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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
E-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
V případě potřeby získáte na této adrese další informace o výrobku a
vydáních této technické dokumentace.

1.2 Úplnost
Tato technická dokumentace je úplná pouze společně se souvisejícími
dokumenty.
Pro tento výrobek jsou platné následující dokumenty:
▪ Provozní návod
▪ Zkušební protokol

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

1.4 Grafické konvence
V tomto odstavci shrnujeme používané symboly a textová zvýraznění.
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1 Úvodem
1.4.1 Význam výstrah
V této technické dokumentaci jsou výstražné pokyny zobrazeny následovně.
1.4.1.1 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
1.4.1.2 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.
1.4.1.3 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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1 Úvodem
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

1.4.2 Uspořádání informací
Cílem informací je zjednodušení obsahu a přiblížení určitých postupů. V této
technické dokumentaci mají následující strukturu:
Důležité informace.
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1.4.3 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).
1.4.4 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

5972470/01 CS

Parametry > parametry
regulace

9

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
Olejoznak ukazuje výšku hladiny oleje v konzervátoru transformátoru.
Výrobek je určen výhradně k použití ve stacionárních průmyslových
velkokapacitních zařízeních a 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:
5972470/01 CS

11

2 Bezpečnost
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 15].
▪ 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.
Stupeň znečištění
Vlhkost, prach, pot nebo jiné vodivé nečistoty mohou způsobit funkční
závady přístroje. Aby byl zajištěn nanejvýš stupeň znečištění II, dodržte
následující pokyny:
▪ Používejte montážní rukavice.
▪ Zajistěte, aby při otevření nemohly do přístroje vniknout nečistoty nebo
vlhkost.
▪ Po montáži přístroj uzavřete.
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.

12
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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.

5972470/01 CS
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2 Bezpečnost
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
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.

14
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2 Bezpečnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Německo
Telefon: +49 941 4090-0
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.

5972470/01 CS
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2 Bezpečnost
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.

16
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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:
▪ Olejoznak s konvertorem signálu TT30 (volitelně)
▪ Plovák s plovákovou tyčí (samostatně zabalená, pokud její délka
> 400 mm; jinak společný obal s MTO)
▪ Provozní návod
▪ Kabel se zdířkovým konektorem (volitelně; ANSI nebo Military)
Řiďte se těmito pokyny:
▪ Podle přepravních dokladů zkontrolujte, zda je dodávka úplná.
▪ Jednotlivé díly uchovávejte v suchu až do montáže.
▪ Výrobek ponechte zabalený v ochranném obalu a z obalu jej vyjměte až
krátce před montáží.

3.2 Popis fungování
Olejoznak ukazuje pomocí plováku výšku hladiny oleje v konzervátoru
transformátoru. Monitorování výšky hladiny oleje v konzervátoru pomáhá
zabránit provozním závadám – jako např. při plnění transformátoru. Pomocí
volitelně dodávaných mikrospínačů a systému pro dálkový přenos
naměřených hodnot lze výšku hladiny v konzervátoru přenášet také
v podobě elektrických signálů.
Olejoznak se skládá ze zobrazovací a snímací části, které jsou spolu
spojeny tak, aby je bylo možné oddělit. Magnetická spojka přenáší zdvihový
pohyb plováku na osu ručičky zobrazovací části.

5972470/01 CS
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Obrázek 1: Přehled funkcí
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1 Olejoznak na konzervátoru

2 Olejoznak

3 Elektrické spínací signály
(mikrospínače; volitelně)

4 Varianta s konvertorem signálu
TT30 (volitelně)

5 Elektronický ukazatel

6 SCADA
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3.3 Konstrukce
V závislosti na objednávce je olejoznak vybaven kabelovou průchodkou,
průchodkou NPT, konektorem ANSI nebo konektorem MIL.
Standardní varianta s kabelovou průchodkou
Kabelová průchodka M25 × 1,5 se volitelně dodává i v jiných provedeních,
např. WADI (vodotěsná) nebo v provedení offshore.

Obrázek 2: Standardní varianta s kabelovou průchodkou

1 Ručička

2 Kryt

3 Prstenec s bajonetovým uzávěrem
včetně krycího sklíčka a pryžového
těsnění

4 Kabelová průchodka (volitelně
s konektorem)

5 Konvertor signálu
MESSKO® TT30 (volitelně)

6 Snímací část

7 Zobrazovací část

8 Mikrospínače (volitelně)

5972470/01 CS
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Varianta s 1/2" průchodkou NPT

Obrázek 3: Průchodka NPT; s uzavírací zátkou jako přepravní pojistkou

Varianta s konektorem

Obrázek 4: Konektor ANSI (vlevo); konektor MIL (vpravo)

Větrání
Olejoznak je vybaven jednotkou vyrovnávání tlaku, aby se zabránilo
kondenzaci vody uvnitř přístroje.

Obrázek 5: Jednotka vyrovnávání tlaku
20
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3.4 Provedení
Olejoznak může být vybaven následovně:
▪ Bez mikrospínačů
▪ S fixně nastavenými mikrospínači
– Fixně namontovány jsou maximálně 3 mikrospínače.
– Fixně nastavené mikrospínače jsou fixovány z výroby a jejich nastavení
nelze dodatečně měnit.
▪ S nastavitelnými mikrospínači
– Maximálně 3 mikrospínače libovolně posuvné po celé zobrazovací
stupnici.
– Mikrospínače lze rozpoznat podle barevných spínacích trojúhelníků
(červené a modré) na kraji ciferníku.
▪ V závislosti na konstrukci konzervátoru se olejoznak dodává v provedení
s pohybem plováku v radiálním nebo axiálním směru.
▪ Pro zlepšení čitelnosti se dodává olejoznak pro svislou nebo nakloněnou
montážní polohu (s úhlem náklonu 15°, 30° nebo 45°).
Provedení

Montážní
poloha

Mikrospínače

Pohyb
plováku

MTO-ST160

svislá

maximálně 3, nastavitelné

radiální

svislá

maximálně 3; fixně
nastavené

radiální

nakloněná

maximálně 3, nastavitelné

radiální

nakloněná

maximálně 3; fixně
nastavené

radiální

svislá nebo
nakloněná

maximálně 3, nastavitelné

axiální

MTO-ST160RM
MTO-ST160TT*
MTO-ST160RMTT*
MTO-STF160
MTO-STF160TT*
MTO-ST160V
MTO-ST160VTT*
MTO-STF160V
MTO-STF160VTT*
MTO-ST160G
MTO-ST160GTT*
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT*

5972470/01 CS
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Provedení

Montážní
poloha

Mikrospínače

Pohyb
plováku

MTO-STF160G

svislá nebo
nakloněná

maximálně 3; fixně
nastavené

axiální

MTO-STF160GTT*
*) MESSKO® TT30

Tento olejoznak je navíc vybaven snímačem a konvertorem
signálu, který úhel ručičky olejoznaku převádí na elektrický
signál (4–20 mA). Další informace naleznete v provozním
návodu konvertoru signálu MESSKO® TT30.

3.4.1 Radiální pohyb plováku
Olejoznak s pohybem plováku v radiálním směru lze namontovat na rovné i
úhlové příruby. Náklon olejoznaku slouží pro lepší čitelnost zobrazených
hodnot.

Obrázek 6: Montáž s náklonem α = 0° (vlevo) a příklad pro náklon α = 45° (vpravo)
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1 Náklon α (možné hodnoty: 0°, 15°,
30°, 45°)

2 Víko konzervátoru

3 Nakloněný olejoznak

4 MESSKO® TT30 (volitelně)
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3.4.2 Axiální pohyb plováku
Olejoznaky s pohybem plováku v axiálním směru jsou určeny pro speciální
podmínky:
▪ v konzervátorech s plynovým vakem,
▪ v úzkých nebo plochých konzervátorech, v nichž je možný pouze
omezený pohyb plováku.
Poloha plováku se převodem ve snímací části převádí na zobrazovací část
v poměru 1:1, 1:2, 1:3 nebo 1:4.

Obrázek 7: Axiální pohyb plováku s plynovým vakem

1 Zobrazovací část

2 Snímací část

3 Konzervátor

4 Plováková tyč

5 Plovák (1, 2 nebo 4 válečky)

6 Plynový vak

7 Vyložení

α Náklon 0–45°

5972470/01 CS
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3.5 Bezpečnostní označení

Obrázek 8: Bezpečnostní označení / piktogramy

1 Přípojka pro ochranný vodič

2 Řiďte se dokumentací

3.6 Typový štítek

Obrázek 9: Typový štítek
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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 Značky
Obal je opatřen nálepkou s pokyny pro bezpečnou přepravu a správné
skladování. Pro zásilky jiného než nebezpečného zboží platí následující
piktogramy. Na tyto značky se musí bezpodmínečně brát zřetel.

Chraňte před
vlhkem

Nahoře

Křehké

Zde uvažte

Těžiště

Tabulka 4: Piktogramy platné pro zásilku

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.

5972470/01 CS
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4 Balení, přeprava a skladování
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.
26
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4.5 Uskladnění zásilek
Při výběru a zařízení skladiště zajistěte následující:
▪ Produkt i příslušenství uskladněte v originálním obalu až do montáže.
▪ Chraňte skladované zboží před vlhkostí (déšť, zaplavení, voda z tajícího
sněhu a ledu), nečistotami, škůdci, jako jsou krysy, myši, termiti atd., a
před nepovolanými osobami.
▪ Kartony a bedny postavte na palety, fošny nebo dřevěné hranoly za
účelem ochrany před zemní vlhkostí a pro lepší větrání.
▪ Zajistěte dostatečnou nosnost podkladu.
▪ Udržujte příjezdové cesty volné.
▪ Skladované zboží je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby vhodně
zajistit proti bouřce, vydatným dešťovým a sněhovým srážkám atd.

4.6 Další přeprava
Při další přepravě použijte originální balení výrobku.
Pokud výrobek přepravujete na místo finálního určení v namontovaném
stavu, řiďte se následujícími pokyny, aby byl výrobek ochráněn proti
mechanickému poškození vnějšími vlivy.
Požadavky na přepravní obal
▪ Zvolte obal adekvátní pro dobu přepravy nebo skladování s přihlédnutím
ke klimatickým podmínkám.
▪ Zajistěte, aby obal chránil výrobek před namáháním při přepravě, jako
jsou otřesy nebo nárazy.
▪ Zajistěte, aby obal chránil výrobek před vlhkostí z deště, sněhu nebo
kondenzované vody.
▪ Zajistěte, aby obal poskytoval dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby se
zabránilo kondenzaci vody.

5972470/01 CS
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5 Montáž
Tato kapitola popisuje montáž a připojení olejoznaku k elektrickému
napájení.

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.

VAROVÁNÍ
Zasažení elektrickým proudem!
Přístroj se smí připojovat buď pouze k obvodům s malým
napětím, nebo pouze k obvodům s nízkým napětím.
Směšování napětí je nepřípustné.

POZOR
Poškození zařízení!
Elektrostatický výboj může způsobit poškození zařízení.
► Učiňte opatření, která zamezí vzniku elektrostatického náboje na
pracovních plochách a u pracovníků.
Zabránění montáži komponent různých variant
V závislosti na různých faktorech (např. konstrukce připojení plováku,
konstrukce příruby, zobrazovací oblast) existují různé varianty olejoznaku.
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.

28
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Obrázek 10: Shodná sériová čísla (příklad) na typovém štítku zobrazovací části a na snímací
části

POZOR
Odchylka zobrazeného údaje
Pokud spolu namontujete snímací a zobrazovací část s různými sériovými
čísly, mohou být nepříznivě ovlivněny deklarované tolerance ukazatele
výšky hladiny.
► Montujte společně pouze snímací a zobrazovací části, které jsou určeny
pro stejnou variantu (např. pro axiální pohyb plováku s převodem 1:1 a
zobrazovací oblastí MIN. – +25 °C – MAX).
► Zkontrolujte správné fungování zkouškou poklesem [►Odstavec 6.2,
Strana 62].

5.1 Příprava
Při montáži a připojení k elektrickému napájení se řiďte následujícími
pokyny.
5.1.1 Elektromagnetická kompatibilita
Přístroj byl vyvinut podle příslušných norem pro EMC.. Aby byly dodrženy
standardy EMC, musí se dodržovat následující instrukce.

5972470/01 CS
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5.1.1.1 Požadavek na elektrickou instalaci v místě zapojení
Při výběru místa instalace dbejte následujících pokynů:
▪ Přepěťová ochrana zařízení musí být účinná.
▪ Uzemnění zařízení musí vyhovovat technickým normám.
▪ Oddělené části zařízení musejí být pospojované vyrovnáním potenciálů.
5.1.1.2 Požadavek na elektrickou instalaci v místě provozu
Při instalaci kabeláže v místě provozu dbejte následujících pokynů:
▪ Kabely generující rušení (např. napájecí kabely) a kabely citlivé na rušení
(např. signální kabely) neveďte stejnými kabelovými kanály.
▪ Dodržte vzdálenost mezi kabelem generujícím rušení a kabelem citlivým
na rušení větší než 100 mm (3,94").

Obrázek 11: Doporučené vedení kabelů

1 Kabelový kanál pro kabely
generující rušení

3 Kabelový kanál pro kabely citlivé
na rušení

2 Kabel generující rušení (např.
napájecí kabel)

4 Kabel citlivý na rušení (např.
signální kabel)

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

30

5972470/01 CS

5 Montáž
5.1.2 Jištění síťových elektrických obvodů
Přístroj se smí připojovat výhradně k elektrickým obvodům, které mají
externí ochranu proti nadproudu a všepólové odpojovací zařízení, které
umožňuje v případě potřeby úplně odpojit přístroj od napětí.
Vhodnými prostředky mohou být odpojovací zařízení vyhovující normám
IEC 60947-1 a IEC 60947-3 (např. výkonový vypínač). Typ odpojovače
vybírejte podle vlastností příslušných elektrických obvodů (napětí, maximální
proud). Dodržujte také tyto zásady:
▪ Odpojovací zařízení musí být pro uživatele snadno přístupné.
▪ Na odpojovacím zařízení musí být označeno odpojované zařízení a
odpojované obvody.
▪ Odpojovací zařízení nesmí být součástí síťového rozvodu.
▪ Odpojovací zařízení nesmí přerušovat hlavní ochranný vodič.
Jistič vedení
Síťové elektrické obvody (napájecí napětí, spínací kontakty) je nutné jistit
jističem vedení. Jistič vedení musí mít následující vlastnosti:
Mikrospínače
Jistič vedení
– Jmenovitý proud
– Vypínací charakteristika

S libovolným
nastavením

S fixním nastavením

6A

16 A

C

C

Průřez vodičů
Pro všechny síťové elektrické obvody používejte adekvátní průřez vodičů pro
zvolený jistič vedení, minimálně však 1,5 mm2 (AWG 16).
5.1.3 Doporučené kabely
Při zapojování zařízení dodržujte následující doporučení společnosti Messko
GmbH.
VAROVÁNÍ! Přístroj MESSKO® MTO se smí připojovat buď pouze
k obvodům s malým napětím, nebo pouze k obvodům s nízkým napětím.
Směšování napětí je nepřípustné.
Veškeré použité kabely musí být obtížně hořlavé podle IEC 60332-1-2 nebo
podle UL 2556 VW-1.
5972470/01 CS
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POZOR! Připojovací kabely musí být odolné vůči teplotám minimálně 90 °C
(okolní teplota max. 70 °C plus vlastní zahřívání zařízení 20 K).
Kabel

Svorky

Průřez vodiče / průměr kabelu

Lanka pro relé (přepínací
kontakty)

12, 11, 14, 22, 21,
24

0,25–2,5 mm²

Ochranný vodič

PE

≧ všechna ostatní lanka

Ochranný vodič umístěný
vně u MTO s konektorem

–

≧ všechna ostatní lanka

Připojovací kabel
v závislosti na typu
kabelové průchodky

–

Standard: 9–20 mm
WADI: 13–20 mm
Offshore: 9–17 mm

Pro MTO-TT: viz provozní návod konvertoru signálu MESSKO® TT30

5.1.4 Kontrola přírub

POZOR
Poškození přírub!
Pokud příruby nebudou přiléhat v důsledku odchylky rovinnosti nebo
nečistot, může to způsobit jejich poškození.
► Dodržte pokyny k požadavkům ohledně přírub.
► 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.
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Obrázek 12: Kontrola rovnosti a přiléhání protilehlých přírub

Požadavky na příruby
▪ Příruby na konzervátoru
– ploché a rovné
– odchylka rovinnosti ≤ 0,2 mm
▪ Těsnicí plocha přírub na konzervátoru
– čisté a nepoškozené
– bez radiálních povrchových poškození, jako jsou rýhy a otlučená místa
▪ Montážní materiál (šrouby, matice, těsnicí kroužky / podložky)
– čisté a nepoškozené
▪ Těsnění
– čisté
– nepoškozené
– suché
► Další montáž podle následujícího návodu.
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5.1.5 Požadavky na těsnění
Při výběru těsnění se řiďte následujícími pokyny:
▪ Těsnění a drážka pro těsnění provedené v souladu s aktuálním stavem
techniky.
▪ Použijte nová a čistá těsnění.
▪ Použijte O-kroužky nebo plochá těsnění.
▪ Nikdy nepoužívejte papírová těsnění.
▪ Materiál těsnění:
– Chemická odolnost musí být přizpůsobena izolační kapalině, aby se
zabránilo pozdějším netěsnostem v důsledku chemického rozkladu.
– Materiál těsnění musí být vhodný pro použití při předpokládaných
okolních teplotách a provozních teplotách.
– Materiál těsnění musí být vhodný pro vlhkost vzduchu, která na místě
panuje.
– Těsnění z elastomerů smí v namontovaném stavu vyplňovat drážku pro
těsnění maximálně z 80 %. Zbývajících 20 % je zapotřebí jako
expanzní objem.

5.2 Příprava připojovací příruby na konzervátoru
Namontujte na konzervátor připojovací přírubu pro olejoznak v závislosti na
provedení příruby a montážní poloze přístroje. Při montáži se řiďte
následujícími pokyny:
1. Ujistěte se, že přístroj není na místě montáže vystaven vibracím.
2. Dodržte normy EMC [►Odstavec 5.1.1, Strana 29].
3. Dodržte rozměry v kapitole „Technické údaje“.
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4. Zajistěte svislou montážní polohu přístroje.

Obrázek 13: Montážní poloha

5. Namontujte připojovací přírubu s připojovacími otvory nebo opěrnými
čepy pro uchycení přístroje. Při tom dodržte rozměry a vzdálenost otvorů
v závislosti na způsobu připojení příruby, viz:
▪ Standardní příruba [►Odstavec 5.2.1, Strana 35]
▪ Příruba RM (MTO-ST160RM) [►Odstavec 5.2.2, Strana 36]
▪ Příruba NAT/DS (MTO-ST160RM) [►Odstavec 5.2.3, Strana 38]
5.2.1 Standardní příruba
Aby bylo možné připojit přístroj standardní přírubou, zajistěte v závislosti na
dostupném místě následující podmínky pro připojení ke konzervátoru:
1. Na požadovaném místě konzervátoru vyvrtejte průchozí otvor Ø 68 mm
[2,68"].
2. Pomocí tohoto průchozího otvoru na konzervátoru upevněte připojovací
přírubu s následujícími parametry:
▪ vnitřní průměr 68 mm [2,68"]
▪ 4 šroubovací přípojky s roztečnou kružnicí 102 mm [4,02"] s jednou
z následujících variant:
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Obrázek 14: Připojovací příruba s otvory pro uchycení standardní příruby MTO

1 Varianta 1: 4 neprůchozí otvory
s vnitřním závitem max. M12
[0,47"]

2 Varianta 2: 4 opěrné čepy se
závitem max. M12 [0,47"]

3 Varianta 3: 4 průchozí otvory
Ø 13 mm [0,51"] pro spojení maticí
a šroubem

4 Délka čepů od příruby přístroje
nebo celková výška spojovaných
dílů od příruby přístroje ≤ 11,5 mm
[0,45"]

5 4 hliníkové těsnicí kroužky (nejsou
součástí dodávky, viz přílohy)

6 MTO se standardní přírubou

5.2.2 Příruba RM (MTO-ST160RM)
Aby bylo možné připojit přístroj přírubou RM, zajistěte v závislosti na
dostupném místě následující podmínky pro připojení ke konzervátoru:
1. Na požadovaném místě konzervátoru vyvrtejte průchozí otvor Ø 66 mm
[2,60"].
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2. Pomocí tohoto průchozího otvoru na konzervátoru upevněte připojovací
přírubu s následujícími parametry:
▪ Průchozí otvor s vnitřním průměrem 66 mm [2,60"]
▪ 4 šroubovací přípojky s roztečnou kružnicí 101,6 mm [4,0"] jako jedna
z následujících variant:

Obrázek 15: Připojovací příruba s otvory pro uchycení příruby RM

1 Varianta 1: 4 neprůchozí otvory
s vnitřním závitem max. M10 [3/8"
nebo 3/8" – 16 UNC nebo 1/8" –
27 NPTF]

2 Varianta 2: 4 opěrné čepy se
závitem max. M10 [3/8" nebo
3/8" – 16 UNC nebo 1/8" –
27 NPTF]

3 Varianta 3: 4 průchozí otvory
Ø 11,2 mm [0,44"] pro spojení
maticí a šroubem

4 Délka čepů od příruby přístroje
nebo celková výška spojovaných
dílů od příruby přístroje ≤ 11,5 mm
[0,45"]

5 4 hliníkové těsnicí kroužky (nejsou
součástí dodávky, viz přílohy)

6 MTO s přírubou RM

5972470/01 CS

37

5 Montáž
5.2.3 Příruba NAT/DS (MTO-ST160RM)
POZOR! U tohoto provedení příruby se smí používat pouze plováky RM
s mosaznou plovákovou tyčí do délky 350 mm [13,78"].
Aby bylo možné připojit přístroj přírubou NAT/DS, zajistěte v závislosti na
dostupném místě následující podmínky pro připojení ke konzervátoru:
1. Na požadovaném místě konzervátoru vyvrtejte průchozí otvor Ø 54 mm
[2,13"].
2. Pomocí tohoto průchozího otvoru na konzervátoru upevněte připojovací
přírubu s následujícími parametry:
▪ Průchozí otvor s vnitřním průměrem Ø 54 mm [2,13"]
▪ 4 šroubovací přípojky s roztečnou kružnicí 79,38 mm [3,12"] jako jedna
z následujících variant:
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Obrázek 16: Připojovací příruba s otvory pro uchycení příruby NAT/DS

1 Varianta 1: 4 neprůchozí otvory
s vnitřním závitem max. M8 [5/16"
nebo 5/16" – 18 UNC nebo 1/16" –
27 NPT]

2 Varianta 2: 4 opěrné čepy se
závitem max. M8 [5/16" nebo
5/16" – 18 UNC nebo 1/16" –
27 NPT]

3 Varianta 3: 4 průchozí otvory
Ø 8,73 mm [0,34"] pro spojení
maticí a šroubem

4 Délka čepů od příruby přístroje
nebo celková výška spojovaných
dílů od příruby přístroje ≤ 11,5 mm
[0,45"]

5 4 hliníkové těsnicí kroužky (nejsou
součástí dodávky, viz přílohy)

6 MTO s přírubou NAT/DS
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5.3 Montáž MTO na konzervátor

POZOR
Nebezpečí poškození transformátoru!
Nesprávné utažení šroubů způsobí vysoký rozptyl předpínacích sil a
důsledkem může být nedosažení potřebného plošného tlaku těsnění až
překročení přípustného plošného tlaku na přírubu MTO (netěsnost,
prasknutí materiálu).
► Namontujte šrouby rukou a nasazujte je tak, aby všechny hlavy šroubů
byly umístěny na jedné straně příruby.
► Pod hlavy šroubů vložte těsnicí kroužky / podložky. Hlavy šroubů,
matice a těsnicí kroužky / podložky k sobě musí zcela přiléhat.
► Dodržte maximální výšku spojovacího materiálu (≤ 11,5 mm [0,45"]), viz
„Příprava připojovací příruby na konzervátoru“ [►Odstavec 5.2, Strana
34].
► Šrouby s těžkým chodem nahraďte takovými, které mají lehký chod.
Namontujte olejoznak na konzervátor v závislosti na objednané přírubě
podle pokynů v následujících částech.
5.3.1 Montáž MTO s radiální plovákovou tyčí
U olejoznaku s radiální plovákovou tyčí postupujte při montáži následovně:
1. Plovákovou tyč v případě potřeby zkraťte pilkou na kov na potřebnou
délku, než však více než na 200 mm [7,87"].
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2. Na zadním okraji pouzdra povolte 4 šrouby natolik, aby od sebe bylo
možné oddělit zobrazovací a snímací část. Obě části jednotlivě odložte na
pevnou a čistou podložku.

Obrázek 17: Oddělení zobrazovací a snímací části
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3. Zasuňte plovákovou tyč až na doraz do otvoru hřídele pro magnetickou
spojku.

Obrázek 18: Zasunutí plovákové tyče

1 Hřídel pro magnetickou spojku

2 Snímací část

3 Zobrazovací část

4 Montážní šroub

5 Plováková tyč

6 Pojistná matice

7 Upínací šroub pro plovák

4. Utáhněte upínací šroub a zajistěte jej pojistnou maticí.

Obrázek 19: Fixace plovákové tyče
42
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5. POZOR! Nebezpečí poškození olejoznaku! Pokud snímací část
nenamontujete správně nebo použijete nesprávné těsnění, může se
olejoznak poškodit. Řiďte se částmi „Kontrola přírub“ [►Odstavec 5.1.4,
Strana 32] a „Požadavky na těsnění“ [►Odstavec 5.1.5, Strana 34].
6. U standardní příruby umístěte ploché těsnění na snímací část. U příruby
RM nebo NAT/DS vložte do drážky pro těsnění tvarové těsnění nebo Okroužek, viz Přílohy [►Odstavec 10, Strana 79].
7. Například průchozí otvory utěsněte O-kroužky, aby se zabránilo vniknutí
vody do přístroje.
8. Zasuňte celý plovák do konzervátoru. (V závislosti na konstrukci
konzervátoru a montážní poloze MTO může být nutné provést montáž
plovákové tyče až po montáži snímací části, viz Zvláštnosti [►Odstavec
5.3.3, Strana 51].)

Obrázek 20: Zasunutí plovákové tyče (příklad)

9. Umístěte snímací část včetně těsnění na připojovací přírubu tak, aby
značka „TOP“ směřovala nahoru.
10. POZOR! Velikosti závitů a klíčů se liší v závislosti na tvaru příruby
(Standard [►Odstavec 5.2.1, Strana 35], RM [►Odstavec 5.2.2, Strana
36], NAT/DS [►Odstavec 5.2.3, Strana 38]). Proto přizpůsobte hodnoty
utahovacího momentu materiálům spojovacích prvků i příruby a
montážnímu tvaru těsnění.
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11. V závislosti na způsobu upevnění utáhněte 4 šrouby nebo matice do
kříže 30 % požadovaného utahovacího momentu. Při použití podložek a
zajišťovacích prvků nebo těsnicích kroužků (viz Přílohy [►Odstavec 10,
Strana 79]) na přírubě MTO dbejte na celkovou výšku spojovacího
materiálu.

Obrázek 21: Montáž snímací části s těsněním (příklad, parametry závisí na způsobu montáže)

12. Utáhněte šrouby nebo matice do kříže 60 % požadovaného utahovacího
momentu.
13. Utáhněte šrouby nebo matice do kříže 100 % požadovaného
utahovacího momentu.
14. Pouze při použití plochého těsnění dále utahujte šrouby plným
utahovacím momentem do kříže tak dlouho, dokud již při plném
utahovacím momentu nelze šrouby dále otáčet.
15. POZOR! Kontaktní plochy magnetické spojky v zobrazovací i snímací
části zbavte kovových třísek a nečistot.
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16. Zobrazovací část nasaďte na snímací část tak, aby výřezy v pouzdře
byly nad 4 montážními šrouby.
ð Magnetická spojka se přitáhne.

Obrázek 22: Nasazení zobrazovací části na snímací část

17. Pevně přitlačte zobrazovací část na snímací část a do kříže utáhněte
4 šrouby na zadním okraji pouzdra.

Obrázek 23: Upevnění zobrazovací části na snímací část
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5.3.2 Montáž MTO s axiální plovákovou tyčí
U olejoznaku s axiální plovákovou tyčí postupujte při montáži následovně:
1. Na zadním okraji pouzdra povolte 4 šrouby natolik, aby od sebe bylo
možné oddělit zobrazovací a snímací část. Obě části jednotlivě odložte na
pevnou a čistou podložku.

Obrázek 24: Oddělení zobrazovací a snímací části
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2. Zasuňte plovákovou tyč do otvoru hřídele pro magnetickou spojku. Při tom
dbejte na směr pojistky proti protáčení na konci plovákové tyče a zasuňte
plovákovou tyč až na doraz do podélného otvoru převodové osy.

Obrázek 25: Zasunutí plovákové tyče

1 Převodová osa

2 Převod

3 Plováková tyč

4 Hřídel pro magnetickou spojku

5 Snímací část

6 Zobrazovací část

7 Montážní šroub

8 Pojistka proti protáčení

9 Pojistná matice

10 Upínací šroub pro plovák
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3. Utáhněte upínací šroub a zajistěte jej pojistnou maticí.

Obrázek 26: Fixace plovákové tyče

4. Otočte snímací část značkou „TOP“ nahoru.
5. POZOR! Nebezpečí poškození olejoznaku! Pokud snímací část
nenamontujete správně nebo použijete nesprávné těsnění, může se
olejoznak poškodit. Řiďte se částmi „Kontrola přírub“ [►Odstavec 5.1.4,
Strana 32] a „Požadavky na těsnění“ [►Odstavec 5.1.5, Strana 34].
6. U standardní příruby umístěte ploché těsnění na snímací část. U příruby
RM nebo NAT/DS vložte do drážky pro těsnění tvarové těsnění nebo Okroužek, viz Přílohy [►Odstavec 10, Strana 79].
7. Například průchozí otvory utěsněte O-kroužky, aby se zabránilo vniknutí
vody do přístroje.
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8. Zasuňte celý plovák do konzervátoru. (V závislosti na konstrukci
konzervátoru a montážní poloze MTO může být nutné provést montáž
plovákové tyče až po montáži snímací části, viz Zvláštnosti [►Odstavec
5.3.3, Strana 51].)

Obrázek 27: Zasunutí plovákové tyče

9. Umístěte snímací část včetně těsnění na připojovací přírubu tak, aby
značka „TOP“ směřovala nahoru.
10. POZOR! Velikosti závitů a klíčů se liší v závislosti na tvaru příruby
(Standard [►Odstavec 5.2.1, Strana 35], RM [►Odstavec 5.2.2, Strana
36], NAT/DS [►Odstavec 5.2.3, Strana 38]). Proto přizpůsobte hodnoty
utahovacího momentu materiálům spojovacích prvků i příruby a
montážnímu tvaru těsnění.
11. V závislosti na způsobu upevnění utáhněte 4 šrouby nebo matice do
kříže 30 % požadovaného utahovacího momentu. Při použití podložek a
zajišťovacích prvků nebo těsnicích kroužků (viz Přílohy [►Odstavec 10,
Strana 79]) na přírubě MTO dbejte na celkovou výšku spojovacího
materiálu.
12. Utáhněte šrouby nebo matice do kříže 60 % požadovaného utahovacího
momentu.
13. Utáhněte šrouby nebo matice do kříže 100 % požadovaného
utahovacího momentu.
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14. Pouze při použití plochého těsnění dále utahujte šrouby plným
utahovacím momentem do kříže tak dlouho, dokud již při plném
utahovacím momentu nelze šrouby dále otáčet.

Obrázek 28: Montáž snímací části s těsněním (příklad)

15. POZOR! Kontaktní plochy magnetické spojky v zobrazovací i snímací
části zbavte kovových třísek a nečistot.
16. Zobrazovací část nasaďte na snímací část tak, aby výřezy v pouzdře
byly nad 4 montážními šrouby.
ð Magnetická spojka se přitáhne.

Obrázek 29: Zaskočení zobrazovací části na snímací část
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17. Pevně přitlačte zobrazovací část na snímací část a do kříže utáhněte
4 šrouby na zadním okraji pouzdra.

Obrázek 30: Upevnění zobrazovací části na snímací část

5.3.3 Montáž MTO na nakloněnou přírubu
Pokud situace při montáži neumožňuje zasunutí snímací části se zcela
namontovaným plovákem, mějte na zřeteli následující zvláštnosti:
ü Pokud má konzervátor průlez:
1. Namontujte snímací část zvenku na připojovací přírubu.
2. Plovák namontujte zevnitř, viz k tomu Montáž MTO s radiální plovákovou
tyčí [►Odstavec 5.3.1, Strana 40] nebo Montáž MTO s axiální plovákovou
tyčí [►Odstavec 5.3.2, Strana 46].
ü Pokud konzervátor nemá průlez:
1. Otevřete víko konzervátoru.
2. Namontujte snímací část na vnější stranu víka.
3. Plovák namontujte na snímací část na vnitřní straně víka, viz Montáž
MTO s radiální plovákovou tyčí [►Odstavec 5.3.1, Strana 40] nebo
Montáž MTO s axiální plovákovou tyčí [►Odstavec 5.3.2, Strana 46].
4. Zavřete víko.
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Při montáži uvnitř konzervátoru dodržte následující podmínky:
1. Vyrovnejte plovákovou tyč tak, aby poloha tělesa/těles plováku v izolační
kapalině byla vodorovná.

Obrázek 31: Vodorovné vyrovnání těles plováku

2. Zachycovací mřížku pro nasávací vak namontujte tak, aby se plovák mohl
volně pohybovat při jakékoli výšce hladiny v konzervátoru.

5.4 Připojení k elektrickému napájení
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.
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5.4.1 Příprava kabelů
Při řádné přípravě kabelů postupujte podle následujícího popisu:
1. Řiďte se doporučeními ke kabelům [►Odstavec 5.1.3, Strana 31].
2. Zbavte příslušný připojovací kabel opláštění v délce cca 120 mm [4,7"].
3. Zbavte žíly izolace v délce cca 7 mm [0,25"]. Žíly pro ochranný vodič
naplánujte o 50 mm delší a zkompletujte je kabelovou spojkou nebo
koncovou dutinkou.

Obrázek 32: Zbavení kabelu (příklad) pláště a izolace

4. Na všechny ostatní žíly, pokud jsou tvořeny lankem, nalisujte koncové
dutinky.
5.4.2 Připojení MTO kabelovou průchodkou / průchodkou NPT
Před připojením olejoznaku kabelovou průchodkou je třeba přístroj otevřít,
zavést do něj připravené kabely a namontovat průchodku.
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5.4.2.1 Sejmutí prstence s bajonetovým uzávěrem
Dříve než budete olejoznak připojovat, nastavovat nebo kontrolovat, musíte
sejmout prstenec s bajonetovým uzávěrem.
► Otočte prstenec s bajonetovým uzávěrem asi o 30–40° proti směru
hodinových ručiček a sejměte ho včetně krycího sklíčka. Krycí sklíčko je
přidržováno pryžovým těsněním.

Obrázek 33: Sejmutí prstence s bajonetovým uzávěrem

5.4.2.2 Otevření krytu
Mikrospínače jsou připojeny podle schématu, které je natištěno na vnitřní
straně krytu.
► Odklopte kryt.

Obrázek 34: Vnitřní strana krytu
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5.4.2.3 Montáž kabelové průchodky
1. POZOR! Pokud se kabelová průchodka nepoužívá, opatřete ji uzavírací
zátkou nebo celou kabelovou průchodku nahraďte záslepkou, aby byl
zaručen příslušný stupeň krytí IP.
2. Vyšroubujte šroubovací uzávěr z přechodky, rozšroubujte kabelovou
průchodku a vyjměte protiprachovou destičku.

Obrázek 35: Otevření šroubovacího uzávěru a vyjmutí protiprachové destičky

1 Standardní kabelová průchodka

2 Kabelová průchodka WADI (vodotěsná)

3 Kabelová průchodka v provedení offshore (nerezová)
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3. Prostrčte připojovací kabel kabelovou průchodkou a utáhněte kabelovou
průchodku.

Obrázek 36: Montáž kabelové průchodky (příklad)

5.4.2.4 Montáž průchodky NPT
1. POZOR! Pokud se nepoužívá kabelová průchodka NPT, vyjměte
uzavírací zátku a nahraďte ji záslepkou NPT, aby byl zaručen příslušný
stupeň krytí IP.
2. Vyjměte uzavírací zátku.

Obrázek 37: Vyjmutí uzavírací zátky a zavedení připojovacího kabelu
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3. Průchodka NPT slouží k uchycení ochranných systémů kabelu. Při tom
dodržte příslušné předpisy provozovatele pro zařízení a národní normy.
4. Prostrčte připojovací kabel v dostatečné délce průchodkou NPT a
utáhněte, viz Rozměry [►Odstavec , Strana 70].
5.4.2.5 Připojení uzemnění
Při uzemnění přístroje postupujte takto:
► Zafixujte ochranný vodič (PE) kabelovou spojkou nebo koncovou
dutinkou na zemnicím šroubu olejoznaku.

Obrázek 38: Uzemnění přístroje

5.4.2.6 Připojení mikrospínačů

VAROVÁNÍ
Zasažení elektrickým proudem!
Přístroj MESSKO® MTO se smí připojovat buď pouze
k obvodům s malým napětím, nebo pouze k obvodům
s nízkým napětím. Směšování napětí je nepřípustné.
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Při připojování mikrospínačů postupujte podle následujícího popisu:
► Připojte lanka ke svorkovnici podle schématu připojení.

Obrázek 39: Svorkovnice a schéma připojení

5.4.2.7 Uzavření krytu
1. Zkontrolujte těsnost přístroje a správné nastavení spínacích značek a
limitních spínačů, viz Uvedení do provozu [►Odstavec 6, Strana 62].
2. Uzavřete kryt.

Obrázek 40: Uzavření krytu
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5.4.2.8 Nasazení a uzavření prstence s bajonetovým uzávěrem
POZOR! Pokud pryžové těsnění a krycí sklíčko netěsní po celém obvodu,
mohou do přístroje vniknout kapaliny nebo vlhkost a poškodit jej.
► Nasaďte prstenec s bajonetovým uzávěrem včetně krycího sklíčka na
přístroj, pevně přitlačte a pootočte o 30–40°, aby bylo krycí sklíčko po
celém obvodu zatlačeno do pryžového těsnění.

Obrázek 41: Zavření přístroje

ð Olejoznak je připraven k provozu.
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5.4.3 Připojení MTO konektorem
Připojení a nastavení olejoznaku je dokončeno. Mikrospínače jsou připojeny
podle schématu, které je natištěno na vnitřní straně krytu. Nyní musíte
připojit již jen ochranný vodič a kabel se zdířkovou přípojkou.
1. Připojte ochranný vodič k zemnicímu šroubu na boku přístroje.

Obrázek 42: Uzemnění přístroje

2. Sejměte prstenec s bajonetovým uzávěrem a otevřete kryt.

Obrázek 43: Vnitřní strana krytu

3. Řiďte se schématem připojení [►Odstavec , Strana 70] a připojte žíly
volného konce kabelu se zdířkovou přípojkou v rozvaděči.
4. Uzavřete kryt a prstenec s bajonetovým uzávěrem.
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5. Připojte kabel se zdířkovou přípojkou do přístroje.
POZOR! Poškození kabelů a rozvodů! Při připojování kabelu se
zdířkovou přípojkou ke konektoru se může kabel zkroutit a může dojít
k přerušení kabelů. Aby se tomu zabránilo, přidržte kabel a ve směru
hodinových ručiček otáčejte pouze uzávěrem se závitem až na doraz.
ð Kabel se při tom nesmí otáčet zároveň.
5.4.4 MTO s TT30 (volitelně)
V případě MTO v provedení TT je konvertor signálu MESSKO® TT30 pevně
namontován na olejoznaku a nakonfigurován z výroby, viz provozní návod
konvertoru signálu MESSKO® TT30.
1. Před připojením olejoznaku kabelovou průchodkou si přečtěte kapitolu
„Připojení MTO kabelovou průchodkou / průchodkou NPT“ [►Odstavec
5.4.2, Strana 53].
2. Před připojením olejoznaku konektorem si přečtěte kapitolu „Připojení
MTO konektorem“ [►Odstavec 5.4.3, Strana 60].
3. Před připojením a kontrolou kabelů procesních signálů si přečtěte
provozní návod konvertoru signálu MESSKO® TT30.
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6 Uvedení do provozu
6.1 Přeprava v namontovaném stavu
Pokud je mezi montáží přístroje na transformátor/konzervátor a jeho
uvedením do provozu na místě instalace nutná přeprava celé montážní
jednotky, dodržte rovněž pokyny pro další přepravu [►Odstavec 4.6, Strana
27].

POZOR
Poškození přístroje
Při použití nevhodného obalu se přístroj během přepravy může poškodit.
► Pro přepravu v namontovaném stavu zvolte vhodný přepravní obal.
► Chraňte přístroj proti mechanickému poškození.
► Zabraňte vniknutí dešťové vody do přístroje.
► Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu bez kondenzace vody.

6.2 Kontroly fungování
Po montáži olejoznaku proveďte následující kontroly:
▪ Jsou všechny přípojky těsné?
▪ Je prstenec s bajonetovým uzávěrem natolik pevně uzavřený [►Odstavec
5.4.2.8, Strana 59], že utěsňuje přístroj po celém obvodu?
▪ Zobrazuje se správná výška hladiny oleje?
Při úniku oleje postupujte podle následujícího popisu:
1. Snižte hladinu oleje v konzervátoru natolik, aby při demontáži olejoznaku
neunikal olej z příruby konzervátoru.
2. Demontujte olejoznak.
3. Sejměte přírubu a těsnění příruby a vyčistěte je nebo je případně
vyměňte. Řiďte se částmi „Kontrola přírub“ [►Odstavec 5.1.4, Strana 32]
a „Požadavky na těsnění“ [►Odstavec 5.1.5, Strana 34].
4. Nasaďte nové těsnění.
5. Upevněte olejoznak na konzervátor [►Odstavec 5.3, Strana 40].
6. Opět naplňte konzervátor olejem.
ð Ručička olejoznaku se pohybuje.
Správné fungování spínacích kontaktů lze zkontrolovat při zkoušce
poklesem:
1. Snižte hladinu v konzervátoru na značku teploty při plnění a proveďte
kontrolu.
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2. Poté opět naplňte konzervátor až po značku MAX a proveďte kontrolu.
3. Snižte hladinu až ke značce MIN a proveďte kontrolu.
ð Ručička ukazuje u každé spínací značky přesnou výšku hladiny.
Pokud uvedená opatření nestačí, kontaktujte společnost
Messko GmbH.

► Po úspěšné kontrole fungování obnovte správnou výšku hladiny.
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7 Údržba, prohlídky a péče
Přístroj nevyžaduje údržbu. Při občasných vizuálních kontrolách
transformátoru musíte přístroj zkontrolovat a vyčistit podle následujícího
popisu:
1. Pouzdro přístroje vyčistěte suchou utěrkou.
2. Ujistěte se, že jednotka vyrovnávání tlaku je zbavena nečistot a usazenin,
viz Větrání [►Odstavec 3.3, Strana 19].
3. Zkontrolujte vnějšek přístroje, zda na něm nejsou patrná poškození.
Kontrola spínacích bodů

VAROVÁNÍ
Zasažení elektrickým proudem
Přístroj se smí otevírat pouze tehdy, pokud byl předtím
odpojen od napětí. Napětí se smí opět zapnout teprve tehdy,
když je přístroj řádně připojený a opět uzavřený.
Funkci spínačů lze zkontrolovat proti odporu magnetické spojky tím, že
ručně pohnete ručičkou přístroje:
1. Otevřete přístroj [►Odstavec 5.4.2.1, Strana 54] a odklopte kryt.
2. Pohněte ručičkou vždy přes jeden spínací bod.
3. Zkontrolujte elektrický signál multimetrem s nastavením „měření
průchodu“.
ð Příslušný spínač musí slyšitelně sepnout.
4. Přiklopte kryt a uzavřete přístroj [►Odstavec 5.4.2.8, Strana 59].
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8 Likvidace
Při likvidaci dodržujte národní předpisy platné v příslušné zemi uživatele.
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9 Technické údaje
9.1 Okolní podmínky
Přípustné okolní podmínky
Místo použití

interiér i exteriér, vhodné i pro tropické podmínky

Provozní teplota

–40 – +70 °C

Teplota skladování

–50 – +80 °C

Relativní vlhkost

bez zamlžení do 80 %

Větrání

jednotka vyrovnávání tlaku v zobrazovací části pro zamezení
kondenzace vody

Nadmořská výška
použití

do 2 000 m n. m.

Stupeň krytí

IP 55 podle IEC 60529

Třída ochrany

1

Přepěťová kategorie

II

Stupeň znečištění

2 (v uzavřeném pouzdru)

Hustota oleje

minimální přípustná hustota oleje při maximální provozní
teplotě: 760 kg/m3

9.2 Připojení k elektrickému napájení
9.2.1 Mikrospínače
Mikrospínače

S libovolným nastavením S fixním nastavením
(varianta F)

Počet

1–3

Rozsah zobrazení

1–3
nastavení lze změnit pouze
ve výrobě
v závislosti na konfiguraci zařízení
standard: MAX. – +20 °C – MIN.

Spínací body

v závislosti na konfiguraci zařízení

(podle objednávky)

standard: 5° před MIN., 5° před MAX.

nejmenší vzdálenost mezi
mikrospínači: 10°
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Mikrospínače

S libovolným nastavením S fixním nastavením
(varianta F)

Spínací funkce:

NO: výška hladiny stoupající nebo klesající

Přepínací kontakt pro
výšku hladiny

NO: výška hladiny klesající nebo stoupající

Izolační napětí

2,5 kV AC; všechny kontakty proti zemi

Materiál kontaktů

slitina stříbra (AgNi10)
možnost pozlacení kontaktů, pokud se spínaný proud
omezí na 100 mA

Zatížitelnost kontaktů
viz tabulku „Zatížitelnost
pro libovolně
nastavitelné kontakty“

AC: 250 V / 15 A / cos φ =
1 (u konektoru MIL: 250 V /
max. 13 A)
DC: 250 V / 0,25 A /
bezindukční; 12 V / 5 A /
bezindukční

Jistič vedení
– Jmenovitý proud
– Vypínací
charakteristika

6A

16 A

C

C

„Zatížitelnost (spínací výkon) pro libovolně nastavitelné kontakty
Kategorie použití Typické použití
podle
IEC 60947‑5‑1

Dimenzování /
jmenovitý režim
UN

IN

AC-12

Ovládání ohmického a polovodičového
zatížení odpojováním pomocí
optoelektronického vazebního členu

230 V

5A

AC-15

Ovládání elektromagnetického zatížení
při střídavém napětí

230 V

0,26 A

120 V

0,5 A

24 V

2A

Ovládání ohmického a polovodičového
zatížení odpojováním pomocí
optoelektronického vazebního členu

120 V

0,4 A

220 V

0,2 A

Ovládání elektromagnetů při
stejnosměrném napětí

220 V

0,11 A

120 V

0,21 A

24 V

1,04 A

DC-12

DC-13
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9.2.2 Možnosti připojení
Standardní kabelová průchodka
M25 × 1,5, poniklovaná mosaz
Rozsah upnutí 9–20 mm

Obrázek 44: Standardní kabelová průchodka

68

1 Vložené hrdlo; vel. 30

2 Přítlačný kroužek

3 Univerzální těsnicí kroužek, NBR

4 Přítlačný kroužek

5 Protiprachová destička

6 Přítlačný šroub; vel. 28
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Kabelová průchodka WADI (vodotěsná; volitelně)

Obrázek 45: Kabelová průchodka WADI, materiál: poniklovaná mosaz, rozsah upnutí 13–
20 mm

Kabelová průchodka v provedení offshore (volitelně)

Obrázek 46: Kabelová průchodka v provedení offshore; materiál: nerezová ocel (V4A), rozsah
upnutí 9–17 mm
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Průchodka NPT 1/2" (volitelně)

Obrázek 47: Připojovací hrdlo pro průchodku NPT; materiál: poniklovaná mosaz

Konektor ANSI (volitelně)
Kabel se zdířkovým konektorem ANSI není součástí dodávky; lze objednat
samostatně

Obrázek 48: Konektor ANSI na přístroji (vlevo); kabel se zdířkovým konektorem ANSI (vpravo)

Kont Barva
akt

70

Svorka

Kont
akt

Barva

Svorka

1

černá

12

4

oranžová

22

2

červená

11

5

žlutá

21

3

modrá

14

6

hnědá

24
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Kont Barva
akt

Svorka

Kont
akt

Pro 3 další mikrospínače (delší
svorkovnice; tyto barvy se mohou
odlišovat v závislosti na konfiguraci):

Barva

Svorka

7

červeno-černá

32

8

modro-černá

31

9

oranžovo-černá

34

Obrázek 49: Svorkovnice pro 2 mikrospínače s rozložením kontaktů (příklad)

9.3 Rozměry a hmotnost
MESSKO® MTO
Pouzdro zobrazovací
části

Ø 173 mm [Ø 6,81"]; výška 213 mm [8,39"]; hloubka
81 mm [3,19"]
Výška s konvertorem MESSKO® TT30 (volitelně):
322 mm [12,68"]

Hmotnost

3,7 kg
S konvertorem MESSKO® TT30 (volitelně): 4,4 kg

Další údaje a podrobnosti k variantám MTO naleznete v přílohách
[►Odstavec 10, Strana 79].
9.3.1 Rozměry (radiální pohyb plováku)
Standardní provedení
Příklad s kabelovou průchodkou a konvertorem MESSKO® TT30 viz výkres
SED_6372954_000.
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Nakloněné provedení
Montážní rozměry pro možné hodnoty náklonu, s konvertorem
MESSKO® TT30 viz výkres SED_6373168_000.
Příklad s průchodkou NPT a sklonem α = 45° viz výkres SED_6373523_000.
9.3.2 Rozměry (axiální pohyb plováku)
MESSKO® MTO-ST160 s axiálním pohybem plováku viz výkres
SED_6371560_000.
9.3.3 Plovák
Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci olejoznaku.
9.3.3.1 Plovák pro radiální pohyb
Konstrukční provedení

Vyložení A

Náklon α
(podle
objednávky)

Rovné:
Standard

59 mm; 100 mm

–

Max. 350 mm

Úhlové:
Standard

150 mm; 274 mm

15°; 30°; 45°

Max. 350 mm
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Délka plováku

Rozměry

Standard

680 mm; 800 mm
Max. 1000 mm

9.3.3.2 Plovák pro axiální pohyb
Konstrukční provedení

Vyložení A

Rovné:
Standard

69 mm nebo 268 mm
Max. 350 mm
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Provedení plováku
Provedení plováku se řídí podle uspořádání konzervátoru:
Montážní poloha

Plynový
vak

Provedení plováku

Vzpřímená:
Bez

▪ Plovák s 1 válečkem
(L ≤ 1 000 mm)

Vzpřímená:
Včetně
▪ Plovák s 2 válečky
(L ≤ 1 000 mm)

Úhlové:
Včetně
▪ Plovák se 4 válečky
(L > 1 000 mm, max. 2 500 mm)

Šikmá zdola:
Včetně
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9.3.3.3 Montážní polohy pro MTO axiální
MTO axiální, možnost 1 bez plynového vaku

Obrázek 50: Možnost 1 bez plynového vaku, s příslušným plovákem

A Vyložení

SL Délka plováku pro dimenzování

H Montážní výška v závislosti na
délce plováku

L = SL + 1/2 průměru tělesa plováku
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MTO axiální, možnost 2 a 3, s plynovým vakem

Obrázek 51: Možnost 2 s montáží ve vzpřímené poloze; možnost 3 s úhlovou montáží; plovák
viz také možnost 4

A Vyložení
H Montážní výška v závislosti na
montážní poloze
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SL Délka plováku pro dimenzování
* Plynový vak
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MTO axiální, možnost 4, s plynovým vakem a plovákem

Obrázek 52: Možnost 4 s montáží šikmo zdola; plovák pro možnosti 2, 3, 4

A Vyložení
H Montážní výška v závislosti na
montážní poloze
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SL Délka plováku pro dimenzování
* Plynový vak
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9.3.3.4 Další typy plováků

Obrázek 53: Typy plováků
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1 Plovák RM (tyč: mosaz)

MTOST160RM

Pro radiální i axiální
provedení

2 Krychlový plovák (tyč: hliník)

MTO-ST160

Pro radiální provedení

3 Válcový plovák (tyč: hliník)

MTO-ST160
(TT)

Pro radiální úhlové
provedení 15°/30°/45°
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10 Přílohy
Viz následující strany:
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1:2
1090955

ax .
C (m

NAME
BLUMENSTEIN
-

B

DATE
DFTR. 03.12.2018
CHKD.
STAND.
-

5°

81±0,5
3.19"±.02
20 .79"

4
O .16"

45±1
q 1.77"±.04
28 1.08"

1
.400"

SL
L

SERIAL NUMBER

101215140M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

22 7"
.8
B

114.49"
4

81 .18"
3

45
1.77"
O

A

O 48 1.89"

α
C

O

80
3.15"

D

173.81"
6
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A = Ausladung /
DISTANCE TUBE LENGTH

8
.31"
E

120
4.72"

F
G

H
I

Maße / DIMENSIONS Neigung / INCLINATION Neigung / INCLINATION Neigung / INCLINATION
α = 15°
α = 30°
α = 45°
mm / [IN]
A
B
C
D
E

DOCUMENT NO.
SED 6373168 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:5
1090955

F
G
H

150+1
[5.91" +.04"]
109,5
[4.31"]
9
[.35"]
236
[9.29"]
<86
[<3.39"]
135
[5.31"]
157,5
[6.2"]
41
[1.61"]
18
[.71"]

274 +1
[10.79" +.04"]
251
[9.88"]
13
[.51"]
245
[9.65"]
<135
[<5.31"]
203
[7.99"]
225,5
[8.27"]
44,5
[1.75"]
22
[.87"]

DFTR.
CHKD.
STAND.

DATE
-

NAME
-

I

150 +1
[5.91" +.04"]
97
[3.82"]
5
[.2"]
230
[9.1"]
<100
[<3.94"]
146
[5.75"]
168,5
[6.63"]
38
[1.5"]
16
[.62"]

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160VTT
RADIAl, ANGELED DESIGN, TT30-BOX

SERIAL NUMBER
MATERIAL NUMBER

SHEET

101215160M 1 / 1

A3

31
O 1.22"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160V
RADIAL, ANGELED DESIGN
O 173 6.81"
179 7.04"

A (m
ax .
70°
)
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)
70°

DOCUMENT NO.
SED 6373523 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

ax .

NAME
BLUMENSTEIN
-

C (m

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

45
1.77"

α

B

DATE
DFTR. 04.12.2018
CHKD.
STAND.
-

Z

Ausladung /
DISTANCE TUBE LENGTH
81 u0,5
[3.17" u.02]

20
.79"

8,5
.33"

40°

Z

SERIAL NUMBER

101215180M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

80
3.12"

~198 [7.8"]

37
O 1.46"

45
1.77"
120
4.72"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160GTT
AXIAL DESIGN, TT30-BOX
O 173 6.81"
179 7.04"

8,5
.33"
306 12.04"

5°

30
1.18"

A (m
ax .
70°
)
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°)
70

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

ax .

DOCUMENT NO.
SED 6371560 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

10 9 "
.3

C (m

NAME
BLUMENSTEIN
-

O

B

DATE
DFTR. 04.12.2018
CHKD.
STAND.
-

5°

81±0,5
3.19"±.02
max. 20
[max. 0.79"]

Ausladung /
DISTANCE TUBE
LENGTH

20
.80"

°
37,5

28 1.08"

SERIAL NUMBER

101215190M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

Datum
Gez. 20.09.2019
Gepr. 20.09.2019
Norm. 20.09.2019

Name
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

Dokumentnummer
SED 7036358 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:1
1096774

2,8

SL

L

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

2

5

65
45

2

O 48
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C
5:1

B

+3

A-A
(O4)

C

Fläche Verdrehsicherung
AREA ROTATION LOCK

5:1

O 4
Aluminium / ALUMINUM

B

A

ROTATION LOCK 1 ROLLER FLOAT
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160G(TT)
AXIAL DESIGN

Blatt
101266900M 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3

Datum
Gez. 20.09.2019
Gepr. 20.09.2019
Norm. 20.09.2019

Name
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

Dokumentnummer
SED 7036293 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:2
1096774

"L" (SL) >1000

"L" (SL) <1000

2,8

O 48

Al-Rohr / AL-PIPE
O 10

A

A

A

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

45
2

2

C
5

O 48
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B

5:1

45

O 4,05

5:1

C

Fläche Verdrehsicherung
AREA ROTATION LOCK

Al-Rohr / AL-PIPE
O 10

A-A

B

ROTATION LOCK 2 AND 4 ROLLER FLOAT
OLI LEVEL INDICATOR MTO-ST160G(TT)
AXIAL DESIGN

Blatt
101266890M 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3
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O 13
.512"

O 102
4.016"

O 134
5.264"

8,5
.335"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M12
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 19
.748"
O 12,2
.480"

1,5
.059"

DOCUMENT NO.
SED 6771687 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955

4x Dichtungsscheibe / GASKET 1/2" - 13 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 19
.748"

1,5
.059"

DFTR.
CHKD.
STAND.

DATE
-

NAME
-

O 13
.512"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160 ; MTO-ST160TT ; MTO-STF160 ; MTO-STF160TT ; MTO-ST160V ; MTO-ST160VTT ;
MTO-STF160V ; MTO-STF160VTT ; MTO-ST160G ; MTO-ST160GTT ; MTO-STF160G ; MTO-STF160GTT
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
STANDARD FLANGE LK 102

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242570M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

Schnitt A-A

3,05
.120"

A
4x Dichtungsscheibe / GASKET M10
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 17
.669"
O 10,2
.402"

DOCUMENT NO.
SED 6771692 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955
NAME
DATE
DFTR.
CHKD.
STAND.

8,5
.335"

O 134
5.276"
O 11,2
.441"

85,85
O 3.380"

O 101,6
4.000"

66,55
O 2.620"
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A

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 3/8" - 16 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 17
.669"
O 9,7
.382"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM
MTO-ST160RMTT
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
RM FLANGE LK 101,6

1,5
.059"

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242580M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

O 134
5.276"

69,85
O 2.750"

O 79,38
3.125"

8,5
.335"

1,59
.063"

A
4x Dichtungsscheibe / GASKET M8
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 14
.551"
8,2
O .323"

DOCUMENT NO.
SED 6771696 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955
NAME
DATE
DFTR.
CHKD.
STAND.

Schnitt A-A
O 8,73
.344"

53,98
O 2.125"
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A

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 5/16" - 18 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM (NAT/DS)
MTO-ST160RMTT (NAT/DS)
MTO-ST160GRM (NAT/DS)
MTO-ST160GRMTT (NAT/DS)
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

O 14
.551"
O 8,2
.323"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
NAT/DS FLANGE LK 79,38

1,5
.059"

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242590M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3
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