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1 Úvodem
Tato technická dokumentace obsahuje podrobné popisy bezpečné a
správné montáže výrobku, jeho připojení, uvedení do provozu a kontroly.
Tato technická dokumentace je určena výhradně speciálně vyškolenému a
autorizovanému kvalifikovanému personálu.

1.1 Výrobce
Výrobcem tohoto výrobku je:
Messko GmbH
Průmyslová zóna An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Německo
Telefon: +49 6171 6398-0
Fax: +49 6171 6398-98
E-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
V případě potřeby získáte na této adrese další informace o výrobku a
vydáních této technické dokumentace.

1.2 Místo uložení
Tuto technickou dokumentaci spolu se všemi souvisejícími dokumenty
uložte na stále dostupné místo, aby byla v případě potřeby kdykoli
k dispozici.

1.3 Grafické konvence
V tomto odstavci shrnujeme používané symboly a textová zvýraznění.
1.3.1 Význam výstrah
V této technické dokumentaci jsou výstražné pokyny zobrazeny následovně.

BA6500372-01 CS
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1 Úvodem
1.3.1.1 Výstražné pokyny související s odstavcem
Výstražná upozornění související s odstavcem se týkají celé kapitoly nebo
odstavců, pododstavců nebo několika oddílů v rámci této technické
dokumentace. Výstražná upozornění související s odstavcem jsou
strukturována takto:

VAROVÁNÍ
Druh nebezpečí!
Zdroj nebezpečí a následky.
► Opatření
► Opatření
1.3.1.2 Vložené výstražné pokyny
Vložené výstražné pokyny se týkají určité části jednoho odstavce. Tyto
výstražné pokyny platí pro menší informační jednotky, jako jsou výstražné
pokyny související s odstavcem. Vložené výstražné pokyny jsou
strukturovány následovně:
NEBEZPEČÍ! Instrukce k zamezení nebezpečné situaci.
1.3.1.3 Signální slova a piktogramy
Používaná signální slova:
Signální slovo Význam
NEBEZPEČÍ

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

VAROVÁNÍ

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

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

Označuje opatření k zamezení hmotných škod.

Tabulka 1: Signální slova ve výstražných upozorněních
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Před nebezpečími varujeme piktogramy:
Piktogram

Význam
Varování před nebezpečným místem

Varování před nebezpečným elektrickým napětím

Varování před hořlavými látkami

Varování před nebezpečím převrácení

Varování před horkým povrchem

Tabulka 2: Piktogramy ve výstražných upozorněních

1.3.2 Uspořádání informací
Cílem informací je zjednodušení obsahu a přiblížení určitých postupů. V této
technické dokumentaci mají následující strukturu:
Důležité informace.
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1 Úvodem
1.3.3 Koncepce aktivních kroků
V této technické dokumentaci najdete instrukce pro jeden nebo několik
aktivních kroků.
Instrukce pro jeden aktivní krok
Instrukce pro jeden aktivní krok mají v tomto technickém dokumentu
následující strukturu:
Cíl aktivního kroku
ü Předpoklady (volitelně).
► Krok 1 z 1.
ð Výsledek aktivního kroku (volitelný).
ð Výsledek kroku (volitelný).
Instrukce pro několik aktivních kroků
Instrukce pro několik aktivních kroků mají v tomto technickém dokumentu
následující strukturu:
Cíl aktivního kroku
ü Předpoklady (volitelně).
1. 1. krok
ð Výsledek aktivního kroku (volitelný).
2. 2. krok
ð Výsledek aktivního kroku (volitelný).
ð Výsledek kroku (volitelný).
1.3.4 Druhy písma
V této technické dokumentaci jsou použity následující druhy písma:
Druh písma

Použití

Příklad

VERZÁLKY

Ovládací prvky, spínače

ZAP/VYP

[Hranaté závorky]

Klávesnice PC

[Ctrl] + [Alt]

Tučně

Software ovládacích prvků Stiskněte tlačítko
Pokračovat

…>…>…

Cesta v nabídce funkcí

8

Parametry > parametry
regulace
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1 Úvodem
Druh písma

Použití

Příklad

Kurzíva

Systémová hlášení,
chybová hlášení, signály

Vydán alarm Kontrola
funkce

[► počet stránek].

Křížový odkaz

[► 41].

Tabulka 3: Druhy písma
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2 Bezpečnost
Tato technická dokumentace obsahuje podrobné popisy bezpečné a
správné montáže výrobku, jeho připojení, uvedení do provozu a kontroly.
▪ Seznamte se s výrobkem pozorným přečtením této technické
dokumentace.
▪ Tato technická dokumentace je součástí výrobku.
▪ Přečtěte si obzvláště bezpečnostní pokyny v této kapitole a respektujte je.
▪ Dbejte výstražných upozornění v této technické dokumentaci, abyste
předešli nebezpečím souvisejícím s funkcí tohoto výrobku.
▪ Tento výrobek je vyroben v souladu se současným stavem
vědeckotechnického vývoje. Přesto může při jeho použití v rozporu
s určeným účelem dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo
k poškození výrobku a jiným hmotným škodám souvisejícím s funkcí
výrobku.

2.1 Používání ke stanovenému účelu
Snímač průtoku monitoruje proudění chladicího média (voda, minerální
izolační olej, alternativní izolační kapaliny) v chladicím okruhu
transformátoru.
Tento přístroj je určen výhradně k použití ve velkých stacionárních a
elektroenergetických zařízeních. Při používání výrobku k určenému účelu,
dodržování předpokladů a podmínek uvedených v této technické
dokumentaci a respektování výstražných upozornění umístěných na výrobku
neohrožuje výrobek zdraví, životní prostředí ani majetek. To platí po celou
dobu jeho životnosti od dodání přes montáž a provoz až po demontáž a
likvidaci.
Za používání ke stanovenému účelu se považuje splnění těchto požadavků:
▪ Výrobek používejte výhradně pro transformátor uvedený v objednávce.
▪ Provozujte výrobek v souladu s touto technickou dokumentací,
sjednanými dodacími podmínkami a technickými údaji.
▪ Zajistěte, aby všechny potřebné práce prováděl pouze kvalifikovaný
personál.
▪ Dodané přípravky a speciální nářadí používejte výhradně ke
stanovenému účelu a výlučně v souladu se specifikacemi této technické
dokumentace.
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2.2 Základní bezpečnostní pokyny
Kvůli zamezení nehod, poruch a havárií a také poškození životního prostředí
musí osoba odpovědná za přepravu, montáž, provoz, údržbu a likvidaci
výrobku nebo jeho částí zajistit dodržování těchto zásad:
Osobní ochranné prostředky
Volný nebo nevhodný oděv zvyšuje nebezpečí jeho zachycení nebo
namotání na rotující součásti a nebezpečí uváznutí u vyčnívajících součástí.
Tím vzniká ohrožení zdraví a života.
▪ Používejte veškeré potřebné přístroje a osobní ochranné prostředky
nezbytné pro danou činnost jako např. přilbu, ochrannou pracovní obuv
apod. Dbejte pokynů v části „Osobní ochranné prostředky“ [►Odstavec
2.4, Strana 14].
▪ Nikdy nepoužívejte poškozené osobní ochranné prostředky.
▪ Nikdy nenoste prsteny, řetízky ani jiné šperky.
▪ Dlouhé vlasy noste schované v síťce na vlasy.
Pracovní oblast
Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou být příčinou nehod a
úrazů.
▪ V pracovní oblasti udržujte pořádek a čistotu.
▪ Zajistěte dobré osvětlení pracovní oblasti.
▪ Dodržujte zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné
v dané zemi.
Ochrana proti výbuchu
Vysoce hořlavé nebo výbušné plyny, páry a prach mohou způsobit silné
výbuchy a požár.
▪ Nemontujte a nepoužívejte výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu.
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2 Bezpečnost
Bezpečnostní označení
Bezpečnostní označení na výrobku zahrnují výstražné štítky a štítky
s bezpečnostními upozorněními. Jsou důležitou součástí koncepce
bezpečnosti. Bezpečnostní označení jsou znázorněna a popsána v kapitole
„Popis výrobku“.
▪ Dbejte všech bezpečnostních označení na výrobku.
▪ Udržujte veškerá bezpečnostní označení na výrobku kompletní a
v čitelném stavu.
▪ Poškozená nebo chybějící bezpečnostní označení vyměňte.
Okolní podmínky
Kvůli zajištění spolehlivého a bezpečného provozu je nutné výrobek
provozovat pouze při okolních podmínkách uvedených v technických
údajích.
▪ Dodržujte specifikované provozní podmínky a požadavky na místo
instalace.
Změny a přestavby
Nepovolené nebo neodborné změny výrobku mohou způsobit poranění
osob, hmotné škody a také funkční závady.
▪ Změny výrobku provádějte výhradně po konzultaci se společností Messko
GmbH.
Náhradní díly
Náhradní díly neschválené společností Messko GmbH mohou způsobit
poranění osob a hmotné škody na výrobku.
▪ Používejte výhradně náhradní díly schválené výrobcem.
▪ Kontaktujte společnost Messko GmbH.
Práce během provozu
Výrobek se smí používat jen v bezvadném technickém a funkčním stavu.
V opačném případě dochází k ohrožení zdraví a života.
▪ Pravidelně kontrolujte funkčnost bezpečnostních zařízení.
▪ Pravidelně provádějte prohlídky popsané v této technické dokumentaci.
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2.3 Kvalifikace personálu
Osoba odpovědná za montáž, uvedení do provozu, obsluhu a revize musí
zajistit dostatečnou kvalifikaci personálu.
Kvalifikovaný elektrikář
Kvalifikovaný elektrikář disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi
získanými odborným vzděláním a rovněž zná příslušné normy a předpisy.
Kromě toho se kvalifikovaný elektrikář vyznačuje těmito schopnostmi:
▪ Kvalifikovaný elektrikář sám rozpozná možná nebezpečí a je schopen
zabránit jejich vzniku.
▪ Kvalifikovaný elektrikář je schopen provádět práce na elektrických
zařízeních.
▪ Kvalifikovaný elektrikář absolvoval speciální školení pro pracovní
prostředí, ve kterém vykonává svou činnost.
▪ Kvalifikovaný elektrikář musí splňovat ustanovení platných zákonných
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Osoby zaškolené v oboru elektrotechniky
Osoba zaškolená v oboru elektrotechniky je osoba poučená a zaučená
kvalifikovaným elektrikářem v oblasti úkolů jí svěřených, možných nebezpečí
hrozících při nesprávném postupu a také ochranných zařízení a opatření.
Osoba zaškolená v oboru elektrotechniky pracuje výhradně pod vedením a
dohledem kvalifikovaného elektrikáře.
Pracovník obsluhy
Pracovník obsluhy používá a obsluhuje výrobek v rámci této technické
dokumentace. Je provozovatelem poučen a vyškolen o speciálních úkolech
a možných nebezpečích hrozících při nesprávném postupu.
Technický servis
Naléhavě doporučujeme svěřit provádění oprav a rovněž dodatečnou
montáž vybavení našemu technickému servisu. Ten zajistí odborné
provedení všech prací. Pokud opravu neprovádí náš technický servis, je
třeba zajistit, aby byl příslušný personál vyškolen a autorizován společností
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

BA6500372-01 CS
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2 Bezpečnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Německo
Telefon: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Osobní ochranné prostředky
Při práci je potřebné k minimalizaci ohrožení zdraví nosit osobní ochranné
prostředky.
▪ Během práce vždy noste ochranné prostředky potřebné pro příslušnou
práci.
▪ V žádném případě nepoužívejte poškozené ochranné prostředky.
▪ Dodržujte pokyny týkající se osobních ochranných prostředků umístěné
v pracovní oblasti.
Ochranné prostředky, které je třeba vždy používat
Pracovní ochranný oděv
Přiléhavý pracovní oděv s nízkou odolností proti
roztržení, s úzkými rukávy a bez odstávajících
částí. Převážně slouží k ochraně před
zachycením pohyblivými částmi stroje.
Bezpečnostní obuv
K ochraně před těžkými padajícími díly a
uklouznutím na kluzkém podkladu.

14
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Speciální ochranné prostředky v případě zvláštních podmínek
prostředí
Ochranné brýle
K ochraně očí před odlétávajícími díly a
vystřikujícími kapalinami.

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

Ochrana sluchu
K ochraně před poškozením sluchu.

Ochranné rukavice
K ochraně před ohrožením mechanickými a
tepelnými vlivy či elektrickým proudem.

BA6500372-01 CS
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3 Popis výrobku
V této kapitole naleznete přehled konstrukce a funkcí výrobku.

3.1 Obsah dodávky
Výrobek je obalem chráněn před vlhkostí a dodává se v tomto rozsahu:
▪ snímač průtoku
▪ montážní materiál
▪ těsnění
▪ technická dokumentace

3.2 Popis fungování
Snímače průtoku monitorují provoz čerpadel v chladicím okruhu výkonového
transformátoru. Různé varianty snímače průtoku umožňují použití vody,
minerálního izolačního oleje nebo alternativní izolační kapaliny jako
izolačního média.
Mechanickou signalizaci stavu čerpadla (PUMP ON nebo PUMP OFF)
zajišťuje ručička na snímači průtoku.
Elektrickou signalizaci stavu čerpadla zajišťují dva stacionární vestavěné
mikrospínače (přepínací kontakty).

3.3 Konstrukce/provedení
Snímač průtoku tvoří zobrazovací část a snímací část (příruba s pádlem).
V závislosti na použitém chladicím médiu je zobrazovací část opatřena
popiskem WATER (voda) nebo OIL (minerální izolační olej, alternativní
izolační kapaliny).

16
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Mikrospínače vestavěné ve snímači průtoku jsou konstruovány jako
přepínací kontakty, které lze připojit k elektrickému napájení buď přes
připojovací svorkovnici, nebo konektorem ANSI/MIL.

Obrázek 1: MESSKO® MFLOC 2.0

1 Typový štítek

2 Jednotka vyrovnávání tlaku

3 Značka pro montážní polohu

4 Pádlo

5 Zemnicí šroub

6 Zobrazovací část

7 Údaj o použitém chladicím médiu

8 Snímací část

9 Konektor MIL

10 Připojovací svorkovnice
s kabelovou průchodkou M20×1,5
nebo ¾" NPT

11 Konektor ANSI
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4 Balení, přeprava a skladování
4.1 Použití
Obal chrání zabalený výrobek během přepravy, při nakládce a vykládce a
během doby skladování tak, aby se jeho stav nezměnil k horšímu. Obal
musí zabalenému výrobku poskytovat dostatečnou ochranu proti přípustným
průvodním jevům přepravy, jako jsou otřesy, nárazy, vlhkost (déšť, sníh,
kondenzovaná voda).
Obal také znemožňuje nepřípustnou změnu polohy zabaleného výrobku
uvnitř obalu.

4.2 Způsobilost, konstrukce a výroba
Zboží je zabaleno do odolné lepenkové krabice nebo odolné dřevěné bedny.
Ty zaručují, že v ní je zásilka bezpečně uložena v předepsané přepravní
poloze a žádnou svou částí se nedotýká ložné plochy dopravního prostředku
ani podlahy či země po vykládce.
Zabalené zboží je v krabici, resp. dřevěné bedně stabilizováno vhodnými
výplněmi, které ho chrání proti nežádoucí změně polohy a otřesům.

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

Chraňte před
vlhkem

Tímto směrem
nahoru

Pozor, křehké

Zde uvažte

Těžiště

Tabulka 4: Piktogramy platné pro odesílání

4.4 Přeprava a příjem zásilek a manipulace s nimi
Kromě vibrací je při přepravě nutné počítat také s nárazy. Riziku poškození
je nutné zabránit zajištěním proti pádu, překlopení, převrácení a nárazu.
Pokud se obal převrátí nebo spadne, je třeba nezávisle na jeho hmotnosti
počítat s poškozením.
18
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Příjemce musí u každé zásilky před převzetím (potvrzením příjmu)
zkontrolovat následující skutečnosti:
▪ úplnost zásilky podle dodacího listu,
▪ vnější poškození všeho druhu.
Kontroly proveďte po vyložení, když jsou kartony nebo přepravní bedny
přístupné ze všech stran.
Viditelné poškození
Objevíte-li při příjmu na zásilce vnější poškození způsobená přepravou,
postupujte takto:
▪ Zjištěné škody ihned poznamenejte do přepravních dokladů a nechte je
podepsat osobou, která vám zásilku doručila.
▪ Jedná-li se o závažné poškození, úplnou ztrátu nebo velmi nákladné
poškození, bezodkladně informujte prodejní oddělení společnosti Messko
GmbH a příslušnou pojišťovnu.
▪ Po zjištění poškození neměňte stav dodaného předmětu, uschovejte
i obalový materiál a vyčkejte, dokud se dopravce nebo pojišťovna
nerozhodnou, zda si zásilku přijdou prohlédnout.
▪ Přímo na místě sepište spolu se zúčastněným přepravcem protokol
o škodní události. To je nezbytné pro uplatnění nároku na náhradu škody!
▪ Podle možností poškození obalu a zabaleného zboží vyfotografujte. To
platí i pro známky koroze na zabaleném zboží způsobené průnikem
vlhkosti (déšť, sníh, kondenzovaná voda).
▪ Bezpodmínečně zkontrolujte i uzavřený obal.
Skryté škody
V případě škod, které objevíte až po příjmu zásilky při vybalování (skryté
škody), postupujte takto:
▪ Pokud možno co nejrychleji telefonicky nebo písemně učiňte
pravděpodobného původce škody odpovědným a sepište protokol
o škodní události.
▪ Přitom respektujte lhůty platné v příslušné zemi. Včas se o nich
informujte.
Postih dopravce (nebo jiného původce škody) je u skrytých škod jen těžko
možný. Škodní událost takového typu má šanci na kladné vyřízení
pojišťovnou pouze tehdy, pokud byl tento postup výslovně zakotven
v pojistných podmínkách.
BA6500372-01 CS
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4 Balení, přeprava a skladování
4.5 Další přeprava
Při další přepravě použijte originální balení výrobku.
Pokud výrobek přepravujete na místo finálního určení v namontovaném
stavu, řiďte se následujícími pokyny, aby byl výrobek ochráněn proti
mechanickému poškození vnějšími vlivy.
Požadavky na přepravní obal
▪ Zvolte obal adekvátní pro dobu přepravy nebo skladování s přihlédnutím
ke klimatickým podmínkám.
▪ Zajistěte, aby obal chránil výrobek před namáháním při přepravě, jako
jsou otřesy nebo nárazy.
▪ Zajistěte, aby obal chránil výrobek před vlhkostí z deště, sněhu nebo
kondenzované vody.
▪ Zajistěte, aby obal poskytoval dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby se
zabránilo kondenzaci vody.

4.6 Uskladnění zásilek
Při výběru a zařízení skladiště zajistěte následující:
▪ Produkt i příslušenství uskladněte v originálním obalu až do montáže.
▪ Chraňte skladované zboží před vlhkostí (déšť, zaplavení, voda z tajícího
sněhu a ledu), nečistotami, škůdci, jako jsou krysy, myši, termiti atd., a
před nepovolanými osobami.
▪ Kartony a bedny postavte na palety, fošny nebo dřevěné hranoly za
účelem ochrany před zemní vlhkostí a pro lepší větrání.
▪ Zajistěte dostatečnou nosnost podkladu.
▪ Udržujte příjezdové cesty volné.
▪ Skladované zboží je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby vhodně
zajistit proti bouřce, vydatným dešťovým a sněhovým srážkám atd.

20
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NEBEZPEČÍ
Zasažení elektrickým proudem!
Ohrožení života elektrickým napětím během montáže
přístroje.
► Odpojte transformátor ze strany vyššího i nižšího napětí.
► Zajistěte transformátor proti opětovnému zapnutí.
► Zjistěte, zda je zařízení bez napětí.
► Veškeré svorky transformátoru viditelně uzemněte (zemnicí lana,
uzemňovací odpojovač) a zkratujte.
► Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte.

POZOR
Nebezpečí poškození přístroje a transformátoru!
Při nevhodné montážní poloze nebo příliš vysoké rychlosti proudění hrozí
nebezpečí hmotných škod.
► Ujistěte se, že v místě montáže nepřekračuje rychlost proudění 2,5 m/s
a nevyskytují se turbulence.
► Instalujte snímač průtoku pouze na výtlačné straně čerpadla.
► Dodržte vzdálenost nejméně 600 mm od výstupu čerpadla.
► Ve směru proudění dodržte vzdálenost nejméně 300 mm od změn
průřezu, kolen a jiných přístrojů v potrubí (další čerpadlo, uzavírací
šoupátko, zpětná klapka atd.).
Tato kapitola popisuje montáž snímače průtoku do potrubí a připojení
mikrospínačů k elektrickému napájení.

5.1 Umístění příruby do potrubí
Příruby musí být rovné a čisté, aby byl umožněn vznik přírubového spoje
bez pnutí. Již malá nerovnost na přírubě může způsobit, že se příruba příliš
vyklene a v důsledku příčného pnutí, které tak vznikne, se na ní objeví
trhliny. Znečištění těsnicích ploch způsobí poškození povrchu nebo těsnicích
materiálů a způsobí tak netěsnost.

BA6500372-01 CS
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Proto zajistěte následující podmínky:
▪ Příruby
– ploché a rovné
– odchylka rovinnosti ≤ 0,2 mm
▪ Těsnicí plocha přírub
– čistá a nepoškozená
– bez radiálních povrchových poškození, jako jsou rýhy a otlučená místa
– Kvalita povrchu těsnicí plochy musí být vhodná pro použité těsnění.
▪ Montážní materiál (šrouby, matice, podložky)
– čisté a nepoškozené, zejména jejich závity a kontaktní plochy
▪ Těsnění
– čisté, nepoškozené, suché
Při umísťování příruby do potrubí postupujte podle následujícího popisu:
1. Ujistěte se, že v potrubí není chladicí kapalina.
2. Umístěte přírubu do potrubí při dodržení výše uvedených podmínek.

Obrázek 2: Příruba
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5.2 Upevnění snímače průtoku do potrubí
V závislosti na různých faktorech (např. použité chladicí
médium, připojení k elektrickému napájení, design příruby)
existují různé varianty snímače průtoku. Zobrazovací a
snímací část mají z výroby vzájemně sladěné nastavení a mají
shodná sériová čísla.
Společně montujte pouze snímací a zobrazovací části se
shodnými sériovými čísly.

Obrázek 3: Shodná sériová čísla (příklad) na typovém štítku zobrazovací části a na snímací
části

POZOR
Poškození při nesprávném okamžiku sepnutí
Pokud spolu namontujete snímací a zobrazovací část s různými sériovými
čísly, mohou být nepříznivě ovlivněny deklarované tolerance snímače
průtoku.
► Montujte společně pouze snímací a zobrazovací části, které jsou určeny
pro stejnou variantu (např. voda jako chladicí médium).
► Zkontrolujte správné fungování zapnutím a vypnutím čerpadla.

BA6500372-01 CS
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Při upevnění snímače průtoku do potrubí postupujte podle následujícího
popisu:
1. Povolte šrouby na zobrazovací části a sejměte zobrazovací část ze
snímací části.

Obrázek 4: Sejmutí zobrazovací části

2. Upevněte snímací část s těsněním na přírubu tak, aby natištěná šipka
ukazovala ve směru průtoku chladicího média.

Obrázek 5: Upevnění snímací části
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3. Vyrovnejte zobrazovací část podle svých požadavků a sešroubujte ji se
snímací částí. Při tom se ujistěte, že je mezi zobrazovací a snímací část
vložen O-kroužek a ručička ukazuje na PUMP OFF. Pokud ručička
neukazuje na PUMP OFF, sejměte zobrazovací část ze snímací části a
otáčejte magnet na spodní straně zobrazovací části, až bude ručička
směřovat na PUMP OFF. Opět sešroubujte zobrazovací část se snímací
částí.

Obrázek 6: Upevnění zobrazovací části

5.3 Připojení mikrospínačů k elektrickému napájení
Mikrospínače vestavěné ve snímači průtoku jsou konstruovány jako
přepínací kontakty. K elektrickému napájení je lze připojit buď přes svorky
v připojovací svorkovnici, nebo konektorem ANSI/MIL. Kabely nejsou
součástí dodávky.
5.3.1 Doporučené kabely
Při zapojování zařízení dodržujte následující doporučení společnosti Messko
GmbH.
Kabel pro připojení ke konektoru ANSI/MIL se dodávají jako příslušenství
s průřezem vodiče AWG16.
Použité kabely musí být odolné vůči teplotám nejméně +100 °C (okolní
teplota max. +80 °C plus vlastní zahřívání přístroje +20 K).

BA6500372-01 CS
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Použité kabely musí být obtížně hořlavé podle IEC 60332-1-2 nebo podle
UL 2556 VW-1.
Kabel
Ochranný vodič
umístěný vně

Svorky Průřez vodičů / průměr kabelů
-

≥ všechny ostatní licnové vodiče

Licnové vodiče pro
12/11/1 standardní provedení přístroje: 6× 0,25–
připojení přes připojovací 4
2,5 mm2 / 8–15 mm
svorkovnici
22/21/2 Offshore provedení přístroje: 6× 0,25–
4
2,5 mm2 / 6–13 mm
Tabulka 5: Doporučené kabely

5.3.2 Připojení přes připojovací svorkovnici
1. Povolte čtyři křížové šrouby (velikost bitu PH 2) na připojovací svorkovnici
a sejměte víko.
2. Zbavte kabel opláštění, zbavte licnové vodiče izolace v délce asi 7 mm a
opatřete je koncovými dutinkami.
3. Otevřete kabelovou průchodku (velikost klíče 24) a prostrčte kabel.
Kabelová průchodka je vhodná pro průměr kabelu 8–15 mm. Při použití
kabelové průchodky ¾" NPT upevněte na kabelovou průchodku trubku
(velikost klíče 30). Kabelová průchodka ¾" NPT je vhodná pro průměr
kabelu do 17 mm.
4. Připojte licnové vodiče k připojovacím svorkám.

Obrázek 7: Připojovací svorky
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5. Utáhněte kabelovou průchodku (velikost klíče 24, 10 Nm).
6. Nasaďte víko na připojovací svorkovnici a křížem utáhněte křížové šrouby
(velikost bitu PH 2) momentem 3 Nm.
7. Uzemněte snímač průtoku zemnicím kabelem s kabelovým okem. Při tom
musí být v zobrazovací části použita podložka Cupal (nerezová podložka
u přístrojů v provedení Offshore).

Obrázek 8: Zemnicí šroub

BA6500372-01 CS
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5.3.3 Připojení konektorem ANSI/MIL
1. Nasaďte zdířku s kabelem na konektor. Přidržte kabel a otáčejte zdířku ve
směru hodinových ručiček až na doraz.

Obrázek 9: Konektor ANSI

Obrázek 10: Konektor MIL
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2. Uzemněte snímač průtoku zemnicím kabelem s kabelovým okem.
Podložka Cupal při tom musí být v zobrazovací části.

Obrázek 11: Uzemnění

5.4 Kontroly
Po montáži snímače průtoku zkontrolujte těsnost přírubového spoje a rovněž
správné fungování mikrospínačů. Při nejasnostech ohledně kontrol nebo
odstranění závad kontaktujte společnost Messko GmbH [►Odstavec 1.1,
Strana 5].
Kontrola těsnosti
1. Zkontrolujte těsnost přírubového spoje.
2. Při netěsnosti zkontrolujte použité těsnění a popř. je vyměňte.
Kontrola funkčnosti
1. Po montáži snímače průtoku zapněte čerpadlo.
2. Zkontrolujte, zda přístroj signalizuje proudění v požadovaném rozmezí.
3. Zkontrolujte správné fungování mikrospínačů.

BA6500372-01 CS
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NEBEZPEČÍ
Zasažení elektrickým proudem!
Ohrožení života elektrickým napětím během montáže/
demontáže přístroje.
► Odpojte transformátor ze strany vyššího i nižšího napětí.
► Zajistěte transformátor proti opětovnému zapnutí.
► Zjistěte, zda je zařízení bez napětí.
► Veškeré svorky transformátoru viditelně uzemněte (zemnicí lana,
uzemňovací odpojovač) a zkratujte.
► Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte.
Nejdříve je popsána demontáž zobrazovací části na vyměňovaném snímači
průtoku. Následná demontáž snímací části nemusí být za určitých podmínek
nutná.
Při oddělování původní zobrazovací části od snímací části postupujte podle
následujícího popisu:
1. Vypněte čerpadlo.
2. Odpojte elektrické napájení.
3. Odpojte elektrickou přípojku v závislosti na způsobu připojení:
ð Odšroubujte kabelovou průchodku.
ð Otevřete připojovací svorkovnici a povolte svorky.
ð Stáhněte konektor ANSI/MIL.
4. Odpojte připojení zemnění.
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5. Povolte šrouby na zobrazovací části a sejměte zobrazovací část ze
snímací části.

Obrázek 12: Sejmutí zobrazovací části

6. Při nasazování nové zobrazovací části na instalovanou snímací část
pokračujte podle části Upevnění snímače průtoku do potrubí [►Odstavec
5.2, Strana 23].
Pokud musíte odmontovat rovněž snímací část, postupujte podle
následujícího popisu.
1. Snižte hladinu kapaliny v potrubí tak, aby byla níže než otvor příruby.

BA6500372-01 CS
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2. Odmontujte snímací část.

Obrázek 13: Demontáž snímací části

3. Nasaďte novou snímací část, viz Montáž [►Odstavec 5, Strana 21].
4. Alternativně uzavřete otevřenou přírubu vhodnou zaslepovací přírubou.
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Údržba
Přístroj nevyžaduje údržbu.

Prohlídky
V závislosti na podmínkách při použití přístroje a národních předpisech
v příslušné zemi uživatele mohou výrobci transformátorů stanovit rozdílné
intervaly prohlídek.
► Dodržujte intervaly prohlídek, které jsou stanoveny v publikaci CIGRE
č. 445 „Guide for Transformer Maintenance“, nebo intervaly prohlídek,
které stanovil výrobce transformátoru.
Při každé prohlídce transformátoru jsou nutné následující kontroly:
1. Kontrola vnějšího stavu přístroje z hlediska znečištění, poškození (např.
sklíčko, elektrická přípojka) a koroze.
2. Kontrola těsnosti místa montáže (únik u příruby), viz Kontroly [►Odstavec
5.4, Strana 29].
3. Kontrola funkčnosti přístroje (signalizace a spínače), viz Kontroly
[►Odstavec 5.4, Strana 29].
V případě dotazů nebo nesrovnalostí kontaktujte technický servis:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Německo
E-mail: service@reinhausen.com nebo complaint@reinhausen.com

BA6500372-01 CS
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8 Likvidace
Při likvidaci dodržujte národní předpisy platné v příslušné zemi uživatele.
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Materiály
Pouzdro / připojovací
svorkovnice

Hliníková slitina, RAL 7033 nebo 7038, práškový
lak podle DIN EN ISO 12944, část 9, třída
ochrany C4H nebo CX

Montážní příruba

Hliníková slitina

Pádlo

Plast vyztužený skelnými vlákny / polyamidkopolymer, 50 % skelných vláken

Ciferník

Matný eloxovaný hliník
Barva: černý text na bílém ciferníku nebo bílý text
na černém ciferníku nebo žlutý text na černém
ciferníku

Krycí sklíčko

Vrstvené bezpečnostní sklo s UV filtrem

Parametry
Instalace

interiér i exteriér, vhodné i pro tropické podmínky

Okolní teplota

-40 – +80 °C

Teplota skladování

-40 – +85 °C

Teplota chladicího média

-30 – +120 °C

Stupeň krytí

IP 54 podle DIN EN 60 529

Jmenovité izolační napětí

2,5 kV AC/1 min

Hmotnost vč. připojovací
svorkovnice

2 kg

Hmotnost bez připojovací
svorkovnice

1,5 kg

Jmenovitá světlost potrubí,
provedení příruby

DN100 až DN300

Těsnost pod tlakem

testováno do tlaku oleje 3 bar, 75 °C

Max. rychlost proudění

2,5 m/s / 98.43 inch/s

Min. rychlost proudění

0,7 m/s / 27.56 inch/s

Ztráta tlaku

< 0,1 bar

Minimální rychlost proudění, při viz tabulku „Minimální rychlost proudění, při které
které snímač průtoku zareaguje snímač průtoku zareaguje“
Hlučnost

BA6500372-01 CS
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9 Technické údaje
Těsnění příruby
Materiál

NBR pro minerální izolační olej
FPM (Viton) pro alternativní izolační kapaliny
EPDM pro vodu

Tvrdost materiálu

75 shore

Mikrospínače
Počet a typ

2 přepínací kontakty, galvanicky oddělené,
s fixním nastavením

Max. zatížitelnost kontaktů při
ohmickém zatížení

kategorie použití AC-12; 250 V AC / 10 A podle
IEC 60947‑5‑1
24 V DC / 4 A*
36 V DC / 2 A*

48 V DC / 1 A*
*) u provedení Offshore snížena 84 V DC / 0,3 A*
110 V DC / 0,2 A*
Max. zatížitelnost kontaktů při
indukčním zatížení

kategorie použití AC-15; 250 V AC / 4 A podle
IEC 60947‑5‑1
230 V AC* podle IEC 60076-22‑1
zapnutí:

250 VA / cos φ >0,5

vypnutí:

60 VA / cos φ >0,5

24 V DC* až 220 V DC* podle IEC 60076-22‑1
*) u provedení Offshore snížena

zapnutí:

130 W / L/R <40 ms

vypnutí:

25 W / L/R <40 ms

Min. zatížitelnost kontaktů

0,5 mA / 5 V DC

Bod sepnutí

uprostřed mezi PUMP ON a PUMP OFF

Jmenovité izolační napětí

2,5 kV AC, 1 min., kontakty proti kostře

Připojovací svorkovnice
Připojovací svorky

min. 0,15 mm2 / max. 2,5 mm2

Kabelová průchodka

M20×1,5 pro kabel Ø 8–15 mm nebo ¾“ NPT

Konektor ANSI / konektor MIL
Typ kabelu
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9 Technické údaje
Připojení k elektrickému
napájení

Konektor MIL

Připojovací svorkovnice

Konektor ANSI

Minimální rychlost proudění, při které snímač průtoku zareaguje
Jmeno
vitá
světlos
t DN

Vnitřní průměr
potrubí podle
DIN 2633

Minimální rychlost
proudění, při které
snímač průtoku
zareaguje

Objemový průtok, při
které snímač průtoku
zareaguje

[mm]

[inch]

[m/s]

[inch/s]

[l/min.]

[galonů/
min.]

100

107,10

4.22

0,70

27.56

380,00

100.39

125

131,70

5.19

0,70

27.56

572,00

151.11

150

159,30

6.27

0,70

27.56

837,00

221.11

200

207,30

8.16

0,70

27.56

1418,00

347.60

250

260,40

10.25

0,70

27.56

2236,00

590.69

300

309,70

12.19

0,70

27.56

3163,00

835.58

Chladicí médium
Voda
Minerální oleje podle IEC 60296, ASTM D3487 a srovnatelných standardů
Alternativní izolační kapaliny:
– Syntetické estery: MIDEL 7131, ENVIROTEMP 200, Nycodiel 1255 a
Nycodiel 1258
– Přírodní estery: ENVIROTEMP FR3, MIDEL eN1215 a eN1204, SunOhm Eco,
PastellNeo, Paryol Electra 7426
– Ostatní alternativní izolační kapaliny na vyžádání
Provedení Offshore
Lak připojovací svorkovnice podle DIN EN ISO 12944, část 9, třída ochrany CX
Nelakované díly v provedení z nerezové oceli

BA6500372-01 CS
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DATE
DFTR. 28.03.2019
CHKD. 28.03.2019
STAND. 29.03.2019

NAME
SCHAEFERB
BLUMENSTEIN
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

123 4.84"

85 3.35"

TRANSFORMER ACCESSORIES
FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH MIL CONNECTOR

79
3.11"
max. 116 [4.57"]

q 38 1.50"

8,5 .33"

101205891E 1 / 1

MATERIAL NUMBER

79 3.09"

34 1.32"
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177 6.97"

DOCUMENT NO.
SED 6323873 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:1,5
1093398

O 110 4.33"

20v

123 4.84"

85 3.35"

4x O 14,5 .57"

SERIAL NUMBER

SHEET

A3

DATE
DFTR. 28.03.2019
CHKD. 28.03.2019
STAND. 29.03.2019

NAME
SCHAEFERB
BLUMENSTEIN
KLEYN

DOCUMENT NO.
SED 6323955 000 02
CHANGE NO.
SCALE
1:1,5
1093398

232 9.11"

80 3.15"

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH TERMINAL BOX

O 110 4.33"

85 3.35"
123 4.84"

4x O 14,5 .57"

85 3.35"

79
O 3.11"

248 [9.76"]

80 3.15"
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123 4.84"

116
max. [4.57"]
82 3.25"

79 3.09"

M20 x 1,5
60 2.36"

20v

3/4" NPT

SERIAL NUMBER
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MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

DATE
DFTR. 28.03.2019
CHKD. 28.03.2019
STAND. 29.03.2019

NAME
SCHAEFERB
BLUMENSTEIN
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

123 4.84"

85 3.35"

TRANSFORMER ACCESSORIES
FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH ANSI CONNECTOR

79
3.11"
max. 116 [4.57"]

O 38 1.50"

8,5 .33"

101205881E 1 / 1

MATERIAL NUMBER

79 3.09"

34 1.32"
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162 6.36"

DOCUMENT NO.
SED 6323915 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:1,5
1093398

O 110 4.33"

20°

123 4.84"

85 3.35"

4x O 14,5 .57"

SERIAL NUMBER

SHEET

A3
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THE POWER BEHIND POWER.

