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

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

1.2 Kompletność
Niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna tylko w połączeniu z innymi obowiązującymi dokumentami.
W przypadku tego produktu obowiązują następujące dokumenty:
▪ instrukcja eksploatacji
▪ świadectwo zakładowe

1.3 Miejsce przechowywania
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty współobowiązujące należy przechowywać zawsze w łatwo dostępnym miejscu.

1.4 Konwencje graficzne
W tym punkcie przedstawiono przegląd stosowanych symboli i sposobów
wyróżnień tekstu.
6
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1 Wprowadzenie
1.4.1 Koncepcja ostrzeżeń
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.
1.4.1.1 Ostrzeżenie punktowe
Ostrzeżenia dotyczące punktów odnoszą się do całych rozdziałów lub punktów, podpunktów lub kilku paragrafów w niniejszej dokumentacji technicznej.
Ostrzeżenia dotyczące punktów mają następującą strukturę:

OSTRZEŻENIE
Rodzaj niebezpieczeństwa!
Źródło i konsekwencje niebezpieczeństwa.
► Działanie
► Działanie
1.4.1.2 Ostrzeżenie wycinkowe
Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeżenia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punktowe. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Czynność niezbędna do uniknięcia niebezpiecznej sytuacji.
1.4.1.3 Hasła ostrzegawcze i piktogramy
Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
Hasło ostrzegawcze

Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

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

OSTRZEŻENIE

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

PRZESTROGA

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

UWAGA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach
5972470/01 PL
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1 Wprowadzenie
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

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

8
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1.4.3 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).
1.4.4 Konwencje typograficzne
W niniejszej dokumentacji technicznej zastosowano następujące konwencje
typograficzne:
Konwencja typograficzna

Cel

Przykład

WIELKIE LITERY

Elementy sterowania,
przełączniki

WŁ./WYŁ.

[nawiasy]

Klawisze komputera

[Ctrl] + [Alt]

Pogrubienie

Programowe elementy ste- Nacisnąć przycisk Kontyrowania
nuuj

…>…>…

Ścieżki menu

5972470/01 PL
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1 Wprowadzenie
Konwencja typograficzna

Cel

Przykład

Kursywa

Komunikaty systemowe,
komunikaty o błędach, sygnały

Został aktywowany alarm
Monitorowania działania

[► Numery stron].

Odnośniki

[► 41].

Tabela 3: Konwencje typograficzne
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2 Bezpieczeństwo
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie oraz
nadzorowanie produktu.
▪ Aby poznać produkt, należy uważnie przeczytać dokumentację techniczną.
▪ 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 technicznej.
▪ Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w przypadku
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem może wystąpić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz
innych dóbr materialnych.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wskaźnik oleju wskazuje poziom oleju konserwatora oleju transformatora.
Produkt jest przewidziany do użytku wyłącznie w dużych stacjonarnych instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych do użytku w przemyśle.
Produkt ten nie jest źródłem żadnych niebezpieczeństw dla osób, dóbr materialnych ani środowiska pod warunkiem, że będzie stosowany zgodnie
z przeznaczeniem i że będą przestrzegane założenia 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 utylizację.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje następujące czynności:
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do transformatora, do którego został
zamówiony.
▪ Produkt należy użytkować zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnionymi 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 Bezpieczeństwo
2.2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnych szkód dla
środowiska, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzymanie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą zapewnić
następujące kwestie:
Sprzęt ochrony indywidualnej
Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo zaczepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zaczepienia się na wystających częściach. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia.
▪ Nosić wszystkie niezbędne urządzenia oraz sprzęt ochrony indywidualnej
niezbędny do wykonania danej czynności, np. kask, przemysłowe obuwie
ochronne itp. Przestrzegać punktu „Sprzęt ochrony
indywidualnej“ [►Sekcja 2.4, Strona 15].
▪ 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 dotyczących zapobiegania wypadkom.
Stopień zanieczyszczenia
Wilgoć, pył i pot lub inne zabrudzenia przewodzące mogą powodować zakłócenia działania urządzenia. Aby zapewnić stopień zabrudzenia II, należy
przestrzegać poniższych wskazówek:
▪ Używać rękawic montażowych.
▪ Upewnić się, że przy otwartym urządzeniu nie przedostaje się do niego
brud ani wilgoć.
▪ Zamknąć urządzenie po montażu.

12
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Ochrona przed wybuchem
Łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować poważne
wybuchy i pożar.
▪ Nie montować i nie używać produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
Oznaczenia bezpieczeństwa
Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki informujące o zasadach bezpieczeństwa
są oznaczeniami bezpieczeństwa na produkcie. Są one ważnym elementem
koncepcji bezpieczeństwa. Oznaczenia bezpieczeństwa są przedstawione i
opisane w rozdziale „Opis produktu“.
▪ Przestrzegać wszystkich oznaczeń bezpieczeństwa na produkcie.
▪ Wszystkie oznaczenia bezpieczeństwa umieszczone na produkcie muszą
być kompletne i czytelne.
▪ Wymieniać uszkodzone lub brakujące oznaczenia bezpieczeństwa.
Warunki otoczenia
W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powinien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w parametrach technicznych.
▪ Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań dotyczących miejsca montażu.
Modyfikacje i przeróbki
Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować obrażenia, szkody materialne oraz nieprawidłowe działanie.
▪ Produkt wolno modyfikować wyłącznie w porozumieniu z firmą Messko
GmbH.
Części zamienne
Części zamienne niedopuszczone przez Messko GmbH mogą powodować
obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu.
▪ Stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez producenta.
▪ Skontaktować się z Messko GmbH.

5972470/01 PL
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Prace w trakcie użytkowania
Produkt można użytkować tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym i
sprawnym stanie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia.
▪ Regularnie sprawdzać funkcjonalność zabezpieczeń.
▪ Regularnie wykonywać prace przeglądowe opisane w tej dokumentacji
technicznej.

2.3 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 doświadczenie oraz zna właściwe normy oraz przepisy. Ponadto elektryk ma
następujące umiejętności:
▪ Elektryk sam rozpoznaje możliwe zagrożenia i jest w stanie ich uniknąć.
▪ Elektryk jest w stanie wykonywać prace przy instalacjach elektrycznych.
▪ Elektryk jest wykształcony specjalnie w zakresie środowiska pracy, w którym pracuje.
▪ Elektryk musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony przed wypadkami.
Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki
Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki jest szkolona i przyuczana
przez elektryka w zakresie powierzanych jej zadań oraz możliwych niebezpieczeństw w przypadku niewłaściwego postępowania, a także w zakresie
zabezpieczeń i środków ochrony. Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki pracuje wyłącznie pod kierownictwem i nadzorem elektryka.
Operator
Operator użytkuje i obsługuje produkt w ramach niniejszej dokumentacji
technicznej. Jest on informowany i szkolony przez użytkownika w zakresie
zadań specjalnych oraz wynikających z tego możliwych niebezpieczeństw w
przypadku niewłaściwego postępowania.

14
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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.
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 minimum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia.
▪ Zawsze należy używać środków ochrony osobistej wymaganych w przypadku wykonywanej pracy.
▪ Nigdy nie należy używać uszkodzonych środków ochrony osobistej.
▪ Przestrzegać zasad korzystania ze środków ochrony osobistej dostępnych w miejscu pracy.

5972470/01 PL
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Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej.
Odzież ochronna
Dobrze dopasowana odzież ochronna o niskiej
wytrzymałości na rozdarcie, z ciasnymi rękawami i bez wystających elementów. Celem tego zalecenia jest ochrona osoby noszącej odzież
przed wciągnięciem przez ruchome części maszyny.
Obuwie ochronne
Chronią przed spadającymi ciężkimi przedmiotami i poślizgnięciem na śliskiej powierzchni.

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

Maska ochronna
Chroni twarz przed wyrzucanymi częściami i rozbryzgami cieczy lub innymi substancjami niebezpiecznymi.
Kask
Chroni przed spadającymi i wyrzucanymi częściami oraz materiałami.

16
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Środki ochrony słuchu
Chronią przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne
Chronią przed zagrożeniami mechanicznymi,
termicznymi i elektrycznymi.

5972470/01 PL
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3 Opis produktu
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 z konwerterem sygnałów TT30 (opcjonalnie)
▪ pływak z drążkiem pływaka (pakowany oddzielnie, jeśli długość
> 400 mm; poza tym wspólne opakowanie z MTO)
▪ instrukcja eksploatacji
▪ kabel przyłącza do gniazda (opcjonalnie; ANSI lub Military)
Należy przestrzegać następujących zasad:
▪ Na podstawie dokumentów przewozowych sprawdzić kompletność dostawy
▪ Do czasu zamontowania elementy przechowywać w suchym pomieszczeniu
▪ Produkt pozostawić w opakowaniu i wyjąć z niego dopiero tuż przed zamontowaniem

3.2 Opis zasady działania
Wskaźnik oleju wskazuje poziom oleju w konserwatorze oleju transformatora
za pomocą pływaka. Monitorowanie poziomu oleju konserwatora oleju pomaga uniknąć błędów w użytkowaniu, np. podczas napełniania transformatora. Dzięki opcjonalnie dostępnym łącznikom miniaturowym i zdalnemu
przesyłaniu wartości pomiarowych można przekazywać poziom napełnienia
konserwatora oleju również w sposób elektryczny.
Wskaźnik poziomu oleju składa się z elementu wskazującego oraz elementu
czujnika, które są ze sobą połączone w sposób umożliwiający rozłączenie.
Sprzęgło magnetyczne przenosi ruch podnoszenia pływaka na oś wskazówki w elemencie wskazującym.

18
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Rysunek 1: Przegląd funkcji

1 Wskaźnik poziomu oleju na konserwatorze oleju

2 Wskaźnik poziomu oleju

3 Elektryczne sygnały przełączające
(łącznik miniaturowy; opcjonalnie)

4 Wariant z konwerterem sygnałów
TT30 (opcjonalnie)

5 Wskaźnik elektroniczny

6 SCADA

5972470/01 PL
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3.3 Budowa
W zależności od zamówienia wskaźnik poziomu oleju ma przepust kablowy,
połączenie śrubowe NPT, wtyk ANSI lub MIL.
Wariant standardowy z przepustem kablowym
Przepust kablowy M25x1,5 jest opcjonalnie dostępny w innych wersjach, na
przykład WADI (wodoszczelny) lub Offshore.

Rysunek 2: Wariant standardowy z przepustem kablowym

20

1 Wskazówka

2 Osłona

3 Bagnetowy pierścień zamykający
z wziernikiem i uszczelką gumową

4 Przepust kablowy (opcjonalnie
z wtykiem)

5 Konwerter sygnałów MESSKO® TT30 (opcjonalnie)

6 Element czujnika

7 Element wskazujący

8 Łącznik miniaturowy (opcjonalnie)
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3 Opis produktu
Wariant z połączeniem śrubowym NPT 1/2″

Rysunek 3: Połączenie śrubowe NPT z zatyczką jako zabezpieczenie transportowe

Wariant z wtykiem

Rysunek 4: Wtyk ANSI (z lewej); wtyk MIL (z prawej)

Napowietrznik
Wskaźnik poziomu oleju ma element wyrównujący ciśnienie, aby nie dopuścić do powstawania skroplin wody we wnętrzu urządzenia.

Rysunek 5: Element wyrównujący ciśnienie
5972470/01 PL
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3.4 Wersje
Wskaźnik poziomu oleju może mieć następujące wyposażenie:
▪ bez łącznika miniaturowego
▪ z ustawionymi na stałe łącznikami miniaturowymi
– maksymalnie 3 łączniki miniaturowe są zamontowane na stałe
– Ustawione na stałe łączniki miniaturowe są zamocowane fabrycznie
i nie można ich później przestawiać.
▪ Z regulowanymi łącznikami miniaturowymi
– Maksymalnie 3 łączniki miniaturowe są swobodnie przesuwane na całej
skali wskazań.
– Łączniki miniaturowe można rozpoznać po kolorowych trójkątach przełączających (czerwone i niebieskie) na brzegu tarczy.
▪ W zależności od konstrukcji konserwatora oleju dostępne są wersje ze
wskaźnikiem poziomu oleju z ruchem pływaka w kierunku promieniowym
lub osiowym.
▪ W celu poprawienia czytelności dostępny jest wskaźnik poziomu oleju do
pozycji zabudowy pionowej lub pochylonej (z kątem nachylenia 15°, 30°
lub 45°).
Wersja

Pozycja zabudowy

Łącznik miniaturowy

MTO-ST160

Pionowo

Maksymalnie 3, regulowane Promieniowy

Pionowo

Maksymalnie 3, ustawione
na stałe

W nachyleniu

Maksymalnie 3, regulowane Promieniowy

W nachyleniu

Maksymalnie 3, ustawione
na stałe

Pionowo lub
w nachyleniu

Maksymalnie 3, regulowane Osiowy

MTO-ST160RM

Ruch pływaka

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

Promieniowy

Promieniowy

MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT*
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Wersja

Pozycja zabudowy

Łącznik miniaturowy

Ruch pływaka

MTO-STF160G

Pionowo lub
w nachyleniu

Maksymalnie 3, ustawione
na stałe

Osiowy

MTO-STF160GTT*
*) MESSKO® TT30

Ten wskaźnik poziomu oleju jest dodatkowo wyposażony
w czujnik i konwerter sygnałów, który przekształca wartość
kąta wskaźnika poziomu oleju na sygnał elektryczny
(4...20 mA). Aby uzyskać dalsze informacje, należy przeczytać instrukcję eksploatacji konwertera sygnałów MESSKO® TT30.

3.4.1 Promieniowy ruch pływaka
Wskaźniki poziomu oleju z ruchem pływaka w kierunku promieniowym mogą
być montowane na kołnierzach prostych i zaokrąglonych. Nachylenie wskaźnika poziomu oleju poprawia czytelność wartości wskazań.

Rysunek 6: Montaż z nachyleniem α = 0° (z lewej) i przykład nachylenia α = 45° (z prawej)

1 Nachylenie α (możliwe wartości:
0°, 15°, 30°, 45°)

2 Pokrywa konserwatora oleju

3 Nachylony wskaźnik poziomu oleju

4 MESSKO® TT30 (opcjonalnie)

5972470/01 PL
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3.4.2 Osiowy ruch pływaka
Wskaźniki poziomu oleju z ruchem pływaka w kierunku osiowym są przeznaczone do warunków specjalnych:
▪ W konserwatorach oleju z workiem oddychającym.
▪ W wąskich lub płaskich konserwatorach oleju, w których możliwy jest tylko
niewielki ruch pływaka.
Ruch pływaka jest przenoszony przez przekładnię w elemencie czujnika na
element wskazujący w proporcji 1:1, 1:2, 1:3 lub 1:4.

Rysunek 7: Osiowy ruch pływaka z workiem oddychającym
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1 Element wskazujący

2 Element czujnika

3 Konserwator oleju

4 Drążek pływaka

5 Pływak (1, 2 lub 4 rolki)

6 Worek oddychający

7 Wychylenie

α Nachylenie 0°...45°
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3.5 Oznaczenia bezpieczeństwa

Rysunek 8: Oznaczenia bezpieczeństwa / piktogramy

1 Przyłącze przewodu ochronnego

2 Przestrzegać dokumentacji

3.6 Tabliczka znamionowa

Rysunek 9: Tabliczka znamionowa

5972470/01 PL
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie
4.1 Zastosowanie
Opakowanie służy do zabezpieczenia zapakowanego produktu w czasie
transportu, podczas załadunku i rozładunku, a także w trakcie przechowywania, aby nie doszło do żadnych niekorzystnych zmian. Opakowanie musi
chronić zapakowany produkt przed dozwolonymi obciążeniami transportowymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia, wilgoć (deszcz, śnieg, skroplona woda).
Opakowanie zapobiega również niedozwolonym zmianom położenia zapakowanego produktu w opakowaniu.

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

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

Chronić przed
wilgocią

Góra

Ostrożnie!
Szkło!

Tutaj mocować Środek ciężkości

Tabela 4: Obowiązujące symbole na opakowaniu

4.4 Transport, odbiór i postępowanie z przesyłkami
Poza wibracjami podczas transportu należy się również liczyć z uderzeniami.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia, należy unikać upadku, przewrócenia i
uderzenia.

26
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W przypadku przewrócenia się opakowania lub jego upadku należy się liczyć z uszkodzeniami niezależnie od masy.
Każda dostarczona przesyłka musi zostać sprawdzona przez odbiorcę przed
jej odebraniem (potwierdzeniem odbioru) pod następującym kątem:
▪ kompletność na podstawie listu przewozowego,
▪ jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne.
Kontrole należy przeprowadzić po wyładunku, gdy kartony lub pojemnik
transportowy są dostępne z każdej strony.
Widoczne szkody
Podczas odbierania przesyłki należy sprawdzić, czy nie ma ona widocznych
uszkodzeń transportowych. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
▪ Stwierdzone uszkodzenia transportowe natychmiast odnotować w liście
przewozowym i poprosić o podpisanie go przez doręczyciela.
▪ W razie poważnych uszkodzeń, całkowitego zniszczenia lub wysokich
kosztów szkody bezzwłocznie powiadomić dział sprzedaży Messko GmbH
oraz właściwego ubezpieczyciela.
▪ Po stwierdzeniu uszkodzenia nie wolno już zmieniać wymiaru szkody. Nie
wyrzucać opakowania do czasu otrzymania decyzji o oględzinach przez
firmę transportową lub ubezpieczyciela.
▪ Na miejscu wraz z firmą transportową należy sporządzić protokół szkody.
Jest to konieczne do dochodzenia odszkodowania!
▪ W miarę możliwości sfotografować uszkodzenia opakowania i produktu.
Dotyczy to również śladów korozji na produkcie na skutek dostania się
wilgoci (deszcz, śnieg, skropliny).
▪ Koniecznie sprawdzić również hermetyczne opakowanie.
Szkody ukryte
W przypadku szkód stwierdzonych dopiero po odebraniu i rozpakowaniu
przesyłki (szkody ukryte) obowiązuje następująca procedura:
▪ Jak najszybciej skontaktować się telefonicznie i pisemnie z prawdopodobnym sprawcą szkody i sporządzić protokół szkody.
▪ Przestrzegać terminów obowiązujących w danym kraju. Sprawdzić je z
odpowiednim wyprzedzeniem.

5972470/01 PL

27

4 Opakowanie, transport i przechowywanie
W przypadku szkód ukrytych pociągnięcie do odpowiedzialności firmy transportowej (lub innego sprawcy) jest bardzo trudne. Na pokrycie takiego rodzaju szkody z ubezpieczenia można liczyć wyłącznie w przypadku, jeśli jest
to wyraźnie określone w warunkach ubezpieczenia.

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

4.6 Dalszy transport
Przy dalszym transporcie należy stosować oryginalne opakowanie produktu.
Jeśli produkt w stanie zmontowanym jest dalej transportowany na ostateczne miejsce przeznaczenia, należy przestrzegać następujących wskazówek,
aby ochronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi oddziaływaniem zewnętrznym.
Wymagania dotyczące opakowania transportowego
▪ Należy dobrać opakowanie stosownie do czasu trwania transportu lub
okresu magazynowania przy uwzględnieniu warunków klimatycznych.
▪ Należy upewnić się, że opakowanie chroni produkt przed obciążeniami
transportowymi, takimi jak wstrząsy lub udary.
▪ Należy upewnić się, że opakowanie chroni produkt przed wilgocią, taką
jak deszcz, śnieg lub woda kondensacyjna.
▪ Należy upewnić się, że opakowanie zapewnia wystarczającą cyrkulację
powietrza, aby zapobiec tworzeniu się wody kondensacyjnej.
28
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W tym rozdziale opisano montaż przyłącza elektrycznego wskaźnika poziomu oleju.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane przez napięcie elektryczne
podczas montażu urządzenia.
► Odłączyć transformator po stronie napięcia górnego i po stronie napięcia dolnego.
► Zabezpieczyć transformator przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się, że nie ma napięcia.
► W widoczny sposób uziemić wszystkie zaciski transformatora (linki uziemiające, rozłączniki uziemiające) i zewrzeć.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym!
Urządzenie wolno podłączać tylko do obwodów prądu z niewielkim napięciem lub tylko do obwodów prądu z niskim napięciem. Mieszanie napięć nie jest dozwolone.

UWAGA
Uszkodzenia urządzenia!
Wyładowanie elektrostatyczne może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
► Podjąć działania zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych na powierzchniach roboczych i pracownikach.
Unikać montażu komponentów w różnych wariantach
W zależności od różnych czynników (np. konstrukcja przyłącza pływaka,
konstrukcja kołnierza, zakres wyświetlania) są różne warianty wskaźnika poziomu oleju.
Element wskazujący i element czujnika są fabrycznie ustawione względem siebie i mają identyczne numery seryjne. Montować ze sobą tylko elementy czujnika oraz elementy wskazujące z identycznymi numerami seryjnymi.

5972470/01 PL
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Rysunek 10: Identyczny numer seryjny (przykład) na tabliczce znamionowej elementu wskazującego i na elemencie czujnika

UWAGA
Odchyłka wskazań
Jeśli zamontowane ze sobą elementy czujnika i elementy wskazujące będą
miały inne numery seryjne, może to negatywnie wpływać na podane tolerancje wskaźnika poziomu napełnienia.
► Montować ze sobą tylko elementy czujnika i elementy wskazujące, które
są przewidziane dla tego samego wariantu (np. osiowy ruch pływaka
z przekładnią 1:1 i zakresem wskazań MIN...+25°C...MAKS.).
► Sprawdzać prawidłowość działania przez próbę obniżania [►Sekcja
6.2, Strona 64].

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

Rysunek 11: Zalecane prowadzenie przewodów

1 Kanał kablowy na przewody emitujące zakłócenia

3 Kanał kablowy na przewody podatne na zakłócenia

2 Przewód emitujący zakłócenia (np.
przewód zasilający)

4 Przewód podatny na zakłócenia
(np. przewód sygnałowy)
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31

5 Montaż
▪ W żadnym wypadku nie podłączać urządzenia za pomocą wielożyłowego
przewodu zbiorczego.
▪ Do przesyłania analogowego sygnału wyjściowego użyć kabla ekranowanego.
5.1.2 Zabezpieczanie obwodów prądu sieciowego
Urządzenie wolno podłączać wyłącznie do obwodów prądowych, które są
wyposażone w zewnętrzne zabezpieczenie przetężeniowe i odłącznik
wszystkich biegunów, aby w razie potrzeby możliwe było odłączenie całego
urządzenia od napięcia.
Odpowiednimi środkami mogą być odłączniki zgodne z normami
IEC 60947-1 i IEC 60947-3 (np. wyłączniki automatyczne). Przy wyborze typu odłącznika należy uwzględnić parametry odpowiednich obwodów elektrycznych (napięcie, prąd maksymalny). Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:
▪ Odłącznik musi być łatwo dostępny dla użytkownika.
▪ Odłącznik musi być oznaczony dla odłączanego urządzenia i odłączanych
obwodów elektrycznych.
▪ Odłącznik nie może być elementem przewodu sieciowego.
▪ Odłącznik nie może przerywać głównego przewodu ochronnego.
Wyłącznik instalacyjny
Obwody prądu sieciowego (napięcie zasilające, styki główne) zabezpieczyć
wyłącznikiem instalacyjnym. Wyłącznik instalacyjny musi mieć następujące
właściwości:
Łącznik miniaturowy
Wyłącznik instalacyjny
– prąd znamionowy
– charakterystyka załączania

Dowolne ustawianie

Ustawienie na stałe

6A

16 A

C

C

Przekrój przewodu
Do wszystkich obwodów prądu sieciowego należy zastosować przewód
o przekroju odpowiednim dla wybranego wyłącznika instalacyjnego, jednak
nie mniejszym niż 1,5 mm2 (AWG 16).
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5.1.3 Zalecenia dotyczące kabli
W odniesieniu do okablowania urządzenia należy przestrzegać poniższego
zalecenia firmy Messko GmbH.
OSTRZEŻENIE! MESSKO® MTO wolno podłączać tylko do obwodów
prądu z niewielkim napięciem lub tylko do obwodów prądu z niskim napięciem. Mieszanie napięć nie jest dozwolone.
Wszystkie stosowane kable muszą być trudnopalne zgodnie z IEC
60332-1-2 lub UL 2556 VW-1.
UWAGA! Przewody przyłączeniowe muszą być odporne na temperaturę co
najmniej 90°C (temperatura otoczenia maks. 70°C plus nagrzanie własne
urządzenia 20 K).
Kabel

Zaciski

Przekrój przewodu / średnica
przewodu

Skrętki przekaźnika (styk
przełączny)

12, 11, 14, 22, 21,
24

0,25...2,5 mm²

Przewód ochronny

PE

≧ wszystkie inne skrętki

Przewód ochronny zewnętrzny w przypadku
MTO z wtykiem

–

≧ wszystkie inne skrętki

Kabel przyłączeniowy,
–
w zależności od typu przepustu kablowego

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

Do MTO-TT: patrz instrukcja eksploatacji konwertera sygnałów MESSKO® TT30

5.1.4 Sprawdzanie kołnierzy

UWAGA
Uszkodzenia kołnierzy!
Spowodowane różnicą płaskości lub zabrudzeniem rozwarcie między kołnierzami może powodować ich uszkodzenia.
► Przestrzegać wskazówek dotyczących wymagań dla kołnierzy.
► Dokręcić śruby 10% zadanego momentu dokręcenia i upewnić się, że
na kołnierzach nie ma rozwarcia.
► Jeśli rozwarcie jest, należy naprawić właściwe kołnierze konserwatora
oleju lub ewentualnie odłączyć i zespawać na nowo, aby zlikwidować
rozwarcie.
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Rysunek 12: Sprawdzenie płaskości i rozwarcia kołnierza współpracującego

Wymagania dotyczące kołnierzy
▪ 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
▪ Materiały montażowe (śruby, nakrętki, pierścienie uszczelniające / podkładki)
– Czyste i bez uszkodzeń
▪ Uszczelka
– Czysta
– Bez uszkodzeń
– Sucha
► Dalszy montaż zgodnie z poniższą instrukcją.
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5.1.5 Wymagania dotyczące uszczelki
Podczas wyboru uszczelek należy uwzględnić poniższe wskazówki:
▪ Uszczelkę i rowek uszczelki wykonać zgodnie z aktualnym stanem techniki.
▪ Stosować nowe i czyste uszczelki.
▪ Stosować pierścienie o-ring lub uszczelki płaskie.
▪ Nigdy nie stosować uszczelek papierowych.
▪ Materiał uszczelki:
– Odporność chemiczna musi być dostosowana do płynu izolacyjnego,
aby uniknąć późniejszych nieszczelności wskutek rozkładu chemicznego.
– Materiał uszczelki musi być odpowiedni do przewidywanych temperatur
otoczenia i roboczych.
– Materiał uszczelki musi być odpowiedni do występującej na miejscu
względnej wilgotności powietrza.
– Uszczelki elastomerowe po zamontowaniu mogą wypełniać maksymalnie 80% rowka uszczelki. Pozostałe 20% jest potrzebne jako pojemność rozszerzenia.

5.2 Przygotowanie kołnierza przyłączeniowego na konserwatorze
oleju
Zamontować wskaźnik poziomu oleju na konserwatorze oleju kołnierza przyłączeniowego, w zależności od wersji kołnierza i pozycji zabudowy urządzenia. Podczas montażu należy uwzględnić poniższe wskazówki:
1. Upewnić się, że urządzenie w miejscu montażu nie jest narażone na wibracje.
2. Przestrzegać norm EMC [►Sekcja 5.1.1, Strona 30].
3. Przestrzegać wymiarów podanych w rozdziale „Parametry techniczne”.
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4. Zapewnić pionową pozycję zabudowy urządzenia.

Rysunek 13: Pozycja zabudowy

5. Zamontować kołnierz przyłączeniowy otworami przyłączeniowymi lub śrubami dwustronnymi do mocowania urządzenia. Uwzględnić przy tym wymiary otworów i odstępy między otworami w zależności od rodzaju przyłącza kołnierza, patrz:
▪ Kołnierz standardowy [►Sekcja 5.2.1, Strona 36]
▪ Kołnierz RM (MTO-ST160RM) [►Sekcja 5.2.2, Strona 38]
▪ Kołnierz NAT/DS (MTO-ST160RM) [►Sekcja 5.2.3, Strona 39]
5.2.1 Kołnierz standardowy
Aby podłączyć urządzenie z kołnierzem standardowym, należy w zależności
od dostępnego miejsca zapewnić poniższe warunki montażu na konserwatorze oleju:
1. W żądanym miejscu konserwatora oleju wywiercić otwór przelotowy
Ø 68 mm [2,68″].
2. Nad tym otworem przelotowym na konserwatorze oleju umieścić kołnierz
przyłączeniowy o następujących parametrach:
▪ średnica wewnętrzna 68 mm [2,68″]
▪ 4 przyłącza śrubowe ze średnicą podziałową 102 mm [4,02″] w jednym
z poniższych wariantów:
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Rysunek 14: kołnierz przyłączeniowy z otworami do zamocowania kołnierza standardowego
MTO

1 Wariant 1: 4 ślepe otwory z gwintem wewnętrznym maks. M12
[0,47″]

2 Wariant 2: 4 śruby dwustronne
z gwintem maks. M12 [0,47″]

3 Wariant 3: 4 otwory przelotowe
Ø 13 mm [0,51″] do połączeń śruba-nakrętka

4 Długość sworznia od kołnierza
urządzenia lub łączna wysokość
elementów połączeniowych od kołnierza urządzenia ≤ 11,5 mm
[0,45″]

5 4 aluminiowe pierścienie uszczelniające (nie znajdują się w zakresie dostawy, patrz załączniki)

6 MTO z kołnierzem standardowym

5972470/01 PL

37

5 Montaż
5.2.2 Kołnierz RM (MTO-ST160RM)
Aby podłączyć urządzenie z kołnierzem RM, należy w zależności od dostępnego miejsca zapewnić poniższe warunki montażu na konserwatorze oleju:
1. W żądanym miejscu konserwatora oleju wywiercić otwór przelotowy
Ø 66 mm [2,60″].
2. Nad tym otworem przelotowym na konserwatorze oleju umieścić kołnierz
przyłączeniowy o następujących parametrach:
▪ otwór przelotowy ze średnicą wewnętrzną 66 mm [2,60″]
▪ 4 przyłącza śrubowe ze średnicą podziałową 101,6 mm [4,0″] w jednym
z poniższych wariantów:
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Rysunek 15: kołnierz przyłączeniowy z otworami do zamocowania kołnierza RM

1 Wariant 1: 4 ślepe otwory z gwintem wewnętrznym maks. M10 [3/8″
lub 3/8″ ‑ 16 UNC lub
1/8″ ‑ 27 NPTF]

2 Wariant 2: 4 śruby dwustronne
z gwintem maks. M10 [3/8″ lub
3/8″ ‑ 16 UNC lub 1/8″ ‑ 27 NPTF]

3 Wariant 3: 4 otwory przelotowe
Ø 11,2 mm [0,44″] do połączeń
śruba-nakrętka

4 Długość sworznia od kołnierza
urządzenia lub łączna wysokość
elementów połączeniowych od kołnierza urządzenia ≤ 11,5 mm
[0,45″]

5 4 aluminiowe pierścienie uszczelniające (nie znajdują się w zakresie dostawy, patrz załączniki)

6 MTO z kołnierzem RM

5.2.3 Kołnierz NAT/DS (MTO-ST160RM)
UWAGA! W tej wersji kołnierza wolno stosować tylko pływaki RM z drążkiem pływaka z mosiądzu o długości do 350 mm [13,78″].
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Aby podłączyć urządzenie z kołnierzem NAT/DS, należy w zależności od dostępnego miejsca zapewnić poniższe warunki montażu na konserwatorze
oleju:
1. W żądanym miejscu konserwatora oleju wywiercić otwór przelotowy
Ø 54 mm [2,13″].
2. Nad tym otworem przelotowym na konserwatorze oleju umieścić kołnierz
przyłączeniowy o następujących parametrach:
▪ otwór przelotowy ze średnicą wewnętrzną Ø 54 [2,13″]
▪ 4 przyłącza śrubowe ze średnicą podziałową 79,38 mm [3,12″] w jednym
z poniższych wariantów:
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Rysunek 16: kołnierz przyłączeniowy z otworami do zamocowania kołnierza NAT/DS

1 Wariant 1: 4 ślepe otwory z gwintem wewnętrznym maks. M8 [5/16″
lub 5/16″ ‑ 18 UNC lub 1/16″ –
27 NPT]

2 Wariant 2: 4 śruby dwustronne
z gwintem maks. M8 [5/16″ lub
5/16″ ‑ 18 UNC lub 1/16″ –
27 NPT]

3 Wariant 3: 4 otwory przelotowe
Ø 8,73 mm [0,34″] do połączeń
śruba-nakrętka

4 Długość sworznia od kołnierza
urządzenia lub łączna wysokość
elementów połączeniowych od kołnierza urządzenia ≤ 11,5 mm
[0,45″]

5 4 aluminiowe pierścienie uszczelniające (nie znajdują się w zakresie dostawy, patrz załączniki)

6 MTO z kołnierzem NAT/DS
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5.3 Montaż MTO na konserwatorze oleju

UWAGA
Uszkodzenia transformatora!
Nieprawidłowe dokręcanie śrub powoduje znaczne rozproszenie sił mocujących i może doprowadzić do tego, że nie zostanie uzyskany wymagany
docisk powierzchniowy uszczelki lub nastąpi przekroczenie dozwolonego
docisku powierzchniowego na kołnierzu MTO (nieszczelność, pękanie materiału).
► Zamontować wstępnie śruby ręcznie i włożyć tak, aby wszystkie łby
śrub były rozmieszczone po jednej stronie kołnierza.
► Pierścienie uszczelniające / podkładki ułożyć pod łbami śrub. Łby śrub,
nakrętki i pierścienie uszczelniające / podkładki muszą być ułożone
gładko.
► Uwzględnić maksymalną wysokość elementów połączeniowych
(≤ 11,5 mm [0,45″]), patrz „Przygotowanie kołnierza połączeniowego na
konserwatorze oleju” [►Sekcja 5.2, Strona 35].
► Trudno obracające się śruby zastąpić swobodnie obracającymi się.
Zamontować wskaźnik poziomu oleju w zależności od zamówionego kołnierza na konserwatorze oleju zgodnie z instrukcjami w poniższych punktach.
5.3.1 Montaż MTO z promieniowym drążkiem pływaka
W przypadku wskaźnika poziomu oleju z promieniowym drążkiem pływającym należy wykonać montaż w poniższy sposób:
1. Drążek pływaka w razie potrzeby skrócić przy pomocy piłki metalowej na
potrzebną długość, jednak nie mniejszą niż 200 mm [7,87″].

42

5972470/01 PL

5 Montaż
2. Na tylnej krawędzi obudowy poluzować 4 śruby tak, aby element wskazujący i element czujnika mogły zostać od siebie oddzielone. Obydwie części odłożyć pojedynczo na stabilnej i czystej podkładce.

Rysunek 17: Rozłączanie elementu wskazującego i elementu czujnika
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3. Drążek pływaka wsunąć do oporu w otwór wału sprzęgła magnetycznego.

Rysunek 18: Wsuwanie drążka pływaka

1 Wał sprzęgła magnetycznego

2 Element czujnika

3 Element wskazujący

4 Śruba mocująca

5 Drążek pływaka

6 Nakrętka kontrująca

7 Śruba zaciskowa do pływaka

4. Dokręcić mocno śrubę zaciskową i zabezpieczyć nakrętką kontrującą.

Rysunek 19: Mocowanie drążka pływaka
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5. UWAGA! Uszkodzenia wskaźnika oleju! Jeśli element czujnika nie zostanie prawidłowo zamontowany lub użyte zostaną niewłaściwe uszczelki,
może dojść do uszkodzeń wskaźnika poziomu oleju. Uwzględnić informacje w punktach „Sprawdzanie kołnierzy” [►Sekcja 5.1.4, Strona 33] i „Wymagania dotyczące uszczelki” [►Sekcja 5.1.5, Strona 35].
6. W przypadku kołnierza standardowego umieścić uszczelkę płaską na elemencie czujnik. W przypadku kołnierza RM lub NAT/DS włożyć uszczelkę
kształtową lub pierścień o-ring w rowek uszczelki, patrz Załączniki
[►Sekcja 10, Strona 83].
7. Uszczelnić otwory przelotowe na przykład pierścieniami o-ring, aby nie
dopuścić do przedostawania się wody do urządzenia.
8. Wprowadzić cały pływak w konserwator oleju. (W zależności od konstrukcji konserwatora oleju i pozycji montażowej MTO konieczne może być
przeprowadzenie montażu drążka pływaka po zamontowaniu elementu
czujnika patrz Właściwości szczególne [►Sekcja 5.3.3, Strona 53].)

Rysunek 20: Wprowadzanie drążka pływaka (przykład)

9. Element czujnika ustawić wraz z uszczelką na kołnierzu przyłączeniowym
w taki sposób, aby oznaczenie „TOP″ było skierowane do góry.
10. UWAGA! Wielkości gwintów i rozmiary klucza różnią się w zależności
od kształtu kołnierza (standard [►Sekcja 5.2.1, Strona 36], RM
[►Sekcja 5.2.2, Strona 38], NAT/DS [►Sekcja 5.2.3, Strona 39]). Dlatego należy dostosować momenty dokręcenia do materiałów elementów
połączeniowych, kołnierza i kształtu konstrukcyjnego uszczelki.
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11. W zależności do rodzaju mocowania dokręcić 4 śruby lub nakrętki na
krzyż 30% zadanego momentu dokręcenia. W przypadku stosowania
podkładek i elementów zabezpieczających bądź pierścieni uszczelniających (patrz Załączniki [►Sekcja 10, Strona 83]) na kołnierzu MTO
zwrócić uwagę na wysokość całkowitą elementów połączeniowych.

Rysunek 21: Montaż elementu czujnika i uszczelki (przykład, parametry w zależności od rodzaju
montażu)

12. Dokręcić śruby lub nakrętki na krzyż 60% zadanego momentu dokręcenia.
13. Dokręcić śruby lub nakrętki na krzyż 100% zadanego momentu dokręcenia.
14. Tylko w przypadku zastosowania uszczelki płaskiej dokręcać śruby jeszcze raz na krzyż z pełnym zadanym momentem dokręcenia, aż przy pełnym momencie dokręcenia nie będzie ich już można przekręcać.
15. UWAGA! Usunąć wióry metalowe i brud z powierzchni stykowych
sprzęgła magnetycznego na elemencie wskazującym i elemencie czujnika.
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16. Elementy wskazujące założyć na element czujnika tak, aby wycięcia
w obudowie znalazły się nad 4 śrubami mocującymi.
ð Sprzęgło magnetyczne dokręca się.

Rysunek 22: Zakładanie elementu wskazującego i elementu czujnika

17. Element wskazujący docisnąć mocno do elementu czujnika i dokręcić 4
śruby na tylnej krawędzi obudowy na krzyż.

Rysunek 23: Mocowanie elementu wskazującego na elemencie czujnika
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5.3.2 Montaż MTO z osiowym drążkiem pływaka
W przypadku wskaźnika poziomu oleju z osiowym drążkiem pływającym należy wykonać montaż w poniższy sposób:
1. Na tylnej krawędzi obudowy poluzować 4 śruby tak, aby element wskazujący i element czujnika mogły zostać od siebie oddzielone. Obydwie części odłożyć pojedynczo na stabilnej i czystej podkładce.

Rysunek 24: Rozłączanie elementu wskazującego i elementu czujnika
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2. Drążek pływaka wsunąć w otwór wału pływaka do sprzęgła magnetycznego. Uwzględnić przy tym kierunek zabezpieczenia przed przekręceniem
na końcu drążka pływaka i wsunąć drążek pływaka do oporu w otwór podłużny osi przekładni.

Rysunek 25: Wsuwanie drążka pływaka

1 Oś przekładni

2 Przekładnia

3 Drążek pływaka

4 Wał sprzęgła magnetycznego

5 Element czujnika

6 Element wskazujący

7 Śruba mocująca

8 Zabezpieczenie przed przekręceniem

9 Nakrętka kontrująca
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3. Dokręcić mocno śrubę zaciskową i zabezpieczyć nakrętką kontrującą.

Rysunek 26: Mocowanie drążka pływaka

4. Obrócić element czujnika z oznaczeniem „TOP” do góry.
5. UWAGA! Uszkodzenia wskaźnika oleju! Jeśli element czujnika nie zostanie prawidłowo zamontowany lub użyte zostaną niewłaściwe uszczelki,
może dojść do uszkodzeń wskaźnika poziomu oleju. Uwzględnić informacje w punktach „Sprawdzanie kołnierzy” [►Sekcja 5.1.4, Strona 33] i „Wymagania dotyczące uszczelki” [►Sekcja 5.1.5, Strona 35].
6. W przypadku kołnierza standardowego umieścić uszczelkę płaską na elemencie czujnik. W przypadku kołnierza RM lub NAT/DS włożyć uszczelkę
kształtową lub pierścień o-ring w rowek uszczelki, patrz Załączniki
[►Sekcja 10, Strona 83].
7. Uszczelnić otwory przelotowe na przykład pierścieniami o-ring, aby nie
dopuścić do przedostawania się wody do urządzenia.
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8. Wprowadzić cały pływak w konserwator oleju. (W zależności od konstrukcji konserwatora oleju i pozycji montażowej MTO konieczne może być
przeprowadzenie montażu drążka pływaka po zamontowaniu elementu
czujnika patrz Właściwości szczególne [►Sekcja 5.3.3, Strona 53].)

Rysunek 27: Wprowadzanie drążka pływaka

9. Element czujnika ustawić wraz z uszczelką na kołnierzu przyłączeniowym
w taki sposób, aby oznaczenie „TOP″ było skierowane do góry.
10. UWAGA! Wielkości gwintów i rozmiary klucza różnią się w zależności
od kształtu kołnierza (standard [►Sekcja 5.2.1, Strona 36], RM
[►Sekcja 5.2.2, Strona 38], NAT/DS [►Sekcja 5.2.3, Strona 39]). Dlatego należy dostosować momenty dokręcenia do materiałów elementów
połączeniowych, kołnierza i kształtu konstrukcyjnego uszczelki.
11. W zależności do rodzaju mocowania dokręcić 4 śruby lub nakrętki na
krzyż 30% zadanego momentu dokręcenia. W przypadku stosowania
podkładek i elementów zabezpieczających bądź pierścieni uszczelniających (patrz Załączniki [►Sekcja 10, Strona 83]) na kołnierzu MTO
zwrócić uwagę na wysokość całkowitą elementów połączeniowych.
12. Dokręcić śruby lub nakrętki na krzyż 60% zadanego momentu dokręcenia.
13. Dokręcić śruby lub nakrętki na krzyż 100% zadanego momentu dokręcenia.
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14. Tylko w przypadku zastosowania uszczelki płaskiej dokręcać śruby jeszcze raz na krzyż z pełnym zadanym momentem dokręcenia, aż przy pełnym momencie dokręcenia nie będzie ich już można przekręcać.

Rysunek 28: Montaż elementu czujnika i uszczelki (przykład)

15. UWAGA! Usunąć wióry metalowe i brud z powierzchni stykowych
sprzęgła magnetycznego na elemencie wskazującym i elemencie czujnika.
16. Elementy wskazujące założyć na element czujnika tak, aby wycięcia
w obudowie znalazły się nad 4 śrubami mocującymi.
ð Sprzęgło magnetyczne dokręca się.

Rysunek 29: Zatrzaskiwanie elementu wskazującego na elemencie czujnika
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17. Element wskazujący docisnąć mocno do elementu czujnika i dokręcić 4
śruby na tylnej krawędzi obudowy na krzyż.

Rysunek 30: Mocowanie elementu wskazującego na elemencie czujnika

5.3.3 Montaż MTO na właściwym kołnierzu
Jeśli sytuacja montażowa uniemożliwia wprowadzenie elementu czujnika
z całkowicie zamontowanym pływakiem, należy uwzględnić poniższe właściwości szczególne:
ü Jeśli konserwator oleju ma właz:
1. zamontować element czujnika od zewnątrz na kołnierzu przyłączeniowym.
2. Pływak zamontować od wewnątrz, patrz przy tym Montaż MTO z promieniowym drążkiem pływaka [►Sekcja 5.3.1, Strona 42] lub Montaż MTO
z osiowym drążkiem pływaka [►Sekcja 5.3.2, Strona 48].
ü Jeśli konserwator oleju nie ma włazu:
1. Otworzyć pokrywę konserwatora oleju.
2. Zamontować element czujnika po stronie wewnętrznej pokrywy.
3. Zamontować pływak na elemencie czujnika po stronie wewnętrznej pokrywy, patrz Montaż MTO z promieniowym drążkiem pływaka [►Sekcja
5.3.1, Strona 42] lub Montaż MTO z osiowym drążkiem pływaka [►Sekcja
5.3.2, Strona 48].
4. Zamknąć pokrywę.
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Podczas montażu w konserwatorze oleju należy uwzględnić poniższe warunki:
1. Drążek pływaka wyrównać tak, aby korpusy pływaka były ułożone w poziomie w płynie izolacyjnym.

Rysunek 31: Wyrównanie korpusu pływaka w poziomie

2. Zamontować siatkę wychwytową na worek oddychający w taki sposób,
aby pływak przy każdym poziomie napełnienia konserwatora oleju mógł
się swobodnie poruszać.

5.4 Przyłącze elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane przez napięcie elektryczne
podczas montażu urządzenia.
► Odłączyć transformator po stronie napięcia górnego i po stronie napięcia dolnego.
► Zabezpieczyć transformator przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się, że nie ma napięcia.
► W widoczny sposób uziemić wszystkie zaciski transformatora (linki uziemiające, rozłączniki uziemiające) i zewrzeć.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.
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5.4.1 Przygotowanie kabli
Prawidłowe przygotowanie kabli do montażu odbywa się w następujący sposób:
1. Przestrzegać zalecenia dotyczącego kabli [►Sekcja 5.1.3, Strona 33].
2. Usunąć osłonę z właściwych przewodów przyłączeniowych na długości
ok. 120 mm [4,7″].
3. Zdjąć izolację z żył na długości ok. 7 mm [0,25″]. Przewidzieć żyły przewodu ochronnego dłuższe o 50 mm i zakończyć z oczkiem kablowym lub
końcówką rurkową.

Rysunek 32: Usuwanie osłony i zdejmowanie izolacji z kabli (przykład)

4. Wszystkie inne żyły, jeśli składają się ze skrętki, zacisnąć z końcówkami
rurkowymi.
5.4.2 Podłączanie MTO do przepustu kablowego / połączenia
śrubowego NPT
Aby podłączyć wskaźnik poziomu oleju z przepustem kablowym, należy
otworzyć urządzenie, wprowadzić przygotowane kable i zamocować połączenie śrubowe.
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5.4.2.1 Zdejmowanie bagnetowego pierścienia zamykającego
Przed podłączeniem, ustawieniem lub sprawdzeniem wskaźnika poziomu
oleju należy wyjąć bagnetowy pierścień zamykający.
► Obrócić bagnetowy pierścień zamykający ok. 30...40° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i podnieść wraz z wziernikiem. Wziernik jest
utrzymywany przez uszczelkę gumową.

Rysunek 33: Zdejmowanie bagnetowego pierścienia zamykającego

5.4.2.2 Otwieranie osłony
Łączniki miniaturowe są podłączone według schematu nadrukowanego na
stronie wewnętrznej osłony.
► Rozłożyć osłonę.

Rysunek 34: Strona wewnętrzna osłony
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5.4.2.3 Montaż przepustu kablowego
1. UWAGA! Jeśli przepust kablowy nie jest używany, należy umieścić na
nim zaślepkę lub cały przepust kablowy zastąpić zaślepką, aby zapewnić
stopień ochrony IP.
2. Zdjąć śrubę zamykającą na elemencie przejściowym, rozkręcić przepust
kablowy i zdjąć podkładkę pyłoszczelną.

Rysunek 35: Otworzyć śrubę zamykającą i zdjąć podkładkę pyłoszczelną

1 Standardowy przepust kablowy

2 Przepust kablowy WADI (wodoszczelny)

3 Przepust kablowy Offshore (stal szlachetna)
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3. Poprowadzić kabel przyłączeniowy przez przepust kablowy i element
przejściowy oraz dociągnąć przepust kablowy.

Rysunek 36: Montaż przepustu kablowego (przykład)

5.4.2.4 Montaż połączenia śrubowego NPT
1. UWAGA! Jeśli przepust kablowy NPT nie jest używany, zdjąć zatyczkę
i zastąpić zaślepką NPT, aby zapewnić stopień ochrony IP.
2. Zdjąć zatyczkę.

Rysunek 37: Zdejmowanie zatyczki i przeprowadzanie kabla przyłączeniowego

58

5972470/01 PL

5 Montaż
3. Połączenie śrubowe NPT służy do mocowania systemów ochrony kabli.
Należy przy tym uwzględnić poszczególne przepisy użytkownika dla urządzeń oraz zasady właściwe dla kraju.
4. Poprowadzić kabel przyłączeniowy o dostatecznej długości przez połączenie śrubowe NPT i przykręcić, patrz Wymiary [►Sekcja , Strona 73].
5.4.2.5 Podłączanie uziemienia
Urządzenie uziemia się w następujący sposób:
► Zamocować przewód ochronny (PE) oczkiem kablowym lub końcówką
rurkową na śrubie uziemiającej wskaźnika poziomu oleju.

Rysunek 38: Uziemianie urządzenia

5.4.2.6 Podłączanie łącznika miniaturowego

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym!
MESSKO® MTO wolno podłączać tylko do obwodów prądu
z niewielkim napięciem lub tylko do obwodów prądu z niskim
napięciem. Mieszanie napięć nie jest dozwolone.
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Przy podłączaniu łącznika miniaturowego należy postępować w następujący
sposób:
► Podłączyć skrętki do listwy zaciskowej zgodnie ze schematem połączeń.

Rysunek 39: Listwa zaciskowa i schemat połączeń

5.4.2.7 Zamykanie osłony
1. Sprawdzić szczelność urządzenia i prawidłowe ustawienia znaczników
przełączających oraz przełączników wartości granicznych, patrz Uruchomienie [►Sekcja 6, Strona 64].
2. Zamknąć osłonę.

Rysunek 40: Zamykanie osłony

60

5972470/01 PL

5 Montaż
5.4.2.8 Zakładanie i zamykanie bagnetowego pierścienia zamykającego
UWAGA! Jeśli uszczelka gumowa i podkłada nie zapewniają pełnego
uszczelnienia, do urządzenia mogą się dostać ciecze lub wilgoć i spowodować jego uszkodzenia.
► Założyć bagnetowy pierścień zamykający wraz z wziernikiem na urządzenie, mocno docisnąć i obrócić o 30...40° zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby wziernik został na całym obwodzie mocno wciśnięty
w uszczelkę gumową.

Rysunek 41: Zamykanie urządzenia

ð Wskaźnik poziomu oleju jest gotowy do działania.
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5.4.3 Podłączanie MTO z wtykiem
Wskaźnik poziomu oleju jest całkowicie oprzewodowany i ustawiony. Łączniki miniaturowe są podłączone według schematu nadrukowanego na stronie
wewnętrznej osłony. Konieczne jest tylko podłączenie jeszcze przewodu
ochronnego i przewodu przyłączeniowego gniazda.
1. Podłączyć przewód ochronny do śruby uziemiającej z boku obudowy.

Rysunek 42: Uziemianie urządzenia

2. Zdjąć bagnetowy pierścień zamykający i otworzyć osłonę.

Rysunek 43: Strona wewnętrzna osłony

3. Uwzględnić schemat połączeń [►Sekcja , Strona 73] i podłączyć żyły
wolnego końca przewodu przyłączeniowego gniazda w szafie sterowniczej.
4. Zamknąć osłonę i bagnetowy pierścień zamykający.
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5. Podłączyć przewód przyłączeniowy gniazda do urządzenia.
UWAGA! Uszkodzenia kabli i przewodów! Podczas podłączania przewodu przyłączeniowego gniazda do wtyku kabel może się przekręcić i może
dojść do pęknięć przewodu. Aby do tego nie dopuścić, należy przytrzymać kabel i obrócić tylko zamknięcie gwintowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
ð Kabel nie może się przy tym obracać.
5.4.4 MTO z TT30 (opcjonalnie)
W MTO w wersji TT konwerter sygnałów MESSKO® TT30 jest zamontowany na stale na wskaźniku poziomu oleju i skonfigurowany fabrycznie, patrz
instrukcja eksploatacji konwertera sygnałów MESSKO® TT30.
1. Aby podłączyć przepust kablowy wskaźnika poziomu oleju, należy przeczytać „Podłączanie MTO do przepustu kablowego / połączenia śrubowego NPT” [►Sekcja 5.4.2, Strona 55].
2. Aby podłączyć wskaźnik poziomu oleju do wtyku, należy przeczytać „Podłączanie MTO do wtyku” [►Sekcja 5.4.3, Strona 62].
3. Aby podłączyć procesowe przewody sygnałowe konwertera sygnałów
i sprawdzić, należy przeczytać instrukcję eksploatacji konwertera sygnałów MESSKO® TT30.
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6.1 Transport w stanie zamontowanym
Jeśli między montażem urządzenia na transformatorze / konserwatorze oleju
a jego uruchomieniem w miejscu ustawienia konieczny jest transport całej
jednostki montażowej, należy również uwzględnić wskazówki dotyczące dalszego transportu [►Sekcja 4.6, Strona 28].

UWAGA
Uszkodzenia urządzenia
Ze względu na nieodpowiednie opakowanie podczas transportu może
dojść do uszkodzeń urządzenia.
► Wybrać właściwe opakowanie transportowe do transportu w stanie zamontowanym.
► Zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
► Uniemożliwić przedostawanie się wody deszczowej.
► Zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza bez powstawania skroplin.

6.2 Kontrole działania
Po montażu wskaźnika poziomu oleju sprawdzić:
▪ Czy wszystkie przyłącza są szczelne?
▪ Czy bagnetowy pierścień zamykający wziernika jest tak zamknięty na stałe [►Sekcja 5.4.2.8, Strona 61], że w całości uszczelnia urządzenie?
▪ Czy wskazywany jest prawidłowy poziom oleju?
Jeśli olej wycieka, należy wykonać poniższe czynności:
1. Poziom oleju w konserwatorze oleju obniżyć w taki sposób, aby podczas
usuwania wskaźnika poziomu oleju z kołnierza konserwatora oleju nie wyciekał olej.
2. Zdjąć wskaźnik poziomu oleju.
3. Wyjąć kołnierz i uszczelkę kołnierzową oraz wyczyścić lub wymienić w razie potrzeby. Uwzględnić informacje w punktach „Sprawdzanie
kołnierzy” [►Sekcja 5.1.4, Strona 33] i „Wymaganie dotyczące
uszczelki” [►Sekcja 5.1.5, Strona 35].
4. Włożyć nową uszczelkę.
5. Zamocować wskaźnik poziomu oleju na konserwatorze oleju [►Sekcja
5.3, Strona 42].
6. Ponownie wlać olej do konserwatora oleju.
ð Wskazówka wskaźnika poziomu oleju porusza się.
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Prawidłowe działanie styków głównych można sprawdzić przez próbę obniżania:
1. poziom napełnienia konserwatora oleju ustawić na znacznik temperatury
napełniania i sprawdzić.
2. Konserwator oleju napełnić dalej do znacznika MAKS. i sprawdzić.
3. Obniżyć poziom napełnienia do znacznika MIN. i sprawdzić.
ð Wskazówka wskazuje dokładny poziom napełnienia na każdym znaczniku
przełączającym.
Jeśli wymienione działania okażą się niewystarczające, należy
skontaktować się z Messko GmbH.

► Po skutecznym sprawdzeniu działania przywrócić prawidłowy poziom napełnienia.
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7 Konserwacja, przeglądy i utrzymanie
Urządzenie nie wymaga konserwacji. Podczas okazyjnych kontroli wzrokowych transformatora urządzenie można sprawdzać i czyścić w poniższy sposób:
1. Obudowę urządzenia czyścić suchą szmatką.
2. Upewnić się, że elementy wyrównujący ciśnienie nie jest zabrudzony i nie
ma na nim osadów, patrz Napowietrznik [►Sekcja 3.3, Strona 20].
3. Sprawdzić stan zewnętrzny urządzenia pod kątem uszkodzeń.
Sprawdzenie punktów łączeniowych

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Urządzenie wolno otwierać tylko po wcześniejszym odłączeniu
go od napięcia. Napięcia można włączać dopiero wtedy, gdy
urządzenie zostało prawidłowo podłączone i ponownie zamknięte.
Funkcje przełączników można sprawdzić względem oporu sprzęgła magnetycznego, przesuwając wskazówkę ręcznie:
1. otworzyć urządzenie [►Sekcja 5.4.2.1, Strona 56] i rozłożyć osłonę.
2. Przesunąć wskazówkę ręką nad właściwy punkt przełączania.
3. Sprawdzić sygnał elektryczny multimetrem z ustawieniem „Pomiar ciągły”.
ð Przynależny przełącznik musi się zatrzasnąć słyszalnie.
4. Złożyć osłonę i zamknąć urządzenie [►Sekcja 5.4.2.8, Strona 61].
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8 Utylizacja
Należy przestrzegać krajowych przepisów utylizacji w danym kraju użytkowania.
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9 Parametry techniczne
9.1 Warunki środowiskowe
Dozwolone warunki otoczenia
Miejsce zastosowania

Wewnątrz i na zewnątrz, odporne na klimat tropikalny

Temperatura robocza

–40...+70°C

Temperatura składo- –50...+80°C
wania
Wilgotność względna Bez zaparowania do 80%
Napowietrznik

Element wyrównujący ciśnienie w elemencie wskazującym
do zapobiegania powstawania skroplin

Wysokość stosowania

do 2000 m m n.p.m.

Stopień ochrony

IP55 wg IEC 60529

Klasa ochrony

1

Kategoria przepięć

II

Stopień zanieczyszczenia

2 (w zamkniętej obudowie)

Gęstość oleju

Minimalna dozwolona gęstość oleju przy maksymalnej temperaturze roboczej: 760 kg/m3

9.2 Przyłącze elektryczne
9.2.1 Łącznik miniaturowy
Łącznik miniaturowy

Dowolne ustawianie

Ustawienie na stałe
(wariant F)

Liczba

1…3

1…3
ustawienie tylko fabryczne

Obszar wskazań

Zależy od konfiguracji urządzenia
Standard: MAKS....+20°C...MIN
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Łącznik miniaturowy

Dowolne ustawianie

Punkty łączeniowe

Zależy od konfiguracji urządzenia

(w zależności od zamówienia)

Standard: 5° przed MIN, 5° przez MAKS.

Najmniejszy odstęp między
łącznikami miniaturowymi:
10°

Ustawienie na stałe
(wariant F)

–

Funkcja przełączania:

NO: poziom napełnienia rosnący lub opadający

Styk przełączny do poziomu napełnienia

NC: poziom napełnienia opadający lub rosnący

Napięcie izolacji
Materiał styków

2,5 kV AC; wszystkie styki do ziemi
Stop srebra (AgNi10)
Możliwe styki pozłacane, jeśli załączany prąd zostanie
ograniczony do 100 mA

Obciążalność styków
patrz tabela „Obciążalność styków dla dowolnie ustawianych łączników miniaturowych”

AC: 250 V / 15 A / cosφ = 1
(w przypadku wtyku MIL:
250 V / maks. 13 A)
DC: 250 V / 0,25 A / bez indukcji; 12 V / 5 A / bez indukcji

Wyłącznik instalacyjny
– prąd znamionowy
– charakterystyka załączania
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Obciążalność styków (moc łączeniowa) dla dowolnie ustawianych
łączników miniaturowych
Kategoria użytkowa wg
IEC 60947‑5‑1

Pomiar / tryb znamionowy
UN

IN

AC-12

Sterowanie obciążeniem omowym i obciążeniem półprzewodnika z rozłączeniem przez transoptor

230 V

5A

AC-15

Sterowanie obciążeniem elektromagnetycznym przy napięciu przemiennym

230 V

0,26 A

120 V

0,5 A

24 V

2A

Sterowanie obciążeniem omowym i obciążeniem półprzewodnika z rozłączeniem przez transoptor

120 V

0,4 A

220 V

0,2 A

Sterowanie elektromagnesami przy napięciu stałym

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 Możliwości przyłączeniowe
Standardowy przepust kablowy
M25x1,5 mosiądz niklowany
Zakres mocowania 9...20 mm

Rysunek 44: Standardowy przepust kablowy

1 Króciec pośredni, rozmiar klucza
30

2 Pierścień dociskowy

3 Uniwersalny pierścień uszczelniający, NBR

4 Pierścień dociskowy

5 Podkładka pyłoszczelna

6 Śruba dociskowa, rozmiar klucza
28
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Przepust kablowy WADI (wodoszczelny; opcjonalnie)

Rysunek 45: Przepust kablowy WADI; materiał: mosiądz niklowany, zakres mocowania
13...20 mm

Przepust kablowy Offshore (opcjonalnie)

Rysunek 46: Przepust kablowy Offshore (stal szlachetna); materiał: stal szlachetna (V4A), zakres mocowania 9...17 mm
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Połączenie śrubowe 1/2″-NPT (opcjonalnie)

Rysunek 47: Króciec przyłączeniowy do połączenia śrubowego NPT; materiał: mosiądz niklowany

Wtyk ANSI (opcjonalnie)
Kabel przyłącza do gniazda ANSI nie znajduje się w zakresie dostawy; zamawiany
oddzielnie

Rysunek 48: Wtyk ANSI na urządzeniu (z lewej); kabel przyłącza do gniazda ANSI (z prawej)

PIN

Kolor

Zacisk

1

czarny

12

2

czerwony

3

niebieski
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PIN

Kolor

Zacisk

4

pomarańczowy

22

11

5

żółty

21

14

6

brązowy

24
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PIN

Kolor

Zacisk

PIN

Dodatkowo do 3 łączników miniaturowych (dłuższa listwa zaciskowa; te kolory mogą być inne w zależności od
konfiguracji):

Kolor

Zacisk

7

czerwono-czarny

32

8

niebiesko-czarny

31

9

pomarańczowoczarny

34

Rysunek 49: Listwa zaciskowa do 2 łączników miniaturowych z przyporządkowaniem pinów
(przykład)

9.3 Wymiary i masa
MESSKO® MTO
Obudowa elementu
wskazującego

Ø 173 mm [Ø 6,81″]; wysokość 213 mm [8,39″]; głębokość 81 mm [3,19″]
Wysokość z MESSKO® TT30 (opcjonalnie): 322 mm
[12,68″]

Masa

3,7 kg
Z MESSKO® TT30 (opcjonalnie): 4,4 kg

Więcej informacji i szczegółów na temat wariantów MTO podano w załącznikach [►Sekcja 10, Strona 83].
9.3.1 Wymiary (promieniowy ruch pływaka)
Wersja standardowa
Przykład z przepustem kablowym MESSKO® TT30 — patrz rysunek
SED_6372954_000.
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Wersja nachylona
Wymiary montażowe dla możliwych nachyleń, z MESSKO® TT30, patrz rysunek SED_6373168_000.
Przykład z połączeniem śrubowym NPT i nachyleniem α = 45°, patrz rysunek SED_6373523_000.
9.3.2 Wymiary (osiowy ruch pływaka)
MESSKO® MTO-ST160 z osiowym ruchem pływaka, patrz rysunek
SED_6371560_000.
9.3.3 Pływak
Podane wartości mogą się różnić w zależności od konfiguracji wskaźnika poziomu oleju.

5972470/01 PL

75

9 Parametry techniczne
9.3.3.1 Pływak do ruchu promieniowego
Konstrukcja

Wychylenie A

Nachylenie α
(w zależności
od zamówienia)

Prosty:
Standardowy

59 mm; 100 mm

Standardowy

150 mm; 274 mm

–

Maks. 350 mm

Wygięty:
15°; 30°;45°

Maks. 350 mm

Długość pływaka

Wymiary

Standardowy

680 mm; 800 mm
Maks. 1000 mm
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9.3.3.2 Pływak do ruchu osiowego
Konstrukcja

Wychylenie A

Prosty:
Standardowy

5972470/01 PL

69 mm lub 268 mm
Maks. 350 mm
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9 Parametry techniczne
Wykonania pływaka
Wykonanie pływaka wynika z układu konserwatora oleju:
Pozycja zabudowy

Worek oddychający

Wersja pływaka

Pionowy:
Nie ma

▪ Pływak 1-rolkowy
(L ≤ 1000 mm)

Pionowy:
Jest
▪ Pływak 2-rolkowy
(L ≤ 1000 mm)

Wygięty:
Jest
▪ Pływak 4-rolkowy
(L > 1000 mm, maks. 2500 mm)

Skośny od dołu:
Jest
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9.3.3.3 Pozycje zabudowy MTO osiowego
MTO osiowy, opcja 1 bez worka oddychającego

Rysunek 50: Opcja 1 bez worka oddychającego, z przynależnym pływakiem

A Wychylenie

SL Długość pływaka do wychylenia

H Wysokość montażowa, w zależności od długości pływaka

L = SL + 1/2 średnicy korpusu pływaka

5972470/01 PL
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MTO osiowy, opcja 2 i 3, z workiem oddychającym

Rysunek 51: Opcja 2 z montażem pionowym; opcja 3 z montażem zaokrąglonym; pływak —
patrz również opcja 4

A Wychylenie
H Wysokość montażowa, w zależności od pozycji zabudowy

80

SL Długość pływaka do wychylenia
* Worek oddychający
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9 Parametry techniczne
MTO osiowy, opcja 4, z workiem oddychającym i pływakiem

Rysunek 52: Opcja 4 z montażem skośnym od dołu; pływak do opcji 2, 3, 4

A Wychylenie
H Wysokość montażowa, w zależności od pozycji zabudowy

5972470/01 PL

SL Długość pływaka do wychylenia
* Worek oddychający
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9 Parametry techniczne
9.3.3.4 Inne typy pływaka

Rysunek 53: Typy pływaka

1 Pływak RM (drążek: mosiądz)

MTOST160RM

Do promieniowego i osiowego

2 Pływak sześcienny (drążek: aluminium)

MTO-ST160

Do promieniowego

3 Pływak cylindryczny (drążek: alu- MTO-ST160
minium)
(TT)
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Do promieniowego wygiętego 15° / 30° / 45°
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10 Załączniki
Patrz poniższe strony:
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DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

80
3.15"

5°

45
1.77"
120
4.72"
~198 [7.79"]

30
1.18"

8,5 .33"

Z

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160TT
RADIAL DESIGN, TT30-BOX

O 173 6.81"
179 7.04"

70°
)

Z
Ausladung /
DISTANCE TUBE
LENGTH

22 .87"
306
12.04"

ax .

31
O 1.22"

A (m
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)
70°

DOCUMENT NO.
SED 6372954 000 00
CHANGE NO.
SCALE
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°
)

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2018
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

)
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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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"

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2019
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

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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