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Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiają-
ce bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie oraz
nadzorowanie produktu.

Jest ona skierowana wyłącznie do upoważnionego, wykwalifikowanego per-
sonelu, 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 te-
mat produktu oraz egzemplarze tej dokumentacji technicznej.

1.2 Miejsce przechowywania
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty współobowią-
zujące należy przechowywać zawsze w łatwo dostępnym miejscu.

1.3 Konwencje graficzne
W tym punkcie przedstawiono przegląd stosowanych symboli i sposobów
wyróżnień tekstu.

1.3.1 Koncepcja ostrzeżeń
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają nastę-
pujący wygląd.

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.3.1.1 Ostrzeżenie punktowe
Ostrzeżenia punktowe dotyczą całych rozdziałów lub punktów, podpunktów
lub kilku ustępów w dokumentacji. Ostrzeżenia punktowe mają następującą
strukturę:

 OSTRZEŻENIE

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
Skutki

► Działanie
► Działanie

1.3.1.2 Ostrzeżenie wycinkowe
Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeże-
nia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punkto-
we. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Czynność niezbędna do uniknięcia niebez-
piecznej sytuacji.

1.3.1.3 Hasła ostrzegawcze i piktogramy
Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:

Hasło ostrze-
gawcze

Znaczenie

NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć lub cięż-
kie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

OSTRZEŻE-
NIE

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

PRZESTRO-
GA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować obra-
żenia, jeśli się jej nie uniknie.

UWAGA Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach
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Przed niebezpieczeństwami ostrzegają piktogramy:

Piktogram Znaczenie

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przewrócenia

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Tabela 2: Piktogramy w ostrzeżeniach

1.3.2 Koncepcja informacji
Informacje służą do uproszczenia i lepszego zrozumienia określonych ope-
racji. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji technicznej są zbudowa-
ne według następującego wzoru:

Ważne informacje.
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1.3.3 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:

Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
1. Etap 1.

ð Wynik etapu (opcjonalnie).
2. Etap 2.

ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).

1.3.4 Konwencje typograficzne
W niniejszej dokumentacji technicznej zastosowano następujące konwencje
typograficzne:

Konwencja typograficz-
na

Cel Przykład

WIELKIE LITERY Elementy sterowania,
przełączniki

WŁ./WYŁ.

[nawiasy] Klawisze komputera [Ctrl] + [Alt]

Pogrubienie Programowe elementy ste-
rowania

Nacisnąć przycisk Konty-
nuuj

…>…>… Ścieżki menu Parametr > Parametry ste-
rowania
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Konwencja typograficz-
na

Cel Przykład

Kursywa Komunikaty systemowe,
komunikaty o błędach, sy-
gnały

Został aktywowany alarm
Monitorowania działania

[► Numery stron]. Odnośniki [► 41].

Tabela 3: Konwencje typograficzne
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Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiają-
ce bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie oraz
nadzorowanie produktu.
▪ Aby poznać produkt, należy uważnie przeczytać dokumentację technicz-

ną.
▪ Dokumentacja techniczna jest elementem produktu.
▪ Należy w szczególności przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

w tym rozdziale i ich przestrzegać.
▪ Aby uniknąć niebezpieczeństw spowodowanych funkcjonowaniem, należy

przestrzegać wskazówek ostrzegawczych w niniejszej dokumentacji tech-
nicznej.

▪ Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w przypadku
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem może wystąpić niebezpie-
czeństwo dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz
innych dóbr materialnych.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wskaźnik oleju przy pomocy pływaka i klap magnetycznych wskazuje po-
ziom oleju konserwatora oleju transformatora.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w instalacjach i urządze-
niach elektroenergetycznych. Produkt ten nie jest źródłem żadnych niebez-
pieczeństw dla osób, dóbr materialnych ani środowiska pod warunkiem, że
będzie stosowany zgodnie z przeznaczeniem i że będą przestrzegane zało-
żenia i warunki określone w niniejszej dokumentacji technicznej, a także
ostrzeżenia umieszczone na produkcie. Obowiązuje to w całym cyklu życia
urządzenia: od dostawy przez montaż i eksploatację po demontaż i utyliza-
cję.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje następujące czynności:
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do transformatora, do którego został

zamówiony.
▪ Produkt należy użytkować zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnio-

nymi warunkami dostaw i parametrami technicznymi.
▪ Należy się upewnić, że wszystkie wymagane prace są wykonywane tylko

przez wykwalifikowany personel.
▪ Dołączone przyrządy i narzędzia specjalne należy stosować wyłącznie do

przewidzianego celu oraz zgodnie z ustaleniami niniejszej dokumentacji
technicznej.
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2.2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnych szkód dla
środowiska, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzy-
manie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą spełnić na-
stępujące warunki:

Sprzęt ochrony indywidualnej
Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo za-
czepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zacze-
pienia się na wystających częściach. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdro-
wia.
▪ 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 2.4, Strona 14].

▪ Nigdy nie nosić uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
▪ 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 doty-

czących 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.
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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 powi-
nien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w para-
metrach technicznych.
▪ Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań doty-

czących miejsca montażu.

Modyfikacje i przeróbki
Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować ob-
rażenia, 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.
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2.3 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 do-
świadczenie 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 któ-

rym pracuje.
▪ Elektryk musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepi-

sach prawa dotyczących ochrony przed wypadkami.

Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki
Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki jest szkolona i przyuczana
przez elektryka w zakresie powierzanych jej zadań oraz możliwych niebez-
pieczeństw w przypadku niewłaściwego postępowania, a także w zakresie
zabezpieczeń i środków ochrony. Osoba poinstruowana w zakresie elektro-
techniki 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
Zaleca się zlecanie wykonywania napraw oraz montażu dodatkowych części
naszemu serwisowi technicznemu. Zapewnia to prawidłowe wykonanie
wszystkich prac. Jeżeli naprawy nie będą wykonywane przez nasz serwis
techniczny, należy zapewnić, aby personel był przeszkolony i upoważniony
przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy

Telefon: +49 941 4090-0

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

2.4 Środki ochrony osobistej
Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej, aby do mini-
mum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia.
▪ Zawsze należy używać środków ochrony osobistej wymaganych w przy-

padku wykonywanej pracy.
▪ Nigdy nie należy używać uszkodzonych środków ochrony osobistej.
▪ Przestrzegać zasad korzystania ze środków ochrony osobistej dostęp-

nych w miejscu pracy.

Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej.

Odzież ochronna
Dobrze dopasowana odzież ochronna o niskiej
wytrzymałości na rozdarcie, z ciasnymi rękawa-
mi i bez wystających elementów. Celem tego za-
lecenia jest ochrona osoby noszącej odzież
przed wciągnięciem przez ruchome części ma-
szyny.

Obuwie ochronne
Chronią przed spadającymi ciężkimi przedmiota-
mi i poślizgnięciem na śliskiej powierzchni.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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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 roz-
bryzgami cieczy lub innymi substancjami niebez-
piecznymi.

Kask
Chroni przed spadającymi i wyrzucanymi czę-
ściami oraz materiałami.

Środki ochrony słuchu
Chronią przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne
Chronią przed zagrożeniami mechanicznymi,
termicznymi i elektrycznymi.
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W poniższym rozdziale znajdują się informacje na temat budowy i zasady
działania produktu.

3.1 Zakres dostawy
Produkt jest dostarczany w opakowaniu chroniącym go przed wilgocią,
w którym znajdują się następujące elementy:
▪ Wskaźnik poziomu oleju
▪ Pływak
▪ Uszczelki płaskie
▪ Dokumentacja techniczna

3.2 Opis zasady działania
Wskaźnik oleju przy pomocy pływaka i klap magnetycznych wskazuje po-
ziom oleju konserwatora oleju transformatora. W pływaku oraz w klapach
magnetycznych zintegrowane są magnesy stałe. Klapy magnetyczne są ru-
chome i mają stronę białą oraz czerwoną. Pod wpływem pływaka klapy ma-
gnetyczne przy wzroście poziomu napełnienia są obracane o 180° z koloru
białego na czerwony, a przy opadającym poziomie napełnienia o 180° —
z koloru czerwonego na biały. W ten sposób poziom oleju w konserwatorze
oleju jest dobrze widoczny od zewnątrz i można go odczytać również z więk-
szej odległości. Dzięki opcjonalnie dostępnym łącznikom wartości końco-
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wych i zdalnemu przesyłaniu wartości pomiarowych można ponadto monito-
rować poziom napełnienia konserwatora oleju oraz przekazywać wartości
pomiarowe.

Rysunek 1: Konserwator oleju ze wskaźnikiem poziomu oleju

1 Konserwator oleju 2 Wskaźnik poziomu oleju
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3.3 Budowa/wersje

Rysunek 2: Wskaźnik poziomu oleju

1 Część górna 2 Pierścień uszczelniający

3 Zatyczka końcowa 4 Obejma

5 Konserwator oleju 6 Szyna wskazująca



3 Opis produktu

195793437/01 PL

7 Klapy magnetyczne 8 Obejma

9 Pierścień uszczelniający 10 Korek spustowy oleju

11 Zawór odcinający 12 Część dolna

13 Zatyczka końcowa 14 Rurka pomiarowa

15 Dolny łącznik wartości końcowych
(opcjonalnie)

16 Pływak z magnesem

17 Czujnik zdalny (opcjonalnie) 18 Górny łącznik wartości końcowych
(opcjonalnie)

19 Uszczelki płaskie

3.4 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się na rurce pomiarowej.

Rysunek 3: Tabliczka znamionowa
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4.1 Zastosowanie
Opakowanie służy do zabezpieczenia zapakowanego produktu w czasie
transportu, podczas załadunku i rozładunku, a także w trakcie przechowywa-
nia, aby nie doszło do żadnych niekorzystnych zmian. Opakowanie musi
chronić zapakowany produkt przed dozwolonymi obciążeniami transportowy-
mi, takimi jak wstrząsy, uderzenia, wilgoć (deszcz, śnieg, skroplona woda).

Opakowanie zapobiega również niedozwolonym zmianom położenia zapa-
kowanego produktu w opakowaniu.

4.2 Przydatność, budowa i produkcja
Produkt jest zapakowany w stabilny karton. Karton ten gwarantuje bezpiecz-
ne ustawienie przesyłki w odpowiedniej pozycji transportowej oraz oddziele-
nie wszystkich jej części od powierzchni ładunkowej środka transportu przed
wyładunkiem, a po wyładunku — od podłoża.

Wewnątrz kartonu 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 niebędą-
cych ładunkiem niebezpiecznym obowiązują poniższe symbole. Symboli
tych należy bezwzględnie przestrzegać.

Chronić przed
wilgocią

Góra Ostrożnie!
Szkło!

Tutaj mocować Środek ciężko-
ści

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 li-
czyć 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 czyn-
ności:
▪ 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 prawdopodob-

nym 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 trans-
portowej (lub innego sprawcy) jest bardzo trudne. Na pokrycie takiego ro-
dzaju 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 opako-

waniu.
▪ Składowany towar zabezpieczyć przed wilgocią (deszcz, powódź, rozto-

py), zabrudzeniem, szkodnikami, np. szczurami, myszami, termitami itp.,
oraz przed dostępem osób niepowołanych.

▪ W celu ochrony przed wilgocią od strony podłoża oraz zapewnienia lep-
szej wentylacji kartony i skrzynie ustawiać na paletach, deskach albo kan-
tówkach.

▪ Zapewnić odpowiednią nośność podłoża.
▪ Nie zastawiać dróg dojazdowych.
▪ Regularnie kontrolować składowane urządzenia. Po burzy, silnych opa-

dach deszczu lub śniegu itp. podjąć odpowiednie działania dodatkowe.
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 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane przez napięcie elektryczne
podczas montażu/demontażu urządzenia.

► Odłączyć transformator po stronie napięcia górnego i po stronie napię-
cia dolnego.

► Zabezpieczyć transformator przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się, że nie ma napięcia.
► W widoczny sposób uziemić wszystkie zaciski transformatora (linki uzie-

miające, rozłączniki uziemiające) i zewrzeć.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

W tym rozdziale opisano montaż wskaźnika poziomu oleju oraz montaż
i podłączanie łączników wartości końcowych i czujnika zdalnego.

5.1 Zdejmowanie wskaźnika poziomu oleju
Jeśli już używany jest wskaźnik poziomu oleju, należy go całkowicie wyjąć
przez zamontowaniem nowego.

Należy postępować w następujący sposób:
1. Zamknąć zawór odcinający.
2. Całkowicie spuścić olej ze wskaźnika poziomu przez korek spustowy ole-

ju.
3. Poziom oleju w konserwatorze oleju obniżyć w taki sposób, aby po zde-

montowaniu wskaźnika poziomu oleju z kołnierza konserwatora oleju nie
wyciekał olej.

4. Zdjąć całkowicie wskaźnik poziomu oleju.

5.2 Sprawdzanie kołnierzy na konserwatorze oleju
Kołnierze na konserwatorze oleju muszą być równe i czyste, aby umożliwiać
zamocowanie wskaźnika poziomu oleju w miarę możliwości bez naprężeń.
Już niewielkie nierówności na kołnierzu konserwatora oleju mogą spowodo-
wać, że kołnierz wskaźnika poziomu oleju będzie zbyt silnie wypukły, a wyni-
kające z tego naprężenie poprzeczne doprowadzą do pęknięć w kołnierzu.
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Dlatego należy sprawdzić poniższe zasady:
▪ Kołnierze na konserwatorze oleju

– Płaskie i równe
– Odchyłka płaskości ≤ 0,2 mm

▪ Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy na konserwatorze oleju
– Czysta i bez uszkodzeń
– Bez przebiegających promieniowo uszkodzeń powierzchni, takich jak

żłobki lub miejsca uderzeń
– Jakość powierzchni uszczelniającej musi być przystosowana do dostar-

czonej uszczelki płaskiej z CENTELLEN® WS 3820
▪ Materiały montażowe (śruby, nakrętki, podkładki)

– Czyste i bez uszkodzeń, w szczególności ich gwinty i powierzchnie uło-
żenia

▪ Uszczelka
– Czysta, bez uszkodzeń, sucha

5.3 Mocowanie wskaźnika poziomu oleju na konserwatorze oleju
UWAGA
Uszkodzenia transformatora!
Nieprawidłowe dokręcanie śrub powoduje znaczne rozproszenie sił mocu-
jących i może doprowadzić do tego, że nie zostanie uzyskany wymagany
minimalny docisk powierzchniowy uszczelki lub nawet wystąpią nieszczel-
ności.
► Zamontować wstępnie śruby ręcznie i włożyć tak, aby wszystkie łby

śrub były rozmieszczone po jednej stronie kołnierza. Łby śrub, nakrętki
i podkładki muszą być ułożone gładko.

► W połączeniach śrubowych, w których łeb śruby jest obracany (otwór
nieprzelotowy), należy podłożyć podkładki pod łby śrub.

► Trudno obracające się śruby zastąpić swobodnie obracającymi się.

Wykonać poniższe czynności, aby zamontować wskaźnik poziomu oleju na
konserwatorze oleju.
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Skracanie rurki pomiarowej i szyny wskazującej (w razie potrzeby)

Do skrócenia rurki pomiarowej i szyny wskazującej użyć piły.
Obcinak do rur może namagnetyzować rurkę pomiarową
i spowodować nieprawidłowości działania.

1. Odkręcić obejmy szyny wskazującej i zdjąć ją z rurki pomiarowej.
2. Skrócić rurkę pomiarową i szynę wskazującą piły.
3. Zatyczkę końcową założyć na skrócony koniec szyny wskazującej.
4. Zamocować szynę wskazującą za pomocą obejm na rurce pomiarowej.

Strona oznaczona GÓRA szyny wskazującej musi znajdować się na gó-
rze.

Wkładanie pływaka do rurki pomiarowej
1. Przeciągnąć pływakiem na zewnątrz od góry do dołu nad szyną wskazują-

cą, aż klapy magnetyczne obrócą się na kolor biały.
2. Zdjąć część dolną z rurki pomiarowej.
3. Włożyć pływak w rurkę pomiarową.
4. Założyć część dolną na rurkę pomiarową. Nie zakleszczyć ani nie uszko-

dzić przy tym pływaka.

Nie dokręcać jeszcze śrub w górnej i dolnej części, aby pod-
czas montażu wskaźnika poziomu oleju na konserwatorze ole-
ju można było jeszcze łatwo przesuwać rurkę pomiarową
w górnej i dolnej części.
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Mocowanie wskaźnika poziomu oleju na konserwatorze oleju
1. Zamocować wskaźnik poziomu oleju na konserwatorze oleju uszczelkami

płaskimi. Dokręcić śruby tylko ręcznie.

Rysunek 4: Mocowanie wskaźnika poziomu oleju
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2. UWAGA!  Spowodowane różnicą płaskości rozwarcie między kołnierzami
może powodować ich uszkodzenia. Dokręcić śruby 10% zadanego mo-
mentu dokręcenia i upewnić się, że na kołnierzach nie ma rozwarcia. Jeśli
występuje rozwarcie, należy naprawić właściwe kołnierze konserwatora
oleju lub ewentualnie odłączyć i zespawać na nowo, aby zlikwidować roz-
warcie.

Rysunek 5: Kołnierze

3. Dokręcić śruby 30% zadanego momentu dokręcenia.
4. Dokręcić śruby 60% zadanego momentu dokręcenia.
5. Dokręcić śruby 100% zadanego momentu dokręcenia.
6. Wszystkie śruby dokręcać z pełnym zadanym momentem dokręcenia, aż

przy pełnym momencie dokręcenia nie będzie ich już można przekręcać.
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Dokręcanie śrub w górnej i dolnej części wskaźnika poziomu oleju
1. Dokręcić śruby w górnej i dolnej części wskaźnika poziomu oleju.
2. Wlać olej do konserwatora oleju i otworzyć zawór odcinający.
ð Olej wpływa do wskaźnika poziomu oleju i klapy magnetyczne obracają

się z koloru białego na czerwony.

Po kilku godzinach lub po pierwszym obciążeniu termicznym
dokręcić śruby na kołnierzach w temperaturze pokojowej oraz
kiedy w połączeniu kołnierza nie ma ciśnienia, aż śruby przy
zastosowaniu pełnego momentu dokręcenia nie będą się już
przekręcać.

5.4 Kontrole
Po montażu wskaźnika poziomu oleju sprawdzić wszystkie przyłącza pod
kątem szczelności oraz prawidłowego wskazywania poziomu oleju. Jeśli wy-
mienione poniżej działania nie będą skuteczne w razie nieszczelności lub
nieprawidłowego wskazania poziomu oleju, należy skontaktować się z firmą
Messko GmbH [►Sekcja 1.1, Strona 5].

Nieszczelność
Jeśli olej wycieka, należy wykonać poniższe czynności.
1. Zamknąć zawór odcinający.
2. Całkowicie spuścić olej z rurki pomiarowej przez korek spustowy oleju.
3. Poziom oleju w konserwatorze oleju obniżyć w taki sposób, aby po wyję-

ciu wskaźnika poziomu oleju z kołnierza konserwatora oleju nie wyciekał
olej.

4. Zdjąć całkowicie wskaźnik poziomu oleju.
5. Wyjąć pierścienie uszczelniające z górnej i dolnej części rurki pomiarowej

oraz oczyścić.
6. Włożyć pierścienie uszczelniające w górną i dolną część.
7. Oczyścić kołnierze i uszczelki płaskie.
8. Zamocować wskaźnik poziomu oleju na konserwatorze oleju [►Sekcja

5.3, Strona 24].
9. Dokręcić nakrętkę dławnicową o ¼ obrotu.
10. Wlać olej do konserwatora oleju i otworzyć zawór odcinający.
ð Olej wpływa do wskaźnika poziomu oleju i klapy magnetyczne obracają

się z koloru białego na czerwony.
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Nieprawidłowe wskazanie poziomu oleju
W poniższej tabeli przedstawiono możliwe przyczyny nieprawidłowego wska-
zania poziomu oleju. Dokładność pomiaru wynosi ±2 klapy wskazań.

Przyczyna Działanie

Brak oleju w konserwatorze oleju Wlać olej do konserwatora oleju.

Zawór odcinający zamknięty Otworzyć zawór odcinający.

Strona oznaczona GÓRA szyny wskazu-
jącej znajduje się na dole

Zamocować szynę wskazującą na rurce
pomiarowej w taki sposób, aby strona
oznaczona GÓRA znajdowała się na gó-
rze.

Pływak zakleszczony 1. Zamknąć zawór odcinający.
2. Całkowicie spuścić olej z rurki pomia-

rowej przez korek spustowy oleju.
3. Wyjąć część dolną z rurki pomiarowej.
4. Zapewnić swobodę ruchów pływaka.
5. Zamocować dolną część na rurce po-

miarowej. Nie zakleszczyć ani nie
uszkodzić przy tym pływaka.

6. Otworzyć zawór odcinający.

Części magnetyczne w pobliżu szyny
wskazującej

Części magnetyczne wymienić na części
niemagnetyczne.

5.5 Mocowanie łącznika wartości końcowych na rurce
pomiarowej
Łączniki wartości końcowych mają kontaktron bistabilny i mogą być stosowa-
ne jako styk rozwierny oraz zwierny. W zależności od poziomu oleju magnes
w pływaku otwiera lub zamyka kontaktron.
▪ Styk zwierny: poziom oleju powyżej MAKS. = styk jest zamknięty
▪ Styk rozwierny: poziom oleju powyżej MIN. = styk jest otwarty
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Rysunek 6: Łącznik wartości końcowych

1 Rurka pomiarowa 2 Pływak

3 Olej 4 Dolny łącznik wartości końcowych
(styk rozwierny)

5 Górny łącznik wartości końcowych
(styk zwierny)

Skrętki kabla przyłączeniowego łączników wartości końcowych są przypo-
rządkowane w poniższy sposób:

Skręt-
ka

Skrót do 06/2007 od 07/2007 Funkcja

3 BN brązowy czarny Styk zwierny

1 BK czarny czarny Styk środkowy
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Skręt-
ka

Skrót do 06/2007 od 07/2007 Funkcja

2 BU niebieski czarny Styk rozwierny

GN/YE zielony/żółty zielony/żółty Przewód ochronny
(obudowa)

Tabela 5: Skrętki kabla przyłączeniowego

Wykonać poniższe czynności, aby zamontować łącznik wartości końcowych.
1. Zamocować łącznik wartości końcowych przestawiony o 90° względem

szyny wskazań za pomocą obejm na rurce pomiarowej. Kabel musi być
przy tym skierowany do dołu.



5 Montaż

32 5793437/01 PL

Ponieważ kontaktron jest zamontowany na środku obudowy,
najniższa możliwa do ustawienia wartość leży 50 mm powyżej
górnej krawędzi dolnej części. Najwyższa możliwa do ustawie-
nia wartość leży 50 mm poniżej dolnej krawędzi części czoło-
wej.

Rysunek 7: Mocowanie łącznika wartości końcowych

2.  OSTRZEŻENIE!  Porażenie prądem elektrycznym. Łącznik wartości
końcowych podłączyć zgodnie z zastosowaniem w sposób elektryczny ja-
ko styk rozwierny lub zwierny, z użyciem przewodu ochronnego.
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3. Przeciągnąć magnes od zewnątrz nad łącznikami wartości końcowych,
aby ustawić je jako styk rozwierny lub zwierny.

Rysunek 8: Ustawianie łącznika wartości końcowych

4. Sprawdzić ustawienie za pomocą miernika oporu.

5.6 Mocowanie czujnika zdalnego na rurce pomiarowej
Przetwornik wartości pomiarowych zamontowany w czujniku zdalnym prze-
kształca zależną od poziomu zmianę rezystancji (3-przewodowe przełącza-
nie potencjometru) na ukształtowany prąd wyjściowy w zakresie 4…20 mA.

Zamontowane zabezpieczenie przed pęknięciem przewodu powoduje spa-
dek prądu wyjściowego przy pęknięciu przewodu na ≤ 3,8 mA.



5 Montaż

34 5793437/01 PL

Wykonać poniższe czynności, aby zamontować czujnik zdalny.
1. Zamocować czujnik zdalny przestawiony o 90° względem szyny wskazań

za pomocą obejm na rurce pomiarowej.

Rysunek 9: Mocowanie czujnika zdalnego
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2. Podłączyć napięcie zasilające 8…35 V DC do zacisków 1 (+) i 2 (-).

Rysunek 10: Podłączanie czujnika zdalnego
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Konserwacja
Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Przegląd
W zależności od warunków użytkowania urządzenia oraz przepisów obowią-
zujących w kraju użytkowania producenci transformatorów mogą ustalać róż-
ne odstępy między przeglądami.
► Należy przestrzegać okresów między przeglądami zdefiniowanych w pu-

blikacji CIGRE Nr 445 „Guide for Transformer Maintenance” albo okresów
między przeglądami ustalonych przez producenta transformatora.

Przy każdym przeglądzie transformatora konieczne są następujące kontrole:
1. Sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia pod kątem zanieczyszczeń,

uszkodzeń (np. gaz, przyłącze elektryczne) i korozji.
2. Sprawdzić szczelność miejsca montażu (wyciek na kołnierzu), patrz .
3. Sprawdzić działanie urządzenia (sygnalizacja i przełączniki), patrz .

W razie pytań lub wystąpienia niepokojących zjawisk należy się skontakto-
wać z serwisem technicznym:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
e-mail: service@reinhausen.com lub complaint@reinhausen.com
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Należy przestrzegać krajowych przepisów utylizacji w danym kraju użytko-
wania.



8 Parametry techniczne

38 5793437/01 PL

8.1 Wskaźnik poziomu oleju
Rurka pomiarowa Stal szlachetna 1.4571

Pływak Buna N z wbudowanym magnesem sta-
łym

Szyna wskazująca Makrolon, odporny na promieniowanie
UV

Tabela 6: Materiały

Średnica i grubość ściany rurki pomiaro-
wej

40 x 1 mm

Długości standardowe rurki pomiarowej 400 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm,
1000 mm, 1250 mm, inne długości na
zamówienie

Czynnik pomiarowy Olej mineralny

Zakres pomiarowy dowolny (maks. 2 m)

Dokładność pomiaru +/- 2 klapy wskazań

Ciśnienie maks. 1 bar względne

Gęstość czynnika pomiarowego min. 0,8 g/cm3

Lepkość czynnika pomiarowego maks. 150 cST (1,5 x 10-4 m2/s)

Temperatura czynnika pomiarowego -40°C…+80°C

Temperatura otoczenia -40°C…+80°C

Przyłącze DIN 42 552 A1 kształt B, inne przyłącza
na zamówienie

Zabezpieczenie ochronne przewodu (wy-
łącznik instalacyjny)

16 A; charakterystyka C

Tabela 7: Specyfikacje

8.2 Łącznik wartości końcowych
Napięcie łączeniowe maks. 230 V AC/DC

Prąd przełączany maks. 1 A

Obciążenie styków maks. 60 VA/40 W

Tabela 8: Parametry techniczne łącznika wartości końcowych
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8.3 Czujnik zdalny
Napięcie zasilające 8…35 V DC

Sygnał wyjścia I 4…20 mA

Współczynnik aktualizacji 10 Hz

Obciążenie rezystancyjne ≤ (Usupply – 8 V) / 23 mA [Ω]

Stabilność obciążenia < ±0,01% aktualnie wybranego zakresu /
100 Ω [W]

Sygnał w przypadku przerwania pętli ≤ 3,8 mA

Czas reakcji 0,33 s

Dokładność 0,2% wartości końcowej

Temperatura otoczenia – 40…+ 80°C

Obwód pomiarowy poziomu 3-przewodowe przełączanie potencjome-
tru

Stopień ochrony IP68

Tabela 9: Parametry techniczne czujnika zdalnego
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8.4 Rysunek z wymiarami









Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Germany

+49 (0)6171 6398 0
messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko

5793437/01 PL - MESSKO® MMK -
F0404100 - 01/22 - Messko GmbH 2022

THE POWER BEHIND POWER.
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