
Littelfuse 477 series 477002)

Signalizační kontakty

Druh kontaktů 1× přepínací kontakt, signalizační relé
regenerace silikagelu;

1× přepínací kontakt, signalizační relé poruchy
zařízení (Fail Safe)

Materiál kontaktů Tvrdě zlacené zlaté kontakty pro zajištění
spolehlivého fungování při aplikacích s nízkými
hodnotami přepínacího proudu.
Minimální zatížení: ≥ 1 mV / 1 mA

Dielektrická pevnost Mezi elektrickými obvody a zemí: ≥ 2 kV,
50 Hz, doba trvání 1 minuta;
mezi kontakty v rozpojené poloze: ≥ 1 kV,
50 Hz, doba trvání 1 minuta;
rázová pevnost mezi kontakty: ≥ 3 kV,
1,2/50 μs
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Signalizační kontakty

Přípustný spínací výkon 240 V AC, 8 A (IEC 61810, 100 000 spínacích
cyklů);
240 V AC, 10 A, 2 000 VA (UL 508,
30 000 spínacích cyklů);
30 V DC, 8 A, 240 W;
240 V DC, 300 mA

Maximální spínací výkon Podle IEC 60076-22-7, 1 000 spínacích cyklů:
230 V AC, 1 840 VA / cos phi > 0,5
250 V AC, 2 500 W / ohmické zatížení
24 V DC, 192 W / ohmické zatížení

Analogové výstupy (aktivní)

Analogový výstup 1 vlevo v horním
vzduchovém hrdle

Teplota: -40 – +80 °C
4–20 mA: 7,5 °C/mA
nebo volitelně
0–20 mA: 6,0 °C/mA
Chyba měření:
4–20 mA: +/- 2,3 °C
0–20 mA: +/- 1,8 °C

Analogový výstup 2 vpravo
v horním vzduchovém hrdle

Vlhkost vzduchu: 0–100 %
4–20 mA: 6,25 % r. v. / mA
nebo volitelně
0–20 mA: 5,0 % r. v. / mA
Chyba měření:
4–20 mA: +/- 1,9 % r. v.
0–20 mA: +/- 1,5 % r. v.

Signál závady při výpadku senzoru < 3,6 mA (u výstupního signálu 4–20 mA);
> 23 mA (u výstupního signálu 0–20 mA)

Zatěžovací odpor 0–600 Ω
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Volitelné vybavení

Offshore Připojovací svorkovnice v souladu s požadavky
podle DIN EN ISO 12944-9 s třídou antikorozní
ochrany CX;
Příruba u provedení Offshore;
Kabelová průchodka v provedení z nerezové
oceli (1.4404)

Ochranná mřížka proti hmyzu Viz rozměrové výkresy, příloha 7 SED
6356099

Ochrana kabelů Ochrana kabelů před poškozením jako
prokousání zvířaty provedená jako spirálová
hadice (nerez, způsobilost pro provedení
Offshore); viz rozměrové výkresy v příloze 4
SED 6600056 v příloze 5 SED 6600296

Ohřev filtru Verze HT: s vyhřívaným nerezovým filtrem,
doporučeno pro chladné oblasti s okolní
teplotou nižší než 0 °C nepřetržitě po dobu
20 dnů pro zajištění funkčnosti.

Bod přepnutí < 5 °C (zapnutí)

Boční upevnění Viz rozměrové výkresy, příloha 2 SED
6356077 a příloha 3 SED 6367297

Ochranná mříž Viz rozměrové výkresy, příloha 7 SED
6356099

Software dataloggeru Pro vyhodnocování dat MTRAB

Rozhraní RS485 Pro napojení na systém SCADA

Přepěťová ochrana Na ochranu před přepětím

Normy a směrnice

Elektrická bezpečnost

IEC 61010-1:2010
UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1:2012

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí,
řídicí a laboratorní zařízení
▪ Třída ochrany I
▪ Přepěťová kategorie III
▪ Stupeň znečištění 2
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Elektromagnetická kompatibilita

IEC 61000-6-5, IEC/KC 61000-6-2, IEC/KC 61000-6-4, FCC 47 CFR, část 15B,
ICES-003

Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí

IEC 60529 IP66, IP67

IEC 60068-2-1 Suchý chlad –25 °C / 96 hodin

IEC 60068-2-2 Suché teplo +70 °C / 96 hodin

Power transformer and reactor fittings

IEC 60076-22-7 Accessories and fittings

12.2 Aplikační tabulka
Aplikace Typ MTRAB Silikagel

Přepínač odboček DB100 1,1 kg

Cívka potlačení oblouku
(Petersenova cívka)

DB100 1,1 kg

Schránky na kabely plněné
vzduchem

DB100 1,1 kg

Transformátory vozidel DB100 1,1 kg

Síťové transformátory ≤ 40 MVA DB100T 1,1 kg

Síťové a zvyšovací transformátory
> 40 MVA 
≤ 200 MVA

DB200T 2,2 kg

Síťové vazbové transformátory
> 200 MVA

DB200D-T nebo 2×
DB200T2)

4,4 kg

Transformátory s posuvem fáze
≤ 40 MVA

DB100T 1,1 kg

Transformátory s posuvem fáze
> 40 MVA ≤ 200 MVA

DB200T 2,2 kg

Transformátory s posuvem fáze
> 200 MVA

DB200D-T nebo 2×
DB200T2)

4,4 kg

Tlumivky ≤ 40 Mvar DB100T 1,1 kg

Tlumivky > 40 Mvar 
≤ 200 Mvar

DB200T 2,2 kg
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Aplikace Typ MTRAB Silikagel

Tlumivky > 200 Mvar DB200D-T nebo 2×
DB200T2)

4,4 kg

Transformátory HVDC DB200D-T nebo 2×
DB200T2)

4,4 kg

Pecní transformátory DB200G 4,4 kg

Podzemní transformátory DB200G 4,4 kg

Blokové transformátory GSU DB200G 4,4 kg

Typ MTRAB Proud při ohřevu 1) Silikagel Ovládání 3)

UV =
120 V

UV = 230 V

DB100 1,2 A 0,6 A 1,1 kg Alfa

DB100T 1,2 A 0,6 A 1,1 kg Beta

DB200T 2,3 A 1,2 A 2,2 kg Beta

DB200D-T 4,7 A 2,4 A 4,4 kg Beta

DB200G 2,3 A 1,2 A 4,4 kg Gama

1) Topný proud během vyhřívání (cca 1–2 min. po aktivaci ohřevu).

2) Montujte jednotlivě na expanzní nádobu, paralelní montáž není přípustná
(viz doporučení k montáži).

3) Ovládání Alfa: ovládání vyhřívání v závislosti na stavu na základě
monitorování vlhkosti vzduchu.
Ovládání Beta (dodatek T v typovém označení): učící se systém
s ovládáním vyhřívání v závislosti na stavu na základě monitorování vlhkosti
vzduchu a stanovení vhodného okamžiku vyhřívání v závislosti na teplotě.
Ovládání Gama: systém pro aplikace s neperiodickým odvětráváním. Na
základě monitorování vlhkosti vzduchu střídavě probíhá regenerace
odvlhčovacích válců v závislosti na stavu.
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Rozměrové výkresy viz následující strany.

Příl
oha

Č. výkresu Vysoušeč
vzduchu

Provedení

1 SED 6653712
000 00

MTRAB® připojení přírubou

2 SED 6356077
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

s bočním pomocným upevněním

3 SED 6367297
000 01

MTRAB® DB200D-
T

s bočním pomocným upevněním

4 SED 6600056
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

s ochranou kabelů

5 SED 6600296
000 01

MTRAB® DB200D-
T

s ochranou kabelů

6 SED 6368543
000 01

MTRAB® DB200G s ovládáním Gama

7 SED 6356099
000 00

MTRAB® s ochrannou mříží a ochrannou
mřížkou proti hmyzu
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 MTRAB® DB200G mit Gammasteuerung /

Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING
 MTRAB® DB200G WITH GAMMA CONTROL
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14.1 Modbus RTU

Informace o stavu
Funkční kód „02“ pro načtení informací

Č. Hodnot
a

Označení DB100/200/200D DB200G

0 On/Off Výskyt závady ano ano

1 On/Off Závada ohřevu SiO2 vlevo ano ano

2 On/Off Závada ohřevu SiO2 vpravo pouze DB200D ano

3 On/Off Závada elektrického napájení ano ano

4 On/Off Závada senzoru vlevo ano ano

5 On/Off Závada senzoru vpravo pouze DB200D ano

6 On/Off Závada Gama vpravo ne ano

7 On/Off Závada Gama vlevo ne ano

8 On/Off Slabá baterie RTC ano ano

9 On/Off Analogový výstup 1 rozpojený ano ano

10 On/Off Analogový výstup 2 rozpojený ano ano

11 On/Off Informace ovládání Alfa ano ne

12 On/Off Informace ovládání Beta ano ne

13 On/Off Informace – dva válce DB200D ano

14 On/Off Informace ovládání Gama ne ano

15 On/Off Levý válec zavřený ne ano

16 On/Off Pravý válec zavřený ne ano

17 On/Off Regenerace vlevo ano ano

18 On/Off Regenerace vpravo pouze DB200D ano

19 On/Off Stav senzoru vlevo ano ano

20 On/Off Stav senzoru vpravo pouze DB200D ano
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Analogové hodnoty (Input Register)
Funkční kód „04“ pro načtení informací

Č. MSW/
LSW*

Hodnot
a

Označení DB100/200/200D DB200G

0 MSW float32 Senzor vlhkosti
vzduchu vlevo

ano ano

1 LSW

2 MSW float32 Senzor teploty vlevo ano ano

3 LSW

4 MSW float32 Senzor vlhkosti
vzduchu vpravo

pouze DB200D ano

5 LSW

6 MSW float32 Senzor teploty vpravo pouze DB200D ano

7 LSW

*) MSW = most significant word; LSW = least significant word

Analogové hodnoty (Input Register)
Funkční kód „04“ pro načtení informací

Č. Hodnota Označení DB100/200/200D DB200G

16 sint16 / 
Faktor 10

Senzor vlhkosti vzduchu
vlevo

ano ano

17 sint16 / 
Faktor 10

Senzor teploty vlevo ano ano

18 sint16 / 
Faktor 10

Senzor vlhkosti vzduchu
vpravo

pouze DB200D ano

19 sint16 / 
Faktor 10

Senzor teploty vpravo pouze DB200D ano
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14.2 Nastavení komunikace RS485
Poloha
ADR

Adresa Přenosov
á rychlost

Parita Popis

0 247 9 600 EVEN Adresu, přenosovou rychlost a paritu
nelze měnit

1 - D 1 - 13 19 200 EVEN Adresu 1–13 lze nastavit otočným
přepínačem HEX 1 - D; přenosovou
rychlost a paritu nelze měnit

E *) *) *) *) Nastavení prostřednictvím
softwaru dataloggeru MSET MTRAB

F Žádné 115 200 NONE Pro servisní účely

Tovární nastavení

Poloha
ADR

Adresa Přenosov
á rychlost

Parita Popis

3 3 19 200 EVEN Tovární nastavení

Duplex mode: HALF

BUS termination 120 Ohm: OFF
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