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1 Wprowadzenie
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie oraz
nadzorowanie produktu.
Jest ona skierowana wyłącznie do upoważnionego, wykwalifikowanego personelu, który przeszedł specjalne szkolenie.

1.1 Producent
Producentem produktu jest:
Messko GmbH
Obszar przemysłowy An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Niemcy
Telefon: +49 6171 6398-0
E-mail: messko-info@reinhausen.com
Strona internetowa: www.reinhausen.com/messko
W razie potrzeby pod tym adresem można uzyskać dalsze informacje na temat produktu oraz egzemplarze tej dokumentacji technicznej.

1.2 Kompletność
Niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna tylko w połączeniu z poniższymi dokumentami:
▪ Instrukcja rysunkowa
▪ Potwierdzenie zlecenia

1.3 Zastrzeżenie możliwości zmian
Informacje zawarte w tej dokumentacji technicznej są zgodne ze specyfikacjami technicznymi obowiązującymi w momencie druku. Ważne zmiany są
uwzględniane w nowym wydaniu dokumentacji technicznej.
Numer dokumentu i numer wersji dokumentacji technicznej są podane w
stopce strony.
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1.4 Miejsce przechowywania
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty współobowiązujące należy przechowywać zawsze w łatwo dostępnym miejscu.

1.5 Konwencje graficzne
W tym punkcie przedstawiono przegląd stosowanych symboli i sposobów
wyróżnień tekstu.
1.5.1 Koncepcja ostrzeżeń
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.
1.5.1.1 Ostrzeżenie punktowe
Ostrzeżenia dotyczące punktów odnoszą się do całych rozdziałów lub punktów, podpunktów lub kilku paragrafów w niniejszej dokumentacji technicznej.
Ostrzeżenia dotyczące punktów mają następującą strukturę:

OSTRZEŻENIE
Rodzaj niebezpieczeństwa!
Źródło i konsekwencje niebezpieczeństwa.
► Działanie
► Działanie
1.5.1.2 Ostrzeżenie wycinkowe
Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeżenia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punktowe. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Czynność niezbędna do uniknięcia niebezpiecznej sytuacji.

8
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1.5.1.3 Hasła ostrzegawcze i piktogramy
Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
Hasło ostrzegawcze

Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć
lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

PRZESTROGA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

UWAGA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach

Przed niebezpieczeństwami ostrzegają piktogramy:
Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

BA6820378-03 PL
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Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przewrócenia

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Tabela 2: Piktogramy w ostrzeżeniach

1.5.2 Koncepcja informacji
Informacje służą do uproszczenia i lepszego zrozumienia określonych operacji. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji technicznej są zbudowane według następującego wzoru:
Ważne informacje.

1.5.3 Struktura instrukcji
Ta dokumentacja techniczna zawiera instrukcje jedno- i wieloetapowe.
Instrukcje jednoetapowe
Instrukcje składające się tylko z jednego etapu procesu mają następującą
strukturę:
Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
► Etap 1 z 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).
Instrukcje wieloetapowe
Instrukcje zawierające kilka etapów procesu mają następującą strukturę:

10
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Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
1. Etap 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
2. Etap 2.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).
1.5.4 Konwencje typograficzne
W niniejszej dokumentacji technicznej zastosowano następujące konwencje
typograficzne:
Konwencja typograficzna

Cel

Przykład

WIELKIE LITERY

Elementy sterowania,
przełączniki

WŁ./WYŁ.

[nawiasy]

Klawisze komputera

[Ctrl] + [Alt]

Pogrubienie

Programowe elementy ste- Nacisnąć przycisk Kontyrowania
nuuj

…>…>…

Ścieżki menu

Parametr > Parametry sterowania

Kursywa

Komunikaty systemowe,
komunikaty o błędach, sygnały

Został aktywowany alarm
Monitorowania działania

[► Numery stron].

Odnośniki

[► 41].

Tabela 3: Konwencje typograficzne
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2 Bezpieczeństwo
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie, obsługę i nadzorowanie produktu.
▪ Należy uważnie przeczytać dokumentację techniczną, aby poznać produkt.
▪ Dokumentacja techniczna jest elementem produktu.
▪ Należy przeczytać w szczególności wskazówki bezpieczeństwa w tym
rozdziale i ich przestrzegać.
▪ Aby uniknąć niebezpieczeństw spowodowanych funkcjonowaniem, należy
przestrzegać wskazówek ostrzegawczych w niniejszej dokumentacji technicznej.
▪ Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w trakcie
użytkowania mogą wystąpić niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz innych dóbr materialnych.

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszystkie osoby, które uczestniczą w montażu i uruchomieniu urządzenia,
muszą mieć odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwego użytkowania grożą
niebezpieczeństwa:
▪ dla zdrowia i życia
▪ dla urządzenia i innych rzeczy użytkownika
▪ dla skutecznego funkcjonowania urządzenia

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezobsługowy odwilżacz powietrza MESSKO® MTRAB® jest stosowany w
transformatorach z izolacją oleju, dławikach i przełącznikach stopniowych do
osuszania powietrza zassanego do konserwatorów oleju.
Jeśli produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej oraz ostrzeżeniami
umieszczonymi na produkcie, nie powoduje żadnych niebezpieczeństw dla
osób, dóbr materialnych i środowiska. Obowiązuje to w całym cyklu życia
urządzenia: od dostawy przez montaż i eksploatację po demontaż i utylizację.

12

BA6820378-03 PL

2 Bezpieczeństwo
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje następujące czynności:
▪ Produkt należy użytkować zgodnie z dokumentacją techniczną oraz z
uzgodnionymi warunkami dostaw i parametrami technicznymi.
▪ Upewnić się, że wszystkie wymagane prace są wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.
▪ Dołączone przyrządy stosować wyłącznie do przewidzianego celu oraz
zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną.
▪ Przestrzegać wskazówek podanych w niniejszej dokumentacji technicznej
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz parametrów technicznych.

2.3 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem uznaje się sytuacje, gdy produkt jest używany w inny sposób, niż opisano w punkcie „Zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem”.
Messko GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedozwolonych lub nieprawidłowych modyfikacji produktu. Nieprawidłowe modyfikacje produktu bez konsultacji z firmą Messko GmbH mogą powodować obrażenia ciała, straty rzeczowe lub zakłócenia funkcjonowania.

2.4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnych szkód dla
środowiska, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzymanie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą spełnić następujące warunki:
Sprzęt ochrony indywidualnej
Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo zaczepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zaczepienia się na wystających częściach. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia.
▪ Nosić wszystkie niezbędne urządzenia oraz sprzęt ochrony indywidualnej
niezbędny do wykonania danej czynności, np. kask, przemysłowe obuwie
ochronne itp. Przestrzegać punktu „Sprzęt ochrony
indywidualnej“ [►Sekcja 2.6, Strona 17].
▪ Nigdy nie nosić uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.

BA6820378-03 PL
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▪ Nigdy nie nosić pierścionków, łańcuszków ani innej biżuterii.
▪ W przypadku długich włosów nosić siatkę.
Obszar roboczy
Nieuporządkowane i słabo oświetlone obszary robocze mogą być przyczyną
wypadków.
▪ Należy dbać o czystość i porządek w obszarze roboczym.
▪ Upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
▪ Przestrzegać właściwych, obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Ochrona przed wybuchem
Łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować poważne
wybuchy i pożar.
▪ Nie montować i nie używać produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
Oznaczenia bezpieczeństwa
Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki informujące o zasadach bezpieczeństwa
są oznaczeniami bezpieczeństwa na produkcie. Są one ważnym elementem
koncepcji bezpieczeństwa. Oznaczenia bezpieczeństwa są przedstawione i
opisane w rozdziale „Opis produktu“.
▪ Przestrzegać wszystkich oznaczeń bezpieczeństwa na produkcie.
▪ Wszystkie oznaczenia bezpieczeństwa umieszczone na produkcie muszą
być kompletne i czytelne.
▪ Wymieniać uszkodzone lub brakujące oznaczenia bezpieczeństwa.
Warunki otoczenia
W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powinien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w parametrach technicznych.
▪ Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań dotyczących miejsca montażu.

14
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Modyfikacje i przeróbki
Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować obrażenia, szkody materialne oraz nieprawidłowe działanie.
▪ Produkt wolno modyfikować wyłącznie w porozumieniu z firmą Messko
GmbH.
Części zamienne
Części zamienne niedopuszczone przez Messko GmbH mogą powodować
obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu.
▪ Stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez producenta.
▪ Skontaktować się z Messko GmbH.
Prace w trakcie użytkowania
Produkt można użytkować tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym i
sprawnym stanie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia.
▪ Regularnie sprawdzać funkcjonalność zabezpieczeń.
▪ Regularnie wykonywać prace przeglądowe opisane w tej dokumentacji
technicznej.

2.5 Kwalifikacje personelu
Osoba odpowiedzialna za montaż, uruchomienie, obsługę i przegląd musi
zapewnić odpowiednie kwalifikacje personelu.
Elektryk
Elektryk ze względu na swoje wykształcenie zawodowe ma wiedzę i doświadczenie oraz zna właściwe normy oraz przepisy. Ponadto elektryk ma
następujące umiejętności:
▪ Elektryk sam rozpoznaje możliwe zagrożenia i jest w stanie ich uniknąć.
▪ Elektryk jest w stanie wykonywać prace przy instalacjach elektrycznych.
▪ Elektryk jest wykształcony specjalnie w zakresie środowiska pracy, w którym pracuje.
▪ Elektryk musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony przed wypadkami.

BA6820378-03 PL
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Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki
Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki jest szkolona i przyuczana
przez elektryka w zakresie powierzanych jej zadań oraz możliwych niebezpieczeństw w przypadku niewłaściwego postępowania, a także w zakresie
zabezpieczeń i środków ochrony. Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki pracuje wyłącznie pod kierownictwem i nadzorem elektryka.
Operator
Operator użytkuje i obsługuje produkt w ramach niniejszej dokumentacji
technicznej. Jest on informowany i szkolony przez użytkownika w zakresie
zadań specjalnych oraz wynikających z tego możliwych niebezpieczeństw w
przypadku niewłaściwego postępowania.
Serwis techniczny
Zdecydowanie zalecamy, aby naprawy oraz montaż dodatkowego wyposażenia zlecać naszemu serwisowi technicznemu. Zapewnia to prawidłowe wykonanie wszystkich prac. Jeżeli naprawy nie będą wykonywane przez nasz
serwis techniczny, należy zapewnić, aby personel wykonujący te czynności
był odpowiednio przeszkolony i upoważniony przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 941 4090-0
Telefaks: +49 941 4090-7001
e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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2.6 Środki ochrony osobistej
Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej, aby do minimum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia.
▪ Zawsze należy używać środków ochrony osobistej wymaganych w przypadku wykonywanej pracy.
▪ Nigdy nie należy używać uszkodzonych środków ochrony osobistej.
▪ Przestrzegać zasad korzystania ze środków ochrony osobistej dostępnych w miejscu pracy.
Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej.
Odzież ochronna
Dobrze dopasowana odzież ochronna o niskiej
wytrzymałości na rozdarcie, z ciasnymi rękawami i bez wystających elementów. Celem tego zalecenia jest ochrona osoby noszącej odzież
przed wciągnięciem przez ruchome części maszyny.
Obuwie ochronne
Chronią przed spadającymi ciężkimi przedmiotami i poślizgnięciem na śliskiej powierzchni.

Specjalne środki ochrony osobistej do konkretnych środowisk
Okulary ochronne
Chronią oczy przed wyrzucanymi częściami i
rozbryzgami cieczy.

Maska ochronna
Chroni twarz przed wyrzucanymi częściami i rozbryzgami cieczy lub innymi substancjami niebezpiecznymi.

BA6820378-03 PL
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Kask
Chroni przed spadającymi i wyrzucanymi częściami oraz materiałami.

Środki ochrony słuchu
Chronią przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne
Chronią przed zagrożeniami mechanicznymi,
termicznymi i elektrycznymi.

18
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3 Opis produktu
W poniższym rozdziale znajdują się informacje na temat budowy i zasady
działania produktu.
Odwilżacz powietrza jest standardowo montowany do przewodu rurowego
napowietrzania i odpowietrzania konserwatora oleju za pomocą „kołnierza” i
opcjonalnie 2 bocznych „prętów mocujących”.

3.1 Zakres dostawy
Dostawa obejmuje następujące komponenty:
▪ Odwilżacz powietrza MTRAB®
▪ Kołnierz DIN z zestawem do mocowania i uszczelką lub 4-otworowym kołnierzem okrągłym bądź 2-otworowym kołnierzem RM (wszystkie opcjonalnie)
▪ Instrukcja eksploatacji
▪ Instrukcja rysunkowa

BA6820378-03 PL
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3.2 Budowa/wersje

Rysunek 1: Budowa

20
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1 DB100

2 2-otworowy kołnierz RM*) (wg DIN
2558) z uszczelką Centellen
WS3820; tylko fo DB100 (opcjonalnie)

3 4-otworowy kołnierz okrągły*) do
śrub 1/2" z uszczelką NBR75
Black (opcjonalnie)

4 Kołnierz DIN*) (podobnie jak DIN
42 562-3) z uszczelką NBR70 wg
DIN5305 z zestawem do mocowania (opjonalnie)

5 DB200G (nie jako wersja offshore)

6 DB200D

7 DB200

8 Krata ochronna (opcjonalnie)

9 Boczne mocowanie dodatkowe
(opcjonalnie)

*) inne kołnierze dostępne opcjonalnie

BA6820378-03 PL
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3.3 Opis zasady działania
Odwilżacz powietrza jest stosowany w transformatorach z izolacją oleju, dławikach lub przełącznikach stopniowych do osuszania powietrza zassanego
do konserwatorów oleju.

Rysunek 2: Przegląd

1 Górny króciec powietrza

2 Nakrętka kontrująca

3 Kołnierz montażowy (możliwość
konfiguracji)

4 Nakrętka

5 Czujnik temperatury i wilgotności

6 Śruba uziemiająca

7 Kabel czujnika i ochrona kabla
(opcjonalnie)

8 Skrzynka podłączeniowa (możliwość konfiguracji koloru lakieru)

9 Zbiornik środka osuszającego

10 Dolny kołnierz metalowy

11 Rura przeciwpyłowa z moskitierą
(opcjonalnie) lub z ogrzewaniem
filtra (opcjonalnie wersja HT)

Rysunki różnych form konstrukcji znajdują się na rysunkach wymiarowych.
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3.4 Skrzynka przyłączeniowa

Rysunek 3: Skrzynka przyłączeniowa

1 Diody LED do sygnalizacji stanu

2 Akumulator buforowy RTC (typ
CR2032)

3 Port serwisowy USB

4 Przycisk testu

5 Ustawienia Modbus (opcjonalnie)

6 Bezpiecznik

7 Napięcie zasilania

8 Przepust kablowy

100..127 V DC / AC 50/60 Hz
200..240 V DC / AC 50/60 Hz

M20x1,5 (mosiądz/stal szlachetna)
lub
1/2"-14NPT (mosiądz)

BA6820378-03 PL
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9 Przekaźnik sygnalizacyjny

10 Wyjście analogowe 1 (temperatura)
Wyjście analogowe 2 (wilgotność
powietrza)
0-20 mA lub 4-20 mA

11 Port RS485 (opcjonalnie)

3.5 Układ sterowania ogrzewania żelu krzemionkowego
Odwilżacz powietrza MTRAB jest dostarczany z układem sterowania Alfa,
układem sterowania Beta lub układem sterowania Gamma.
Zalecane zakresy stosowania różnych wariantów odwilżacza powietrza są
podane w tabeli zastosowań (patrz [►Sekcja 12.2, Strona 110]).

3.6 Diody LED statusu
Z przodu skrzynki przyłączeniowej są umieszczone 3 diody LED
sygnalizujące status urządzenia.

Rysunek 4: Diody LED

1 Wskaźnik roboczy — dioda LED zielona
2 Ogrzewanie regeneracyjne — dioda LED żółta
3 Usterka urządzenia — dioda LED czerwona

Objaśnienia różnych sygnalizacji statusu urządzenia znajdują się w rozdziale
Komunikaty o stanie [►Sekcja 9.2, Strona 90].
24
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3.7 Funkcja nadzorowania samoczynnego
Odwilżacz powietrza jest wyposażony w funkcję nadzorowania samoczynnego. Jeżeli w urządzeniu wystąpi błąd, zostanie zasygnalizowany różnie świecącymi lub migającymi diodami LED
z przodu skrzynki przyłączeniowej oraz przez przekaźnik sygnalizacyjny „Usterka urządzenia“ [►Sekcja
3.4, Strona 23], pozycja . Wykrywane są następujące błędy:
▪ awaria napięcia zasilającego
▪ błąd ogrzewania żelu krzemionkowego
▪ usterka jednostki czujników
▪ błąd wewnętrzny
▪ awaria zaworu kulowego (tylko w układzie sterowania Gamma)
Patrz również rozdział „Komunikaty błędów i usuwanie usterek” [►Sekcja 9,
Strona 85].

3.8 Wyjścia
W celu centralnego rejestrowania danych oraz dalszego przetwarzania stanu odwilżacza powietrza jest on wyposażony w dwa analogowe wyjścia prądu i dwa przekaźniki sygnalizacyjne.
Wyjścia analogowe (aktywne):
Pomiar temperatury i wilgotności powietrza za pomocą "Czujników"
na
górnym króćcu powietrza
(patrz Opis działania [►Sekcja 3.3, Strona 22])
Analogowe 1 (lewa)

Analogowe 2 (prawa)

Temperatura

Wilgotność powietrza

Wyjście przekaźnika regeneracji (ogrzewanie żelu krzemionkowego):
1 zestyk przełączający, regeneracja aktywna/nieaktywna
Wyjście przekaźnika błędu urządzenia
1 x zestyk przełączający, Fail Safe

3.9 Ogrzewanie filtra (wersja HT) (opcjonalne)
W celu zapewnienia działania urządzenia w najniższych temperaturach, w
wersji HT filtr ze stali nierdzewnej jest ogrzewany. Wersja HT jest przewidziana do wykorzystania w zastosowaniach w zimnych regionach (temperatura otoczenia jest stale niższa niż 0 °C powyżej okresu czasu 20 dni).

BA6820378-03 PL
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3.10 Przycisk testu
Przyciskiem testu można wykonać wymuszony test urządzenia (Przycisk testu [►Sekcja 10.3, Strona 96]).

3.11 Oznaczenie bezpieczeństwa i tabliczka znamionowa

Rysunek 5: Oznaczenia bezpieczeństwa

26
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1

Niebezpieczeństwo oparzenia! Patrz rozdział Eksploatacja [►Sekcja 8, Strona 81]

2

Symbol ostrzegawczy na tabliczce znamionowej:
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać wskazówek podanych
w instrukcji eksploatacji dotyczących napięcia zasilającego; patrz tabliczka znamionowa w rozdziale Uruchomienie [►Sekcja 7, Strona 78]

3

Naklejka na rurze przeciwpyłowej:
Zdjąć osłonę! Patrz punkt Zdejmowanie czerwonej osłony [►Sekcja 5.5, Strona 50]

BA6820378-03 PL
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie
4.1 Zastosowanie
Opakowanie służy do zabezpieczenia zapakowanego produktu w czasie
transportu, podczas załadunku i rozładunku, a także w trakcie przechowywania, aby nie doszło do żadnych niekorzystnych zmian. Opakowanie musi
chronić zapakowany produkt przed dozwolonymi obciążeniami transportowymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia, wilgoć (deszcz, śnieg, skroplona woda).
Opakowanie zapobiega również niedozwolonym zmianom położenia zapakowanego produktu w opakowaniu.

4.2 Przydatność, budowa i produkcja
Produkt jest pakowany w stabilny karton tekturowy lub w stabilnej skrzyni
drewnianej. Gwarantują one bezpieczne ustawienie produktu w odpowiedniej pozycji transportowej oraz oddzielenie produktu od powierzchni ładunkowej środka transportu lub podłoża po wyładunku.
Wewnątrz kartonu lub drewnianej skrzyni produkt jest zabezpieczony przekładkami przed zmianą położenia i przed wstrząsami.

4.3 Oznaczenia
Na opakowaniu znajdują się informacje na temat bezpiecznego transportu
oraz prawidłowego przechowywania. W przypadku wysyłki towarów niebędących ładunkiem niebezpiecznym obowiązują poniższe symbole. Symboli
tych należy bezwzględnie przestrzegać.

Chronić przed
wilgocią

Góra

Ostrożnie!
Szkło!

Tutaj mocować Środek ciężkości

Tabela 4: Obowiązujące symbole na opakowaniu

4.4 Transport, odbiór i postępowanie z przesyłkami
Poza wibracjami podczas transportu należy się również liczyć z uderzeniami.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia, należy unikać upadku, przewrócenia i
uderzenia.
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W przypadku przewrócenia się opakowania lub jego upadku należy się liczyć z uszkodzeniami niezależnie od masy.
Każda dostarczona przesyłka musi zostać sprawdzona przez odbiorcę przed
jej odebraniem (potwierdzeniem odbioru) pod następującym kątem:
▪ kompletność na podstawie listu przewozowego,
▪ jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne.
Kontrole należy przeprowadzić po wyładunku, gdy kartony lub pojemnik
transportowy są dostępne z każdej strony.
Widoczne szkody
Podczas odbierania przesyłki należy sprawdzić, czy nie ma ona widocznych
uszkodzeń transportowych. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
▪ Stwierdzone uszkodzenia transportowe natychmiast odnotować w liście
przewozowym i poprosić o podpisanie go przez doręczyciela.
▪ W razie poważnych uszkodzeń, całkowitego zniszczenia lub wysokich
kosztów szkody bezzwłocznie powiadomić dział sprzedaży Messko GmbH
oraz właściwego ubezpieczyciela.
▪ Po stwierdzeniu uszkodzenia nie wolno już zmieniać wymiaru szkody. Nie
wyrzucać opakowania do czasu otrzymania decyzji o oględzinach przez
firmę transportową lub ubezpieczyciela.
▪ Na miejscu wraz z firmą transportową należy sporządzić protokół szkody.
Jest to konieczne do dochodzenia odszkodowania!
▪ W miarę możliwości sfotografować uszkodzenia opakowania i produktu.
Dotyczy to również śladów korozji na produkcie na skutek dostania się
wilgoci (deszcz, śnieg, skropliny).
▪ Koniecznie sprawdzić również hermetyczne opakowanie.
Szkody ukryte
W przypadku szkód stwierdzonych dopiero po odebraniu i rozpakowaniu
przesyłki (szkody ukryte) obowiązuje następująca procedura:
▪ Jak najszybciej skontaktować się telefonicznie i pisemnie z prawdopodobnym sprawcą szkody i sporządzić protokół szkody.
▪ Przestrzegać terminów obowiązujących w danym kraju. Sprawdzić je z
odpowiednim wyprzedzeniem.
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W przypadku szkód ukrytych pociągnięcie do odpowiedzialności firmy transportowej (lub innego sprawcy) jest bardzo trudne. Na pokrycie takiego rodzaju szkody z ubezpieczenia można liczyć wyłącznie w przypadku, jeśli jest
to wyraźnie określone w warunkach ubezpieczenia.

4.5 Przechowywanie przesyłek
Przy wyborze i przygotowaniu miejsca przechowywania należy przestrzegać
następujących zasad:
▪ Produkt i akcesoria składować do chwili montażu w oryginalnym opakowaniu.
▪ Składowany towar zabezpieczyć przed wilgocią (deszcz, powódź, roztopy), zabrudzeniem, szkodnikami, np. szczurami, myszami, termitami itp.,
oraz przed dostępem osób niepowołanych.
▪ W celu ochrony przed wilgocią od strony podłoża oraz zapewnienia lepszej wentylacji kartony i skrzynie ustawiać na paletach, deskach albo kantówkach.
▪ Zapewnić odpowiednią nośność podłoża.
▪ Nie zastawiać dróg dojazdowych.
▪ Regularnie kontrolować składowane urządzenia. Po burzy, silnych opadach deszczu lub śniegu itp. podjąć odpowiednie działania dodatkowe.

4.6 Dalszy transport
Przy dalszym transporcie należy stosować oryginalne opakowanie produktu.
Jeśli produkt w stanie zmontowanym jest dalej transportowany na ostateczne miejsce przeznaczenia, należy przestrzegać następujących wskazówek,
aby ochronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi oddziaływaniem zewnętrznym.
Wymagania dotyczące opakowania transportowego
▪ Należy dobrać opakowanie stosownie do czasu trwania transportu lub
okresu magazynowania przy uwzględnieniu warunków klimatycznych.
▪ Należy upewnić się, że opakowanie chroni produkt przed obciążeniami
transportowymi, takimi jak wstrząsy lub udary.
▪ Należy upewnić się, że opakowanie chroni produkt przed wilgocią, taką
jak deszcz, śnieg lub woda kondensacyjna.
▪ Należy upewnić się, że opakowanie zapewnia wystarczającą cyrkulację
powietrza, aby zapobiec tworzeniu się wody kondensacyjnej.
30

BA6820378-03 PL

4 Opakowanie, transport i przechowywanie
4.7 Rozpakowanie
Odwilżacz powietrza DB100/DB200 wyjmuje się z opakowania w następujący sposób:
1. Wyjąć DB100/DB200 z opakowania tak jak pokazano na rysunku.
2. Odłożyć na wolnej równej powierzchni, aby cylinder szklany zbiornika
środka osuszającego był odsłonięty.

Rysunek 6: Wyjmowanie DB100/DB200

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
Nieprawidłowe wyjmowanie urządzenia z pojemnika transportowego może spowodować obrażenia ciała.
► Odwilżacz powietrza DB200D/DB200G wyjmować z pojemnika transportowego we dwie osoby lub za pomocą podnośnika.
► Stosować sprzęt do podnoszenia o odpowiedniej nośności.
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Odwilżacz powietrza DB200D/DB200G wyjmuje się z opakowania w następujący sposób:
1. Chwycić DB200D/DB200G za rurę połączeniową i obydwa wyloty powietrza tak jak pokazano na rysunku.

Rysunek 7: Wyjmowanie DB200D/DB200G

2. Wyjąć DB200D/DB200G we dwie osoby z pojemnika transportowego.
3. Odłożyć odwilżacz powietrza na równej powierzchni. Zwrócić uwagę, aby
cylindry szklane zbiornika środka osuszającego były odsłonięte.

UWAGA
Uszkodzenia odwilżacza powietrza
Po ustawieniu w pionie na wylocie powietrza urządzenie może ulec uszkodzeniu lub przewrócić się.
► Nie podpierać ani nie odstawiać urządzenia na wylocie powietrza.
► Urządzenie odkładać zawsze w poziomie.
► Przytrzymać DB100/DB200 i zabezpieczyć przed ruchem obrotowym.
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Rysunek 8: Odkładanie DB100 / DB200

Rysunek 9: Odkładanie DB200D / DB200G
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5 Montaż
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób prawidłowo montuje się urządzenie.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane rozbiciem cylindra szklanego zbiornika środka osuszającego w skutek naprężeń mechanicznych lub uderzeń!
► Podczas montażu oprócz zasadniczo noszonego sprzętu ochrony należy zakładać rękawice ochronne.
Wersje przyłączenia kołnierza DIN, 4-otworowego kołnierza okrągłego i 2otworowego kołnierza RM oraz wymiary różnych wersji MTRAB są wymienione w rozdziale „Rysunki wymiarowe [►Sekcja 13, Strona 113]”.

5.1 Zalecenia montażu
▪ Odwilżacz powietrza MTAaB należy instalować w miarę możliwości bezpośrednio przy transformatorze.
▪ Nad odwilżaczem MTRAB należy przewidzieć przewód rurowy o długości
co najmniej 1 m.
▪ Długość całkowita przewodu rurowego od MTRAB do pojemnika rozszerzalnościowego nie powinna wynosić więcej niż 20 m.
▪ Należy przewidzieć dodatnie nachylenie przewodu rurowego wynoszące
co najmniej 2°.

Rysunek 10: Długość rury MTRAB

▪ Unikać układania rurociągów poziomo.
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▪ Unikać opadania przewodu rurowego między MTRAB a pojemnikiem rozszerzalnościowym.
▪ Unikać wszelkich źródeł zakłóceń w przewodzie rurowym między MTRAB
a pojemnikiem rozszerzalnościowym (konwencjonalne odwilżacze powietrza, zawory zwrotne itd.).

Rysunek 11: Opadanie przewodu rurowego i źródła zakłóceń MTRAB

▪ Nie instalować odwilżacza powietrza MTRAB równolegle.

Rysunek 12: Instalacja równoległa MTRAB
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▪ Nie instalować odwilżacza powietrza MTRAB w pobliżu instalacji tryskaczowej skierowanej od dołu do góry.
▪ Odwilżacza powietrza MTRAB nie wolno czyścić od dołu strumieniem wody.

Rysunek 13: Instalacja tryskaczowa i strumień wody

5.2 Sprawdzenie kołnierza przyłączeniowego na transformatorze
1. Sprawdzić kołnierz współpracujący. Musi być płaski i równy. Dozwolona
odchyłka płaskości ≤ 0,2 mm.
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2. Sprawdzić powierzchnię uszczelniającą kołnierza współpracującego. Musi
być czysta i nie może być uszkodzona, bez przebiegających promieniowo
uszkodzeń powierzchni. Jakość powierzchni i powierzchnia uszczelniająca muszą być przystosowane do użycia uszczelki.

Rysunek 14: Kołnierz współpracujący

5.3 Przygotowanie urządzenia

UWAGA
Uszkodzenia odwilżacza powietrza!
Pogorszenie szczelności odwilżacza powietrza z powodu poluzowania nakrętki na górnym króćcu wejściowym powietrza!
► Upewnić się, że górne połączenie śrubowe nie odkręciło się od odwilżacza powietrza.
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Rysunek 15: Nakrętka na górnym króćcu powietrza

Przygotowanie odwilżacza powietrza do montażu odbywa się w następujący
sposób:
1. Zdjąć czerwoną osłonę z górnego króćca wejściowego powietrza.
2. Sprawdzić, czy uszczelka znajduje się w króćcu wejściowym powietrza.

Rysunek 16: Osłona i uszczelka

3. Włożyć dostarczony kołnierz w górny króciec wejściowy powietrza.
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UWAGA
Niebezpieczeństwo szkód materialnych
W przypadku stosowania kołnierza niewłaściwego dla ciężaru urządzenia
może on zawieść.
► Kołnierz 2-otworowy RM stosować wyłącznie do DB100.

Rysunek 17: Stosowanie kołnierza MTRAB

4. Przykręcić kołnierz ręcznie (ok. 1 Nm) do MTRAB.

Rysunek 18: Przykręcanie kołnierza
BA6820378-03 PL
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5. W celu podniesienia DB100/DB200 należy zastąpić śrubę uziemiającą
przez śrubę pierścieniową.

Rysunek 19: Śruba pierścieniowa

5.4 Montaż urządzenia na kołnierzu współpracującym
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na
skutek upadku ciężaru!
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Stosować środki transportowe i sprzęt do podnoszenia o odpowiedniej
nośności.

UWAGA
Zakłócenie działania!
Smar na powierzchniach stykowych kołnierzy może spowodować nieszczelność połączenia!
► Podczas montażu powierzchnie stykowe kołnierzy nie mogą być pokryte
smarem i muszą być czyste.
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5.4.1 Mocowanie sprzętu do podnoszenia

UWAGA
Uszkodzenia odwilżacza powietrza
Po ustawieniu w pionie na wylocie powietrza urządzenie może ulec uszkodzeniu lub przewrócić się.
► Nie podpierać ani nie odstawiać urządzenia na wylocie powietrza.
Montaż odwilżacza powietrza na kołnierzu współpracującym odbywa się w
następujący sposób:
1. DB200D/DB200G podnieść we dwie osoby i wyprostować. Zawsze jedna
ręka na wylocie powietrza, a druga ręka na rurze połączeniowej.

Rysunek 20: Podnoszenie i prostowanie DB200D/DB200G
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41

5 Montaż
2. Podnieść DB100/DB200 tak jak pokazano na rysunku i wyprostować.

Rysunek 21: Podnoszenie i prostowanie DB100/DB200

3. Zamocować sprzęt do podnoszenia do śruby pierścieniowej lub do połączenia rurowego.

Rysunek 22: Sprzęt do podnoszenia
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5.4.2 Wkładanie uszczelki kołnierzowej
► Włożyć uszczelkę kołnierzową.

Rysunek 23: Uszczelka kołnierzowa
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5.4.3 Przykręcanie kołnierzy
Kołnierz DIN (opcjonalnie)
1. Przykręcić MTRAB za pomocą kołnierza do kołnierza współpracującego
transformatora (materiały mocujące znajdują się w zakresie dostawy).

Rysunek 24: Połączenie śrubowe

2. Dokręcić po kolei śruby momentem ok. 24 Nm.
3. Dokręcić po kolei śruby momentem ok. 48 Nm.
4. Dokręcić po kolei śruby momentem ok. 80 Nm.
5. Odczekać pięć minut.
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6. Jeszcze raz dokręcić po kolei śruby momentem ok. 80 Nm.

Rysunek 25: Śruby kołnierza DIN

lub
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4-otworowy kołnierz okrągły (opcjonalnie)
1. Przykręcić MTRAB za pomocą kołnierza do kołnierza współpracującego
transformatora (materiały mocujące nie znajdują się w zakresie dostawy).

Rysunek 26: Śruby 4-otworowego kołnierza okrągłego

2. Dokręcić śruby na krzyż na ok. 30%.
3. Dokręcić śruby na krzyż na ok. 60%.
4. Dokręcić śruby na krzyż na ok. 100%.
5. Odczekać pięć minut.
6. Jeszcze raz dokręcić śruby na krzyż na ok. 100%.
lub
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Kołnierz 2-otworowy RM (opcjonalnie)
1. Przykręcić MTRAB za pomocą kołnierza do kołnierza współpracującego
transformatora (materiały mocujące nie znajdują się w zakresie dostawy).

Rysunek 27: Śruby 2-otworowego kołnierza RM

2. Dokręcić po kolei śruby na ok. 30%.
3. Dokręcić po kolei śruby na ok. 60%.
4. Dokręcić po kolei śruby na ok. 100%.
5. Odczekać pięć minut.
6. Jeszcze raz dokręcić po kolei śruby na ok. 100%.
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5.4.4 Wyrównywanie urządzenia
Wyrównywanie urządzenia:
► po zakończeniu montażu urządzenie należy wyrównać według potrzeb
za pomocą podwójnego połączenia śrubowego.

Rysunek 28: Wyrównywanie odwilżacza powietrza

5.4.5 Dokręcanie podwójnego połączenia śrubowego
Dokręcanie podwójnego połączenia śrubowego w DB100/DB200:
1. przytrzymać nakrętkę na górnym króćcu powietrza i dokręcić nakrętkę
kontrującą na kołnierzu momentem 250 Nm.
2. Uważać, aby podczas montażu dolna nakrętka nie odkręciła się od urządzenia.
3. Odczekać 5 minut.
4. Dokręcić górną nakrętkę jeszcze raz momentem 250 Nm.
lub
Dokręcanie podwójnego połączenia śrubowego w DB200D/DB200G:
1. przytrzymać połączenie śrubowe na górnym króćcu powietrza i dokręcić
nakrętkę kontrującą na kołnierzu momentem 250 Nm.
2. Uważać, aby podczas montażu dolne połączenie śrubowe nie odkręciło
się od urządzenia.
3. Odczekać 5 minut.
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4. Dokręcić nakrętkę kontrującą jeszcze raz momentem 250 Nm.

Rysunek 29: Podwójne połączenie śrubowe w DB200D/DB200G
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5.4.6 Zdejmowanie sprzętu do podnoszenia
► Ostrożnie zdjąć sprzęt do podnoszenia i w urządzeniu DB100/DB200
zastąpić śrubę pierścieniową śrubą uziemiającą z podkładkami.

Rysunek 30: Śruba uziemiająca

5.5 Zdejmowanie czerwonej osłony

UWAGA
Nieprawidłowe działanie odwilżacza powietrza!
Czerwona osłona blokuje wymianę powietrza w trakcie pracy odwilżacza
powietrza!
► Upewnić się, że czerwona osłona została zdjęta z rury przeciwpyłowej
przed uruchomieniem.

Rysunek 31: Naklejka ostrzegawcza na rurze przeciwpyłowej
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► Usunąć czerwoną osłonę z rury przeciwpyłowej na dole urządzenia.

Rysunek 32: Czerwona osłona
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6 Przyłącze elektryczne
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób prawidłowo podłącza się elektrycznie urządzenie. Przed otwarciem urządzenia należy uwzględnić poniższe informacje o niebezpieczeństwach:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym. W
przypadku prac na i przy instalacjach elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących reguł bezpieczeństwa.
► Odłączyć instalację.
► Zabezpieczyć instalację przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się co do braku napięcia na wszystkich biegunach.
► Uziemić i zewrzeć.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

UWAGA
Uszkodzenia urządzenia!
Wyładowanie elektrostatyczne może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
► Podjąć działania zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych na powierzchniach roboczych i pracownikach.

6.1 Kompatybilność elektromagnetyczna
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z właściwymi normami kompatybilności elektromagnetycznej. Aby zapewnić zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej, należy zwrócić uwagę na poniższe punkty.
6.1.1 Wymagania dotyczące okablowania w miejscu montażu
Przy wyborze miejsca montażu należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ Instalacja musi mieć sprawną ochronę przed przepięciami.
▪ Uziemienie instalacji musi być wykonane zgodnie z zasadami techniki.
▪ Oddzielne części instalacji muszą być połączone przez połączenie ekwipotencjalne.
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6.1.2 Wymagania dotyczące okablowania w miejscu eksploatacji
W zakresie okablowania w miejscu eksploatacji należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ Nie układać przewodów emitujących zakłócenia (np. przewodów zasilających) i przewodów podatnych na zakłócenia (np. przewodów sygnałowych) w tym samym kanale kablowym.
▪ Pomiędzy przewodami emitującymi zakłócenia i podatnymi na zakłócenia
zachować odstęp większy niż 100 mm (3,94").

Rysunek 33: Zalecane prowadzenie przewodów

1 Kanał kablowy na przewody emitujące zakłócenia

3 Kanał kablowy na przewody podatne na zakłócenia

2 Przewód emitujący zakłócenia (np.
przewód zasilający)

4 Przewód podatny na zakłócenia
(np. przewód sygnałowy)

▪ W żadnym wypadku nie podłączać urządzenia za pomocą wielożyłowego
przewodu zbiorczego.
▪ Do przesyłania analogowego sygnału wyjściowego użyć kabla ekranowanego.

6.2 Napięcie zasilania
Urządzenie wolno podłączać wyłącznie do obwodów prądowych, które są
wyposażone w zewnętrzne zabezpieczenie przetężeniowe i odłącznik
wszystkich biegunów, aby w razie potrzeby możliwe było odłączenie całego
urządzenia od napięcia.
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Odpowiednimi środkami mogą być odłączniki zgodne z normami IEC
60947-1 i IEC 60947-3 (np. wyłączniki automatyczne). Przy wyborze typu
odłącznika należy uwzględnić parametry odpowiednich obwodów prądowych
(napięcie, prąd maksymalny). Ponadto należy przestrzegać następujących
zasad:
▪ Odłącznik musi być łatwo dostępny dla użytkownika.
▪ Odłącznik musi być oznaczony dla odłączanego urządzenia i odłączanych
obwodów prądowych.
▪ Odłącznik nie może być elementem przewodu sieciowego.
▪ Odłącznik nie może przerywać głównego przewodu ochronnego.
Wyłącznik instalacyjny
Obwód zasilający należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika instalacyjnego. Wyłącznik instalacyjny musi mieć następujące właściwości:
▪ Prąd znamionowy: 16 A lub 20 A
▪ Charakterystyka załączania: C, K, Z
Przekrój przewodu
Do obwodu zasilającego należy zastosować przewód o przekroju odpowiednim dla wybranego wyłącznika instalacyjnego, jednak nie mniejszym niż
1,5 mm2 (AWG 15).

6.3 Zalecenia dotyczące kabli
W odniesieniu do okablowania urządzenia należy przestrzegać poniższego
zalecenia firmy Messko GmbH:
▪ Zbyt duża pojemność kabli może uniemożliwić przerwanie prądu stykowego przez styki przekaźników. W przypadku obwodów prądu sterowniczego
załączanych prądem przemiennym należy uwzględnić wpływ pojemności
długich przewodów sterowniczych na działanie styków przekaźnika.
▪ Stosowane kable przyłączeniowe muszą mieć odporność na temperaturę
co najmniej +90°C (temperatura otoczenia maks. +70°C plus ogrzewanie
własne urządzenia 20 K).
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▪ Stosowane kable muszą być trudnopalne zgodnie z IEC 60332-1-2 lub UL
2556 VW-1.
▪ Jeżeli do urządzenia podłączono niskie napięcie oraz małe napięcie, należy się upewnić, że w obszarze podłączenia oraz w kablu obwody małego
napięcia i niskiego napięcia są oddzielone od siebie podwójną izolacją.
Kabel*)

Zacisk

Przyłącze przewodu
ochronnego

1

Zasilanie

Typ kabla

Przekrój

nieekranowany

>= przekrój zacisku zasilania 2 (L
+) i zacisku 3 (N-)

2 (L/+), 3 (N/-)

nieekranowany

1,5–4 mm² / AWG
11...15

Przekaźnik sygnaliza- 4, 5, 6, 7, 8, 9
cyjny regeneracji,
przekaźnik sygnalizacyjny usterek urządzenia

nieekranowany

1,5–4 mm² / AWG
11...15

Wyjścia analogowe:
wyjście analogowe 1,
wyjście analogowe 2

ekranowany

1,5...4 mm² /
AWG 11...15

ekranowany

0,14...1,5 mm² /
AWG 15...26

(PE)

Zaciski od 10 do 15

RS485

Tabela 5: Zalecenie dotyczące kabla przyłączeniowego (przyłącza standardowe)
*)

Wszystkie kable przyłączeniowe muszą być obciążane napięciem znamionowym co najmniej 300 V;
typ kabla sztywny lub elastyczny

6.4 Układanie i przygotowanie kabli
Szklany cylinder Messko® MTRAB® może podczas regeneracji
rozgrzać się do temperatury > 90 °C. Podczas układania kabli
należy zwrócić uwagę, aby nie stykały się ze szklanym cylindrem.
Podczas przygotowywania kabli należy uwzględnić pozycję przyłączy.
Należy dobrać długość przewodu ochronnego
(zacisk 1)
co najmniej o 50 mm większą niż przewody napięcia zasilającego (zaciski 2 i 3).
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Prawidłowe przygotowanie kabli do montażu odbywa się w następujący sposób:
1. Otworzyć skrzynkę przyłączeniową odwilżacza powietrza. Odkręcić w tym
celu na pokrywie obudowy 4 śruby zabezpieczone przed zagubieniem.
Pokrywa jest utrzymywana z lewej strony przez zawiasy sprężynowe i
można ją rozkładać w lewo. Pokrywa skrzynki przyłączeniowej jest uziemiona kablem uziemienia.

Rysunek 34: Demontaż pokrywy skrzynki przyłączeniowej

2. Zdjąć izolację z kabla napięcia zasilającego i dociąć tak, aby długość żyły
PE była o 50 mm dłuższa niż żyły L i N. Odizolować żyły na długości 7
mm (1/4 cala).

Rysunek 35: Przygotowanie kabli
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3. Zdjąć izolację z kabla przekaźnika oraz wyjścia analogowego oraz odizolować żyły na długości 7 mm (1/4 cala)
4. Odkręcić lewe z trzech przepustów kablowych.

Rysunek 36: Odkręcanie przepustu kablowego
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5. Poprowadzić kabel o odpowiedniej długości przez przepust kablowy i
uszczelkę gumową oraz dokręcić przepust kablowy, aby do skrzynki przyłączeniowej nie mogła dostawać się wilgoć z zewnątrz.

Rysunek 37: Dokręcanie przepustu kablowego

UWAGA
Zakłócenie działania
Zbyt mocno dokręcone przepusty kablowe mogą powadzić do przerwania
przewodów i zwarć.
► Przepusty kablowe należy dokręać z momentem dokręcającym 4,5 Nm.

UWAGA
Zakłócenie działania
Przez nieszczelne lub brakujące przepusty kablowe do urządzenia mogą
dostać się brud i wilgoć. Powoduje to unieważnienie klasy ochrony. Może
pojawić się korozja i zakłócenia działania.
► Z nieużywanego przepustu kablowego należy wyjąć wkładkę chroniącą
przed pyłem na czas transportu i zamknąć przepust zaślepką.
► Alternatywnie można w miejsce przepustu kablowego wkręcić szczelną
śrubę zamykającą.
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6.5 Podłączanie napięcia zasilającego
Kabel napięcia zasilającego podłączany jest w następujący sposób:
1. Wsunąć żyłę przewodu ochronnego w zacisk 1 (PE) i dociągnąć zacisk
śrubowy.
2. Wsunąć żyłę fazy/plus w zacisk 2 (L+) i dociągnąć zacisk śrubowy.
3. Wsunąć żyłę przewodu neutralnego / minus w zacisk 3 (N-) i dociągnąć
zacisk śrubowy.

Rysunek 38: Podłączanie napięcia zasilającego
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6.6 Podłączanie przekaźnika sygnalizacyjnego regeneracji
OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym!
Styki sygnalizacyjne regeneracji i usterek urządzenia mogą
być użytkowane z małym napięciem ochronnym (SELV) lub z
niskim napięciem. Tryb mieszany SELV i niskiego napięcia nie
jest dozwolony ze względu na bezpieczeństwo elektryczne.
Kabel przesyłania sygnału regeneracji (zestyk przełączający) podłączany
jest w następujący sposób:
1. wsunąć żyły w zaciski 5 i 6 (zestyk rozwierny) lub 4 i 5 (zestyk zwierny).
2. Dokręcić zaciski śrubowe.

Rysunek 39: Kabel sygnałowy regeneracji
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6.7 Podłączanie przekaźnika sygnalizacyjnego usterek
urządzenia
OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym!
Styki sygnalizacyjne regeneracji i usterek urządzenia mogą
być użytkowane z małym napięciem ochronnym (SELV) lub z
niskim napięciem. Tryb mieszany SELV i niskiego napięcia nie
jest dozwolony ze względu na bezpieczeństwo elektryczne.
Kabel przesyłania sygnału usterki urządzenia (styk rozwierny, Fail Safe)
podłączany jest w następujący sposób:
1. wsunąć żyły w zaciski 7 i 8 (zestyk zwierny) lub 8 i 9 (zestyk rozwierny).
2. Dokręcić zaciski śrubowe.

Rysunek 40: Kabel sygnałowy usterki urządzenia
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6.8 Podłączanie wyjść analogowych
Analogowe 1

Analogowe 2

Temperatura

Wilgotność powietrza

Wyjścia analogowe są wyjściami aktywnymi. Uwzględnić obciążenie rezystancyjne 0...600 Ω.

Kabel przesyłania sygnału analogowego 1 temperatury podłączany jest w
następujący sposób:
1. wsunąć żyły w zaciski 10(CL+) i 11(CL-).
2. Przepleść ekranowanie (jeżeli występuje) i wsunąć w zacisk 12.
3. Dokręcić zaciski śrubowe.
Kabel przesyłania sygnału analogowego 2 wilgotności powietrza podłączany
jest w następujący sposób:
1. wsunąć żyły w zaciski 13(CL+) i 14(CL-).
2. Przepleść ekranowanie (jeżeli występuje) i wsunąć w zacisk 15.
3. Dokręcić zaciski śrubowe.

Rysunek 41: Wyjścia analogowe 1 i 2
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Analogowy sygnał wyjścia to standardowo sygnał 4…20 mA;
(opcjonalnie 0…20 mA).
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6.9 Podłączanie interfejsu RS485 i konfiguracja Modbus
(opcjonalnie)
Interfejs RS485 umożliwia podłączenie MESSKO® MTRAB® do systemu
SCADA. Jest on skonstruowany jako system 4-przewodowy (pełny dupleks),
może być jednak połączony również z systemem 2-przewodowym (pół dupleks).
Przyporządkowanie interfejsu RS485 do Modbus RTU
Styki

System 4-przewodowy

System 2-przewodowy

1

Rx+

D+

1

Rx-

D-

2

Tx-

2

Tx+
Shield

Shield

Comm

Comm

6.9.1 4-przewodowy pełny dupleks

Rysunek 42: System 4-przewodowy
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Kabel do integracji z systemem 4-przewodowym podłączany jest w następujący sposób:
1. wsunąć żyłę Rx+ w zacisk śrubowy „1 Rx+” i dociągnąć.
2. Wsunąć żyłę Rx- w zacisk śrubowy „1 Rx-” i dociągnąć.
3. Wsunąć żyłę Tx- w zacisk śrubowy „2 Tx-” i dociągnąć.
4. Wsunąć żyłę Tx+ w zacisk śrubowy „2 Tx+” i dociągnąć.
5. Wsunąć żyłę potencjału uziemienia w zacisk śrubowy „Comm” i dociągnąć.
6. Przepleść ekranowanie, wsunąć w zacisk „Shield” i dociągnąć.

Rysunek 43: Podłączanie kabla pełny dupleks
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6.9.2 2-przewodowy pół dupleks

Rysunek 44: System 2-przewodowy

Kabel do integracji z systemem 2-przewodowym podłączany jest w następujący sposób:
1. wsunąć żyłę D+ w zacisk śrubowy „1 D+” i dociągnąć.
2. Wsunąć żyłę D- w zacisk śrubowy „1 D-” i dociągnąć.
3. Wsunąć żyłę potencjału uziemienia w zacisk śrubowy „Comm” i dociągnąć.
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4. Przepleść ekranowanie, wsunąć w zacisk „Shield” i dociągnąć.

Rysunek 45: Podłączanie kabla pół dupleks

6.9.3 Wskazówki dotyczące podłączenia do magistrali czujników MR
Opcjonalnie dostępna funkcja magistrali czujników MR umożliwia podłączanie cyfrowych i analogowych czujników do urządzenia przez Modbus RTU.
Magistrala czujników MR umożliwia podłączenie maksymalnie 31 czujników
(urządzenia typu Modbus Slave). Urządzenie ISM® pracuje jako urządzenie
typu Modbus Master.
Należy się upewnić, że przez magistralę czujników MR nie zostało podłączone żadne dodatkowe urządzenie typu Modbus
Master. Każdemu czujnikowi podłączanemu przez magistralę
czujników MR należy przydzielić jednoznaczny adres Modbus.
W sytuacji, gdy kilka czujników korzysta z tego samego adresu Modbus, może dojść do zakłóceń pracy magistrali czujników MR.
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Podczas podłączania czujników należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ UWAGA! Uszkodzenia urządzenia lub czujnika. Podłączać wszystkie
czujniki do szyny wyrównania potencjałów, aby uniknąć prądów wyrównawczych na magistrali czujników MR.
▪ Magistrala czujników MR używa protokołu Modbus w konfiguracji 2-przewodowej (2W). Konfiguracja 4-przewodowa (4W) nie jest obsługiwana.
▪ Czujniki podłączyć przez łącze ekranowane z 3 przewodami (D0, D1,
Common). Przewody danych (D0, D1) muszą być skręcone parami (twisted pair). Przestrzegać zalecenia dotyczącego kabli.
▪ Odgałęzienia węzła magistrali do poszczególnych urządzeń muszą być
krótsze niż 20 m.
▪ Podzespół CPU zawiera rezystor terminacyjny (120 Ω) w interfejsie
COM2. Kolejny rezystor terminacyjny (120 Ω, 0,5 W) zamontować na drugim końcu magistrali.
▪ Podzespół CPU zawiera rezystor pull-up i rezystor pull-down (zgodnie ze
specyfikacją protokołu Modbus każdy po 680 Ω). Dalsze rezystory pull-up/
pull-down nie są wymagane.
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CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

Czujnik 1
Com. (C)
D0 (A)
D1 (B)

Czujnik x
Com. (C)
D0 (A)
120 Ω
D1 (B)

Rysunek 46: Magistrala czujników MR

BA6820378-03 PL

69

6 Przyłącze elektryczne
6.9.4 MESSKO® MTRAB® 2.5
Aby użyć czujnika typu MESSKO® MTRAB® 2.5, należy podłączyć czujnik
zaciskiem wtykowym RS485 do magistrali czujników.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MTRAB 2.5
D+ | Rx+
D- | RxShield
Comm
TxTx+

Rysunek 47: Przykład przyłączenia MESSKO® MTRAB® 2.5 (zacisk RS485)
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Na czujniku należy aktywować tryb pracy półdupleks, przełączając łącznik
„Duplex mode" w położenie „HALF". Jeżeli czujnik MESSKO® MTRAB® 2.5
jest jedynym lub ostatnim urządzeniem magistrali, należy aktywować rezystor terminacyjny czujnika, przełączając łącznik „BUS termination 120 Ohm”
w położenie „1 = ON“ i „2 = OFF“.

Rysunek 48: Konfiguracja magistrali Modbus MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Rezystor terminacyjny: w przypadku półdupleksu: 1 = ON, 2 = OFF;
w przypadku pełnego dupleksu: 1
= ON, 2 = ON

2 Tryb roboczy: HALF = półdupleks,
FULL = pełny dupleks

3 Adres Modbus
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6.9.5 Ustawienia Modbus

Rysunek 49: Ustawienia RS485

Tryb pełny dupleks lub pół dupleks
MESSKO® MTRAB® ustawia się na tryb pół dupleks w następujący sposób:
► Ustawić przełącznik „Duplex mode”
®

w położeniu „HALF”.

®

MESSKO MTRAB ustawia się na tryb pełny dupleks w następujący sposób:
► Ustawić przełącznik „Duplex mode”

w położeniu „FULL”.

Rezystor terminacyjny tryb pół dupleks
Jeżeli MESSKO® MTRAB® w trybie pół dupleks jest ostatnim urządzeniem w
systemie magistrali, to urządzenie należy zakończyć rezystorem 120 omów.
W tym celu należy postępować następujący sposób:
► Ustawić lewy przełącznik na „BUS termination 120 Ohm”
„ON”.

w położeniu
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Terminatory tryb pełny dupleks
Jeżeli MESSKO® MTRAB® w trybie pełny dupleks jest ostatnim urządzeniem
w systemie magistrali, to urządzenie należy zakończyć dwoma rezystorami
120 omów. W tym celu należy postępować następujący sposób:
► Ustawić obydwa przełączniki na „BUS termination 120 Ohm”
niu „ON”.

w położe-

Zmiana adresu Modbus urządzenia
Adres Modbus urządzenia jest ustawiony w momencie dostawy na 3 (pozycja przełącznika ADR 3). W tym położeniu szybkość transferu wynosi 19 200
bodów, a parzystość jest ustawiona na „EVEN”. Za pomocą przełącznika
„ADR”
można zmienić adres Modbus urządzenia (patrz Ustawienia komunikacji RS485 [►Sekcja 14.2, Strona 123].

6.10 Zamykanie skrzynki przyłączeniowej
Skrzynka przyłączeniowa ponownie zamykana jest w następujący sposób:
► sprawdzić kabel uziemienia w skrzynce przyłączeniowej.

Rysunek 50: Kabel uziemienia skrzynki przyłączeniowej
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1. Upewnić się, że kabel uziemienia do pokrywy obudowy podczas zamykania skrzynki przyłączeniowej nie ulegnie uszkodzeniu.

Rysunek 51: Kontrola wzrokowa

2. Pokrywę skrzynki przyłączeniowej założyć dokładnie na dno obudowy, a
następnie dokręcić cztery śruby obudowy.

Rysunek 52: Zamykanie pokrywy skrzynki przyłączeniowej
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6.11 Dodatkowe uziemienie urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy punkt uziemienia, który w razie
potrzeby można podłączyć z potencjałem ziemi. Materiał do wykonywania
tego dodatkowego połączenia uziemienia nie znajduje się w dostawie.
► Kabel uziemienia połączyć z potencjałem ziemi w punkcie uziemienia pokazanym na ilustracji.
Punkty przyłączeniowe, śruby i podkładki uziemienia urządzenia nie mogą być polakierowane.

Rysunek 53: Dodatkowy punkt uziemienia

6.12 Test izolacji

UWAGA
Uszkodzenia urządzenia!
Nieprawidłowe napięcie probiercze może spowodować uszkodzenia urządzenia.
► Wykonać test izolacji z napięciem maksymalnie 500 V DC.
ü Przygotować urządzenie kontrolne.
ü Odłączyć odwilżacz powietrza od napięcia.
BA6820378-03 PL
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1. Przeprowadzić kontrolę między przewodem ochronnym
sku 1 a przewodem neutralnym (N-) na zacisku 3.

(PE) na zaci-

2. Przeprowadzić kontrolę między przewodem ochronnym
sku 1 a fazą (L+) na zacisku 2.

(PE) na zaci-

Rysunek 54: Test izolacji

Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane we Wspólnocie Europejskiej, należy przestrzegać przepisów wykonywania testu
izolacji w danym kraju użytkowania.

6.13 Kontrola uziemienia
Przed uruchomieniem należy wykonać kontrolę uziemienia (kontrolę impedancji połączeń ochronnych) zgodnie z normą IEC 61010-1. Należy przy tym
przestrzegać następujących wskazówek:
▪ Prąd probierczy: 2-krotny prąd znamionowy zabezpieczenia przetężeniowego przewodu zasilającego.
▪ Czas trwania testu: 1 minuta w każdym punkcie pomiarowym.
▪ Zmierzone napięcie pomiędzy punktem pomiarowym a przewodem
ochronnym musi być mniejsze niż 10 V.
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Aby wykonać kontrolę uziemienia, należy postępować w następujący sposób:
► Zasilić śrubę mocującą kabla uziemienia ze źródła stałego prądu probierczego i zmierzyć napięcie pomiędzy punktem pomiarowym a przyłączem
przewodu ochronnego na zacisku 1.
ð Zmierzone napięcie musi utrzymać się na poziomie niższym niż 10 V
przez okres 1 minuty.

Rysunek 55: Kontrola połączenia ochronnego
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UWAGA
Uszkodzenia urządzenia!
Uszkodzenia elektroniki odwilżacza powietrza z powodu nieprawidłowego
napięcia zasilającego!
ü Upewnić się, że występuje prawidłowe napięcie zasilające zgodnie z tabliczką znamionową na udostępnionym wyłączniku instalacyjnym.
► Włączyć napięcie zasilające przez zewnętrzny odłącznik.

Rysunek 56: Tabliczka znamionowa
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7.1 Autotest urządzenia podczas uruchamiania
Poniżej objaśniono sygnalizację LED MTRAB podczas uruchamiania. Należy zapoznać się z poniższą legendą dla poszczególnych stanów LED.

Rysunek 57: Legenda LED

1 Dioda LED świeci
2 Dioda LED miga
3 Dioda LED zgaszona

Po podłączeniu napięcia zasilającego urządzenie samoczynnie wykonuje
autotest urządzenia (około 5 sekund / maksymalnie 60 sekund w przypadku
urządzeń z układem sterowania Gamma). W trakcie całego autotestu po kolei migają zewnętrzne diody LED

Rysunek 58: Sygnalizacja LED podczas uruchamiania
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Po zakończeniu autotestu cały czas świeci zielona dioda LED zasilania. Po
rozpoznaniu błędu zostanie on zasygnalizowany przez diody LED (patrz Komunikaty błędów i usuwanie usterek [►Sekcja 9, Strona 85]).

Rysunek 59: Praca bez błędów

Rozszerzony, uruchamiany przez użytkownika test, można rozpocząć za pomocą opcjonalnego przycisku testu (patrz „Przycisk testu” [►Sekcja 10.3,
Strona 96]).

7.2 Dostosowanie ustawień Modbus
Dostosowanie lub kontrola ustawień Modbus (patrz Ustawienia Modbus
[►Sekcja 6.9.5, Strona 72]).
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W trakcie pracy bez błędów zielona dioda LED zasilania świeci ciągle, a
czerwona dioda LED błędu nie świeci.

Rysunek 60: Praca bez błędów

Gdy pojawi się ciągły lub migający sygnał diody LED
i / lub diody LED
i dioda LED usterek urządzenia
nie świeci się, należy stosować się do
wskazówek z rozdziału Komunikaty stanu [►Sekcja 9.2, Strona 90].
Jeżeli w trakcie pracy bez błędów żel krzemionkowy zostanie podgrzewany,
oprócz zielonej diody LED stale będzie świecić
żółta dioda LED . Ten
stan można przekazać przez przekaźnik sygnalizacyjny „Regeneracja“ do
centralnego rejestrowania danych oraz do dalszego przetwarzania stanu odwilżacza powietrza.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała z powodu wysokiej temperatury!
► Podczas regeneracji (żółta dioda LED
świeci ciągle) nie wolno dotykać cylindra szklanego „pojemnika środka osuszającego”.
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PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia!
Niebezpieczeństwo utraty zdrowia!
► W temperaturach zbliżonych do punktu zamarzania i niższych wyciekający kondensat może spowodować, że podłoże pod urządzeniem będzie
oblodzone. W takiej sytuacji nie wolno wchodzić pod urządzenie.

UWAGA
Zakłócenie działania wskutek zanieczyszczenia żelu krzemionkowego
Zanieczyszczenie żelu krzemionkowego wskutek bezpośredniego kontaktu
z płynem izolującym
W przypadku zanieczyszczenia żelu krzemionkowego płynem izolującym należy postepować wg wskazówek podanych w rozdziale Komunikaty błędów i
usuwanie zakłóceń (Zanieczyszczenie żelu krzemionkowego [►Sekcja 9.5,
Strona 94]).
Jeżeli dioda LED usterki urządzenia zacznie świecić lub migać , należy
sprawdzić tabelę błędów w rozdziale Komunikaty błędów i usuwanie usterek
[►Sekcja 9, Strona 85].

Rysunek 61: Sygnalizacja usterek urządzenia

Obowiązuje również wtedy, gdy błąd zostanie zgłoszony przez przekaźnik
„Usterka urządzenia“.
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Jeśli dojdzie do usterki bezpiecznika, można go bez problemu
wymienić (Bezpiecznik [►Sekcja 9.3, Strona 90]).
Jeśli sytuacja się powtarza, należy skontaktować się z "MR
Service & Complaint" [►Sekcja 9, Strona 85]. Dostępny jest
wariant urządzenia eliminujący występujące przepięcia.
Ochrona przed przepięciami może także zostać dodana później przez wymianę płytki.

8.1 MTRAB z układem sterowania Gamma (tylko DB200G)
Upewnić się, że przełącznik
nad zaworem kulowym
znajduje się w pozycji „AUTO“.
Wskaźnik
z przodu zaworu kulowego informuje, który z
dwóch cylindrów jest odłączony od strumienia powietrza.
Wskaźnik nie ma żadnej funkcji obsługi.
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Rysunek 62: Zawór kulowy
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1 Przełącznik

2 Zawór kulowy

3 Wskaźnik

4 Kabel sterowania zaworu kulowego
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Przed otwarciem skrzynki przyłączeniowej lub podczas sprawdzania kabli i
czujników należy zawsze przestrzegać poniższej wskazówki bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE
Porażenie elektryczne
Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym.
► Odłączyć urządzenie i urządzenia peryferyjne instalacji od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
aby potwierdzić niewystępujący już błąd, należy nacisnąć
przycisk testu umieszczony z boku skrzynki przyłączeniowej.
Jeżeli występowało kilka błędów, należy je potwierdzić pojedynczo po kolei. Sygnalizacja LED zostanie ponownie zresetowana, a przekaźnik sygnalizacyjny usterek urządzenia (Fail
Safe) ponownie się zamknie po potwierdzeniu wszystkich błędów.
Jeżeli wystąpi błąd, którego nie można usunąć samodzielnie, należy zwrócić
się do:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Ratyzbona
Niemcy
E-mail: service@reinhausen.com
E-mail: complaint@reinhausen.com
Przez funkcję nadzorowania samoczynnego urządzenie rozpoznaje błędy
wewnętrzne i zgłasza je przez różnie świecące i migające diody LED
. Ponadto usterka jest zgłaszana przez przekaźnik błędów urządzenia
(Fail Safe) [►Sekcja 6.7, Strona 61].
Przekaźnik błędów urządzenia jest w trybie zwykłym zaciągnięty, a po wyłączeniu napięcia zasilającego opada z opóźnieniem czasowym (> 7 sekund), aby przy krótkim przerwaniu
napięcia zasilającego nie generować komunikatu błędu.
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Rysunek 63: Diody LED

1 Zielona dioda LED
2 Żółta dioda LED
3 Czerwona dioda LED
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9.1 Komunikaty błędów
W poniższej tabeli wymieniono poszczególne błędy i możliwe działania naprawcze. Jeżeli nie znajdzie się w niej właściwe działanie naprawcze, należy
zwrócić się do MR Service & Complaint [►Sekcja 9, Strona 85].
Błąd

Działanie

MTRAB nie działa

Sprawdzić, czy włączony jest
odłącznik napięcia zasilającego.
Sprawdzić, czy napięcie zasilające
jest prawidłowo podłączone.
Sprawdzić napięcie zasilające
[►Sekcja 6.5, Strona 59] na podstawie tabliczki znamionowej
[►Sekcja 7, Strona 78].
Sprawdzić bezpiecznik [►Sekcja
9.3, Strona 90] i w razie potrzeby
wymienić.

Zielo- Żółta Czerwona
dioda dio- na
LED
da
dioLED da
LED

Usterka czujnika lewego Sprawdzić połączenie śrubowe kazbiornika środka osusza- bla czujnika
i w razie potrzeby
jącego
dokręcić ręcznie (1 Nm +/-0,2 Nm).
Usterka czujnika prawe- Sprawdzić kabel czujnika
pod
go zbiornika środka osu- kątem uszkodzeń.
szającego (tylko
Sprawdzić styki czujnika i puszkę
DB200D lub DB200G)
kablową czujnika
pod kątem korozji.
Czujnik może być zanieczyszczony
lub uszkodzony.
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Błąd

Działanie

Zielo- Żółta Czerwona
dioda dio- na
LED
da
dioLED da
LED
Błąd podczas wygrzewa- Sprawdzić okablowanie napięcia
nia lewego zbiornika
zasilającego; w razie potrzeby dośrodka osuszającego
ciągnąć zaciski.
Sprawdzić napięcie zasilające
Błąd podczas wygrzewa- [►Sekcja 6.5, Strona 59] na podnia prawego zbiornika
stawie tabliczki znamionowej
środka osuszającego
[►Sekcja 7, Strona 78].
(tylko DB200D lub
Sprawdzić kabel ogrzewania żelu
DB200G)
krzemionkowego
pod kątem
uszkodzeń.
Ogrzewanie żelu krzemionkowego
może być uszkodzone.
Błąd wewnętrzny

Ogólny błąd urządzenia.
Zwrócić się do MR Service & Complaint [►Sekcja 9, Strona 85].

Błąd zaworu kulowego
lewa pozycja (tylko
DB200G)

Sprawdzić, czy przełącznik zaworu
kulowego [►Sekcja 8.1, Strona 83]
znajduje się w pozycji „AUTO“.
Sprawdzić obydwa kable do zaworu kulowego (patrz MTRAB z układem sterowania Gamma (tylko
DB200G) [►Sekcja 8.1, Strona 83]
) pod kątem uszkodzeń.

Błąd zaworu kulowego
prawa pozycja (tylko
DB200G)

Tabela 6: Komunikaty błędów

= dioda LED nie świeci
= dioda LED świeci
= dioda LED miga
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Rysunek 64: Kontrole

1 Kabel zasilania ogrzewania filtra
(opcjonalnie / tylko wersja HT)

2 Przycisk testu

3 Kabel zasilania ogrzewania żelu
krzemionkowego

4 Puszka kablowa czujnika

5 Połączenie śrubowe kabla czujnika

6 Kabel czujnika
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9.2 Komunikaty o stanie
W poniższej tabeli wymieniono poszczególne sygnalizacje statusu, których
przyczyną nie są błędy.
Komunikaty o stanie

Działanie

Zielo- Żółta Czerwona
dioda dio- na
LED
da
dioLED da
LED
Urządzenie jest aktywne
Urządzenie przesyła da- Opcjonalne oprogramowanie wyne rejestratora danych
magane do przekazywania przez
USB
Urządzenie jest w trybie
regeneracji
Powtórzenie regeneracji
Regeneracja wymuszona
Napięcie akumulatora
RTC za niskie

Wymiana akumulatora [►Sekcja
9.4, Strona 92] (CR2032)

Tabela 7: Sygnalizacja statusu

= dioda LED nie świeci
= dioda LED świeci
= dioda LED miga

9.3 Bezpiecznik
Jeżeli bezpiecznik dalej ulega uszkodzeniu, należy skontaktować się z MR Service & Complaint [►Sekcja 9, Strona 85].
Dostępny jest wariant urządzenia eliminujący występujące
przepięcia. Ochrona przed przepięciem może zostać doposażona przez wymianę płytki.
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Do ochrony elektroniki sterującej służy zamontowany bezpiecznik czuły na
płytce w skrzynce połączeniowej. W razie potrzeby można go wymienić na
bezpiecznik zapasowy (patrz [►Sekcja 12.1, Strona 105]).
Bezpiecznik wymienia się w następujący sposób:
1. odłączyć odwilżacz powietrza od napięcia.
2. Otworzyć skrzynkę przyłączeniową odwilżacza powietrza (patrz [►Sekcja
6.4, Strona 55]). Odkręcić w tym celu na pokrywie obudowy 4 śruby zabezpieczone przed zagubieniem. Otworzyć pokrywę skrzynki przyłączeniowej.

Rysunek 65: Demontaż bezpiecznika czułego

3. Zdjąć osłonę bezpiecznika.
4. Ostrożnie wsunąć śrubokręt pod zakończenie bezpiecznika topikowego i
podważyć go z oprawki.
5. Wyjąć bezpiecznik topikowy.
6. Nowy bezpiecznik (5x20 mm; T2A; 400 V DC/500 V AC) włożyć dwoma
końcami w oprawkę i ostrożnie docisnąć, aż się zatrzaśnie.
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7. Ponownie założyć osłonę bezpiecznika.

Rysunek 66: Wkładanie bezpiecznika czułego

8. Zamknąć ponownie skrzynkę przyłączeniową (patrz [►Sekcja 6.10, Strona 73]).

9.4 Wymiana akumulatora CR2032
Jeżeli wystąpi poniższa sygnalizacja LED, należy wymienić akumulator
CR2032 urządzenia.

Rysunek 67: Akumulator zużyty
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Akumulator CR2032 w urządzeniu wymienia się w następujący sposób:
ü nowy akumulator jest dostępny.
ü Urządzenie i urządzenie peryferyjne są odłączone od napięcia i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.
1. Otworzyć skrzynkę przyłączeniową odwilżacza powietrza. Odkręcić w tym
celu na pokrywie obudowy 4 śruby zabezpieczone przed zagubieniem.
Pokrywa jest utrzymywana z lewej strony przez zawiasy sprężynowe i
można ją rozkładać w lewo.
2. Wyjąć zużyty akumulator CR2032 z uchwytu akumulatora.
3. Szybko włożyć nowy akumulator (patrz [►Sekcja 12.1, Strona 105]), a nie
czekać kilka minut, ponieważ czas wewnętrzny może się wtedy nie zgadzać z aktualnym czasem. Zwrócić przy tym uwagę na biegunowość.

Rysunek 68: Wymiana akumulatora CR2032

4. Ponownie zamknąć skrzynkę przyłączeniową (patrz [►Sekcja 6.10, Strona 73]).
5. Ponownie uruchomić urządzenie (patrz [►Sekcja 7, Strona 78]).
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9.5 Zanieczyszczenie żelu krzemionkowego
Żel krzemionkowy nie może mieć bezpośredniego kontaktu z płynem izolującym. W razie przypadkowego zalania odwilżacza powietrza płynem izolującym urządzenie musi zostać gruntownie wyczyszczone, cały żel krzemionkowy musi zostać wymieniony i należy sprawdzić poprawne działanie urządzenia.
W przypadku zalania urządzenia należy zwrócić się do serwisu Maschinenfabrik Reinhausen. Wymianę żelu krzemionkowego i czyszczenie urządzenia
przeprowadza serwis. Alternatywnie można zażądać dalszej dokumentacji
dotyczącej wymiany żelu krzemionkowego.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany
E-mail: service@reinhausen.com
E-mail: complaint@reinhausen.com
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PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała z powodu wysokiej temperatury!
► Podczas regeneracji (żółta dioda LED
świeci ciągle) nie wolno dotykać cylindra szklanego pojemnika środka osuszającego.

10.1 Konserwacja
Odwilżacz powietrza MTRAB jest bezobsługowy.

10.2 Przegląd
W zależności od warunków użytkowania urządzenia oraz szczególnych wymogów obowiązujących w kraju użytkowania producenci transformatorów
mogą ustalać różne odstępy między przeglądami.
► Należy przestrzegać okresów między przeglądami zdefiniowanych w publikacji CIGRE Nr 445 „Guide for Transformer Maintenance“ albo okresów
między przeglądami ustalonych przez producenta transformatora.
Przy każdym przeglądzie transformatora konieczne są następujące kontrole:
▪ Sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia pod kątem zanieczyszczeń,
uszkodzeń i korozji.
▪ Ostrożnie usunąć zanieczyszczenia również z rury przeciwpyłowej. Nie
używać przy tym narzędzi o ostrych krawędziach lub narzędzi ostrych.
▪ Jeśli urządzenie zostanie otwarte w celu przeglądu (np. ponowne sprawdzenie izoalcji i uziemienia lub odczyt danych dziennika), należy sprawdzić śruby obudowy pod kątem korozji i w razie potrzeby nasmarować je.
▪ Sprawdzić wskazanie diod LED.
▪ Użyć przycisku testu do kontroli kanałów zgłaszania (patrz następny
punkt).
▪ W razie pytań i anomalii zwrócić się do:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany
E-Mail: service@reinhausen.com oder complaint@reinhausen.com

10.3 Przycisk testu
Jeżeli wystąpił błąd MTRAB, należy go potwierdzić przyciskiem testu przed wykonaniem testu działania. Jeżeli występowało kilka błędów, należy je potwierdzić pojedynczo po kolei.
Jeżeli błąd występuje nadal, to obecnie test działania nie jest
możliwy (patrz [►Sekcja 9, Strona 85]).
Test działania nie jest również możliwy, dopóki urządzenie jest
wygrzewane (żółta dioda LED
świeci). Jeżeli przycisk testu
zostanie naciśnięty w tym przypadku, wszystkie diody LED będą jednocześnie migać 10 razy.
Przyciskiem testu można wykonać wymuszony test działania.
Test krótki [►Sekcja 10.3.1, Strona 97]
Jeżeli przycisk testu zostanie naciśnięty na krótko (≤ 3 sekundy), to na
30 sekund wyświetli się stopień wilgotności w górnym króćcu powietrza.
Test długi [►Sekcja 10.3.2, Strona 100]
Jeżeli przycisk testu zostanie naciśnięty na długo (>3 sekundy) i ponownie
zwolniony, wykonane zostaną poniższe testy:
▪ Test ogrzewania
▪ Test wyjść analogowych
▪ Test przekaźnika Failsafe
▪ Sprawdzenie zaworu kulowego (tylko MTRAB DB200G)
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Rysunek 69: Przycisk testu

10.3.1 Test krótki
Zielona
dioda
LED

Żółta
dioda
LED

Czer- Stopień wilgotwona ności
dioda
LED

BA6820378-03 PL

Działanie

≤10% wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza OK.

≤10% wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza OK.
Wkrótce wymagana będzie regeneracja.

≤10% wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza OK.
Regeneracja została wykonana w ciągu
ostatnich 7 dni.

>10% i <20%
wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza OK.

>10% i <20%
wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza OK.
Wkrótce wymagana będzie regeneracja.

>10% i <20%
wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza OK.
Regeneracja została wykonana w ciągu
ostatnich 7 dni.
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Zielona
dioda
LED

Żółta
dioda
LED

Czer- Stopień wilgotwona ności
dioda
LED

Działanie

20% wilg.wzgl.

Wkrótce wymagana będzie regeneracja.

>20% wilg.wzgl.

Wilgotność powietrza wzrasta, mimo że
regeneracja została wykonana w ciągu
ostatnich 7 dni.
Urządzenie może mieć za małe parametry
konstrukcyjne lub żel krzemionkowy mógł
być zanieczyszczony.
Sprawdzić sytuację montażową.
Czy wszystkie punkty przejścia orurowania
są jeszcze szczelne?
Zwrócić się w razie potrzeby do MR Service & Complaint [►Sekcja 9, Strona 85].

>40% wilg.wzgl.

OSTRZEŻENIE!
Wilgotność powietrza za duża!
Wkrótce wymagana będzie regeneracja.
Urządzenie może mieć za małe parametry
konstrukcyjne lub żel krzemionkowy mógł
być zanieczyszczony.
Sprawdzić sytuację montażową.
Czy wszystkie punkty przejścia orurowania
są jeszcze szczelne?
Zwrócić się w razie potrzeby do MR Service & Complaint [►Sekcja 9, Strona 85].

>40% wilg.wzgl.

OSTRZEŻENIE!
Wilgotność powietrza jest za duża, mimo
że regeneracja została wykonana w ciągu
ostatnich 7 dni!
Sprawdzić sytuację montażową.
Czy wszystkie punkty przejścia orurowania
są jeszcze szczelne?
Zwrócić się w razie potrzeby do MR Service & Complaint [►Sekcja 9, Strona 85].

= dioda LED nie świeci
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= dioda LED świeci
= dioda LED miga
Uruchamianie krótkiego testu w trybie zwykłym
ü Urządzenie nie jest w trybie regeneracji (żel krzemionkowy nie jest wygrzewany; żółta dioda LED
nie świeci).
► Nacisnąć krótko przycisk testu (przytrzymać wciśnięty ≤ 3 sekundy).
ð Początek krótkiego testu jest sygnalizowany światłem przesuwnym LED
(patrz poniższa ilustracja).
ð Kod wilgotności powietrza w urządzeniu jest sygnalizowany przez diodę
LED (patrz tabela) przez 30 sekund.
► W razie potrzeby należy zapisać kod wilgotności powietrza.
ð Koniec krótkiego testu jest sygnalizowany światłem przesuwnym LED
(patrz poniższa ilustracja).
ð Następnie dioda LED zasilania
błędów.

świeci ciągle sama w trybie pracy bez

Rysunek 70: Sygnalizacja LED na początku i na końcu testu krótkiego
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Jeżeli nastąpi inna sygnalizacja diod LED lub zgłoszony zostanie błąd przez
przekaźnik sygnalizacyjny usterki urządzenia, to należy zapoznać się z rozdziałem Komunikaty błędów i usuwanie usterek [►Sekcja 9, Strona 85].

10.3.2 Test długi

UWAGA
Komunikat błędu!
Podczas wykonywania testu długiego aktywowany zostaje przekaźnik Failsafe w celu kontroli!
► Poinformować sterownię o aktywowaniu przekaźnika Failsafe.

Rysunek 71: Sygnalizacja LED podczas testu długiego
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Uruchamianie długiego testu w trybie normalnym
ü Urządzenie nie jest w trybie regeneracji (żel krzemionkowy nie jest wygrzewany; żółta dioda LED
nie świeci).
1. Nacisnąć długo przycisk testu i zwolnić (przytrzymać wciśnięty > 3 sekundy).
2. Test długi można ponownie przerwać tylko w ciągu pierwszej minuty po
uruchomieniu długiego testu przez naciśnięcie przycisku na co najmniej
5 sekund. W takiej sytuacji przerwanie jest sygnalizowane migającą zieloną diodą LED, a urządzenie wraca do stanu wyjściowego.
ð Test długi jest sygnalizowany przez diody LED przez cały czas trwania
testu (ok. 10 minut) w sposób przedstawiony na poprzedniej ilustracji.
ð Zostaje wykonany test ogrzewania. Dodatkowo zostaje aktywowany
przekaźnik sygnalizacyjny ogrzewania.
ð Na wyjściach analogowych na czas trwania testu cyklicznie przekazywany jest sygnał 4...20 mA.
3. Sprawdzić w nastawni, czy przekaźnik sygnalizacyjny ogrzewania zamyka
się.
4. Na urządzeniu sprawdzić, czy proces wygrzewania uruchamia się.
5. Sprawdzić miernikiem w nastawni, czy sygnał na wyjściach analogowych
wzrasta w ciągu jednej minuty z 4 mA na 20 mA i ponownie spada do
4 mA.

Rysunek 72: Sygnał analogowy

6. Sprawdzić w nastawni, czy przekaźnik sygnalizacyjny usterki urządzenia
opada i ponownie się zamyka.
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7. W MTRAB DB200G (układ sterowania Gamma) sprawdzić, czy zawór kulowy jest ustawiany do naprzeciwległej pozycji i ponownie cofany. W tym
celu należy monitorować wskazanie
z przodu zaworu kulowego
[►Sekcja 8.1, Strona 83].
ð Po zakończeniu testu długiego dioda LED zasilania
bie pracy bez błędów.

świeci ciągle w try-

Jeżeli nastąpi inna sygnalizacja diod LED lub zgłoszony zostanie błąd przez
przekaźnik sygnalizacyjny, to należy zapoznać się z rozdziałem Komunikaty
błędów i usuwanie usterek [►Sekcja 9, Strona 85].

10.4 Oprogramowanie rejestratora danych MSET MTRAB
(opcjonalnie)
Oprogramowanie rejestratora danych MESSKO® MSET MTRAB® służy do
wizualizacji, do przygotowania danych pomiarów i wydarzeń a także do konfiguracji opcjonalnego interfejsu Modbus urządzenia MESSKO® MTRAB®.
Ponadto za pomocą programu można zapisywać i eksportować dane.

10.5 Utrzymanie
OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym.
► Odłączyć urządzenie i urządzenia peryferyjne instalacji od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

UWAGA
Uszkodzenia odwilżacza powietrza!
Pogorszenie działania z powodu przedostawania się pryskającej wody
przez rurę przeciwpyłową!
► Odwilżacza powietrza nie wolno czyścić od dołu strumieniem wody.
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Rysunek 73: Strumień wody

W razie potrzeby urządzenie czyścić tylko zwilżoną ścierką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
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Należy przestrzegać krajowych przepisów utylizacji w danym kraju użytkowania.
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12.1 Parametry techniczne
Warunki robocze
Miejsce zastosowania

Wewnątrz i na zewnątrz

Stopień zanieczyszczenia

4

Względna wilgotność powietrza
(eksploatacja i składowanie)

W skrzynce przyłączeniowej: od 5% do 95%
(bez kondensacji)

Temperatura otoczenia

DB100/200/200D: 0...+70 °C / -50...+70 °C
wersja HT*;
DB200G: 0...+70 °C / -20...+70 °C wersja HT*;
*) Wersja HT jest przewidziana do wykorzystania w zastosowaniach w zimnych regionach,
tzn. temperatura otoczenia jest stale niższa niż
0 °C przez 20 dni.

Temperatura składowania

-50 °C...+70 °C

Stopień ochrony (skrzynka przyłączeniowa)

IP 66/IP 67 wg IEC 60529

Kategoria przepięć

III

Klasa ochrony

I

Wysokość ustawienia

2000 m n.p.m.

Rodzaje wersji
Materiały

Wszystkie części zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
opcjonalnie wersja odporna na wodę morską
(offshore)

Kolor

Kołnierze i części metalowe: anodowane (aluminium)
Skrzynka przyłączeniowa:
powlekana proszkowo (C4H lub opcjonalnie
CX zgodnie z DIN EN ISO 12944-9)
RAL7033 (szary cementowy) lub
RAL7038 (szary agatowy)
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Rodzaje wersji
Masa (bez kołnierza)

DB100: ok. 8,6 kg
DB200: ok. 12,6 kg
DB200D: ok. 23,6 kg
DB200G: ok. 31,6 kg

Wymiary

Patrz rozdział Rysunki wymiarowe

Przyłącze kołnierza

Kołnierze opcjonalnie; patrz Rysunki wymiarowe i budowa;
inne kołnierze wg wymogów klienta na zamówienie; 2-otworowy kołnierz RM wyłącznie do
DB 100

Środek osuszający

Wyłącznie specjlany, bezbarwny, nietoksyczny
żel krzemionowy (dwutlenek krzemu) dostępny
w Messko GmbH;
Ilość patrz Tabela aplikacji

Zasilanie
Napięcie znamionowe

200 ...240 V AC, 50/60 Hz,
200...240 V DC
Pmax. 2500 W
oder
100...127 V AC, 50/60 Hz,
100...127 V DC
Pmax. 2500 W

Pobór prądu

Maks. 100 mA (w trybie zwykłym);
większy pobór prądu podczas regeneracji; wartości patrz Tabela aplikacji w Prąd grzewczy

Prąd grzewczy

Prąd podczas procesu wygrzewania (ok. 1-2
minuty po aktywowaniu ogrzewania); wartości
patrz Tabela aplikacji w Prąd grzweczy

Zabezpieczenie zewnętrzne

Wyłącznik instalacyjny charakterystyka C, K, Z
z prądem znamionowym 16 A lub 20 A

Znamionowe napięcie izolacji

500 V DC (wg IEC 61010-1), L do przewodu
ochronnego

Akumulator buforowy RTC

106

, N do przewodu ochronnego

CR2032 (zalecenie CR2032 firmy Renata lub
CR2032W firmy Murata Electronics)
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Skrzynka przyłączeniowa
Wentylowana w celu zapobiegania powstawaniu skroplin
Przepusty kablowe

M20x1,5 mosiądz niklowany lub
1/2"-14NPT mosiądz niklowany lub
M20x1,5 stal szlachetna nierdzewna

Zaciski przyłączeniowe

Przyłącze zasilania, przekaźnik, wyjścia analogowe:
1,5...4 mm2, AWG 11-15 (sztywny lub elastyczny), moment dokręcenia 0,5...0,6 Nm
Interfejs RS485:
0,14...1,5 mm2, AWG 15-26 (sztywny lub elastyczny), moment dokręcenia 0,25 Nm

Wskaźnik statusu

3 diody LED (zielona-wskaźnik stanu, żółtagrzanie regeneracyjne, czerwona-awaria urządzenia) widoczne z zewnątrz; stans patrz w
Komunikaty stanu

Przycisk testu

Do testu działania urządzenia

Bezpiecznik

5x20 mm; T2A; 400 V DC/500 V AC (np. bezpiecznik Littelfuse 477 seria 477002)

Styki sygnalizacyjne
Rodzaj styku

1 x zestyk przełączający, przekaźnik sygnalizacji regeneracji żelu krzemionkowego;
1 x zestyk przełączający, przekaźnik sygnalizacji usterki urządzenia (Fail Safe)

Materiał styków

Pozłacane na twardo złote styki zapewniające
niezawodne działanie w zastosowaniach z niewielkim prądami przełączanymi.
Minimalne obciążenie: ≥1 mV/1 mA

Wytrzymałość dielektryczna

BA6820378-03 PL

Między obwodami prądowymi a ziemią: ≥2 kV,
50 Hz, czas trwania 1 minuta;
między stykami w otwartej pozycji: ≥1 kV,
50 Hz, czas trwania 1 minuta;
Odporność na napięcie udarowe między stykami: ≥3 kV, 1,2/50 μs
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Styki sygnalizacyjne
Dozwolona moc załączalna

240 V AC, 8 A (IEC 61810, 100 000 cykli przełączania);
240 V AC, 10 A, 2000 VA (UL 508, 30 000 cykli
przełączania);
30 V DC, 8 A, 240 W;
240 V DC, 300 mA

Maksymalna moc załączalna

Na podstawie IEC 60076-22-7, 1000 cykli przełączania:
230 V AC, 1840 VA / cos phi > 0,5
250 V AC, 2500 W / obciążenie omowe
24 V DC, 192 W / obciążenie omowe

Wyjścia analogowe (aktywne)
Wyjście analogowe 1 lewa w górnym króćcu powietrza

Temperatura: -40...+80 °C
4...20 mA: 7,5 °C/mA
lub opcjonalnie
0...20 mA: 6,0 °C/mA
Błąd pomiaru:
4...20 mA: +/- 2,3 °C
0...20 mA: +/- 1,8 °C

Wyjście analogowe 2 prawa w gór- Wilgotność powietrza: 0...100%
nym króćcu powietrza
4...20 mA: 6,25 % wilg. wzgl./mA
lub opcjonalnie
0...20 mA: 5,0 % wilg. wzgl./mA
Błąd pomiaru:
4...20 mA: +/- 1,9 % wilg. wzgl.
0...20 mA: +/- 1,5 % wilg. wzgl.
Sygnał błędu w przypadku awarii
czujnika

< 3,6 mA (przy sygnale wyjścia 4...20 mA);
> 23 mA (przy sygnale wyjścia 0...20 mA)

Obciążenie rezystancyjne

0...600 Ω
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Opcje
Offshore

Skrzynka przyłączeniowa zgodnie z wymogami
wg DIN EN ISO 12944-9 z klasą ochrony antykorozyjnej CX;
Kołnierz w wersji offshore ;
Przepust kablowy wersja ze stali szlachetnej
(1.4404)

Moskitiera

Patrz Rysunki wymiarowe załącznik 7 SED
6356099

Ochrona kabli

Ochrona kabli przed uszkodzeniami takimi jak
pogryzienia przez zwierzęta, wykonana w postaci węża spiralnego (stal nierdzewna, przeznaczona do zastosowań offshore); patrz Rysunki wymiarowe załącznik 4 SED 6600056 i
załącznik 5 SED 6600296

Ogrzewanie filtra

Wersja HT: z ogrzewanym filtrem ze stali nierdzewnej, zalecana do zimnych regionów z
temperaturą otoczenia stale poniżej 0 °C w
okresie 20 dni w celu zapewnienia poprawnego
działania
Punkt przełączania < 5 °C (włączanie)

Mocowane boczne

Patrz Rysunki wymiarowe załącznik 2 SED
6356077 i załącznik 3 SED 6367297

Krata ochronna

Patrz Rysunki wymiarowe załącznik 7 SED
6356099

Oprogramowanie rejestratora danych

Do analizy danych MTRAB

Interfejs RS485

Do podłączenia do systemu SCADA

Ochrona przed przepięciami

Do ochrony przed przepięciami

BA6820378-03 PL
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Normy i dyrektywy
Bezpieczeństwo elektryczne
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych

CAN/CSA-C22.2 No.
61010-1:2012

▪ Klasa ochrony I
▪ Kategoria przepięć III
▪ Stopień zanieczyszczenia 2

Kompatybilność elektromagnetyczna
IEC 61000-6-5, IEC/KC 61000-6-2, IEC/KC 61000-6-4, FCC 47 CFR Part 15B,
ICES-003
Badania trwałości środowiskowej
IEC 60529

IP66, IP67

IEC 60068-2-1

Suche zimno -25 °C / 96 godzin

IEC 60068-2-2

Suche gorąco +70 °C/ 96 godzin

Power transformer and reactor fittings
IEC 60076-22-7

Accessories and fittings

12.2 Tabela zastosowań
Zastosowanie

Typ MTRAB

Żel krzemionkowy

Przełącznik zaczepów

DB100

1,1 kg

Dławik gasikowy (cewka Petersena)

DB100

1,1 kg

Skrzynki kablowe wypełnione powietrzem

DB100

1,1 kg

Transformatory trakcyjne

DB100

1,1 kg

Transformatory sieciowe ≤ 40 MVA

DB100T

1,1 kg

Transformatory sieciowe i podwyższające napięcie > 40 MVA
≤ 200 MVA

DB200T

2,2 kg

Transformatory sieciowe połączenio- DB200D-T lub 2 x
we > 200 MVA
DB200T2)

4,4 kg

Przesuwniki fazowe ≤ 40 MVA

1,1 kg
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Zastosowanie

Typ MTRAB

Żel krzemionkowy

Przesuwniki fazowe > 40 MVA ≤
200 MVA

DB200T

2,2 kg

Przeswuniki fazowe > 200 MVA

DB200D-T lub 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Dławiki ≤ 40 Mvar

DB100T

1,1 kg

Dławiki > 40 Mvar
≤ 200 Mvar

DB200T

2,2 kg

Dławiki > 200 Mvar

DB200D-T lub 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Transformatory wysokiego napięcia
prądu stałego

DB200D-T lub 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Transformatory piecowe

DB200G

4,4 kg

Transformatory kawernowe

DB200G

4,4 kg

Transformatory maszynowe GSU

DB200G

4,4 kg

Żel krzemionkowy

Układ sterowania 3)

Typ MTRAB

Prąd grzewczy 1)
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

Gamma

1) Prąd grzewczy podczas procesu wygrzewania (ok. 1-2 minuty po aktywowaniu ogrzewania).
2) Montaż pojedynczo na wydłużaczu, nie montować równolegle (patrz Zalecenia dot. montażu)
3) Układ sterowania Alfa: zależny od stanu układ sterowania procesu wygrzewania przez monitorowanie wilgotności powietrza.
Układ sterowania Beta (dodatek T w oznaczeniu typu): samouczący się
system z zależnym od stanu układem sterowania procesu wygrzewania
przez nadzór wilgotności powietrza i zależne od temperatury ustalanie korzystnego punktu wygrzewania.
BA6820378-03 PL
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Układ sterowania Gamma: system do zastosowań z aperiodycznym przepływem powietrza. Przez monitorowanie wilgotności powietrza cylindry odwilżające są regenerowane w zależności od stanu na zmianę.
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13 Rysunki wymiarowe
Rysunki wymiarowe podane są na poniższych stronach.
Za- Nr rysunku
łącznik

Odwilżacz powie- Wersja
trza

1

SED 6653712
000 00

MTRAB®

Przyłącza kołnierzowe

2

SED 6356077
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

z bocznym mocowaniem dodatkowym

3

SED 6367297
000 01

MTRAB® DB200D- z bocznym mocowaniem dodatkoT
wym

4

SED 6600056
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

5

SED 6600296
000 01

MTRAB® DB200D- z ochroną kabli
T

6

SED 6368543
000 01

MTRAB® DB200G

z układem sterowania Gamma

7

SED 6356099
000 00

MTRAB®

z kratą ochronną i moskitierą

BA6820378-03 PL
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Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

MTRAB® Standard-Flanschanschlüsse
MTRAB® STANDARD FLANGE CONNECTIONS
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING
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O

80
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55
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O

45 7"
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O

105
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O

65
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O
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.5 5 "
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°
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2
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1090594

O

100.94"
3

Name
RAEDLINGER
HUBERTHO
KLEYN

O

Datum
Gez. 28.01.2019
Gepr. 30.01.2019
Norm. 30.01.2019

1

DIN-Flansch ähnlich / DIN FLANGE SIMILAR TO DIN 42562-3
19
.75"

120°
2
.08"

RM-Flansch nach / RM FLANGE IN ACCORDANCE WITH DIN 2558
8
.31"

Rundflansch für 1/2"-Schrauben / FLANGE FOR 1/2" SCREWS
19
.75"

4
.16"

101227020M

Materialnummer

Serialnummer

1/ 1

Blatt

A4

240
9.45"

H

L
10
.39"
optional
168
6.61"

146
O 5.75"

Z
1:1

M8 x 20

295,5
11.63"

222,5
8.76"

47
1.85"

18
O .71"

M12

10,5
.41"

120
4.72"

NAME
RAEDLINGER
HUBERTHO
KLEYN

MTRAB-Abmessung mit Flansch /
MTRAB DIMENSIONS WITH FLANGE

DATE
DFTR. 12.12.2018
CHKD. 17.12.2018
STAND. 03.01.2019

Z

190
7.48"
171
6.73"

DOCUMENT NO.
SED 6356077 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1090594
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100
3.94"

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

DB100
L

DB100
H

DIN-Flansch / DIN FLANGE

454,5 [17.89"]

634 [24.96"]

RM-Flansch / RM FLANGE

458,5 [18.05"]

638 [25.12"]

1/2"-Schrauben / 1/2" SCREWS

454,5 [17.89"]

634 [24.96"]

DB200
L
684,5 [27.11"]
684,5 [27.11"]

DB200
H
781 [30.75"]
781 [30.75"]

MTRAB® DB100/DB200 mit seitlicher Zusatzbefestigung /
MTRAB® DB100/DB200 WITH ADDITIONAL FASTENING POINTS
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

SERIAL NUMBER
MATERIAL NUMBER

SHEET

101213140M 1 / 1

A3

DATE
DFTR. 21.01.2020
CHKD. 21.01.2020
STAND. 22.01.2020

NAME
SCHAEFERB
REHNELT
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

384
15.12"
10
.39"

Z

240
9.45"

997
39.252"

900,5
35.45"
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optional

47
1.85"

334
13.15"

261
10.28"

DOCUMENT NO.
SED 6367297 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1098810

100
3.94"

146
O 5.75"

406
15.98"

Z

1:1

18
O .71"

M12

MTRAB® DB200D-T mit seitlicher Zusatzbefestigung /
MTRAB® DB200D-T WITH ADDITIONAL FASTENING POINTS
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

M8 x 20

10,5
.41"

120
4.72"

SERIAL NUMBER

101213171M

MATERIAL NUMBER

SHEET

1/ 1

A3

DATE
DFTR. 21.01.2020
CHKD. 21.01.2020
STAND. 22.01.2020

NAME
SCHAEFERB
REHNELT
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

334
13.15"

261
10.28"

DOCUMENT NO.
SED 6600296 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1098810

Z
120
min. 4.72"

240
9.45"

900,5
35.45"
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Y

Kabelführung für Schutzschlauch /
DUCTING FOR CABLE PROTECTION
100
3.94"

406
15.98"
146
O 5.75"

Y

Kabelschutz /
CABLE PROTECTION

1:1

MTRAB® DB200D-T mit Kabelschutz (optional) /
MTRAB® DB200D-T WITH CABLE PROTECTION (OPTIONAL)
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

Z

1:1

M12

120
4.72"

SERIAL NUMBER

101235311M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

DATE
DFTR. 20.01.2020
CHKD. 21.01.2020
STAND. 22.01.2020

NAME
SCHAEFERB
REHNELT
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

240
9.45"

913,6
35.97"
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406
15.98"

MTRAB® DB200G mit Gammasteuerung /
MTRAB® DB200G WITH GAMMA CONTROL
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

120
4.72"

334
13.150"

261
10.276"

DOCUMENT NO.
SED 6368543 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1098810

A
A

100
3.94"

146
O 5.75"

A-A

M12

SERIAL NUMBER

101213181M

MATERIAL NUMBER

SHEET

1/ 1

A3

DATE
DFTR. 12.12.2018
CHKD. 17.12.2018
STAND. 03.01.2019

NAME
RAEDLINGER
HUBERTHO
KLEYN

31
1.22"

DOCUMENT NO.
SED 6356099 000 00
SCALE
CHANGE NO.
1:4
1090594

L

130
5.12"
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Maß / DIMENSION

L

A

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

optional

A
155
O 6.10"

DB100

MTRAB® mit Schutzgitter und Insektenschutzgitter /
WITH PROTECTIVE GRATE AND INSECT PROTECTIVE GRATE
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

DB200

260 [10.24"] 485 [19.10"]

A-A
1:1

optional

24,8
O .98"

101213190M

MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER

1/ 1

SHEET

A4
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14.1 Modbus RTU
Informacje o statusie
Kod funkcyjny „02” do odczytu informacji
Nr

Wartość

Oznaczenie

DB100/200/200D DB200G

0

On/Off

Występują błędy

tak

tak

1

On/Off

Błąd ogrzewania SiO2 z lewej

tak

tak

2

On/Off

Błąd ogrzewania SiO2 z prawej

tylko DB200D

tak

3

On/Off

Błąd zasilania

tak

tak

4

On/Off

Błąd czujnika z lewej

tak

tak

5

On/Off

Błąd czujnika z prawej

tylko DB200D

tak

6

On/Off

Błąd Gamma z prawej

nie

tak

7

On/Off

Błąd Gamma z lewej

nie

tak

8

On/Off

Słaby akumulator RTC

tak

tak

9

On/Off

Wyjście analogowe 1 otwarte

tak

tak

10

On/Off

Wyjście analogowe 2 otwarte

tak

tak

11

On/Off

Informacja o układzie sterowania tak
Alfa

nie

12

On/Off

Informacja o układzie sterowania tak
Beta

nie

13

On/Off

Informacja o dwóch cylindrach

tak

14

On/Off

Informacja o układzie sterowania nie
Gamma

tak

15

On/Off

Lewy cylinder zamknięty

nie

tak

16

On/Off

Prawy cylinder zamknięty

nie

tak

17

On/Off

Regeneracja z lewej

tak

tak

18

On/Off

Regeneracja z prawej

tylko DB200D

tak

19

On/Off

Status czujnika z lewej

tak

tak

20

On/Off

Status czujnika z prawej

tylko DB200D

tak
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Wartości analogowe (rejestr wejściowy)
Kod funkcyjny „04” do odczytu informacji
Nr

MSW/
LSW*

Wartość

Oznaczenie

DB100/200/200D DB200G

0

MSW

float32

tak

tak

1

LSW

Czujnik wilgotności powietrza z lewej

2

MSW

float32

tak

tak

3

LSW

Czujnik temperatury z
lewej

4

MSW

float32

tylko DB200D

tak

5

LSW

Czujnik wilgotności powietrza z prawej

6

MSW

float32

tylko DB200D

tak

7

LSW

Czujnik temperatury z
prawej

*) MSW=najbardziej znaczące słowo; LSW=najmniej znaczące słowo
Wartości analogowe (rejestr wejściowy)
Kod funkcyjny „04” do odczytu informacji
Nr

Wartość

Oznaczenie

DB100/200/200D DB200G

16

sint16 /
współczynnik
10

Czujnik wilgotności powietrza z lewej

tak

tak

17

sint16 /
współczynnik
10

Czujnik temperatury z lewej

tak

tak

18

sint16 /
współczynnik
10

Czujnik wilgotności powietrza z prawej

tylko DB200D

tak

19

sint16 /
współczynnik
10

Czujnik temperatury z prawej

tylko DB200D

tak
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14.2 Ustawienia komunikacji RS485
Pozycja
ADR

Adres

Prędkość Parzytransmisji stość

Opis

0

247

9 600

EVEN

Adres, prędkość transmisji i parzystość nie mogą być zmieniane

1-D

1 - 13

19 200

EVEN

Adres 1 - 13 można ustawiać pokrętłem HEX 1 - D; prędkość transmisji i
parzystość nie mogą być zmieniane

E

*)

*)

*)

*) ustawienie przez oprogramowanie
rejestratora danych MSET MTRAB

F

brak

115 200

NONE

Do celów serwisowych

Ustawienie fabryczne
Pozycja
ADR

Adres

Prędkość Parzytransmisji stość

Opis

3

3

19 200

Stan dostawy

EVEN

Tryb dupleks: HALF
BUS termination 120 Ohm: OFF
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