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1 Úvodem

55793437/01 CS

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

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

1.1 Výrobce
Výrobcem tohoto výrobku je:

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

Telefon: +49 6171 6398-0

E-mail: messko-info@reinhausen.com

Internet: www.reinhausen.com/messko

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

1.2 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.

1.3.1.1 Výstražné pokyny související s odstavcem
Výstražné pokyny související s odstavcem se týkají celé kapitoly nebo
odstavců, pododstavců nebo několika oddílů v rámci této technické
dokumentace. Výstražné pokyny související s odstavcem jsou strukturovány
následovně:

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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 VAROVÁNÍ

Druh a zdroj nebezpečí
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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1.3.3 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 Parametry > parametry
regulace
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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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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
Olejoznak ukazuje pomocí plováku a magnetických klapek výšku hladiny
oleje v konzervátoru transformátoru.

Výrobek je určen výhradně k použití v elektroenergetických zařízeních. Při
používání výrobku ke stanovenému 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.

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:



2 Bezpečnost

115793437/01 CS

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.

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.
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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.

2.3 Kvalifikace personálu
Osoba odpovědná za montáž, uvedení do provozu, obsluhu a revize musí
zajistit dostatečnou kvalifikaci personálu.
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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
Důrazně doporučujeme svěřit provádění oprav a rovněž montáž
dodatečného vybavení našemu technickému servisu. Ten zajistí odborné
provedení všech prací. Pokud opravy neprovádí náš technický servis, je
třeba zajistit, aby byl příslušný personál vyškolen a autorizován společností
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

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

Telefon: +49 941 4090-0
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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.

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.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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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.
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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:
▪ olejoznak
▪ plovák
▪ plochá těsnění
▪ technická dokumentace

3.2 Popis fungování
Olejoznak ukazuje pomocí plováku a magnetických klapek výšku hladiny
oleje v konzervátoru transformátoru. Jak v plováku, tak také v magnetických
klapkách jsou integrovány permanentní magnety. Magnetické klapky jsou
pohyblivé a mají bílou a červenou stranu. Působením plováku se
magnetické klapky při vzestupu hladiny otáčejí o 180° z bílé na červenou
stranu a při poklesu hladiny o 180° z červené na bílou stranu. Díky tomu je
výška hladiny v konzervátoru dobře viditelná i při kontrole zvenku a z větší
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vzdálenosti. Pomocí volitelně dodávaných limitních spínačů a systému pro
dálkový přenos naměřených hodnot lze navíc monitorovat výšku hladiny
v konzervátoru a přenášet naměřené hodnoty.

Obrázek 1: Konzervátor s olejoznakem

1 Konzervátor 2 Olejoznak
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3.3 Konstrukce/provedení

Obrázek 2: Olejoznak

1 Horní část 2 Těsnicí kroužek

3 Koncová krytka 4 Příchytka

5 Konzervátor 6 Zobrazovací lišta
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7 Magnetické klapky 8 Příchytka

9 Těsnicí kroužek 10 Vypouštěcí šroub oleje

11 Uzavírací ventil 12 Spodní část

13 Koncová krytka 14 Měřicí trubka

15 Dolní limitní spínač (volitelně) 16 Plovák s magnetem

17 Dálkový snímač (volitelně) 18 Horní limitní spínač (volitelně)

19 Plochá těsnění

3.4 Typový štítek
Typový štítek je umístěn na měřicí trubce.

Obrázek 3: Typový štítek
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4.1 Použití
Obal chrání zabalený výrobek během přepravy, při nakládce a vykládce a
během doby skladování tak, aby se jeho stav nezměnil k horšímu. Obal
musí zabalenému výrobku poskytovat dostatečnou ochranu proti přípustným
průvodním jevům přepravy, jako jsou otřesy, nárazy, vlhkost (déšť, sníh,
kondenzovaná voda).

Obal také znemožňuje nepřípustnou změnu polohy zabaleného výrobku
uvnitř obalu.

4.2 Způsobilost, konstrukce a výroba
Předmět je balen do odolné lepenkové krabice. Ta zaručuje, 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 stabilizováno vhodnými výplněmi, které ho chrání
proti nežádoucí změně polohy a otřesům.

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

Chraňte před
vlhkem

Tímto směrem
nahoru

Pozor, křehké Zde uvažte Těžiště

Tabulka 4: Piktogramy platné pro odesílání

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Bezpodmínečně zkontrolujte i uzavřený obal.

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

pravděpodobného původce škody odpovědným a sepište protokol
o škodní události.

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

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

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

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

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

zajistit proti bouřce, vydatným dešťovým a sněhovým srážkám atd.
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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.

Tato kapitola popisuje montáž olejoznaku a rovněž montáž a připojení
limitních spínačů a dálkového snímače.

5.1 Demontáž olejoznaku
Pokud již používáte olejoznak, musíte ho před montáží nového olejoznaku
kompletně demontovat.

Postupujte při tom podle následujícího popisu:
1. Zavřete uzavírací ventil.
2. Vypouštěcím šroubem zcela vypusťte olej z olejoznaku.
3. Snižte hladinu oleje v konzervátoru natolik, aby po demontáži olejoznaku

neunikal olej z příruby konzervátoru.
4. Kompletně demontujte olejoznak.

5.2 Kontrola přírub na konzervátoru
Příruby na konzervátoru musí být rovné a čisté, aby umožňovaly usazení
olejoznaku co nejvíce bez pnutí. Již malá nerovnost na přírubě konzervátoru
může způsobit, že se příruba olejoznaku příliš vyklene a v důsledku
příčného pnutí, které tak vznikne, se na ní objeví trhliny.

Proto zkontrolujte následující body:
▪ Příruby na konzervátoru

– ploché a rovné
– odchylka rovinnosti ≤ 0,2 mm
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▪ Těsnicí plocha přírub na konzervátoru
– čistá a nepoškozená
– bez radiálních povrchových poškození, jako jsou rýhy a otlučená místa
– Kvalita povrchu těsnicí plochy musí být dostatečná pro dodané ploché

těsnění CENTELLEN® WS 3820.
▪ Montážní materiál (šrouby, matice, podložky)

– čisté a nepoškozené, zejména jejich závity a kontaktní plochy
▪ Těsnění

– čisté, nepoškozené, suché

5.3 Upevnění olejoznaku na konzervátor
POZOR
Nebezpečí poškození transformátoru!
Nesprávné utažení šroubů způsobí vysoký rozptyl předpínacích sil a
důsledkem může být nedosažení potřebného minimálního plošného tlaku
až netěsnost.
► Namontujte šrouby rukou a nasazujte je tak, aby všechny hlavy šroubů

byly umístěny na jedné straně příruby. Hlavy šroubů, matice a podložky
k sobě musí zcela přiléhat.

► U šroubových spojů, u nichž se otáčí hlavou šroubu (neprůchozí otvor),
pokládejte pod hlavy šroubů podložky.

► Šrouby s těžkým chodem nahraďte takovými, které mají lehký chod.

Při montáži olejoznaku na konzervátor postupujte podle následujícího
popisu.

Zkrácení měřicí trubky a zobrazovací lišty (v případě potřeby)

Pro zkrácení měřicí trubky a zobrazovací lišty použijte pilu.
Řezačka trubek může měřicí trubku zmagnetizovat a způsobit
tak její nesprávné fungování.

1. Uvolněte příchytky zobrazovací lišty a sejměte zobrazovací lištu z měřicí
trubky.

2. Zkraťte měřicí trubku a zobrazovací lištu pilou.
3. Na zkrácený konec zobrazovací lišty nasaďte koncovou krytku.
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4. Upevněte zobrazovací lištu příchytkami na měřicí trubku. Strana
zobrazovací lišty se značkou OBEN (nahoře) musí být umístěna nahoře.

Nasazení plováku do měřicí trubky
1. Přejeďte plovákem z vnějšku shora dolů přes zobrazovací lištu, aby se

všechny magnetické klapky otočily na bílou stranu.
2. Stáhněte spodní část z měřicí trubky.
3. Vložte plovák do měřicí trubky.
4. Nasaďte spodní část na měřicí trubku. Při tom nepřiskřípněte a

nepoškoďte plovák.

Ještě neutahujte šrouby na horní a spodní části, aby se měřicí
trubka během montáže olejoznaku na konzervátor mohla
dosud lehce pohybovat v horní i spodní části.
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Upevnění olejoznaku na konzervátor
1. Upevněte olejoznak s plochými těsněními na konzervátor. Šrouby

utáhněte pouze rukou.

Obrázek 4: Upevnění olejoznaku
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2. POZOR!  Pokud příruby nebudou přiléhat v důsledku odchylky rovinnosti,
může to způsobit jejich poškození. Utáhněte šrouby 10 % požadovaného
utahovacího momentu a ujistěte se, že příruby těsně přiléhají. Pokud
nepřiléhají, opravte příslušné příruby konzervátoru nebo je případně
oddělte a znovu svařte tak, aby přiléhaly.

Obrázek 5: Příruby

3. Utáhněte šrouby 30 % požadovaného utahovacího momentu.
4. Utáhněte šrouby 60 % požadovaného utahovacího momentu.
5. Utáhněte šrouby 100 % požadovaného utahovacího momentu.
6. Utahujte šrouby plným utahovacím momentem do kříže dále tak dlouho,

dokud už šrouby při plném utahovacím momentu nebude možné dále
otáčet.
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Utažení šroubů v horní a spodní části olejoznaku
1. Utáhněte šrouby v horní a spodní části olejoznaku.
2. Naplňte konzervátor olejem a otevřete uzavírací ventil.
ð Olej teče do olejoznaku a magnetické klapky se otáčejí z bílé strany na

červenou.

Po několika hodinách nebo po prvním tepelném zatížení
dotáhněte šrouby na přírubách při pokojové teplotě tehdy,
když přírubový spoj není pod tlakem, až jimi při vyvinutí plného
utahovacího momentu už nebude možné dále otáčet.

5.4 Kontroly
Po montáži olejoznaku zkontrolujte těsnost všech přípojek a správné
zobrazení výšky hladiny oleje. Pokud při netěsnosti nebo nesprávném
zobrazení výšky hladiny oleje nepovedou níže uvedená opatření k úspěchu,
kontaktujte společnost Messko GmbH [►Odstavec 1.1, Strana 5].

Netěsnost
Pří úniku oleje postupujte podle následujícího popisu.
1. Zavřete uzavírací ventil.
2. Vypouštěcím šroubem zcela vypusťte olej z měřicí trubky.
3. Snižte hladinu oleje v konzervátoru natolik, aby po demontáži olejoznaku

neunikal olej z příruby konzervátoru.
4. Kompletně demontujte olejoznak.
5. Sejměte těsnicí kroužky z horní i spodní části měřicí trubky a vyčistěte je.
6. Nasaďte těsnicí kroužky do horní i spodní části.
7. Vyčistěte příruby a plochá těsnění.
8. Upevněte olejoznak na konzervátor [►Odstavec 5.3, Strana 24].
9. Dotáhněte ucpávkovou matici o ¼ otáčky.
10. Naplňte konzervátor olejem a otevřete uzavírací ventil.
ð Olej teče do olejoznaku a magnetické klapky se otáčejí z bílé strany na

červenou.
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Nesprávné zobrazení výšky hladiny oleje
Následující tabulka uvádí možné příčiny nesprávného zobrazení výšky
hladiny oleje. Přesnost měření činí ± 2 zobrazovací klapky.

Příčina Opatření

Žádný olej v konzervátoru Nalijte olej do konzervátoru.

Uzavírací ventil uzavřen Otevřete uzavírací ventil.

Strana zobrazovací lišty se značkou
OBEN (nahoře) je umístěná dole.

Upevněte zobrazovací lištu na měřicí
trubku tak, aby strana se značkou OBEN
(nahoře) byla nahoře.

Uvázlý plovák 1. Zavřete uzavírací ventil.
2. Vypouštěcím šroubem zcela vypusťte

olej z měřicí trubky.
3. Sejměte spodní část z měřicí trubky.
4. Zajistěte volný chod plováku.
5. Upevněte spodní část na měřicí

trubku. Při tom nepřiskřípněte a
nepoškoďte plovák.

6. Otevřete uzavírací ventil.

Magnetické díly v blízkosti zobrazovací
lišty

Nahraďte magnetické díly
nemagnetickými.

5.5 Upevnění limitních spínačů na měřicí trubku
Limitní spínače jsou vybaveny bistabilním Reed kontaktem a lze je použít
jako rozpínací nebo pracovní kontakty. V závislosti na výšce hladiny oleje
magnet v plováku rozpíná nebo spíná Reed kontakt.
▪ Pracovní kontakt: Hladina oleje převyšuje značku MAX = kontakt je

sepnutý
▪ Rozpínací kontakt: Hladina oleje je níže než značka MIN = kontakt je

rozpojený
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Obrázek 6: Limitní spínače

1 Měřicí trubka 2 Plovák

3 Olej 4 Dolní limitní spínač (rozpínací
kontakt)

5 Horní limitní spínač (pracovní
kontakt)

Lanka připojovacího kabelu limitních spínačů mají následující přiřazení:

Lanko Zkratka do 06/2007 od 07/2007 Funkce

3 BN hnědá černá pracovní kontakt

1 BK černá černá středový kontakt

2 BU modrá černá rozpínací kontakt

GN/YE zeleno-žlutá zeleno-žlutá ochranný vodič
(pouzdro)

Tabulka 5: Lanka připojovacího kabelu
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Při montáži limitních spínačů postupujte podle následujícího popisu.
1. Upevněte limitní spínač dodanými příchytkami na měřicí trubku tak, aby

byl pootočen o 90° vůči zobrazovací liště. Kabel při tom musí směřovat
dolů.

Protože Reed kontakt je namontován ve středu pouzdra, leží
nejnižší nastavitelná hodnota 50 mm nad horní hranou spodní
části. Nejvyšší nastavitelná hodnota leží 50 mm pod horní
hranou horní části.

Obrázek 7: Upevnění limitních spínačů

2.  VAROVÁNÍ!  Zasažení elektrickým proudem. Připojte limitní spínače
k elektrickému napájení v souladu s jejich použitím jako rozpínací nebo
pracovní kontakty a s použitím ochranného vodiče.
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3. Přejeďte magnetem zvenku přes limitní spínače, aby se nastavily jako
rozpínací nebo pracovní kontakty.

Obrázek 8: Nastavení limitních spínačů

4. Zkontrolujte nastavení ohmmetrem.

5.6 Upevnění dálkového snímače na měřicí trubku
Převodník naměřených hodnot integrovaný v dálkovém snímači převádí
změnu odporu v závislosti na úrovni hladiny (zapojení potenciometru
3 vodiči) na vnucený výstupní proud 4–20 mA.

Integrovaná pojistka proti přerušení vodiče způsobí pokles výstupního
proudu při přerušení kabelu na hodnotu ≤ 3,8 mA.
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Při montáži dálkového snímače postupujte podle následujícího popisu.
1. Upevněte dálkový snímač dodanými příchytkami na měřicí trubku tak, aby

byl pootočen o 90° vůči zobrazovací liště.

Obrázek 9: Upevnění dálkového snímače
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2. Připojte napájecí napětí 8–35 V DC ke svorkám 1 (+) a 2 (-).

Obrázek 10: Připojení dálkového snímače
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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 .
3. Kontrola funkčnosti přístroje (signalizace a spínače), viz .

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
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Při likvidaci dodržujte národní předpisy platné v příslušné zemi uživatele.
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8.1 Olejoznak
Měřicí trubka nerezová ocel 1.4571

Plovák nitrilový kaučuk s integrovaným
permanentním magnetem

Zobrazovací lišta makrolon odolný vůči UV

Tabulka 6: Materiály

Průměr a tloušťka stěny měřicí trubky 40 × 1 mm

Standardní délky měřicí trubky 400 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm,
1 000 mm, 1 250 mm, jiné délky na
vyžádání

Měřicí médium minerální olej

Oblast měření libovolná (max. 2 m)

Přesnost měření +/- 2 zobrazovací klapky

Tlak max. 1 bar relativní

Hustota měřicího média min. 0,8 g/cm3

Viskozita měřicího média max. 150 cST (1,5 × 10-4 m2/s)

Teplota měřicího média -40 – +80 °C

Okolní teplota -40 – +80 °C

Přípojka DIN 42 552 A1, tvar B, jiné přípojky na
vyžádání

Jištění vedení (jistič vedení) 16 A; charakteristika C

Tabulka 7: Parametry

8.2 Limitní spínače
Spínací napětí max. 230 V AC/DC

Spínací proud max. 1 A

Zatížení kontaktů max. 60 VA / 40 W

Tabulka 8: Technické údaje limitních spínačů

8.3 Dálkový snímač
Napájecí napětí 8–35 V DC

Výstupní signál I 4–20 mA
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Frekvence aktualizace 10 Hz

Zatěžovací odpor ≤ (Unapájení – 8 V) / 23 mA [Ω]

Stabilita při zatížení < ±0,01 % aktuálně zvoleného rozmezí /
100 Ω [W]

Signál při přerušení smyčky ≤ 3,8 mA

Odezva 0,33 s

Přesnost 0,2 % z konečné hodnoty

Okolní teplota –40 – +80 °C

Měřicí obvod hladiny zapojení potenciometru 3 vodiči

Stupeň krytí IP 68

Tabulka 9: Technické údaje dálkového snímače
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8.4 Rozměrový výkres
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