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1 Introdução
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento
e de monitorá-lo.
O público-alvo desta documentação técnica é exclusivamente o pessoal
técnico autorizado e especialmente treinado.

1.1 Fabricante
O fabricante do produto é:
Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemanha
Telefone: +49 6171 6398-0
E-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
Se necessário, é possível receber mais informações sobre o produto e
novas edições desta documentação técnica através desse endereço.

1.2 Integridade
Esta documentação técnica é completa somente quando acompanhada dos
documentos complementares.
Os seguintes documentos aplicam-se a este produto:
▪ Instruções de serviço
▪ Certificado de fábrica

1.3 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.
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1.4 Convenções de representação
Este parágrafo contém um resumo dos símbolos e realces de texto
utilizados.
1.4.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da seguinte forma.
1.4.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem
respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos
dentro desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas
de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

ADVERTÊNCIA
Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.
► Medida
► Medida
1.4.1.2 Advertência incorporada
Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte
dentro de uma seção. Estes avisos de advertência são válidos para
unidades de informação menores que os avisos de advertência específicos
a seções. As notas de advertência integradas são estruturadas conforme o
seguinte modelo:
PERIGO! Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.

5972470/01 PT
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1.4.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
As seguintes palavras de sinalização são utilizadas:
Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO

Indica uma situação perigosa que causa a morte ou ferimentos
graves se não for evitada.

ADVERTÊNCI Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou
A
ferimentos graves se não for evitada.
CUIDADO

Indica uma situação perigosa que pode causar ferimentos se não
for evitada.

ATENÇÃO

Indica medidas para evitar danos materiais.

Tabela 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência

O alerta para os perigos é feito com pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis

8
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Pictograma

Significado
Advertência do perigo de queda

Advertência de área quente

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.4.2 Sistema de informação
As informações têm como objetivo simplificar e melhorar o entendimento de
determinados processos. Nesta documentação técnica, as informações são
estruturadas segundo o seguinte modelo:
Informações importantes

1.4.3 Conceito de manuseio
Esta documentação técnica contém informações sobre procedimentos de
um só passo e de vários passos.
Informações sobre procedimentos de um só passo
As informações sobre procedimentos de um só passo de trabalho são
estruturadas de acordo com o seguinte modelo:
Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
► Passo 1 de 1.
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).

5972470/01 PT
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Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:
Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
1. Passo 1
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
2. Passo 2
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).
1.4.4 Convenções tipográficas
Nesta documentação técnica são utilizadas as seguintes convenções
tipográficas:
Convenção tipográfica

Utilização

Exemplo

MAIÚSCULAS

Elementos de comando,
interruptores

ON/OFF

[Parênteses]

Teclado de PC

[Ctrl] + [Alt]

Negrito

Elementos de comando
Software

Pressionar o botão
Avançar

…>…>…

Caminhos de menu

Parâmetros > Parâmetros
de regulagem

Itálico

Mensagens de sistema,
Alarme Monitoramento de
mensagens de erro, sinais funcionamento disparado

[► Número da página].

Referência cruzada

[► 41].

Tabela 3: Convenções tipográficas
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2 Segurança
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento
e de monitorá-lo.
▪ Leia esta documentação técnica com atenção para conhecer bem o
produto.
▪ Esta documentação técnica é parte integrante do produto.
▪ Leia e observe especialmente as informações deste capítulo.
▪ Observe os avisos de advertência nesta documentação técnica para
evitar perigos relacionados ao funcionamento.
▪ O produto foi fabricado com a tecnologia mais avançada disponível. No
entanto, a utilização indevida pode acarretar perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

2.1 Utilização apropriada
O indicador de nível de óleo mostra o nível do óleo do conservador de óleo
do transformador. O produto é destinado exclusivamente à utilização em
grandes instalações industriais permanentes e equipamentos de energia
elétrica. Com a utilização apropriada do produto e respeito aos requisitos e
condições mencionadas nesta documentação técnica, assim como às
advertências contidas nesta documentação técnica e afixadas no produto,
não há nenhum perigo de ferimentos, danos materiais nem ambientais. Isso
se aplica a toda a vida útil, desde a entrega, passando pela montagem e
operação, e terminando na desmontagem e eliminação.
As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto exclusivamente para o transformador referente ao
pedido.
▪ Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de
entrega acordadas e os dados técnicos.
▪ Todos os trabalhos necessários devem ser executados somente por
pessoal qualificado.
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente
para o fim previsto e de acordo com as determinações desta
documentação técnica.

5972470/01 PT
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2 Segurança
2.2 Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o respectivo responsável pelo transporte, montagem, operação,
conservação e eliminação do produto ou de peças do produto deve
observar o seguinte:
Equipamento de proteção pessoal
O uso de roupas frouxas ou não adequadas aumenta o perigo de captura ou
enrolamento em partes rotativas e o perigo de que enganchem em partes
salientes. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Usar todos os aparelhos e os equipamentos de proteção pessoal
necessários para as respectivas atividades, por exemplo capacete, botas
de segurança, etc. Observar a seção “Equipamento de proteção
pessoal” [►Parágrafo 2.4, Página 15].
▪ Nunca usar equipamento de proteção pessoal danificado.
▪ Nunca usar anéis, correntes nem adornos semelhantes.
▪ No caso de cabelos compridos, usar touca.
Área de trabalho
Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.
Grau de impurezas
Umidade, poeira, suor ou outras impurezas condutoras de eletricidade
podem causar falhas no funcionamento do aparelho. Para garantir o grau de
impurezas II, observe o seguinte:
▪ Utilizar luvas para montagem.
▪ Quando o aparelho estiver aberto, impedir a entrada de sujeira ou de
umidade.
▪ Fechar o aparelho após a montagem.

12
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Proteção contra explosão
Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem
causar explosões graves e incêndios.
▪ Não montar nem operar o produto em áreas sujeitas a explosões.
Sinalizações de segurança
As placas informativas de advertência e as placas informativas de
segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte
integrante importante do conceito de segurança. As sinalizações de
segurança são apresentadas e descritas no capítulo ”Descrição do produto”.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e
legíveis.
▪ Substituir as sinalizações de segurança danificadas ou não mais
disponíveis.
Condições ambientais
Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados
técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas
ao local de montagem.
Modificações e adaptações
Modificações ao produto não permitidas ou não apropriadas poderão causar
danos pessoais, danos materiais e falhas no funcionamento.
▪ Alterar o produto somente após consultar a Messko GmbH.
Peças de reposição
Peças de reposição não aprovadas pela Messko GmbH podem causar
danos pessoais e danos materiais ao produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante
▪ Entrar em contato com a Messko GmbH.

5972470/01 PT
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Trabalhos na operação
O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de
funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu
funcionamento correto.
▪ Executar com regularidade os trabalhos de inspeção descritos nesta
documentação técnica.

2.3 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento,
operação e inspeção deve verificar se o pessoal tem qualificação suficiente.
Eletricista qualificado
O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua
formação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e
disposições. Além disso, o eletricista qualificado tem as seguintes aptidões:
▪ O eletricista qualificado detecta por conta própria os possíveis perigos e é
capaz de evitá-los.
▪ O eletricista qualificado é capaz de realizar trabalhos na instalação
elétrica.
▪ O eletricista qualificado tem formação especializada no campo de
trabalho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação
vigente para a prevenção de acidentes.
Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um
comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e
medidas de proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha
exclusivamente sob a direção e supervisão de um eletricista qualificado.
Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.

14
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Serviço técnico
Recomendamos com ênfase que todos reparos e reequipamentos sejam
executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo fica garantida a
execução profissional de todos os trabalhos. Se um reparo não for realizado
pela nossa assistência técnica, é preciso que o pessoal encarregado tenha
sido instruído e autorizado pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha
Telefone: +49 941 4090-0
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipamento de proteção pessoal
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção pessoal ao trabalhar para
minimizar os riscos à saúde.
▪ Durante o trabalho sempre devem ser utilizados os equipamentos de
proteção específicos para cada atividade.
▪ Nunca usar equipamento de proteção danificado.
▪ Na área de trabalho, devem ser seguidas as informações disponíveis
relativas a equipamentos de proteção.

5972470/01 PT
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2 Segurança
Equipamento de proteção que deve sempre ser usado
Roupa de proteção de trabalho
Roupa de trabalho justa ao corpo com
resistência mínima a rasgos, com mangas justas
e sem partes suspensas. A roupa de trabalho
destina-se principalmente a evitar que o
trabalhador seja agarrado por peças móveis.
Calçados de segurança
Para proteção contra peças pesadas que
possam cair e contra escorregões em pisos
escorregadios.

Equipamento de proteção especial sob condições ambientais
excepcionais
Óculos de proteção
Para proteger os olhos de partículas lançadas
ao ar e jatos de líquidos.

Protetor facial
Para proteção do rosto de partículas lançadas
ao ar e jatos de líquidos ou outras substâncias
perigosas.
Capacete de proteção
Para proteção contra peças e materiais que
possam cair ou partículas lançadas ao ar.

16
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Proteção auricular
Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção
Para a proteção contra perigos mecânicos,
térmicos e elétricos.

5972470/01 PT
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3 Descrição do produto
Neste capítulo pode ser encontrada uma visão geral da estrutura e modo de
funcionamento do produto.

3.1 Material fornecido
O produto é embalado com proteção contra umidade e fornecido da
seguinte maneira:
▪ Indicador de nível de óleo com conversor de sinal TT30 (opcional)
▪ Flutuador com a respectiva barra (embalado separadamente se o
comprimento > 400 mm, caso contrário, incluído na mesma embalagem
do MTO)
▪ Instruções de serviço
▪ Cabo de conexão com soquete (opcional; ANSI ou Military)
Observe o seguinte:
▪ Verificar se o material está completo, de acordo com os documentos de
expedição
▪ Armazenar as peças em local seco até a instalação
▪ Deixar o produto embalado no envoltório protetor e retirá-lo da
embalagem apenas imediatamente antes da montagem

3.2 Descrição do funcionamento
O indicador de nível de óleo mostra, por meio de um flutuador, o nível do
óleo do conservador de óleo do transformador. O monitoramento do nível de
óleo do conservador de óleo ajuda a evitar erros de operação, como, por
exemplo, ao abastecer o transformador. Com microinterruptores, que
podem ser adquiridos como opcionais, e transmissão remota de valores de
medição, é possível monitorar o nível do conservador de óleo também de
forma elétrica.
O indicador de nível de óleo é composto de um mostrador e um transmissor
montados juntos, mas separáveis. Um acoplamento magnético transmite o
movimento do eixo do flutuador para o eixo do mostrador no mostrador.

18
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3 Descrição do produto

Figura 1: Visão geral do funcionamento

1 Indicador de nível de óleo no
conservador de óleo

2 Indicador de nível de óleo

3 Sinais elétricos de comutação
(microinterruptores, opcionais)

4 Variante com conversor de sinal
TT30 (opcional)

5 Mostrador eletrônico

6 SCADA

5972470/01 PT
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3 Descrição do produto
3.3 Estrutura
Dependendo da encomenda, o indicador de nível de óleo dispõe de um
prensa-cabos, uma união roscada NPT, um conector ANSI ou um conector
MIL.
Variante padrão com prensa-cabos
O prensa-cabos M25x1,5 pode ser obtido como opcional em outros
modelos, por exemplo, WADI (à prova de água) ou offshore.

Figura 2: Variante padrão com prensa-cabos

20

1 Ponteiro

2 Placa de cobertura

3 Anel de fecho tipo baioneta com
chapa de inspeção e vedação de
borracha

4 Prensa-cabos (opcionalmente com
conector)

5 Conversor de sinal
MESSKO® TT30 (opcional)

6 Transmissor

7 Mostrador

8 Microinterruptor (opcional)

5972470/01 PT

3 Descrição do produto
Variante com união roscada 1/2"-NPT

Figura 3: União roscada NPT, com tampão como segurança de transporte

Variante com conector

Figura 4: Conector ANSI (esquerda), conector MIL (direita)

5972470/01 PT
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3 Descrição do produto
Ventilação
O indicador de nível de óleo dispõe de um elemento de compensação de
pressão para evitar a formação de água de condensação no interior do
aparelho.

Figura 5: Elemento de compensação de pressão

3.4 Modelos
O indicador de nível de óleo pode ser equipado com o seguinte:
▪ Sem microinterruptor
▪ Com microinterruptores com ajuste fixo
– No máximo são instalados três microinterruptores de modo fixo
– Os microinterruptores com ajuste fixo instalados são fixados de fábrica
e não pode ser reajustados posteriormente.
▪ Com microinterruptores ajustáveis
– Máximo de três microinterruptores em toda a escala, livremente
ajustáveis.
– Os microinterruptores podem ser reconhecidos pelos triângulos
coloridos (vermelho e azul) na borda do mostrador.
▪ Dependendo da estrutura do conservador de óleo, estão disponíveis
modelos do indicador de nível de óleo com movimento do flutuador em
direção radial ou axial.
▪ Para melhorar a visibilidade de leitura, o indicador de nível de óleo está
disponível para as posições de montagem vertical ou inclinada (com
ângulo de inclinação de 15°, 30° ou 45°).

22
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Modelo

Local de
montagem

Microinterruptor

Movimento
do
flutuador

MTO-ST160

Vertical

Máximo de 3, ajustáveis

Radial

Vertical

Máximo de 3, com ajuste
fixo

Radial

Inclinado

Máximo de 3, ajustáveis

Radial

Inclinado

Máximo de 3, com ajuste
fixo

Radial

Vertical ou
inclinado

Máximo de 3, ajustáveis

Axial

Vertical ou
inclinado

Máximo de 3, com ajuste
fixo

Axial

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*
MTO-STF160G
MTO-STF160GTT*
*) MESSKO® TT30

5972470/01 PT

Esse indicador de nível de óleo é equipado também com
um sensor e um conversor de sinal que converte o valor do
ângulo do indicador de nível de óleo em um sinal elétrico
(4...20 mA). Para obter mais informações, leia as instruções
de serviço do conversor de sinal MESSKO® TT30.
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3 Descrição do produto
3.4.1 Movimento radial do flutuador
Os indicadores de nível de óleo com movimento do flutuador na direção
radial podem ser montados em flanges retos ou em ângulo. A inclinação do
indicador de nível de óleo serve para melhorar a legibilidade dos valores
indicados.

Figura 6: Montagem com inclinação α = 0° (esquerda) e exemplo de inclinação α = 45° (direita)

1 Inclinação de α (valores possíveis:
0°, 15°, 30°, 45°)

2 Tampa do conservador de óleo

3 Indicador de nível de óleo
inclinado

4 MESSKO® TT30 (opcional)

3.4.2 Movimento axial do flutuador
Os indicadores de nível de óleo com movimento do flutuador na direção
axial são destinados a condições especiais:
▪ Em conservadores de óleo com bolsa de borracha.
▪ Em conservadores de óleo estreitos ou chatos, em que é possível apenas
um movimento muito restrito do flutuador.
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3 Descrição do produto
O movimento do flutuador é transmitido ao mostrador por meio de uma
engrenagem no transmissor com relação de 1:1, 1:2, 1:3 ou 1:4.

Figura 7: Movimento axial do flutuador com bolsa de borracha

1 Mostrador

2 Transmissor

3 Conservador de óleo

4 Barra do flutuador

5 Flutuador (1, 2 ou 4 rolos)

6 Bolsa de borracha

7 Saliência

α Inclinação 0°...45°

3.5 Sinalizações de segurança

Figura 8: Sinalizações de segurança/pictogramas

1 Conexão do condutor de proteção

5972470/01 PT

2 Observar a documentação
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3 Descrição do produto
3.6 Placa de características

Figura 9: Placa de características
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
4.1 Utilização
A embalagem tem a finalidade de proteger o produto embalado durante o
transporte, carga, descarga e durante os períodos de armazenamento para
que esse não sofra nenhum dano. A embalagem deve proteger o produto
contra os efeitos normais de transporte como vibrações, golpes, umidade
(chuva, neve, água de condensação).
A embalagem impede também uma mudança de posição indesejada do
material embalado dentro da embalagem.

4.2 Aceitação, montagem e fabricação
O material é acondicionado em uma embalagem feita com uma caixa de
papelão resistente ou em uma caixa de madeira resistente. Essas
embalagens garantem que o envio do produto na posição de transporte
prevista de seja seguro e que nenhuma das peças toque a área de carga do
meio de transporte ou no piso após o descarregamento.
O material embalado é estabilizado dentro da caixa ou da caixa de madeira
para impedir alterações de posição indesejadas e protegido contra
vibrações por meio de divisórias.

4.3 Marcações
A embalagem contém instruções para o transporte seguro e a
armazenagem adequada. Para o envio de produtos não perigosos, aplicamse os seguintes símbolos. Estes símbolos devem ser sempre observados.

Proteger contra Este lado para
a umidade
cima

Frágil

Suspender por
aqui

Centro de
gravidade

Tabela 4: Símbolos válidos para o envio

4.4 Transporte, recebimento e tratamento de envios
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para evitar possíveis danos, devem-se evitar quedas,
inclinações, tombos e golpes.
5972470/01 PT
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
Caso uma embalagem tombe ou caia livremente, ocorrem danos
independentemente do peso.
Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve
verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo
As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso às caixas de papelão ou à embalagem de transporte por
todos os seus lados.
Danos visíveis
Se, no recebimento do envio, forem constatados danos externos causados
pelo transporte, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente nos documentos de expedição os danos
causados pelo transporte constatados e exija a assinatura do responsável
pela entrega.
▪ No caso de danos graves, perda total e altos custos de reparação, entre
em contato imediatamente com o setor de vendas da Messko GmbH e
com a seguradora responsável.
▪ Após a constatação do dano, não altere o seu estado e mantenha o
material de embalagem até que tenha sido decidida a realização uma
vistoria por parte da empresa de transporte ou da seguradora.
▪ Registre no local o dano com as empresas de transporte responsáveis.
Isso é indispensável para um pedido de indenização!
▪ Se possível, fotografe os danos na embalagem e no produto. Isso
também se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela
infiltração de umidade (chuva, neve, água de condensação).
▪ Não deixe de verificar também a vedação da embalagem.
Danos ocultos
No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), faça o seguinte:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido
possível por telefone e por escrito para responsabilizá-lo e prepare uma
descrição dos danos.
▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.
28
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de
transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma
solicitação de indenização dessa natureza terá chances de sucesso
somente se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.5 Armazenagem de material enviado
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Armazenar o produto e os acessórios na embalagem original até a
montagem.
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (chuva, alagamentos,
água de degelo de neve e gelo), sujeira, animais nocivos como
ratazanas, ratos, cupins, etc. e contra o acesso não autorizado.
▪ Apoiar as caixas de papelão e de madeira sobre paletes, caibros ou ripas
para protegê-las contra a umidade do piso e proporcionar melhor
ventilação.
▪ Garantir que a base de sustentação tenha capacidade de carga
suficiente.
▪ Manter as vias de acesso livres.
▪ Verificar o material armazenado em intervalos regulares, especialmente
após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.

4.6 Transporte subsequente
Durante os transportes subsequentes, use a embalagem original do
produto.
Ao transportar o produto no estado montado para o local definitivo, observe
as seguintes instruções para proteger o produto contra danos mecânicos
por ação externa.
Requisito da embalagem de transporte
▪ Selecionar a embalagem de acordo com a duração do transporte ou
duração de armazenamento considerando as condições climáticas.
▪ A embalagem deverá oferecer proteção ao produto contra vibrações ou
golpes durante o transporte.

5972470/01 PT
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
▪ A embalagem deverá oferecer proteção ao produto contra umidade
causada por chuva, neve ou água de condensação.
▪ A embalagem deverá oferecer circulação de ar suficiente para evitar a
formação de água de condensação.
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5 Montagem
Este capítulo descreve a montagem e a conexão elétrica do indicador de
nível de óleo.

PERIGO
Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica durante a montagem do
aparelho.
► Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
► Proteger o transformador contra religamento.
► Certificar-se de que não há tensão.
► Ligar à terra e em curto-circuito todos os terminais do transformador
(cabos de ligação à terra, secionadores de terra).
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.

ADVERTÊNCIA
Choque elétrico!
O aparelho pode ser ligado apenas a circuitos com tensão
baixa ou apenas a circuitos com tensão extra baixa. Não são
permitidas tensões mistas.

AVISO
Danos ao aparelho!
A descarga eletrostática pode causar danos ao aparelho.
► Tomar precauções para evitar o carregamento eletrostático de
superfícies de trabalho e do pessoal.
Evitar a montagem de componentes de variantes diferentes
Em função de vários fatores (por exemplo, o meio de refrigeração utilizado,
o design do flange), existem diferentes variantes do indicador de nível de
óleo.
O mostrador e o transmissor são ajustados de fábrica, um em
função do outro, e têm números de série idênticos. Monte
apenas transmissores com indicadores se tiverem números
de série idênticos.

5972470/01 PT
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Figura 10: Número de série idênticos (exemplo) na placa de características do mostrador e do
transmissor

AVISO
Diferença de indicação
Se transmissores e indicadores com números de série diferentes forem
montados entre si, as tolerâncias do estado de nível completo indicadas
podem ser prejudicadas.
► Monte o mostrador com o transmissor apenas se ambos forem
destinados à mesma variante (por exemplo, para movimento axial do
flutuador com engrenagem 1:1 e área de indicação MIN...
+25 °C...MAX).
► Verifique o funcionamento correto por meio de uma sonda de imersão
[►Parágrafo 6.2, Página 66].

5.1 Preparação
Observe as seguintes instruções para montagem e para a conexão elétrica.
5.1.1 Compatibilidade eletromagnética
O aparelho foi desenvolvido em conformidade com as normas de EMC
aplicáveis. Para que as exigências das normas de EMC sejam mantidas,
devem ser observados os pontos indicados a seguir.
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5.1.1.1 Exigência relativa ao cabeamento do local de montagem
Ao escolher o local de montagem, observe o seguinte:
▪ A proteção contra sobretensão da instalação deve ser eficaz.
▪ A ligação à terra da instalação de corresponder aos regulamentos
técnicos.
▪ Peças separadas da instalação devem ser ligadas através de uma
compensação de potencial.
5.1.1.2 Exigência relativa ao cabeamento do local de operação
Durante o cabeamento do local de operação, observe o seguinte:
▪ Não acondicionar, no mesmo canal de cabos, condutores propensos a
causar interferência (por exemplo, condutores de alimentação) ou
condutores sensíveis a interferência (por exemplo, condutores de sinal).
▪ Manter uma distância maior que 100 mm (3.94“) entre as linhas que
geram interferência e linhas sensíveis a interferência.

Figura 11: Acondicionamento de cabos recomendado

1 Canal de cabos para condutores
propensos a causar interferência

3 Canal de cabos para condutores
sensíveis a interferência

2 Condutor propenso a causar
interferência (por exemplo,
condutor de alimentação)

4 Condutor sensível a interferência
(por exemplo, condutor de sinal)

5972470/01 PT
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▪ Nunca conectar o aparelho a um condutor principal com vários fios.
▪ Utilizar um cabo blindado para o transmissor do sinal analógico.
5.1.2 Proteger circuitos de corrente de rede
É possível conectar o aparelho apenas a circuitos que disponham de um
dispositivo de proteção contra sobrecorrente e de um seccionador externo
de rede de todos os polos para que o sistema possa ser totalmente
desligado da energia elétrica em caso de necessidade (serviço,
manutenção, etc.).
Os dispositivos apropriados podem ser seccionadores em conformidade
com IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (por exemplo, disjuntor de potência). Ao
selecionar a chave seccionadora devem ser observadas as características
de cada circuito (tensão, correntes máximas). Além disso, observe o
seguinte:
▪ O seccionador deve ser de fácil acesso para o usuário.
▪ O seccionador deve ser identificado com relação ao aparelho e aos
circuitos que devem ser seccionados.
▪ O seccionador não pode ser um componente da linha de rede.
▪ O seccionador não pode interromper o condutor de proteção principal.
Disjuntor
É necessário proteger circuitos de corrente de rede (tensão de alimentação,
contatos de comutação) com um disjuntor. O disjuntor de potência deve ter
as seguintes características:
Microinterruptor
Disjuntor

Livremente ajustável

Ajustado de modo fixo

6A

16 A

C

C

– Corrente estipulada
– Característica do
disparador

Seção transversal do condutor
Para os circuitos de corrente de rede, utilize uma seção transversal do
condutor correspondente ao disjuntor escolhido, no entanto, com 1,5 mm2
(AWG 16) no mínimo.
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5 Montagem
5.1.3 Cabos recomendados
Durante o cabeamento do aparelho, observe a seguinte recomendação da
Messko GmbH.
ADVERTÊNCIA! O MESSKO® MTO pode ser ligado apenas a circuitos
com tensão baixa ou apenas a circuitos com tensão extra baixa. Não são
permitidas tensões mistas.
Todos cabos utilizados devem ser de difícil combustão de acordo com as
normas IEC 60332-1-2 ou UL 2556 VW-1.
AVISO! Os condutores de conexão devem ter uma resistência térmica
mínima de 90 °C (temperatura ambiente máx. 70 °C somada ao
aquecimento próprio do aparelho 20 K).
Cabo

Terminais

Seção transversal/diâmetro do
cabo

Fios para o relé (contato
changeover)

12, 11, 14, 22, 21,
24

0,25...2,5 mm²

Condutor de proteção

PE

≧ todos os demais fios

Condutor de proteção
situado externamente ao
MTO com conector

–

≧ todos os demais fios

Cabo de conexão, em
função do tipo de prensacabos

–

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

Para MTO-TT: ver instruções de serviço do conversor de sinal MESSKO® TT30

5.1.4 Verificar o flange

AVISO
Danos aos flanges!
Um vão causado por desnível ou impurezas entre os flanges poderá
causar danos aos flanges.
► Observar as informações sobre as exigências relativas aos flanges.
► Apertar os parafusos com 10% do torque nominal com cuidado para
que não haja nenhum vão nos flanges.
► Se houver um vão, reparar o flange do conservador de óleo que
apresentar o vão ou, se necessário, remover e soldar novamente para
eliminar o vão.
5972470/01 PT
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Figura 12: Verificar o alinhamento e o vão do contraflange

Exigências relativas aos flanges
▪ Flanges no conservador de óleo
– Plano e nivelado
– Desvio do alinhamento ≤ 0,2 mm
▪ Superfície de vedação dos flanges no conservador de óleo
– Limpa e intacta
– Sem danos à superfície em sentido radial como sulcos ou pontos de
impacto
▪ Material de montagem (parafusos, porcas, anéis de vedação, arruelas
planas):
– Limpo e intacto
▪ Vedação
– Limpa
– Intacta
– Seca
► Continuar a montagem de acordo com as instruções a seguir.
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5.1.5 Exigências relativas à vedação
Ao escolher as vedações, observe as seguintes informações:
▪ Instalar a vedação e a ranhura para vedação segundo as técnicas mais
avançadas.
▪ Utilizar vedações novas e limpas.
▪ Utilizar anéis de vedação ou vedações planas.
▪ Nunca utilizar vedações de papel.
▪ Material de vedação:
– A resistência química deve ser adaptada ao fluido isolante para evitar
posteriores falhas na vedação por causa de corrosão química.
– O material de vedação deve ser apropriado para utilização nas
temperaturas ambientes e temperaturas de operação previstas.
– O material de vedação deve ser apropriado para as umidade relativa
do ar que prevalece no local.
– Quando montadas, as vedações de elastômero devem preencher no
máximo 80 % da ranhura para vedação. Os 20 % restantes são
utilizados como volume de expansão.

5.2 Preparar o flange de conexão no conservador de óleo
Monte o flange de conexão no conservador de óleo para o indicador de
nível de óleo em conformidade com o modelo e local de instalação do
aparelho. Durante a montagem, observe as seguintes informações:
1. No local de instalação do aparelho não deverá haver vibrações.
2. Observar os padrões de EMC [►Parágrafo 5.1.1, Página 32].
3. Observar as medidas no capítulo “Dados Técnicos”.

5972470/01 PT
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4. Verificar se a posição de montagem do aparelho é vertical.

Figura 13: Local de montagem

5. Montar o flange de conexão com furos de conexão ou pinos roscados
para o suporte do aparelho. Mantenha as medidas e distâncias dos furos
dependendo do tipo de conexão de flange, ver:
▪ Flange padrão [►Parágrafo 5.2.1, Página 38]
▪ Flange RM (MTO-ST160RM) [►Parágrafo 5.2.2, Página 40]
▪ Flange NAT/DS (MTO-ST160RM) [►Parágrafo 5.2.3, Página 41]
5.2.1 Flange padrão
Para que seja possível conectar o aparelho com um flange padrão, devem
ser criadas as seguintes condições de conexão no conservador de óleo em
função da disponibilidade de espaço:
1. Abrir um furo de passagem de Ø 68 mm [2.68“] no local desejado do
conservador de óleo.
2. Nesse furo de passagem no conservador de óleo, instalar um flange de
conexão com os seguintes parâmetros:
▪ Diâmetro interno de 68 mm [2.68“]
▪ Quatro conexões roscadas com círculo de furos de 102 mm [4.02“] com
uma das seguintes variantes:
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Figura 14: Flange de conexão com furos para suporte do flange padrão do MTO

1 Variante 1: quatro furos cegos
com rosca interna máx. M12
[0.47“]

2 Variante 2: quatro pinos roscados
com rosca interna máx. M12
[0.47“]

3 Variante 3: quatro perfurações de
Ø 13 mm [0.51“] para ligações de
parafuso e porca

4 Comprimento dos pinos a partir do
flange do aparelho ou altura total
das peças de união a partir do
flange do aparelho ≤ 11,5 mm
[0.45"]

5 Quatro anéis de vedação de
alumínio (não contidos no material
fornecido, ver anexos)

6 MTO com flange padrão

5972470/01 PT
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5.2.2 Flange RM (MTO-ST160RM)
Para que seja possível conectar o aparelho com um flange RM, devem ser
criadas as seguintes condições de conexão no conservador de óleo em
função da disponibilidade de espaço:
1. Abrir um furo de passagem de Ø 66 mm [2.60“] no local desejado do
conservador de óleo.
2. Nesse furo de passagem no conservador de óleo, instalar um flange de
conexão com os seguintes parâmetros:
▪ Furo de passagem com diâmetro interno de 66 mm [2.60“]
▪ Quatro conexões roscadas com círculo de furos de 101,6 mm [4.0“] com
uma das seguintes variantes:
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Figura 15: Flange de conexão com furos para suporte do flange RM

1 Variante 1: quatro furos cegos
com rosca interna máx. M10 [3/8"
ou 3/8“ ‑ 16 UNC ou
1/8“ ‑ 27 NPTF]

2 Variante 2: quatro pinos roscados
com rosca interna máx. M10 [3/8"
ou 3/8“ ‑ 16 UNC ou
1/8“ ‑ 27 NPTF]

3 Variante 3: quatro perfurações de
Ø 11,2 mm [0.44“] para ligações
de parafuso e porca

4 Comprimento dos pinos a partir do
flange do aparelho ou altura total
das peças de união a partir do
flange do aparelho ≤ 11,5 mm
[0.45"]

5 Quatro anéis de vedação de
alumínio (não contidos no material
fornecido, ver anexos)

6 MTO com flange RM

5.2.3 Flange NAT/DS (MTO-ST160RM)
AVISO! Com esse modelo de flange apenas podem ser usados flutuadores
RM com barra do flutuador de latão com até 350 mm [13.78"] de
comprimento.
5972470/01 PT
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Para que seja possível conectar o aparelho com um flange NAT/DS, devem
ser criadas as seguintes condições de conexão no conservador de óleo em
função da disponibilidade de espaço:
1. Abrir um furo de passagem de Ø 54 mm [2.13“] no local desejado do
conservador de óleo.
2. Nesse furo de passagem no conservador de óleo, instalar um flange de
conexão com os seguintes parâmetros:
▪ Furo de passagem com diâmetro interno de Ø 54 mm [2.13“]
▪ Quatro conexões roscadas com círculo de furos de 79,38 mm [3.12“] com
uma das seguintes variantes:

42

5972470/01 PT

5 Montagem

Figura 16: Flange de conexão com furos para suporte do flange NAT/DS

1 Variante 1: quatro furos cegos
com rosca interna máx. M8 [5/16"
ou 5/16“ - 18 UNC ou 1/16“ 27 NPTF]

2 Variante 2: quatro pinos roscados
com rosca interna máx. M8 [5/16"
ou 5/16“ ‑ 18 UNC ou
1/16“ ‑ 27 NPTF]

3 Variante 3: quatro perfurações de
Ø 8,73 mm [0.34“] para ligações
de parafuso e porca

4 Comprimento dos pinos a partir do
flange do aparelho ou altura total
das peças de união a partir do
flange do aparelho ≤ 11,5 mm
[0.45"]

5 Quatro anéis de vedação de
alumínio (não contidos no material
fornecido, ver anexos)

6 MTO com flange NAT-DS
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5.3 Montar o MTO no conservador de óleo

AVISO
Danos no transformador!
Um aperto incorreto dos parafusos pode ocasionar maior dispersão das
forças de pré-tensão, o que pode impedir que seja atingido o
pressionamento mínimo da vedação pelo flange ou a ultrapassagem do
pressionamento permitido do flange no flange MTO (vedação deficiente,
quebra do material).
► Apertar os parafusos manualmente de modo que todas as cabeças dos
parafusos fiquem alinhadas em um lado do flange.
► Colocar os anéis de vedação/arruelas planas sob as cabeças dos
parafusos. As cabeças dos parafusos, porcas e anéis de vedação/
arruelas planas devem estar assentados de modo plano.
► Observar a altura máxima dos elementos de ligação (≤ 11,5 mm
[0.45"]); ver “Preparar o flange de conexão no conservador de
óleo” [►Parágrafo 5.2, Página 37].
► Substituir os parafusos que giram com dificuldade por parafusos que
giram com facilidade.
Monte o indicador de nível de óleo no conservador de óleo de acordo com o
flange encomendado e respeitando as instruções contidas nas seguintes
seções.
5.3.1 Montar o MTO com barra de flutuador radial
No caso de um indicador de nível de óleo com barra de flutuador axial,
instale-o da seguinte maneira:
1. Se necessário, encurtar a barra do flutuador com o auxílio de uma serra
de metal até o comprimento necessário, mas não inferior a 200 mm
[7.87“].
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2. Soltar os quatro parafusos da borda traseira da caixa até que seja
possível separar o mostrador do transmissor. Colocar as duas peças
sobre um apoio fixo e limpo.

Figura 17: Separar o mostrador do transmissor
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3. Inserir a barra do flutuador até o fim do curso no furo do eixo para o
acoplamento magnético.

Figura 18: Inserir a barra do flutuador

1 Eixo para acoplamento magnético

2 Transmissor

3 Mostrador

4 Parafuso de fixação

5 Barra do flutuador

6 Contraporca

7 Parafuso de fixação para flutuador

4. Apertar o parafuso de fixação com firmeza e travar com a contraporca.

Figura 19: Fixar a barra do flutuador
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5. AVISO! Danos ao indicador de nível de óleo! Caso o transmissor não
seja montado corretamente ou sejam usadas vedações incorretas, podem
ocorrer danos ao indicador de nível de óleo. Observar as seções
“Verificar os flanges” [►Parágrafo 5.1.4, Página 35] e “Exigências
relativas à vedação” [►Parágrafo 5.1.5, Página 37].
6. No caso de flange padrão, colocar a vedação plana no transmissor. No
caso de flange RM ou NAT/DS, instalar a vedação moldada ou o O-Ring
na ranhura para vedação, ver anexos [►Parágrafo 10, Página 85].
7. Vedar as perfurações com O-rings, por exemplo, para impedir a entrada
de água no aparelho.
8. Inserir todo o flutuador no conservador de óleo. (Dependendo da
estrutura do conservador de óleo e do local de montagem do MTO, pode
ser necessário executar a montagem da barra do flutuador depois da
montagem do transmissor, ver Características especiais [►Parágrafo
5.3.3, Página 55].)

Figura 20: Inserir a barra do flutuador (exemplo)

9. Posicionar o transmissor com a vedação no flange de conexão deixando
a marcação “TOP” para cima.
10. AVISO! Os tamanhos de rosca e aberturas de boca variam conforme o
formato do flange (padrão [►Parágrafo 5.2.1, Página 38], RM
[►Parágrafo 5.2.2, Página 40], NAT/DS [►Parágrafo 5.2.3, Página 41]).
Portanto, ajustar os torques de aperto para os materiais das peças de
união e do flange e para o formato da vedação.
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11. Dependendo do tipo de fixação, apertar os quatro parafusos ou porcas
em cruz com 30 % do torque de aperto nominal. No caso de utilização
de arruelas e elementos de segurança ou anéis de vedação (ver anexos
[►Parágrafo 10, Página 85]) no flange do MTO, observar a altura total
dos elementos de união.

Figura 21: Montar o transmissor com vedação (exemplo, parâmetros dependentes do tipo de
montagem)

12. Dependendo do tipo de fixação, apertar os quatro parafusos ou porcas
em cruz com 60 % do torque de aperto nominal.
13. Dependendo do tipo de fixação, apertar os quatro parafusos ou porcas
em cruz com 100 % do torque de aperto nominal.
14. Apenas no caso de utilização de uma vedação plana, apertar os
parafusos mais uma vez em cruz com o torque nominal total tantas
vezes quantas forem necessárias até que os parafusos não possam
mais ser girados quando for aplicado o torque nominal total.
15. AVISO! Limpar a sujeira e aparas de metal das superfícies de contato
no mostrador e no transmissor.
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16. Colocar o mostrador no transmissor de modo que os entalhes da caixa
fiquem sobre os quatro parafusos de fixação.
ð O acoplamento magnético se encaixa.

Figura 22: Instalar o mostrador no transmissor

17. Pressionar o mostrador com firmeza no transmissor e apertar em cruz
os quatro parafusos da borda traseira da caixa.

Figura 23: Fixar o mostrador no transmissor
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5.3.2 Montar o MTO com barra de flutuador axial
No caso de um indicador de nível de óleo com barra de flutuador radial,
instale-o da seguinte maneira:
1. Soltar os quatro parafusos da borda traseira da caixa até que seja
possível separar o mostrador do transmissor. Colocar as duas peças
sobre um apoio fixo e limpo.

Figura 24: Separar o mostrador do transmissor
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2. Inserir a barra do flutuador no furo do eixo do flutuador para o
acoplamento magnético. Nessa operação, observar a direção do protetor
contra torção na extremidade da barra do flutuador e inserir a barra do
flutuador até o fim do curso no furo oblongo do eixo de engrenagem.

Figura 25: Inserir a barra do flutuador

1 Eixo de engrenagem

2 Engrenagem

3 Barra do flutuador

4 Eixo para acoplamento magnético

5 Transmissor

6 Mostrador

7 Parafuso de fixação

8 Protetor contra torção

9 Contraporca

5972470/01 PT
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3. Apertar o parafuso de fixação com firmeza e travar com a contraporca.

Figura 26: Fixar a barra do flutuador

4. Girar para cima o transmissor com a inscrição “TOP”
5. AVISO! Danos ao indicador de nível de óleo! Caso o transmissor não
seja montado corretamente ou sejam usadas vedações incorretas, podem
ocorrer danos ao indicador de nível de óleo. Observar as seções
“Verificar os flanges” [►Parágrafo 5.1.4, Página 35] e “Exigências
relativas à vedação” [►Parágrafo 5.1.5, Página 37].
6. No caso de flange padrão, colocar a vedação plana no transmissor. No
caso de flange RM ou NAT/DS, instalar a vedação moldada ou o O-Ring
na ranhura para vedação, ver anexos [►Parágrafo 10, Página 85].
7. Vedar as perfurações com O-rings, por exemplo, para impedir a entrada
de água no aparelho.
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8. Inserir todo o flutuador no conservador de óleo. (Dependendo da
estrutura do conservador de óleo e do local de montagem do MTO, pode
ser necessário executar a montagem da barra do flutuador depois da
montagem do transmissor, ver Características especiais [►Parágrafo
5.3.3, Página 55].)

Figura 27: Inserir a barra do flutuador

9. Posicionar o transmissor com a vedação no flange de conexão deixando
a marcação “TOP” para cima.
10. AVISO! Os tamanhos de rosca e aberturas de boca variam conforme o
formato do flange (padrão [►Parágrafo 5.2.1, Página 38], RM
[►Parágrafo 5.2.2, Página 40], NAT/DS [►Parágrafo 5.2.3, Página 41]).
Portanto, ajustar os torques de aperto para os materiais das peças de
união e do flange e para o formato da vedação.
11. Dependendo do tipo de fixação, apertar os quatro parafusos ou porcas
em cruz com 30 % do torque de aperto nominal. No caso de utilização
de arruelas e elementos de segurança ou anéis de vedação (ver anexos
[►Parágrafo 10, Página 85]) no flange do MTO, observar a altura total
dos elementos de união.
12. Dependendo do tipo de fixação, apertar os quatro parafusos ou porcas
em cruz com 60 % do torque de aperto nominal.
13. Dependendo do tipo de fixação, apertar os quatro parafusos ou porcas
em cruz com 100 % do torque de aperto nominal.
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14. Apenas no caso de utilização de uma vedação plana, apertar os
parafusos mais uma vez em cruz com o torque nominal total tantas
vezes quantas forem necessárias até que os parafusos não possam
mais ser girados quando for aplicado o torque nominal total.

Figura 28: Montar o transmissor com vedação (exemplo)

15. AVISO! Limpar a sujeira e aparas de metal das superfícies de contato
no mostrador e no transmissor.
16. Colocar o mostrador no transmissor de modo que os entalhes da caixa
fiquem sobre os quatro parafusos de fixação.
ð O acoplamento magnético se encaixa.

Figura 29: Encaixar o mostrador no transmissor
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17. Pressionar o mostrador com firmeza no transmissor e apertar em cruz
os quatro parafusos da borda traseira da caixa.

Figura 30: Fixar o mostrador no transmissor

5.3.3 Montar o MTO no flange apropriado
Caso as condições de montagem não permitam que o transmissor seja
inserido com o flutuador totalmente montado, observe as seguintes
características especiais:
ü Se o conservador de óleo tiver uma entrada de inspeção:
1. Montar o transmissor no flange de conexão de fora para dentro.
2. Montar o flutuador por dentro; para isso ver Montar o MTO com barra de
flutuador radial [►Parágrafo 5.3.1, Página 44] ou Montar o MTO com
barra de flutuador axial [►Parágrafo 5.3.2, Página 50].
ü Se o conservador de óleo não tiver entrada de inspeção:
1. Abrir a tampa do conservador de óleo.
2. Montar o transmissor na parte externa da tampa.
3. Montar o flutuador no transmissor na parte interna da tampa; ver Montar o
MTO com barra de flutuador radial [►Parágrafo 5.3.1, Página 44] ou
Montar o MTO com barra de flutuador axial [►Parágrafo 5.3.2, Página
50].
4. Fechar a tampa.
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Durante a montagem dentro do conservador de óleo, observe as seguintes
condições:
1. Alinhar a barra do flutuador de modo que o(s) corpo(s) do flutuador
fique(m) na posição horizontal do fluido isolante.

Figura 31: Alinhar o corpo do flutuador na posição horizontal

2. Montar a grade coletora para a bolsa respiratória de modo que o flutuador
possa ser livremente movimentado em qualquer estado de enchimento do
conservador de óleo.

5.4 Conexão elétrica
PERIGO
Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica durante a montagem do
aparelho.
► Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
► Proteger o transformador contra religamento.
► Certificar-se de que não há tensão.
► Ligar à terra e em curto-circuito todos os terminais do transformador
(cabos de ligação à terra, secionadores de terra).
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.
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5.4.1 Preparar o cabo
Para preparar os cabos corretamente, faça o seguinte:
1. Observar os cabos recomendados [►Parágrafo 5.1.3, Página 35].
2. Remover a bainha dos cabos de conexão por um comprimento de aprox.
120 mm [4.7"].
3. Isolar os fios por um comprimento de aprox. 7 mm [0.25"]. Deixar o fio
para o condutor de proteção com um comprimento extra de 50 mm e
completar com terminal de cabo ou terminal tubular.

Figura 32: Remover a bainha e isolar o cabo (exemplo)

4. Crimpar com terminais tubulares todos os demais fios, se forem formados
por cordões.
5.4.2 Conectar o MTO com prensa-cabos ou união roscada NPT
Para conectar o indicador de nível de óleo com prensa-cabos, é necessário
abrir o aparelho, inserir os cabos preparados e fixar a união roscada.
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5.4.2.1 Remover o anel de fecho tipo baioneta
Antes de conectar o indicador de nível de óleo, é necessário remover o anel
de fecho tipo baioneta.
► Girar o anel de fecho tipo baioneta em cerca de 30...40° no sentido antihorário e levantar junto com a chapa de inspeção. A chapa de inspeção
é mantida por uma vedação de borracha.

Figura 33: Remover o anel de fecho tipo baioneta

5.4.2.2 Abrir a placa de cobertura
Os microinterruptores são conectados segundo o esquema impresso na
parte interna da placa de cobertura.
► Abrir a placa de cobertura.

Figura 34: Parte interna da placa de cobertura
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5.4.2.3 Montar a prensa-cabos
1. AVISO! Caso a prensa-cabos não seja utilizada, colocar sobre ela um
bujão de fecho ou substituir toda a prensa-cabos por um bujão cego para
garantir o grau de proteção IP.
2. Remover o parafuso de fecho do redutor, soltar o prensa-cabos e
remover chapa de proteção contra pó.

Figura 35: Abrir o parafuso de fecho e remover a chapa de proteção contra pó

1 Prensa-cabos padrão

2 prensa-cabos WADI (à prova de água)

3 prensa-cabos offshore (aço inoxidável)
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3. Passar o cabo de ligação pelo prensa-cabos e fecho do redutor e apertar
o prensa-cabos.

Figura 36: Montar o prensa-cabos (exemplo)

5.4.2.4 Montar a união roscada NPT
1. AVISO! Caso o prensa-cabos NPT não seja utilizado, remover o bujão
de fecho ou substituir todo o prensa-cabos por um bujão cego NPT para
garantir o grau de proteção IP.
2. Remover o bujão de fecho.

Figura 37: Remover o bujão de fecho e passar o cabo de conexão
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3. A união roscada NTP serve para suporte de sistemas de proteção de
cabo. Observar as respectivas recomendações do operador para as
instalações e os regulamentos do país.
4. Passar o cabo de ligação por um comprimento suficiente através da união
roscada NPT e apertar a rosca; verDimensões [►Parágrafo , Página
75].
5.4.2.5 Conectar o aterramento
Para aterrar o aparelho, proceda da seguinte forma:
► Fixar o condutor de proteção (PE) com terminal de cabo ou terminal
tubular ao parafuso de ligação à terra do indicador no nível de óleo.

Figura 38: Aterrar o aparelho

5.4.2.6 Conectar os microinterruptores

ADVERTÊNCIA
Choque elétrico!
O MESSKO® MTO pode ser ligado apenas a circuitos com
tensão baixa ou apenas a circuitos com tensão extra baixa.
Não são permitidas tensões mistas.
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Para conectar os microinterruptores, faça o seguinte:
► Conectar os fios à barra de terminais de acordo com o esquema de
ligações.

Figura 39: Barra de terminais e esquema de ligações

5.4.2.7 Fechar a placa de cobertura
1. Verificar a vedação do aparelho e se estão corretos os ajustes das
marcações e interruptores de valor-limite; ver Colocação em
funcionamento [►Parágrafo 6, Página 66].
2. Fechar a placa de cobertura.

Figura 40: Fechar a placa de cobertura
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5.4.2.8 Instalar e fechar o anel de fecho tipo baioneta
AVISO! Se a vedação de borracha e a arruela não tiverem boa vedação
por toda a volta, poderá ocorrer a entrada de líquidos ou umidade,
provocando danos ao aparelho.
► Instalar no aparelho o anel de fecho tipo baioneta com a chapa de
inspeção, apertar com firmeza e girar em 30...40° no sentido horário para
que a chapa de inspeção pressione com firmeza por toda a volta da
vedação de borracha.

Figura 41: Fechar o aparelho

ð O indicador de nível de óleo está pronto para funcionar.
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5.4.3 Conectar o MTO com conector
O indicador de nível de óleo está com a fiação pronta e ajustado. Os
microinterruptores são conectados segundo o esquema impresso na parte
interna da placa de cobertura. É necessário ainda conectar o condutor de
proteção e o cabo do terminal fêmea.
1. Conectar o condutor de proteção ao parafuso de ligação à terra pela
lateral.

Figura 42: Aterrar o aparelho

2. Remover o anel de proteção tipo baioneta e abrir a placa de cobertura.

Figura 43: Parte interna da placa de cobertura

3. Observar o esquema de ligações [►Parágrafo , Página 76] e conectar
os fios da extremidade livre do cabo do terminal fêmea no armário de
distribuição.
4. Fechar a placa de cobertura e o anel de proteção tipo baioneta
64
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5. Conectar o cabo do terminal fêmea no aparelho.
AVISO! Danos aos cabos e condutores! Na conexão do condutor do
terminal fêmea ao conector o cabo pode girar, o que pode provocar a
ruptura do condutor. Para evitar isso, segure o cabo e gire apenas o
fecho roscado no sentido horário até o fim do curso.
ð Durante isso, o cabo não pode girar também.
5.4.4 MTO com TT30 (opcional)
No caso do MTO do modelo TT, o conversor de sinal MESSKO® TT30 está
montado de fixo no indicador de nível de óleo e é configurado de fábrica; ver
instruções de serviço do conversor de sinal MESSKO® TT30.
1. Para conectar o prensa-cabos do indicador de nível de óleo, leia a seção
“Conectar o MTO com prensa-cabos ou união roscada NPT” [►Parágrafo
5.4.2, Página 57].
2. Para conectar o indicador de nível de óleo com conector, leia “Conectar o
MTO com conector” [►Parágrafo 5.4.3, Página 64].
3. Para conectar e verificar os condutores de sinal de processo do
conversor de sinal, leia as instruções de serviço do conversor de sinal
MESSKO® TT30.
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6 Colocação em funcionamento
6.1 Transporte no estado montado
Se for necessário transportar toda a unidade entre a montagem do aparelho
no transformador/conservador de óleo e a respectiva colocação em
funcionamento, observe as informações sobre transporte subsequente
[►Parágrafo 4.6, Página 29].

AVISO
Danos ao aparelho
Por causa de embalagem inadequada podem ocorrer danos durante o
transporte.
► Para o transporte no estado montado, selecionar a embalagem
adequada para o transporte.
► Proteger o aparelho contra danos mecânicos.
► Evitar a entrada de água da chuva.
► Garantir circulação de ar suficiente sem a formação de água de
condensação.

6.2 Verificações de funcionamento
Após a montagem do indicador de nível de óleo, verifique:
▪ Todas as conexões têm vedação?
▪ O anel de fecho tipo baioneta da chapa de inspeção está fechado com
firmeza [►Parágrafo 5.4.2.8, Página 63] de modo que o aparelho tenha
vedação completa?
▪ Está sendo mostrado o nível de óleo correto?
Se houver vazamento de óleo, faça o seguinte.
1. Baixar o nível do óleo no conservador de óleo de modo que na remoção
do indicador de nível de óleo não saia mais óleo do flange do
conservador de óleo.
2. Remoção do indicador de nível de óleo.
3. Remover e limpar o flange e a vedação de flange e, se necessário, trocar.
Observe as seções “Verificar o flange” [►Parágrafo 5.1.4, Página 35] e
“Exigências relativas à vedação” [►Parágrafo 5.1.5, Página 37].
4. Colocar nova vedação.
5. Fixar o indicador de nível de óleo ao conservador de óleo [►Parágrafo
5.3, Página 44].
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6. Reabastecer com óleo o conservador de óleo.
ð O ponteiro do indicador de nível de óleo se move.
É possível verificar o funcionamento correto dos contatos de comutação
com uma sonda de imersão.
1. Ajustar o nível do conservador de óleo na marca da temperatura de
enchimento e verificar.
2. Continuar a encher o conservador de óleo até a marca MAX e verificar.
3. Baixar o nível até a marca MIN e verificar.
ð Em cada marcação o ponteiro mostra o nível exato.
Se as medidas indicadas não forem suficientes, entre em
contato com a Messko GmbH.

► Após a verificar que o funcionamento está correto, reestabelecer o nível
correto.
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7 Manutenção, inspeção e cuidados
O aparelho é livre de manutenção. Durante controles visuais ocasionais do
transformador, é possível verificar e limpar o aparelho da seguinte maneira:
1. Limpar a caixa externa do aparelho com um pano seco.
2. O elemento de compensação de pressão deve estar livre de impurezas e
depósitos; ver Ventilação [►Parágrafo 3.3, Página 20].
3. Verificar o estado externo do aparelho quanto a danos.
Verificar os pontos de comutação

ADVERTÊNCIA
Choque elétrico
O aparelho somente pode ser aberto se a tensão tiver sido
previamente desligada. As tensões apenas podem ser
religadas se o aparelho estiver corretamente conectado e
novamente fechado.
É possível testar funções de comutação podem ser testadas com relação à
resistência do acoplamento magnético movendo o ponteiro com a mão:
1. Abrir o aparelho [►Parágrafo 5.4.2.1, Página 58] e abrir a placa de
cobertura.
2. Mover o ponteiro com a mão por um ponto de comutação.
3. Verificar o sinal elétrico com um multímetro com o ajuste “Medição de
continuidade”.
ð O interruptor correspondente deve comutar de modo audível.
4. Fechar a placa de cobertura e fechar o aparelho [►Parágrafo 5.4.2.8,
Página 63].
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8 Eliminação
Observe os regulamentos nacionais de eliminação do país em o aparelho
que for utilizado.
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9 Dados técnicos
9.1 Condições ambientais
Condições ambientais permitidas
Local de instalação

Ambientes internos e externos, resistente aos trópicos

Temperatura de
operação

–40...+70 °C

Temperatura de
armazenamento

–50...+80 °C

Umidade relativa

Sem embaçar até 80 %

Ventilação

Elemento de compensação de pressão no mostrador para
evitar acúmulo de água de condensação

Altitude de utilização até 2 000 m acima do nível médio do mar
Grau de proteção

IP55 conforme IEC 60529

Tipo de proteção

1

Categoria de
sobretensão

II

Grau de
contaminação

2 (na caixa fechada)

Densidade de óleo

Densidade de óleo mínima permitida com temperatura de
operação máxima: 760 kg/m3

9.2 Conexão elétrica
9.2.1 Microinterruptor
Microinterruptor

Livremente ajustável

Ajustado de modo fixo
(Variante F)

Quantidade

1…3

1…3
ajustável somente de
fábrica

Área de indicação

Dependente da configuração do aparelho.
Padrão: MÁX...+20 °C...MÍN

70

5972470/01 PT

9 Dados técnicos
Microinterruptor

Livremente ajustável

Pontos de comutação

Dependente da configuração do aparelho.

(dependendo da
encomenda)

Padrão: 5° antes de MÍN, 5° antes de MÁX

Menor distância entre
microinterruptores: 10°

Ajustado de modo fixo
(Variante F)

–

Função de comutação:

NO: nível de enchimento crescente ou decrescente

Contato inversor para
nível de enchimento

NC: nível de enchimento decrescente ou crescente

Tensão de isolamento

2,5 kV AC; todos os contatos aterrados

Material de contato

Liga de prata (AgNi10)
É possível usar contatos dourados se a corrente que
será ligada for limitada a 100 mA

Capacidade de carga
dos contatos

ver tabela “Capacidade
de carga dos contatos
para microinterruptores
livremente ajustáveis”

AC: 250 V / 15 A / cosφ = 1
(com conector MIL: 250 V /
máx. 13 A)
DC: 250 V / 0,25 A / sem
indução; 12 V / 5 A / sem
indução

Disjuntor
– Corrente estipulada
– Característica do
disparador
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Capacidade de carga (capacidade de ruptura) dos contatos para
microinterruptores livremente ajustáveis
Categoria de
utilização
conforme
IEC 60947‑5‑1

Medição /
operação nominal
UN

IN

AC-12

Comando de carga ôhmica e de
semicondutor com separação por
optoacoplador

230 V

5A

AC-15

Comando de carga eletromagnética
com tensão alternada

230 V

0,26 A

120 V

0,5 A

24 V

2A

Comando de carga ôhmica e de
semicondutor com separação por
optoacoplador

120 V

0,4 A

220 V

0,2 A

Comando de carga eletromagnética
com tensão contínua

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 Possibilidades de conexão
Prensa-cabos padrão
M25x1,5 latão niquelado
Área de aperto 9...20 mm

Figura 44: Prensa-cabos padrão

1 Bocais intermediários; abertura 30

2 Anel de pressão

3 Anel de vedação universal, NBR

4 Anel de pressão

5 Arruela de proteção contra pó

6 Parafuso de pressão, abertura 28
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Prensa-cabos WADI (à prova de água, opcional)

Figura 45: Prensa-cabos WADI; material: latão niquelado, área de aperto 13...20 mm

Prensa-cabos offshore (opcional)

Figura 46: Junta de cabo offshore; material: aço inoxidável (V4A), área de aperto 9...17 mm
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9 Dados técnicos
União roscada NPT de 1/2" (opcional)

Figura 47: Suportes de conexão para união roscada NPT; material: latão niquelado
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9 Dados técnicos
Conector ANSI (opcional)
Cabo de conexão com soquete ANSI não contido no material fornecido; pode ser
pedido separadamente

Figura 48: Conector ANSI no aparelho (esquerda); cabo de conexão com soquete (direita)

PIN

Cor

Terminal

1

preto

12

2

vermelho

3

azul

Cor

Terminal

4

laranja

22

11

5

amarelo

21

14

6

marrom

24

7

vermelho-preto

32

8

azul-preto

31

9

laranja-preto

34

Adicionalmente com 3
microinterruptores (barra de terminais
mais longa; essas cores pode variar
dependendo da configuração)

PIN

Figura 49: Barra de terminais para dois microinterruptores com alocação de pinos (exemplo)
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9 Dados técnicos
9.3 Dimensões e peso
MESSKO® MTO
Caixa do mostrador

Ø 173 mm [Ø 6.81"]; altura 213 mm [8.39"]; profundidade
81 mm [3.19"]
Altura com MESSKO® TT30 (opcional): 322 mm [12.68"]

Peso

3,7 kg
Com MESSKO® TT30 (opcional): 4,4 kg

Outros dados e detalhes sobre as variantes do MTO podem ser
encontrados nos anexos [►Parágrafo 10, Página 85].
9.3.1 Dimensões (movimento radial do flutuador)
Modelo padrão
Exemplo com prensa-cabos e MESSKO® TT30, ver desenho
SED_6372954_000.
Modelo inclinado
Dimensões de instalação para possíveis inclinações, com MESSKO® TT30,
ver desenho SED_6373168_000.
Exemplo com junta de cabo NPT e inclinação α = 45°, ver desenho
SED_6373523_000.
9.3.2 Dimensões (movimento axial do flutuador)
MESSKO® MTO-ST160 com movimento axial do flutuador, ver desenho
SED_6371560_000.
9.3.3 Flutuador
Os valores indicados podem variar em função da configuração do indicador
de nível de óleo.
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9 Dados técnicos
9.3.3.1 Flutuadores para movimento radial do flutuador
Modelo

Saliência A

Inclinação α
(dependendo
da
encomenda)

Reto:
Padrão

59 mm; 100 mm

–

Máx. 350 mm

Com ângulo:
Padrão

150 mm; 274 mm

15°; 30°;45°

Máx. 350 mm

Comprimento do flutuador

Dimensões

Padrão

680 mm; 800 mm
Máx. 1 000 mm
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9 Dados técnicos
9.3.3.2 Flutuadores para movimento axial do flutuador
Modelo

Saliência A

Reto:
Padrão

69 mm ou 268 mm
Máx. 350 mm
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9 Dados técnicos
Modelos de flutuador
O modelo do flutuador varia em função do formato do conservador de óleo:
Local de montagem

Bolsa
Versão com flutuador
respiratória

Vertical:
Sem

▪ Flutuador de um rolo
(L ≤ 1000 mm)

Vertical:
Com
▪ Flutuador de dois rolos
(L ≤ 1000 mm)

Com ângulo:
Com
▪ Flutuador de quatro rolos
(L > 1000 mm, máx. 2 500 mm)

Diagonal de baixo:
Com

80
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9 Dados técnicos
9.3.3.3 Posições de montagem para MTO axial
MTO axial, opção 1 sem bolsa respiratória

Figura 50: Opção 1 sem bolsa respiratória, com o respectivo flutuador

A Saliência

SL Comprimento do flutuador para
instalação

H Altura de instalação, dependente
do comprimento do flutuador

L = SL + 1/2 diâmetro do corpo do
flutuador
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9 Dados técnicos
MTO axial, opção 2 e 3, com bolsa respiratória

Figura 51: Opção 2 com montagem vertical; opção 3 com montagem inclinada; flutuador: ver
também opção 4

A Saliência
H Altura de instalação, dependente
do local de montagem

82

SL Comprimento do flutuador para
instalação
* Bolsa de borracha
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9 Dados técnicos
MTO axial, opção 4, com bolsa respiratória e flutuador

Figura 52: Opção 4 com montagem diagonal por baixo, flutuador para as opções 2, 3 e 4

A Saliência
H Altura de instalação, dependente
do local de montagem

5972470/01 PT

SL Comprimento do flutuador para
instalação
* Bolsa de borracha
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9 Dados técnicos
9.3.3.4 Outros tipos de flutuador

Figura 53: Tipos de flutuador
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1 Flutuador RM (haste: latão)

MTOST160RM

Para radial e axial

2 Flutuador cúbico (haste:
alumínio)

MTO-ST160

Para radial

3 Flutuador cilíndrico (haste:
alumínio)

MTO-ST160
(TT)

Para radial com ângulo
15° / 30° / 45°
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10 Anexos
Ver as seguintes páginas:
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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°
)
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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"

© 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 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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