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1 Indledning
Dette tekniske dokument indeholder detaljerede beskrivelser af sikker og
korrekt montage, tilslutning og idriftsættelse af produktet.

Det omfatter også sikkerhedsforskrifter og generel information om produktet.

Information om driften kan findes i brugervejledningerne.

Dette tekniske dokument er udelukkende beregnet til specialuddannet og
autoriseret personale.

1.1 Producent
Dette produkt er fremstillet af:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Tyskland
Tlf.: (+49) 9 41/40 90
-0Fax: (+49) 9 41/40 90-7
001E-mail: sales@reinhausen.com

Du kan få flere oplysninger om produktet og kopier af dette tekniske doku-
ment fra denne adresse.

1.2 Fuldstændighed
Dette tekniske dokument er ikke komplet uden de medfølgende dokumenter.

Følgende dokumenter betragtes som medfølgende dokumenter.
▪ Udpakningsvejledning
▪ Bilag
▪ Rutinetestrapport
▪ Forbindelsesdiagrammer
▪ Dimensionstegninger
▪ Ordrebekræftelse

1.3 Opbevaring
Dette tekniske dokument og alle medfølgende dokumenter skal opbevares
let tilgængeligt, så de altid er klar til brug.

1.4 Notationskonventioner
Dette afsnit indeholder en oversigt over de anvendte symboler og tekstmæs-
sige betoninger.
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1.4.1 Farekommunikationssystem

Advarsler i dette tekniske dokument vises som følger.

1.4.1.1 Advarsel med relation til afsnit

Advarsler med relation til afsnit henviser til hele kapitler eller afsnit, under-
afsnit eller flere afsnit i dette tekniske dokument. Advarsler med relation til
afsnit bruger følgende format:

 ADVARSEL Faretype!
Farekilde og resultat.
► Handling
► Handling

1.4.1.2 Integreret advarselsinformation

Integrerede advarsler henviser til en bestemt del inden for et afsnit. Disse
advarsler gælder for mindre informationsenheder end advarsler med relation
til sektioner. Integrerede advarsler bruger følgende format:

 FARE!  Instruktion til at undgå en farlig situation.

1.4.1.3 Signalord og piktogrammer

Følgende signalord bruges:

Signalord Definition

FARE Indikerer en farlig situation, som vil resultere i dødsfald eller alvor-
lig personskade, hvis den ikke undgås.

ADVARSEL Indikerer en farlig situation, som kunne resultere i dødsfald eller al-
vorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG Indikerer en farlig situation, der kunne resultere i mindre eller mo-
derat personskade, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK Indikerer foranstaltninger, der skal træffes, for at forhindre skader
på ejendom.

Tabel 1: Signalord i advarselsnotitser
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Piktogrammer advarer mod farer:

Piktogram Definition

Advarsel om farligt punkt

Advarsel om farlig, elektrisk spænding

Advarsel om brændbare stoffer

Advarsel om fare for at vælte

Advarsel om knusefare

Tabel 2: Piktogrammer brugt i advarselsnotitser

1.4.2 Informationssystem

Informationen er designet til at forenkle og forbedre forståelsen af bestemte
procedurer. I dette tekniske dokument er den fremstillet som følger:

Vigtig information.

1.4.3 Instruktionssystem

Dette tekniske dokument indeholder enkelttrins- og multitrinsinstruktioner.

Enkelttrinsinstruktioner

Instruktioner, der kun består af et enkelt procestrin, er strukturerede på føl-
gende måde:
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Formål med handling
ü Krav (valgfrit).
► Trin 1 af 1.

ð Resultat af trin (valgfrit).
ð Resultat af handling (valgfrit).

Flertrinsinstruktioner

Instruktioner, der kun består af flere procestrin, er strukturerede på følgende
måde:

Formål med handling
ü Krav (valgfrit).
1. Trin 1.

ð Resultat af trin (valgfrit).
2. Trin 2.

ð Resultat af trin (valgfrit).
ð Resultat af handling (valgfrit).
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2 Sikkerhed
Dette tekniske dokument indeholder detaljerede beskrivelser af sikker og
korrekt montage, tilslutning, idriftsættelse og overvågning af produktet.
▪ Læs dette tekniske dokument igennem omhyggeligt for at blive fortrolig

med produktet.
▪ Dette tekniske dokument er del af produktet.
▪ Læs og overhold specielt de sikkerhedsinstruktioner, der er angivet i dette

kapitel.
▪ Overhold advarslerne i dette tekniske dokument for at undgå funktionsre-

laterede farer.
▪ Produktet er fremstillet på grundlag af state-of-the-art-teknologi. På trods

af det kan der opstå fare for kvæstelse eller død for brugeren, eller forrin-
gelse af produktet og andre materialeaktiver kan forekomme under
brugen på grund af funktionsrelaterede risici.

2.1 Passende brug
Produktet er en viklingsomskifter og justerer transformatorers udvekslings-
forhold uden at afbryde belastningsstrømmen. Produktet er kun beregnet til
brug i elektriske energisystemer og faciliteter. Hvis det bruges efter hensig-
ten og i overensstemmelse med de krav og betingelser, der er anført i dette
tekniske dokument samt advarselsnotitserne i dette tekniske dokument og
dem på produktet, så udgør produktet ikke nogen fare for mennesker, ejen-
dom eller miljø. Dette gælder i hele produktets levetid lige fra levering, mon-
tage og drift, til demontering og bortskaffelse.

Følgende anses som passende brug:
▪ Brug kun produktet sammen med den transformator, der er specificeret i

ordren.
▪ Serienumrene på viklingsomskifter og viklingsomskiftertilbehør (drev, dri-

vaksel, vinkelgear, beskyttelsesrelæ etc.) skal passe sammen, hvis vik-
lingsomskifter og viklingsomskiftertilbehør leveres som ét sæt til én ordre.

▪ Den standard, der gælder for produktet og udstedelsesåret, kan findes på
typeskiltet.

▪ Betjen produktet i overensstemmelse med dette tekniske dokument, de
aftalte leveringsbetingelser og de tekniske data.

▪ Sørg for, at alt nødvendigt arbejde kun udføres af kvalificeret personale.
▪ Brug kun det udstyr og specialværktøj, der er inkluderet i leveringen, til

det tilsigtede formål og i overensstemmelse med specifikationerne i dette
tekniske dokument.

2.2 Grundlæggende sikkerhedsvejledning
For at undgå ulykker, forstyrrelser og skader samt uacceptable, negative
virkninger på miljøet, skal de, der er ansvarlige for transport, montage, drift,
vedligeholdelse og bortskaffelse af produktet eller dele af produktet, sørge
for følgende:
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Personligt beskyttelsesudstyr

Løst båret eller upassende beklædning øger faren for at sidde fast eller blive
fanget i roterende dele og faren for at blive fanget i fremspringende dele.
Dette øger faren for kvæstelser eller død.
▪ Alt nødvendigt udstyr og personligt beskyttelsesudstyr, som er påkrævet

til den specifikke aktivitet, f.eks. hjelm, sikkerhedssko etc., skal bæres.
Overhold afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr" [►Sektion 2.4, Side
14].

▪ Bær aldrig beskadiget personligt beskyttelsesudstyr.
▪ Bær aldrig ringe, halskæder eller andre smykker.
▪ Bær hårnet, hvis du har langt hår.

Arbejdsområde

Rodede og dårligt belyste arbejdsområder kan føre til ulykker.
▪ Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt.
▪ Sørg for, at arbejdsområdet er godt belyst.
▪ Overhold gældende lovgivning for ulykkesforebyggelse i det pågældende

land.

Arbejde under drift

Produktet må udelukkende betjenes, hvis det er i god driftsmæssig tilstand.
Hvis det ikke er det, udgør det en fare for kvæstelse og død.
▪ Kontrollér regelmæssigt sikkerhedsudstyrets driftsmæssige stabilitet.
▪ Overhold intervallerne for inspektionsarbejde, vedligeholdelsesarbejde og

vedligeholdelse, som er beskrevet i dette tekniske dokument.

Beskyttelse mod eksplosion

Yderst antændelige eller eksplosive gasser, dampe og støvpartikler kan for-
årsage alvorlige eksplosioner og brand. Dette øger faren for kvæstelser eller
død.
▪ Monter, betjen og udfør ikke vedligeholdelsesarbejde på produktet i områ-

der, hvor der er risiko for eksplosion.

Sikkerhedsmarkeringer

Sikkerhedsmarkeringerne på produktet består af advarselsskilte og sik-
kerhedsoplysningsplader. De er vigtige aspekter af sikkerhedskonceptet.
▪ Overhold alle sikkerhedsmarkeringer på produktet.
▪ Sørg for, at alle sikkerhedsmarkeringer på produktet forbliver intakte og

læselige.
▪ Udskift sikkerhedsmarkeringer, der er beskadigede eller mangler.
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Omgivelsesbetingelser

Pålidelig og sikker drift sikres ved kun at bruge produktet i de omgivelsesbe-
tingelser, der er specificeret i de tekniske data.
▪ Overhold de specificerede driftsbetingelser og krav til montagestedet.

Hjælpematerialer og driftsmaterialer

Hjælpematerialer og driftsmaterialer, som ikke er godkendt af producenten,
kan føre til personskader, materielle beskadigelse og fejlfunktioner i
produktet.
▪ Til olierummet på viklingsomskifteren må der udelukkende bruges isole-

rende væske, der opfylder kravene i henhold til IEC 60296.
▪ Hvis det er godkendt af producenten af transformatoren, kan du bruge al-

ternative isolerende væsker, der er godkendt af Maschinenfabrik Reinhau-
sen GmbH, i transformatortanken.

▪ Det er afgørende, at du kontakter Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
fordi der gælder specifikke vælgerdriftsbetingelser for alternative isoleren-
de væsker.

▪ Brug kun ledende og jordede slanger, rør og pumpeudstyr, der er god-
kendt til brandfarlige væsker.

▪ Brug udelukkende smøremidler og hjælpematerialer, som er godkendt af
producenten.

▪ Kontakt producenten.

Modifikationer og konverteringer

Uautoriserede eller upassende ændringer af produktet kan medføre per-
sonskade, materiel skade og driftsforstyrrelser.
▪ Modificer kun produktet efter konsultation med producenten.

Reservedele

Reservedele, der ikke er godkendt af producenten, kan føre til fysisk skade,
materiel beskadigelse og driftsfejl.
▪ Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten.
▪ Kontakt producenten.

2.3 Personalekvalifikation
Den person, der er ansvarlig for samling, idriftsættelse, drift, vedligeholdelse
og inspektion, skal sikre, at personalet er tilstrækkeligt kvalificeret.
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Elektrisk uddannet person

Den elektrisk uddannede person har en teknisk kvalificering og har derfor
den nødvendige viden og erfaring og er også fuldt ud bekendt med gælden-
de standarder og bestemmelser. Den elektrisk uddannede person har også
indgående viden om følgende:
▪ Kan selvstændigt identificere potentielle farer og kan undgå dem.
▪ Kan udføre arbejde på elektriske systemer.
▪ Er specialuddannet til det arbejdsmiljø, hvori vedkommende arbejder.
▪ Skal opfylde kravene i gældende lovforskrifter for ulykkesforebyggelse.

Elektrisk uddannede personer

En elektrisk trænet person modtager instruktion og vejledning fra en elektrisk
uddannet person i forbindelse med de opgaver, der udføres, og de potentiel-
le farer i tilfælde af upassende håndtering samt beskyttelsesanordninger og
sikkerhedsforholdsregler. Den elektrisk trænede person arbejder eksklusivt
under en elektrisk uddannet persons vejledning og supervision.

Operatør

Operatøren bruger og betjener produktet i overensstemmelse med dette tek-
niske dokument. Driftsvirksomheden giver operatøren instruktion og træning
i specifikke opgaver og de dermed forbundne potentielle farer, der opstår
som følge af forkert håndtering.

Teknisk service

Vi anbefaler på det kraftigste at få vedligeholdelse, reparationer og ef-
termontering foretaget af vores tekniske serviceafdeling. Dette sikrer, at alt
arbejdet er udført korrekt. Hvis vedligeholdelse ikke udføres af vores tekni-
ske serviceafdeling, skal du sikre, at det personale, der udfører vedligehol-
delsen, er trænet og autoriseret af Maschinenfabrik Reinhausen GmbH til at
udføre arbejdet.

Autoriseret personale

Autoriseret personale er trænet af Maschinenfabrik Reinhausen GmbH til at
udføre speciel vedligeholdelse.

2.4 Personligt beskyttelsesudstyr
Der skal bæres personligt beskyttelsesudstyr under arbejdet for at minimere
sundhedsrisici.
▪ Brug altid det personlige beskyttelsesudstyr, der kræves til det forhånden-

værende job.
▪ Bær aldrig beskadiget personligt beskyttelsesudstyr.
▪ Overhold de oplysninger om personlig beskyttelsesudstyr, som er opsat i

arbejdsområdet.
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Personligt beskyttelsesudstyr skal bæres på alle tidspunkter

Beskyttelsestøj
Tætsluttende arbejdstøj med lav brudstyrke,
stramme ærmer og uden fremspringende dele.
Det tjener hovedsageligt til at beskytte bæreren
mod at blive fanget af maskindele i bevægelse.

Sikkerhedssko
Til beskyttelse mod faldende, tunge genstande
og glid på glatte overflader.

Specielt personligt beskyttelsesudstyr til særlige miljøer

Sikkerhedsbriller
Til at beskytte øjnene mod flyvende dele og
sprøjtende væsker.

Ansigtsskærm
Til at beskytte ansigtet mod flyvende dele og
sprøjtende væsker eller andre farlige substan-
ser.

Hjelm
Til at beskytte mod faldende og flyvende dele og
materialer.

Høreværn
Til beskyttelse mod høreskader.

Beskyttelseshandsker
Til beskyttelse mod mekaniske, termiske og
elektriske farer.
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3 Produktbeskrivelse
Dette kapitel indeholder en oversigt over produktets design og funktion.

3.1 Leveringsomfang
Produktet er emballeret med beskyttelse mod fugt og leveres normalt som
følger:
▪ Viklingsomskifter
▪ Drivaksel med koblingsdele og vinkelgear
▪ Beskyttelsesanordninger
▪ Teknisk dokument

Der henvises til følgesedlen for alle detaljer om leveringsomfanget.

Viklingsomskiftere kan også leveres som viklingsomskiftersæt med et fælles
motordrev.

Bemærk følgende information:
▪ Kontrollér, hvorvidt forsendelsen er komplet på grundlag af forsendelses-

dokumenterne.
▪ Opbevar delene på et tørt sted indtil montagen.
▪ Produktet skal forblive i dets lufttætte, beskyttende indpakning og må kun

tages ud umiddelbart før montagen

Der kan findes flere oplysninger i kapitlet "Emballering, transport og opbeva-
ring" [►Sektion 4, Side 33].

3.2 Viklingsomskifter

3.2.1 Funktionsbeskrivelse

Viklingsomskiftere bruges til at justere transformatorers udvekslingsforhold
uden at afbryde belastnings-flowet. Det gør det muligt at kompensere for
aspekter såsom spændingsudsving, der opstår i transmissionsnettet. Til det-
te formål monteres viklingsomskiftere i transformatorer og forbindes til den
aktive del af transformatoren.
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Et motordrev, der modtager en kontrolimpuls (eksempelvis fra en spæn-
dingsregulator), ændrer driftsstillingen på viklingsomskifteren, hvorved trans-
formatorens udvekslingsforhold tilpasses de fremherskende driftskrav.

Illustration 1: Systemoverblik over viklingsomskiftertransformator

1 Transformatortank 6 Øverste gearenhed

2 Motordrev 7 Viklingsomskifter

3 Lodret drivaksel 8 RS beskyttelsesrelæ

4 Vinkelgear 9 Oliekonservator

5 Horisontal drivaksel 10 Aktiv del af transformatoren

3.2.2 Opsætning/versioner

Viklingsomskifteren er designet i rørform og kombinerer funktionerne fra en
lastomkobler og en lastvælger. Den isolerende væske er adskilt fra transfor-
matorolien ved hjælp af den cylindriske, tryktætte oliebeholder.

Viklingsomskifteren er fastgjort til transformatordækslet med viklingsomskif-
terens top. Hvis nødvendigt, er viklingsomskifteren udstyret med en omkob-
lerkontakt.

Viklingsomskifteren og motordrevet afsendes i indstillingspositionen.

Designet af og betegnelsen for viklingsomskifterens vigtigste komponenter
er vist på montagetegningerne i tillægget.
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For det maksimale antal driftsstillinger på viklingsomskifteren henvises der til
de tekniske data.

Illustration 2: OILTAP® V viklingsomskifter

1 Sprængskive 2 Viklingsomskifterens topdæksel

3 Viklingsomskifterens top 4 Oliebeholder

5 Rørbøjning 6 Øverste gearenhed

3.2.2.1 Rørtilslutninger

Viklingsomskifterens top har 4 rørtilslutninger til forskellige formål.
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Afhængigt af ordren er visse eller alle disse rørtilslutninger forsynet med rør-
bøjninger fra fabrikken. Alle rørbøjninger kan drejes frit, når først trykringen
er løsnet.

Illustration 3: Rørtilslutninger med rørbøjninger

Rørtilslutning Q

Rørtilslutningen Q er lukket med et blinddæksel og er beregnet til tilslutning
af oliefiltersystemet.

Funktionerne for rørtilslutningerne R og Q kan byttes om

Rørtilslutning S

Rørbøjningen på rørtilslutning S er udstyret med en udluftningsskrue og kan
tilsluttes et rør, der ender med en drænventil på siden af transformatortan-
ken i driftshøjde. Hvis viklingsomskifteren er udstyret med et oliesugerør,
kan viklingsomskifteren tømmes helt via rørtilslutning S.

Rørtilslutning R

Rørtilslutning R er beregnet til fastgørelse af beskyttelsesrelæet og tilslutning
af viklingsomskifterens oliekonservator og kan byttes om med rørtilslutning
Q.

Rørtilslutning E2

Rørtilslutningen E2 er forseglet med et blinddæksel. Den fører ind i transfor-
matorens olietank, direkte under viklingsomskifterens top og kan forbindes til
et kollektivt rør til Buchholz-relæet, hvis nødvendigt. Denne rørtilslutning tje-
ner et yderligere formål, nemlig at udligne trykket mellem transformatortan-
ken og oliebeholderen i viklingsomskifteren, som er nødvendig til tørring,
fyldning med isolerende væske og transport af transformatoren.
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3.2.3 Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 4: Typeskiltets placering

3.2.4 Beskyttelsesanordninger

Bemærk, at i forbindelse med specielle anvendelser, f.eks. hermetiske trans-
formatorer, eller brugen af alternativ isolerende væske gælder der særlige
driftsbetingelser, der kan påvirke beskyttelseskonceptet. Kontakt altid produ-
centen af transformatoren og Maschinenfabrik Reinhausen GmbH angående
specielle anvendelser. De specielle betingelser angives sammen med ordre-
bekræftelsen.

Nedenfor finder du produktbeskrivelsen for beskyttelsesanordninger for stan-
dardanvendelser, der er inkluderet i leveringsomfanget eller fås som ek-
straudstyr:

3.2.4.1 Beskyttelsesrelæ

3.2.4.1.1 Funktionsbeskrivelse

Beskyttelsesrelæet er snoet ind i kredsløbsafbryderens udløserkredsløb og
beskytter dermed viklingsomskifteren og transformatoren i tilfælde af en fejl i
viklingsomskifterens oliebeholder. Det udløser, når den specificerede hastig-
hed af strømningen fra viklingsomskifterens top til oliekonservatoren over-
skrides som følge af en fejl. Den strømmende isolerende væske aktiverer
klapventilen, der drejer over på positionen OFF. Kontakten i tør-reed mag-
netkontakten aktiveres derved, kredsløbsafbryderen udløses, og transforma-
toren bliver spændingsfri.

Beskyttelsesrelæet er en komponent af en viklingsomskifter, der er fyldt med
isolerende væske, og dets egenskaber overholder den respektive gældende
version af IEC-publikationen 60214-1.

Lastomkobleraktiviteter ved nominel koblingskapacitet eller tilladt overbe-
lastning vil ikke få beskyttelsesrelæet til at udløse.
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Beskyttelsesrelæet reagerer på strømning, og ikke på akkumuleret gas i be-
skyttelsesrelæet. Det er ikke nødvendigt at udlufte beskyttelsesrelæet, når
transformatoren fyldes med isolerende væske. Akkumulering af gas i be-
skyttelsesrelæet er normalt.

3.2.4.1.2 Design/versioner
Set forfra

Illustration 5: Beskyttelsesrelæ RS 2001

1 Inspektionsvindue 2 Trykudligningselement

Set bagfra

Illustration 6: Beskyttelsesrelæ RS 2001

1 Blindprop 2 Typeskilt

Beskyttelsesrelæ RS 2001/R har et ekstra inspektionsvindue på bagsiden.
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Set ovenfra

Illustration 7: Beskyttelsesrelæ RS 2001

1 Pakning 2 Jordkabel

3 Terminalboksdæksel 4 Skrue med lige kærv til jordkabel

5 DRIFT (nulstilling), testknap 6 Skrue med lige kærv til beskyt-
telsesdæksel

7 OFF (testudløsning) testknap 8 Kabelforskruning

9 Beskyttelsesdæksel 10 Blindprop

11 Tilslutningsterminal 12 Trykudligningselement

13 Skrue med cylinderhoved til be-
skyttelsesledertilslutningen

Beskyttelsesrelæerne RS 2003 og RS 2004 har en 1/2"-14NPT-adapter i
stedet for kabelforskruningen.
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3.2.4.1.3 Typeskilt

Typeskiltet findes på bagsiden af beskyttelsesrelæet.

Illustration 8: Typeskilt

3.2.4.2 Trykovervågningsenhed DW

3.2.4.2.1 Funktionsbeskrivelse

DW 2000-trykovervågningsenheden beskytter viklingsomskifteren fra uac-
ceptable trykstigninger, hvilket bidrager til transformatorens sikkerhed. Try-
kovervågningsenheden er monteret på ydersiden af viklingsomskifteren og
udløses af uacceptable statiske og dynamiske tryk i viklingsomskifterens
oliebeholder.

Trykovervågningsenheden er baseret på et koncept, hvor en bølget slange
fungerer som et barometer sammen med en modtryksfjeder. Denne samling
er forbundet mekanisk med sensoren på springkontakten.

Trykstigningen aktiverer sensoren på springkontakten, der kipper over på
OFF-positionen. Dette udløser effektafbryderen og afbryder spændingen til
transformatoren. Sensoren på springkontakten skal manuelt nulstilles til den
indledende position efter udløsning.

Lavenergiinterferens får ikke trykovervågningsenheden til at udløse, fordi det
krævede udløsertryk ikke nås. Udløsertrykket er indstillet fra fabrikken og er
forhindret i at blive ændret.

Trykovervågningsenheden reagerer hurtigere på store trykstigninger end RS
2001-beskyttelsesrelæet. Beskyttelsesrelæet RS 2001 er en del af det stan-
dardmæssige MR-beskyttelsessystem og leveres som standard.

Yderligere brug af et trykdrevet relæ kræver også montage af det medføl-
gende RS 2001 beskyttelsesrelæ.

Trykovervågningsenhedens funktioner og karakteristika opfylder den respek-
tive, gældende version af IEC-publikation 60214-1.
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Lastomkobleraktiviteter ved nominel koblingskapacitet eller tilladt overbe-
lastning får ikke det trykdrevne relæ til at udløse.

Det trykdrevne relæ reagerer på en trykændring og ikke på en gasakkumu-
lering under det trykdrevne relæ. Gasakkumulering under det trykdrevne re-
læ er normal.

3.2.4.2.2 Design/versioner

Dette kapitel giver et overblik over strukturen af trykovervågningsenheden.

Trykovervågningsenheden består af et trykmåleelement og en tilstødende
springkontakt.

Illustration 9: Springkontakt og trykmåleelement

1 Springkontakt 2 Trykmåleelement

Springkontakten har en normalt åben kontakt og en normalt lukket kontakt
med springvirkning.
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Under driften er springkontakten og trykmåleelementet beskyttet af en dæk-
kappe. Ventilation er placeret oven på trykovervågningsenheden.

Illustration 10: Trykovervågningsenhed med dækkappe og ventilation

1 Ventilation 2 Dækkappe

Der er to varianter af trykovervågningsenheden:
▪ DW 2000 til lodret montering
▪ DW 2000 til vandret montering

Huset og dækkappen på trykovervågningsenheden består af korrosionsbe-
standigt letvægtsmetal.

3.2.4.3 Sprængskive

Sprængskiven er en trykaflastningsenhed uden signalkontakt i overensstem-
melse med IEC 60214-1 og er anbragt i dækslet på viklingsomskifterens top.

Sprængskiven reagerer på et defineret overtryk i oliebeholderen i viklings-
omskifteren.

3.2.4.4 Overtrykssikring MPreC®

Efter anmodning vil MR levere en formonteret MPreC®-trykaflastningsenhed
i stedet for sprængskiven. Denne enhed reagerer på et defineret overtryk i
oliebeholderen i viklingsomskifteren.
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Viklingsomskifteren opfylder således kravene i IEC 60214-1 vedrørende tryk-
aflastningsenheder.

3.2.4.5 Temperaturovervågning

Temperaturovervågningssystemet overvåger temperaturen af den isoleren-
de væske i oliebeholderen i viklingsomskifteren.

3.3 Drivaksel

3.3.1 Funktionsbeskrivelse

Drivakslen er den mekaniske forbindelse mellem motordrevet og viklingsom-
skifterens top / viklingskoblerens spændingsfri top.

Vinkelgearet skifter retning fra lodret til vandret.

Derfor skal den lodrette drivaksel monteres mellem drevet og vinkelgearet
og den vandrette drivaksel mellem vinkelgearet og viklingsomskifteren eller
den spændingsfri viklingskobler.
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3.3.2 Design/versioner

Drivakslen består af et firkantrør og er koblet sammen med to koblingsbe-
slag og en koblingsbolt i begge ender til den kørende eller drevne akselende
af den enhed, der skal tilsluttes.

Illustration 11: Komponenter i drivakslen

1 Vinkelgear 2 Slangebånd

3 Teleskopisk beskyttelsesrør 4 Koblingsbeslag

5 Firkantrør 6 Koblingsbolt

7 Adapterring 8 Beskyttelsesdæksel

9 Slangebånd
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3.3.2.1 Drivaksel uden kardanled og uden isolator

Illustration 12: Drivaksel uden kardanled og uden isolator (= standardversion)

Konfiguration V 1 min Mellemleje

Midten af håndsvinget – midten af
vinkelgearet (maksimalt tilladt aksial-
forskydning 2°)

536 mm Når maksimumsværdien
på 2472 mm overskrides,
er det nødvendigt at bruge
et mellemleje.
V 1 ≤ 2472 mm (uden mel-
lemleje)
V 1 > 2472 mm (med mel-
lemleje)
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3.3.2.2 Drivaksel uden kardanled og med isolator

Illustration 13: Drivaksel uden kardanled og med isolator (= specialmodel)

Konfiguration V 1 min Mellemleje

Midten af håndsvinget – midten af
vinkelgearet (maksimalt tilladt aksial-
forskydning 2°)

706 mm Når maksimumsværdien
på 2472 mm overskrides,
er det nødvendigt at bruge
et mellemleje.
V 1 ≤ 2472 mm (uden mel-
lemleje)
V 1 > 2472 mm (med mel-
lemleje)
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3.3.2.3 Drivaksel med kardanled og uden isolator

Illustration 14: Drivaksel med kardanled og uden isolator (= specialmodel)

Konfiguration V 1 min [mm] Mellemleje til [mm]

Midten af håndsvinget – midten af
vinkelgearet (maksimalt tilladt aksial-
forskydning 20°)

798 V 1 > 2564
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3.3.2.4 Drivaksel med kardanled og med isolator

Illustration 15: Drivaksel med kardanled og med isolator (= specialmodel)

Konfiguration V 1 min [mm] Mellemleje til [mm]

Midten af håndsvinget – midten af
vinkelgearet (maksimalt tilladt aksial-
forskydning 20°)

978 V 1 > 2772
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3.3.3 Identifikationsplade

Identifikationspladen findes på det teleskopiske beskyttelsesrør.

Illustration 16: Position af identifikationspladen

3.4 OF 100 oliefiltersystem
Formålet med OF 100 oliefiltersystemet er at rense viklingsomskifterens iso-
lerende væske med papirfilterindsatsen og at rense og tørre væsken med
den kombinerede filterindsats.

På viklingsomskiftere, hvor antallet af trinkoblinger pr. år er højere end
15.000, anbefaler vi brug af OF 100 oliefiltersystemet med papirfilterindsats
Det kan forlænge intervallerne mellem vedligeholdelse.

Se MR-brugervejledningen til "OF 100-oliefiltersystem" for at få flere op-
lysninger.

Når OILTAP® V III 200 D- og V III 350 D-viklingsomskiftere bruges i lande
med tropisk eller subtropisk klima, hvor den relative luftfugtighed er meget
høj, og temperaturen i oliekonservatoren normalt falder ned under dugpunk-
tet hver dag, anbefaler vi, at der bruges et OF 100-oliefiltersystem med kom-
bineret filterindsats for at opretholde de dielektriske egenskaber i den isole-
rende væske. Hvis, under sådanne omstændigheder, den højeste drifts-
spænding mellem faserne i viklingsomskifteren er > 55 kV, skal OF 100 olie-
filtersystemet med kombineret filterindsats bruges.
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4 Emballering, transport og opbevaring

4.1 Emballering
Produkterne er til tider forsynet med en forseglet emballage og undertiden
også i en tørret tilstand, afhængigt af kravene.

En forseglet emballage omgiver den emballerede vare på alle sider med en
plastfolie.

Produkter, der er også blevet tørret, kan identificeres ved en gul mærkat på
den forseglede emballage. I tør tilstand kan også leveres i en transportbe-
holder.

Informationen i de følgende sektioner bør anvendes som passende.

4.1.1 Egnethed

BEMÆRK Materiel skade som følge af forkert stablede kasser!
Ukorrekt stabling af kasserne kan føre til beskadigelse af den emballerede
vare.
► Den udvendige markering på emballagen angiver, hvis viklingsomskifte-

ren eller vælgeren f.eks. er blevet pakket opretstående. Disse kasser må
aldrig stables.

► Generel regel: Kasser må aldrig stables til over en højde på 1,5 m.
► For andre kasser: Der må kun stables op til 2 kasser af identisk størrelse

oven på hinanden.

Emballagen er velegnet til sikre ubeskadigede og fuldt funktionelle transport-
midler i overensstemmelse med lokale transportlove og regulativer.

Den emballerede vare er pakket i en robust kasse. Denne kasse sikrer, at
den emballerede vare er stabiliseret i den tilsigtede transportposition for at
forhindre utilladelige positionsændringer, og at ingen af delene berører læs-
sefladen i transportmidlet eller berører jorden efter aflæsning.

En forseglet emballage omgiver den emballerede vare på alle sider med en
plastfolie. Den emballerede vare er beskyttet mod fugtighed ved hjælp af et
tørremiddel. Plastfolien blev svejset til efter tilsætning af tørremidlet.
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4.1.2 Markeringer

Emballagen er forsynet med en signatur med instruktioner om sikker trans-
port og korrekt opbevaring. Følgende symboler gælder for shipping af ikke-
farligt gods. Overholdelse af disse symboler er obligatorisk.

Beskyttes mod
fugt

Top Skør Fastgør løfte-
grej her

Tyngdepunkt

Tabel 3: Shipping-piktogrammer

4.2 Transport, modtagelse og håndtering af forsendelser

 ADVARSEL Fare for dødsfald og skade på ejendom!
Livsfare og skader på ejendom som følge af væltning eller faldende last,
► Transportér kun kassen, når den er lukket.
► Fjern ikke det fastgørelsesmateriale, der er brugt i kassen under trans-

porten.
► Hvis produktet leveres på en palle, skal det sikres tilstrækkeligt.
► Kun uddannede og autoriserede personer må vælge fastsurringsudstyr

og sikre lasten.
► Lad være med at gå under den hængende last.
► Brug transportmidler og løftegrej med tilstrækkelig bæreevne i over-

ensstemmelse med den vægt, der er angivet på følgesedlen.

Ud over oscillationspåvirkning og chokpåvirkning, må der også forventes
stød under transporten. For at forhindre mulig skade, så undgå at tabe, tip-
pe, vælte og kollidere med produktet.

Hvis en kasse vælter, falder fra en vis højde (f.eks. når løftegrej brister) eller
er udsat for et frit fald, må der påregnes skader – uanset vægten.

Hver leveret forsendelse skal kontrolleres for følgende af modtageren før ac-
cept (kvittering for modtagelse):
▪ For fuldstændighed baseret på følgesedlen
▪ Udvendig skade af enhver slags

Kontrollerne skal finde sted efter aflæsning, når der er adgang til kassen el-
ler transportcontaineren fra alle sider.
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Synlig skade Hvis der opdages en udvendig transportskade efter modtagelse af forsen-
delsen, gå frem som følger:
▪ Registrér den identificerede transportskade omgående i forsendelsesdo-

kumenterne og få den medunderskrevet af transportvirksomheden.
▪ I tilfælde af alvorlig beskadigelse, totalt tab eller høje skadesomkostnin-

ger, skal producenten og det relevante forsikringsselskab straks under-
rettes.

▪ Efter at have identificeret skaden, må forsendelsens tilstand ikke ændres
yderligere og emballagematerialet skal opbevares, indtil der er foretaget
en beslutning om inspektion af transportselskabet eller af forsikringssel-
skabet.

▪ Registrér detaljerne om skaden umiddelbart på stedet sammen med den
involverede transportvirksomhed. Det er afgørende for ethvert erstatnings-
krav.

▪ Fotografér skader på emballage og emballeret gods. Dette gælder også
for tegn på korrosion på det emballerede gods på grund af fugt inde i em-
ballagen (regn, sne, kondens).

▪ BEMÆRK!  Hvis produktet leveres i forseglet emballage, skal det straks
inspiceres. Hvis den forseglede emballage er beskadiget, må den embal-
lerede vare ikke under nogen omstændigheder monteres eller idriftsættes.
Enten skal den tørrede, emballerede vare tørres igen, som beskrevet i
brugervejledningen, eller producenten skal kontaktes for at blive enige
om, hvordan der skal gås videre. Gøres det ikke, kan det føre til beskadi-
gelse af de emballerede varer.

▪ Identificer de beskadigede dele.

Skjult skade Hvis skader ikke fastslås før udpakning efter modtagelsen af en forsendelse
(skjult skade), gå frem som følger:
▪ Gør den part, der er ansvarlig for skaden, opmærksom på hæftelse hur-

tigst muligt telefonisk og skriftligt, og udarbejd en skadesrapport.
▪ Overhold de tidsfrister, der gælder for sådanne aktioner i de respektive

lande. Indhent oplysninger om disse i god tid.

Hvad angår skjult skade, er det meget svært at få transportfirmaet (eller an-
den ansvarlig part) til at hæfte. Ethvert forsikringskrav for sådanne skader
kan kun lykkes, hvis de relevante bestemmelser er udtrykkeligt medtaget i
forsikringsbetingelserne.

4.3 Opbevaring af forsendelser

Emballeret gods, der er tørret af Maschinenfabrik Reinhausen

Ved modtagelse af forsendelsen, fjernes den emballerede vare, der er tørret
af Maschinenfabrik Reinhausen, fra den forseglede emballage og opbevares
lufttæt i tør, isolerende væske indtil ibrugtagning, hvis de emballerede varer
ikke blev leveret i isolerende væske.
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Emballeret gods, der ikke er tørret

Ikke-tørret, emballeret gods, men med en funktionel, forseglet emballage,
kan opbevares udendørs, når følgende betingelser er opfyldt.

Ved valg og opsætning af lagerlokaliteten, så sørg for følgende:
▪ Beskyt oplagret gods mod fugt (oversvømmelse, vand fra smeltende sne

og is), snavs, skadedyr såsom rotter, mus, termitter og så videre, og mod
uautoriseret adgang.

▪ Opbevar kasserne på tømmerbjælker og planker som beskyttelse mod
opstigende fugt og med henblik på bedre ventilation.

▪ Få tilsikret, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne.
▪ Hold adgangsveje frie.
▪ Kontrollér det oplagrede gods med jævne mellemrum. Træf også passen-

de foranstaltninger efter storme, kraftig regn eller sne og så fremdeles.

Beskyt emballeringsfolien mod direkte sollys, så den ikke nedbrydes under
påvirkning af UV-stråler, hvilket kan medføre, at emballagen mister sin tæt-
ningsfunktion.

Hvis produktet er monteret mere end 6 måneder efter levering, skal der uden
forsinkelse træffes passende foranstaltninger. Følgende foranstaltninger kan
bruges:
▪ Få tørringsmidlet regenereret korrekt og genopret den forseglede embal-

lage.
▪ Pak det emballerede gods ud, og opbevar det på en passende lagerplads

(godt ventileret, så støvfri som muligt, fugtighed < 50 %, hvis muligt).

4.4 Pak forsendelsen ud og kontrollér for transportskader
▪ BEMÆRK!  Transportér den pakkede kasse til det sted, hvor montagen

skal finde sted. Lad være med at åbne den forseglede emballage indtil li-
ge før montagen. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå skade på det em-
ballerede gods på grund af dårligt forseglet emballage.

▪  ADVARSEL!  Når der pakkes ud, så kontrollér tilstanden på det em-
ballerede gods.Få sikret det emballerede gods i en opretstående kasse,
så det ikke vælter ud. Hvis det ikke sker, kan den emballerede vare blive
beskadiget og det kan medføre alvorlige skader.

▪ Kontrollér, hvorvidt de supplerende dele er fuldstændige på grundlag af
følgesedlen.
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5 Montering
Dette kapitel beskriver, hvordan viklingsomskifteren monteres i en transfor-
mator, hvordan den tørres samt hvordan beskyttelsesanordningerne og driv-
komponenterne monteres.

5.1 Forberedende arbejde
Lav det arbejde, der er angivet nedenfor, før viklingsomskifteren monteres i
transformatoren.

5.1.1 Sæt monteringsflangen på transformatordækslet

Det er påkrævet med en monteringsflange til montering af viklingsomskifter-
toppen på transformatordækslet. Denne kan leveres som ekstraudstyr eller
kan fremstilles af kunden selv. Monteringsflanger lavet af kunden skal
overholde montagetegningerne i tillægget.
►BEMÆRK!  Sæt monteringsflangen på transformatordækslet (tryk-

tæt).Vær sikker på, at forseglingsfladen har fuldstændig kontakt og er in-
takt.

Illustration 17: Monteringsflange

5.1.2 Påsætning af pindbolte på monteringsflangen

For at sætte pindboltene fast på monteringsflangen, så brug en sporeskabe-
lon. På forespørgsel kan en sådan leveres gratis til den første montage af
viklingsomskifteren.
1. Anbring sporskabelonen på monteringsflangen og brug de fire markerin-

ger til at passe til.
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2. Sæt pindboltene på monteringsflangen

Illustration 18: Pindbolt

5.2 Montage af viklingsomskifteren i transformatoren
(standardversion)
Lav det arbejde, der er angivet nedenfor, for at montere viklingsomskifteren i
transformatoren (standardversionen).

5.2.1 Fastgørelse af viklingsomskifteren på transformatordækslet
1.  ADVARSEL!  Anbring viklingsomskifteren på en plan overflade og få

den sikret mod at vælte. En ustabilt placeret viklingsomskifter kan vælte,
hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser og skader.

2. Fjern emballage med rød farve og transportmaterialet fra viklingsomskifte-
ren.

3. Sørg for, at viklingsomskifteren står i justeringspositionen. Justeringsposi-
tionen er angivet i viklingsomskifterens tilslutningsdiagram, der følger med
i leveringen.
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4. BEMÆRK!  Uegnede pakninger fører til lækage af isolerende væske og
derfor til beskadigelse af viklingsomskifteren. Rens tætningsfladerne på
monteringsflangen og viklingsomskifterens top. Monter en pakning , der
er egnet til den isolerende væske, der er brugt på monteringsflangen .

Illustration 19: Rengøring af tætningsfladerne
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5. BEMÆRK!  Løft viklingsomskifteren ved at løfte op i viklingsomskifterens
top og forsigtigt sænke den ned i transformatorens dækselåbning. Ved
nedsænkningen, så pas på ikke at beskadige tilslutningskontakterne.

Illustration 20: Nedsænkning af viklingsomskifteren

6. Kontrollér, at viklingsomskifterens top er monteret i den position, der er
specificeret på designet.
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7. Skru viklingsomskifterens top på monteringsflangen. Tilspændingsmo-
mentet afhænger af de brugte skrueforbindelseselementer.

Illustration 21: Viklingsomskifterens top

5.2.2 Tilslutning af trinviklingen og viklingsomskifterafledningen

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Tilslutningsledninger, som laver mekanisk belastning på viklingsomskifte-
ren, vil skade viklingsomskifteren!
► Få tilslutningerne etableret og sikret med omhu.
► Undgå at vride tilslutningskontakter.
► Tilslut tilslutningsledningerne uden at vride eller deformere dem.
► Hvis nødvendigt, brug en ekspansionsbøjning på tilslutningsledningerne.

1. Tilslut trinviklingen og viklingsomskifterafledningen efter tilslutningsdia-
grammet, der følger med leveringen.

2. Hvis tilledningerne skal krydse den åbne overflade af oliebeholderen/om-
koblerkontakten, skal der være en afstand på 50 mm mellem tilslutnings-
ledningerne og overfladen af oliebeholderen/omkoblerkontakten.

Betegnelserne for viklingsomskifterens tilslutningskontakter er vist i tilslut-
ningsskemaet. Tilslutningskontakterne er forsynet med vandrette eller
lodrette gennemgående huller (se bilag):
▪ OILTAP® V 350: 11 mm diameter til M10 skruer
▪ OILTAP® V 200: 9 mm diameter til M8 skruer (M8 skruer på lastvælgeren,

M10 skruer på omkoblerkontakten og startterminaler)
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5.2.3 Gennemførelse af transformatorens udvekslingsmåling før
tørring

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Beskadigelse af viklingsomskifteren, fordi transformatorens udvekslingsmå-
ling blev gennemført forkert.
► Udfør ikke mere end 250 omkoblingsoperationer på viklingsomskifteren.

Hvis der udføres mere end 250 omkoblingsoperationer, skal oliebehol-
deren fyldes helt med isolerende væske, og glideflader på kontakter på
vælgeren og vælgergearet skal smøres med isolerende væske.

► Flyt kun viklingsomskifteren fra en arbejdsposition til den næste via den
øverste gearenhed. Du kan f.eks. bruge et kort rør (diameter 25 mm)
med indskruet koblingsbolt (diameter 12 mm) sammen med et håndhjul
eller et håndsving til dette. Når der bruges et bor, så overstig ikke en
maksimal hastighed på 250 rpm.

► Kontrollér altid den nåede driftsstilling gennem inspektionsvinduet i vik-
lingsomskifterens topdæksel. Overskrid aldrig slutstillingerne, der er angi-
vet i det tilslutningsdiagram, der fulgte med leveringen.

► Ved anvendelser med flere kolonner og delt drev skal alle viklingsomskif-
tertoppe forbindes med hinanden ved hjælp af de vandrette drivakselde-
le.

Ved aktivering af omkoblerkontakten kræves et højere moment.

Transformatorens udvekslingsmåling udføres på følgende måde:
1. Flyt viklingsomskifteren til den ønskede arbejdsposition. Lastomkobler-

kørslen kan høres tydeligt.
2. BEMÆRK!  En ufuldstændig omkobleroperation kan beskadige viklings-

omskifteren. Efter aktivering af lastomkobleren, fortsæt med at dreje dri-
vakslen på øverste gearenhed 2,5 omdrejninger i samme retning for at af-
slutte omkoblingsoperationen korrekt.

3. Gennemfør transformatorens udvekslingsmåling.
4. Gentag transformatorens udvekslingsmåling i alle driftsstillinger.
5. Når først transformatorens udvekslingsmåling er færdig, så sæt viklings-

omskifteren tilbage til dens justeringsposition (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram for viklingsomskifteren).

Efter transformatorudvekslingsmåling åbnes der for petroleumsbundprop-
pen i oliebeholderen, hvis viklingsomskifteren skal tørres med petroleum i
transformatortanken. Efter tørring skal lastomkoblerens indsats fjernes, pe-
troleumsbundproppen i oliebeholderen lukkes og lastomkoblerens indsats
monteres igen.
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5.2.4 Gennemførelse af måling af DC-modstand på transformatoren

Bemærk de målescenarier, der er anført nedenfor, og de tilhørende maksi-
malt målte strømme, når der udføres måling af DC-modstand på transforma-
toren.

Den målte DC-strøm er normalt begrænset til 10% af den nominelle strøm
af den målte transformatorvikling for at forhindre viklingen i at blive overop-
hedet.

Gennemfør målingen af DC-modstanden i viklingsomskifterens forskellige
driftsstillinger. Her skal der skelnes, hvorvidt den målte strøm afbrydes, når
der skiftes driftsstilling eller ej.

Status for oliebeholder Uden afbrydelse i målt
strøm

Med afbrydelse (målt
strøm = 0 A før skift i
driftsstilling)

Oliebeholder tom Maksimum 10 A DC Maksimum 50 A DC

Oliebeholder fyldt med iso-
lerende væske

Maksimum 50 A DC Maksimum 50 A DC

Tabel 4: Maksimalt tilladte, målte strømme, når der måles DC-modstand på transformatoren

5.2.5 Tørring af viklingsomskifter i autoklave

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Fugt i oliebeholderen reducerer den dielektriske styrke af den isolerende
væske og fører dermed til beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Inden for 10 timer efter tørring skal oliebeholderen forsegles med vik-

lingsomskifterens topdæksel.

Tør viklingsomskifteren i overensstemmelse med følgende instruktioner for
at sikre de dielektriske værdier, der er sikret af MR på viklingsomskifteren.

Hvis der tørres i en autoklave, er følgende metoder mulige:
▪ Vakuumtørring
▪ Tørring med damp

Som et alternativ til tørring af viklingsomskifteren i autoklave kan den tørres i
transformatortanken.

5.2.5.1 Vakuumtørring i autoklaven

Gør følgende for at vakuumtørre viklingsomskifteren i autoklave.

Hvis du vil udføre endnu en udvekslingsmåling for transformatoren efter tør-
ring, skal du fortsætte, som beskrevet i afsnittet "Gennemførelse af transfor-
matorens udvekslingsmåling efter tørring" [►Sektion 5.2.8, Side 85].
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5.2.5.1.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
► Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-

ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 22: Justeringsposition

5.2.5.1.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
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2. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 23: Viklingsomskifterens topdæksel

3. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 24: Viklingsomskifterens topdæksel

5.2.5.1.3 Tørring af viklingsomskifteren

BEMÆRK Beskadigelse af viklingsomskifterens topdæksel og viklingsom-
skifterens tilbehør.
Både viklingsomskifterens topdæksel og viklingsomskifterens tilbehør vil bli-
ve beskadiget, hvis de tørres i autoklave.
► Hold viklingsomskifterens topdæksel og følgende tilbehør uden for au-

toklaven, og tør dem aldrig sammen med viklingsomskifteren: motordrev,
drivaksel, beskyttelsesrelæ, trykovervågningsenhed, overtrykssikring, vin-
kelgear, temperatursensor, oliefiltersystem.

1. Opvarm viklingsomskifteren i luft ved atmosfærisk tryk med en tempera-
turstigning på ca. 10 °C/t til en endelig temperatur på maksimalt 110 °C..

2. Lav en fortørring af viklingsomskifteren i cirkulerende luft ved en maksimal
temperatur på 110 °C i et tidsrum på mindst 20 timer.

3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt
125 °C i mindst 50 timer.
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4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.2.5.1.4 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.

1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 25: Viklingsomskifterens topdæksel
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2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 26: Viklingsomskifterens topdæksel

5.2.5.2 Tørring med damp i autoklaven

Gør følgende for at tørre viklingsomskifteren med petroleum i autoklave.

Hvis du vil udføre endnu en udvekslingsmåling for transformatoren efter tør-
ring, skal du fortsætte, som beskrevet i afsnittet "Gennemførelse af transfor-
matorens udvekslingsmåling efter tørring" [►Sektion 5.2.8, Side 85].



5 Montering

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201848 4427491/01 DAOILTAP® V

5.2.5.2.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
► Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-

ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 27: Justeringsposition

5.2.5.2.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
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2. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 28: Viklingsomskifterens topdæksel

3. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 29: Viklingsomskifterens topdæksel

5.2.5.2.3 Åbning af petroleumsbundproppen
►BEMÆRK!  Skru petroleumsbundproppen mellem bunden af oliebehol-

deren ud og vælgergearet med uret, indtil den begynder at blive svær at
dreje. Skru aldrig petroleumsbundproppen helt af.

Illustration 30: Petroleumsbundprop



5 Montering

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201850 4427491/01 DAOILTAP® V

5.2.5.2.4 Tørring af viklingsomskifteren

BEMÆRK Beskadigelse af viklingsomskifterens topdæksel og viklingsom-
skifterens tilbehør.
Både viklingsomskifterens topdæksel og viklingsomskifterens tilbehør vil bli-
ve beskadiget, hvis de tørres i autoklave.
► Hold viklingsomskifterens topdæksel og følgende tilbehør uden for au-

toklaven, og tør dem aldrig sammen med viklingsomskifteren: motordrev,
drivaksel, beskyttelsesrelæ, trykovervågningsenhed, overtrykssikring, vin-
kelgear, temperatursensor, oliefiltersystem.

1. Tilfør petroleumsdamp ved en temperatur på omkring 90 °C. Hold denne
temperatur konstant i 3 til 4 timer.

2. Øg petroleumsdampens temperatur med omkring 10 °C/time til den øn-
skede sluttemperatur på maks. 125 °C på viklingsomskifteren.

3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt 125
°C i mindst 50 timer.

4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.2.5.2.5 Lukning af petroleumsbundproppen
►BEMÆRK!  Luk petroleumsbundproppen (tilspændingsmoment 39 Nm).

En åben petroleumsbundprop fører til udslip af isolerende væske fra olie-
beholderen og dermed til skader på viklingsomskifteren og transformato-
ren.

5.2.5.2.6 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.
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1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 31: Viklingsomskifterens topdæksel

2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 32: Viklingsomskifterens topdæksel
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5.2.6 Tørring af viklingsomskifter i transformatortank

Tør viklingsomskifteren i overensstemmelse med følgende instruktioner for
at sikre de dielektriske værdier, der er sikret af MR på viklingsomskifteren.

Hvis du vil tørre viklingsomskifteren i transformatortanken, skal transformato-
ren først samles helt, hvorefter tørringsprocessen gennemføres.

Hvis der tørres i transformatortanken, er følgende metoder mulige:
▪ Vakuumtørring
▪ Tørring med damp

Som et alternativ til tørring af viklingsomskifteren i transformatortanken kan
den tørres i autoklave.

5.2.6.1 Vakuumtørring i transformatortanken

Før der startes på en vakuumtørring i transformatortanken, skal der placeres
en tilslutningsledning mellem de tilsvarende rørtilslutninger og de rørtilslut-
ninger, der ikke er i brug, forsegles med blinddæksler.

Viklingsomskifterens topdæksel forbliver lukket under hele tørringsproces-
sen.

1. Etablér en tilslutningsledning mellem enten tilslutningerne E2 og Q eller
tilslutningerne E2 og R på viklingsomskifterens top.

2. Forsegl ubrugte rørtilslutninger og rørbøjninger med et egnet blinddæksel.

Illustration 33: Tilslutningsledning

Vakuumtørring i transformatortanken
1. Opvarm viklingsomskifteren i luft ved atmosfærisk tryk med en tempera-

turstigning på ca. 10 °C/t til en endelig temperatur på maksimalt 110 °C..
2. Lav en fortørring af viklingsomskifteren i cirkulerende luft ved en maksimal

temperatur på 110 °C i et tidsrum på mindst 20 timer.
3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt

125 °C i mindst 50 timer.
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4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.2.6.2 Tørring med damp i transformatortanken

Hvis du ikke har åbnet petroleumsbundproppen på forhånd (f.eks. efter
transformatorens udvekslingsmåling), skal du åbne petroleumsbundproppen
før damptørringsprocessen, så petroleumskondensat kan løbe ud af oliebe-
holderen.

Petroleumsbundproppen findes i oliebeholderens bund, og der kan ikke op-
nås adgang til den, når lastomkoblerens indsats er monteret, og transforma-
tortanken er lukket. Derfor skal du først fjerne lastomkoblerens indsats, åbne
petroleumsbundproppen og derefter monteres lastomkoblerens indsats igen.
Efter tørreprocessen skal du fjerne lastomkoblerens indsats igen for at lukke
petroleumsbundproppen.

5.2.6.2.1 Afmontering af lastomkoblerens indsats

Gør følgende for at fjerne lastomkoblerens indsats.

5.2.6.2.1.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
► Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-

ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 34: Justeringsposition
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5.2.6.2.1.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
2. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 35: Viklingsomskifterens topdæksel
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3. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 36: Viklingsomskifterens topdæksel

5.2.6.2.1.3 Afmontering af gearenheden
► Afmonter gearenheden. Gearenhedens holdeplade er fastgjort til viklings-

omskifterens top. Brug begge hænder til at løfte gearenheden op og ud.
Opbevar alle afmonterede dele sikkert til genmontagen.

Illustration 37: Holdeplade til gearenhed



5 Montering

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201856 4427491/01 DAOILTAP® V

5.2.6.2.1.4 Afmontering af oliesugerøret

Sugerøret er centreret på viklingsomskifterens indsats i bundlejet i den lave
ende og skal trækkes ud, mens kontakttrykket skal modvirkes.
1. Indfør en skruetrækker i den øverste rille i sugerøret. Løft sugerøret af i

opadgående retning vha. skruetrækkeren.

Illustration 38: Oliesugerør

2. Indfør en skruetrækker i den nederste rille, og træk sugerøret lodret op og
ud med hånden.

Illustration 39: Oliesugerør
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5.2.6.2.1.5 Udtagning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V uden
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 40: Betjeningsnøgle

2. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen, og løft langsomt viklingsomskifte-
rens indsats lodret op og ud.

Illustration 41: Viklingsomskifterens indsats

3.  FORSIGTIG!  En ustabilt placeret viklingsomskifterindsats kan vælte,
hvilket kan resultere i personskader og materiel beskadigelse. Anbring
viklingsomskifterens indsats på en plan overflade, og beskyt den mod at
vælte.
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5.2.6.2.1.6 Udtagning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V med
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 42: Betjeningsnøgle

2. Sæt øskenen i fordybningen mellem støtteskinnerne.

Illustration 43: Øsken
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3. Drej betjeningsnøglen med uret for at slå omkoblerkontakten fra. De be-
vægelige kontakter i omkoblerkontakten skal være mellem de faste kon-
takter for de forskellige faser.

Illustration 44: Omkoblerkontakt

4. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen, og løft langsomt viklingsomskifte-
rens indsats lodret op og ud.

Illustration 45: Lastomkoblerindsats

5.  FORSIGTIG!  En ustabilt placeret viklingsomskifterindsats kan vælte,
hvilket kan resultere i personskader og materiel beskadigelse. Anbring
viklingsomskifterens indsats på en plan overflade, og beskyt den mod at
vælte.
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5.2.6.2.1.7 Udtagning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V III 500 D, Um=76
kV)

V III 500 D-40 kV-viklingsomskifterens indsats blev leveret med og uden en
omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingselement
(fase U) i årene 07/89 til 11/90.

V III 500 D-76 kV-viklingsomskifterens indsats blev også leveret med og
uden en omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingse-
lement (fase U) i årene 07/89 til 05/95.

Følgende krav skal være opfyldt, før viklingsomskifterens indsats kan afmon-
teres:
▪ Viklingsomskifteren er i justeringspositionen (se medfølgende tilslutnings-

diagram på viklingsomskifteren).
▪ Omkoblerkontakten tilsluttes 0 og (-)
▪ Koblingselementerne er ved vælgerkontakt K

Desuden skal følgende komponenter allerede være afmonteret:
▪ Viklingsomskifterens topdæksel
▪ Gearenhed
▪ Sugerør

Gør følgende for at fjerne viklingsomskifterens indsats:
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 46: Betjeningsnøgle
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2. Drej betjeningsnøglen med uret, indtil de bevægelige kontakter på omkob-
lerkontakten er mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 47: OILTAP V III 500

3. Træk forsigtigt viklingsomskifterens indsats lodret opad, indtil fase U-kob-
lingselementet er direkte under de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 48: Viklingsomskifterens indsats
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4. Drej betjeningsnøglen tilbage til samme vinkel mod uret.

Illustration 49: Viklingsomskifterens indsats
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5. Træk forsigtigt viklingsomskifterens indsats lodret opad, indtil fase V-kob-
lingselementet er direkte under de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 50: Viklingsomskifterens indsats
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6. Drej betjeningsnøglen med uret endnu engang, indtil koblingselementerne
for fase V og W er mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 51: Viklingsomskifterens indsats
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7. Løft viklingsomskifterens indsats helt ud.

Illustration 52: Viklingsomskifterens indsats

5.2.6.2.2 Åbning af petroleumsbundproppen
►BEMÆRK!  Skru petroleumsbundproppen i bunden af oliebeholderen ud,

indtil den begynder at blive svær at dreje. Skru aldrig petroleumsbund-
proppen helt af.
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Illustration 53: Petroleumsbundprop

5.2.6.2.3 Indsætning af lastomkoblerens indsats

Gør følgende for at montere lastomkoblerens indsats.

5.2.6.2.3.1 Indsætning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V uden
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 54: Betjeningsnøgle
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2. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen.

Illustration 55: Løftegrej

3. Sænk langsomt viklingsomskifterens indsats.

Illustration 56: Lastomkoblerindsats
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4. Drej viklingsomskifterens indsats, så den er ca. i justeringspositionen efter
indsætning (se medfølgende tilslutningsdiagram for viklingsomskifteren).

Illustration 57: Lastomkoblerindsats

5. Fjern betjeningsnøglen.

Illustration 58: Betjeningsnøgle
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5.2.6.2.3.2 Indsætning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V med
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 59: Betjeningsnøgle

2. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen.

Illustration 60: Løftegrej
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3. Sænk langsomt viklingsomskifterens indsats.

Illustration 61: Lastomkoblerindsats

4. Drej viklingsomskifterens indsats mod uret, så kontakterne på den be-
vægelige omkoblerkontakt er mellem de faste kontakter på omkoblerkon-
takten i de forskellige faser efter indsætning.
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5. Fortsæt med at dreje viklingsomskifterens indsats mod uret, indtil begge
trekantede markeringer på viklingsomskifterens top og på støtteskinnerne
er justeret ud for hinanden (se også justeringsplan), og kontakterne på
omkoblerkontakten er korrekt i lukket position.

Illustration 62: Kontrol af viklingsomskifterens indsats
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6. Fjern betjeningsnøglen.

Illustration 63: Betjeningsnøgle

5.2.6.2.3.3 Indsætning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V III 500 D, Um=76
kV)

V III 500 D-40 kV-viklingsomskifterens indsats blev leveret med og uden en
omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingselement
(fase U) i årene 07/89 til 11/90.
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V III 500 D-76 kV-viklingsomskifterens indsats blev også leveret med og
uden en omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingse-
lement (fase U) i årene 07/89 til 05/95.
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 64: Betjeningsnøgle

2. Fastgør løftegrejet ved betjeningsnøglen.

Illustration 65: Løftegrej
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3. Sænk langsomt viklingsomskifterens indsats i lodret stilling. Fase V- og
W-koblingselementerne  skal være mellem de faste kontakter  på
omkoblerkontakten.

Illustration 66: Viklingsomskifterens indsats
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4. Sænk forsigtigt viklingsomskifterens indsats i lodret stilling, indtil fase U-
koblingselementet er direkte over de faste kontakter på omkoblerkontak-
ten.

Illustration 67: Viklingsomskifterens indsats
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5. Drej betjeningsnøglen mod uret, indtil koblingselementerne for fase U er
mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 68: Viklingsomskifterens indsats
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6. Sænk forsigtigt viklingsomskifterens indsats, indtil de bevægelige kontak-
ter på omkoblerkontakten er direkte over de faste kontakter på omkobler-
kontakten.

Illustration 69: Viklingsomskifterens indsats

7. Drej betjeningsnøglen med uret, indtil de bevægelige kontakter på omkob-
lerkontakten er mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 70: Viklingsomskifterens indsats
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8. Sænk viklingsomskifteren. Fjern løftegrejet.

Illustration 71: Viklingsomskifterens indsats

9. Drej betjeningsnøglen mod uret for at stille omkoblerkontakten i lukket po-
sition. Omkoblerkontakten forbinder 0 og (-); koblingselementerne er ved
kontakt K på vælgerkontakten.

Illustration 72: Viklingsomskifterens indsats
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10. Kontrollér positionen af støtteskinnen. De to trekanter på viklingsomskif-
terens top og på støtteskinnen skal være justeret med hinanden (se og-
så justeringsplanen). Kontakterne på omkoblerkontakten er så korrekt i
den lukkede position.

Illustration 73: Kontrollér støtteskinnen

5.2.6.2.3.4 Indsætning af oliesugerør

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Beskadigelse af viklingsomskifteren og oliesugerøret på grund af forkert
monteringsrækkefølge.
► Overhold monteringsrækkefølgen strengt. Sørg for altid at installere last-

omkoblerens indsats, før du sætter oliesugerøret i oliebeholderen.

1. Foretag omhyggelig manuel inspektion af sugerøret.

Illustration 74: Oliesugerør
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2. Tryk på den øverste ende af sugerøret. Sugerøret springer ind i oliebehol-
derens bund.

Illustration 75: Oliesugerør

5.2.6.2.3.5 Montering af gearenheden
1. Kontrollér, at støtteskinnen er i den rigtige position. Begge trekantede

markeringer på viklingsomskifterens top og på støtteskinnen skal være ju-
steret med hinanden (se også justeringsplanen).

Illustration 76: Støtteskinne
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2. Sørg for, at gearenheden er i justeringspositionen (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram på viklingsomskifteren). Monter gearenheden. Montage og
kobling kan kun laves i denne position. Vær opmærksom på fjederskiver-
ne.

Illustration 77: Holdeplade til gearenhed

5.2.6.2.3.6 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.
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1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 78: Viklingsomskifterens topdæksel

2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 79: Viklingsomskifterens topdæksel
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5.2.6.2.4 Tørring af viklingsomskifteren
1. Tilslut rørtilslutningerne R og Q på viklingsomskifterens top til petroleums-

dampens ledning ved hjælp af en delt ledning.
2. Forsegl ubrugte rørtilslutninger med et egnet blinddæksel.

Illustration 80: Delt ledning

Tørring med damp i transformatortanken
1. Tilfør petroleumsdamp ved en temperatur på omkring 90 °C. Hold denne

temperatur konstant i 3 til 4 timer.
2. Øg petroleumsdampens temperatur med omkring 10 °C/time til den øn-

skede sluttemperatur på maks. 125 °C på viklingsomskifteren.
3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt 125

°C i mindst 50 timer.
4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.2.6.2.5 Lukning af petroleumsbundproppen

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Fugt i oliebeholderen reducerer den dielektriske styrke af den isolerende
væske og fører dermed til beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Inden for 10 timer efter tørring skal oliebeholderen forsegles med vik-

lingsomskifterens topdæksel.

1. Fjern [►Sektion 5.2.6.2.1, Side 53] lastomkoblerindsatsen.
2. Luk petroleumsbundproppen ved at dreje med uret med forlænget skrue-

nøgle (tilspændingsmoment 39 Nm).
3. Indsæt [►Sektion 5.2.6.2.3, Side 66] lastomkoblerindsatsen.

Hvis du vil udføre endnu en udvekslingsmåling for transformatoren efter tør-
ring, skal du fortsætte, som beskrevet i afsnittet "Gennemførelse af transfor-
matorens udvekslingsmåling efter tørring" [►Sektion 5.2.8, Side 85].
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5.2.7 Påfyldning af viklingsomskifterens oliebeholder med isolerende
væske

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Uegnede isolerende væsker forårsager beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Brug udelukkende isolerende væske, der opfylder kravene i henhold til

IEC 60296.

Efter tørring fyldes oliebeholderen (viklingsomskifterindsats monteret) helt op
med isolerende væske igen så hurtigt som muligt, således at en utilladelig
mængde fugtighed ikke absorberes fra omgivelserne.
1. Etablér en tilslutningsledning mellem rørtilslutningen E2 og én af rørtilslut-

ningerne R, S eller Q for at sikre ensartet tryk i oliebeholderen og transfor-
matoren under tømning.

Illustration 81: Tilslutningsledning

2. Fyld viklingsomskifteren med ny isolerende væske ved at bruge én af de
to ledige rørtilslutninger på viklingsomskifterens top.

Illustration 82: Rørtilslutninger S og R
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5.2.8 Gennemførelse af transformatorens udvekslingsmåling efter
tørring

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Beskadigelse af viklingsomskifteren, fordi transformatorens udvekslingsmå-
ling blev gennemført forkert.
► Sørg for, at vælgeren/den spændingsfri viklingskobler er helt nedsænket i

den isolerende væske, og at oliebeholderen på viklingsomskifteren er helt
fyldt med isolerende væske.

► Flyt kun viklingsomskifteren fra en arbejdsposition til den næste via den
øverste gearenhed. Du kan f.eks. bruge et kort rør (diameter 25 mm)
med indskruet koblingsbolt (diameter 12 mm) sammen med et håndhjul
eller et håndsving til dette. Når der bruges et bor, så overstig ikke en
maksimal hastighed på 250 rpm.

► Kontrollér altid den nåede driftsstilling gennem inspektionsvinduet i vik-
lingsomskifterens topdæksel. Overskrid aldrig slutstillingerne, der er angi-
vet i det tilslutningsdiagram, der fulgte med leveringen.

► Ved anvendelser med flere kolonner og delt drev skal alle viklingsomskif-
tertoppe forbindes med hinanden ved hjælp af den vandrette drivaksel-
del.

Ved aktivering af omkoblerkontakten kræves et højere moment.

Transformatorens udvekslingsmåling udføres på følgende måde:
1. Flyt viklingsomskifteren til den ønskede arbejdsposition. Lastomkobler-

kørslen kan høres tydeligt.
2. BEMÆRK!  En ufuldstændig omkobleroperation kan beskadige viklings-

omskifteren. Efter aktivering af lastomkobleren, fortsæt med at dreje dri-
vakslen på øverste gearenhed 2,5 omdrejninger i samme retning for at af-
slutte omkoblingsoperationen korrekt.

3. Gennemfør transformatorens udvekslingsmåling.
4. Gentag transformatorens udvekslingsmåling i alle driftsstillinger.
5. Når først transformatorens udvekslingsmåling er færdig, så sæt viklings-

omskifteren tilbage til dens justeringsposition (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram for viklingsomskifteren).

5.3 Montage af viklingsomskifteren i transformatoren
(tankversion af klokketypen)
De følgende kapitler forklarer, hvordan viklingsomskifteren monteres i trans-
formatoren (tankversion af klokketypen).
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5.3.1 Isætning af viklingsomskifteren i en støttestruktur
1. Fjern emballage med rød farve og transportmaterialet fra viklingsomskifte-

ren.
2. BEMÆRK!  Ved hjælp af afstandsstykker sættes viklingsomskifteren

lodret ind i en støttestruktur (maksimalt 1° afvigelse fra lodret), således at
viklingsomskifteren når sin endelige montagehøjde og kun skal hæves
maksimalt 5 til 20 mm efter montering af tanken af klokketypen. Hvis det
ikke gøres når først trinviklingen og viklingsomskifterafledningen tilsluttes,
kan der forekomme spænding, som vil skade viklingsomskifteren og trans-
formatoren. Der er også risiko for utætheder i oliebeholderen og fejlfunk-
tioner fra selektorkontakter, der lukker forkert! Sørg for, at omkoblerkon-
takten og støttestrukturen ikke kolliderer.

Illustration 83: Støttestruktur

1 Støtteflange

2 Afstandsstykke

3 Støttestruktur
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3. Fastgør viklingsomskifteren til støttestrukturen midlertidigt. Støtteflangen
har gennemgående huller til dette formål.

Illustration 84: Midlertidig fastgørelse

5.3.2 Tilslutning af trinviklingen og viklingsomskifterafledningen

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Tilslutningsledninger, som laver mekanisk belastning på viklingsomskifte-
ren, vil skade viklingsomskifteren!
► Få tilslutningerne etableret og sikret med omhu.
► Undgå at vride tilslutningskontakter.
► Tilslut tilslutningsledningerne uden at vride eller deformere dem.
► Hvis nødvendigt, brug en ekspansionsbøjning på tilslutningsledningerne.

1. Tilslut trinviklingen og viklingsomskifterafledningen efter tilslutningsdia-
grammet, der følger med leveringen.

2. Hvis tilledningerne skal krydse den åbne overflade af oliebeholderen/om-
koblerkontakten, skal der være en afstand på 50 mm mellem tilslutnings-
ledningerne og overfladen af oliebeholderen/omkoblerkontakten.

Betegnelserne for viklingsomskifterens tilslutningskontakter er vist i tilslut-
ningsskemaet. Tilslutningskontakterne er forsynet med vandrette eller
lodrette gennemgående huller (se bilag):
▪ OILTAP® V 350: 11 mm diameter til M10 skruer
▪ OILTAP® V 200: 9 mm diameter til M8 skruer (M8 skruer på lastvælgeren,

M10 skruer på omkoblerkontakten og startterminaler)
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5.3.3 Gennemførelse af transformatorens udvekslingsmåling før
tørring

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Beskadigelse af viklingsomskifteren, fordi transformatorens udvekslingsmå-
ling blev gennemført forkert.
► Udfør ikke mere end 250 omkoblingsoperationer på viklingsomskifteren.

Hvis der udføres mere end 250 omkoblingsoperationer, skal oliebehol-
deren fyldes helt med isolerende væske, og glideflader på kontakter på
vælgeren og vælgergearet skal smøres med isolerende væske.

► Flyt kun viklingsomskifteren fra en arbejdsposition til den næste via den
øverste gearenhed. Du kan f.eks. bruge et kort rør (diameter 25 mm)
med indskruet koblingsbolt (diameter 12 mm) sammen med et håndhjul
eller et håndsving til dette. Når der bruges et bor, så overstig ikke en
maksimal hastighed på 250 rpm.

► Kontrollér altid den nåede driftsstilling gennem inspektionsvinduet i vik-
lingsomskifterens topdæksel. Overskrid aldrig slutstillingerne, der er angi-
vet i det tilslutningsdiagram, der fulgte med leveringen.

► Ved anvendelser med flere kolonner og delt drev skal alle viklingsomskif-
tertoppe forbindes med hinanden ved hjælp af de vandrette drivakselde-
le.

Ved aktivering af omkoblerkontakten kræves et højere moment.

Transformatorens udvekslingsmåling udføres på følgende måde:
1. Flyt viklingsomskifteren til den ønskede arbejdsposition. Lastomkobler-

kørslen kan høres tydeligt.
2. BEMÆRK!  En ufuldstændig omkobleroperation kan beskadige viklings-

omskifteren. Efter aktivering af lastomkobleren, fortsæt med at dreje dri-
vakslen på øverste gearenhed 2,5 omdrejninger i samme retning for at af-
slutte omkoblingsoperationen korrekt.

3. Gennemfør transformatorens udvekslingsmåling.
4. Gentag transformatorens udvekslingsmåling i alle driftsstillinger.
5. Når først transformatorens udvekslingsmåling er færdig, så sæt viklings-

omskifteren tilbage til dens justeringsposition (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram for viklingsomskifteren).

Efter transformatorudvekslingsmåling åbnes der for petroleumsbundprop-
pen i oliebeholderen, hvis viklingsomskifteren skal tørres med petroleum i
transformatortanken. Efter tørring skal lastomkoblerens indsats fjernes, pe-
troleumsbundproppen i oliebeholderen lukkes og lastomkoblerens indsats
monteres igen.
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5.3.4 Gennemførelse af måling af DC-modstand på transformatoren

Bemærk de målescenarier, der er anført nedenfor, og de tilhørende maksi-
malt målte strømme, når der udføres måling af DC-modstand på transforma-
toren.

Den målte DC-strøm er normalt begrænset til 10% af den nominelle strøm
af den målte transformatorvikling for at forhindre viklingen i at blive overop-
hedet.

Gennemfør målingen af DC-modstanden i viklingsomskifterens forskellige
driftsstillinger. Her skal der skelnes, hvorvidt den målte strøm afbrydes, når
der skiftes driftsstilling eller ej.

Status for oliebeholder Uden afbrydelse i målt
strøm

Med afbrydelse (målt
strøm = 0 A før skift i
driftsstilling)

Oliebeholder tom Maksimum 10 A DC Maksimum 50 A DC

Oliebeholder fyldt med iso-
lerende væske

Maksimum 50 A DC Maksimum 50 A DC

Tabel 5: Maksimalt tilladte, målte strømme, når der måles DC-modstand på transformatoren

5.3.5 Tørring af viklingsomskifter i autoklave

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Fugt i oliebeholderen reducerer den dielektriske styrke af den isolerende
væske og fører dermed til beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Inden for 10 timer efter tørring skal oliebeholderen forsegles med vik-

lingsomskifterens topdæksel.

Tør viklingsomskifteren i overensstemmelse med følgende instruktioner for
at sikre de dielektriske værdier, der er sikret af MR på viklingsomskifteren.

Hvis der tørres i en autoklave, er følgende metoder mulige:
▪ Vakuumtørring
▪ Tørring med damp

Som et alternativ til tørring af viklingsomskifteren i autoklave kan den tørres i
transformatortanken.

5.3.5.1 Vakuumtørring i autoklaven

Gør følgende for at vakuumtørre viklingsomskifteren i autoklave.

Hvis du vil udføre endnu en udvekslingsmåling for transformatoren efter tør-
ring, skal du fortsætte, som beskrevet i afsnittet "Gennemførelse af transfor-
matorens udvekslingsmåling efter tørring" [►Sektion 5.3.10, Side 143].
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5.3.5.1.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
► Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-

ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 85: Justeringsposition

5.3.5.1.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
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2. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 86: Viklingsomskifterens topdæksel

3. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 87: Viklingsomskifterens topdæksel

5.3.5.1.3 Tørring af viklingsomskifteren

BEMÆRK Beskadigelse af viklingsomskifterens topdæksel og viklingsom-
skifterens tilbehør.
Både viklingsomskifterens topdæksel og viklingsomskifterens tilbehør vil bli-
ve beskadiget, hvis de tørres i autoklave.
► Hold viklingsomskifterens topdæksel og følgende tilbehør uden for au-

toklaven, og tør dem aldrig sammen med viklingsomskifteren: motordrev,
drivaksel, beskyttelsesrelæ, trykovervågningsenhed, overtrykssikring, vin-
kelgear, temperatursensor, oliefiltersystem.

1. Opvarm viklingsomskifteren i luft ved atmosfærisk tryk med en tempera-
turstigning på ca. 10 °C/t til en endelig temperatur på maksimalt 110 °C..

2. Lav en fortørring af viklingsomskifteren i cirkulerende luft ved en maksimal
temperatur på 110 °C i et tidsrum på mindst 20 timer.

3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt
125 °C i mindst 50 timer.
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4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.3.5.1.4 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.

1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 88: Viklingsomskifterens topdæksel
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2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 89: Viklingsomskifterens topdæksel

5.3.5.2 Tørring med damp i autoklaven

Gør følgende for at tørre viklingsomskifteren med petroleum i autoklave.

Hvis du vil udføre endnu en udvekslingsmåling for transformatoren efter tør-
ring, skal du fortsætte, som beskrevet i afsnittet "Gennemførelse af transfor-
matorens udvekslingsmåling efter tørring" [►Sektion 5.3.10, Side 143].
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5.3.5.2.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
► Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-

ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 90: Justeringsposition

5.3.5.2.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
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2. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 91: Viklingsomskifterens topdæksel

3. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 92: Viklingsomskifterens topdæksel

5.3.5.2.3 Åbning af petroleumsbundproppen
►BEMÆRK!  Skru petroleumsbundproppen mellem bunden af oliebehol-

deren ud og vælgergearet med uret, indtil den begynder at blive svær at
dreje. Skru aldrig petroleumsbundproppen helt af.

Illustration 93: Petroleumsbundprop
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5.3.5.2.4 Tørring af viklingsomskifteren

BEMÆRK Beskadigelse af viklingsomskifterens topdæksel og viklingsom-
skifterens tilbehør.
Både viklingsomskifterens topdæksel og viklingsomskifterens tilbehør vil bli-
ve beskadiget, hvis de tørres i autoklave.
► Hold viklingsomskifterens topdæksel og følgende tilbehør uden for au-

toklaven, og tør dem aldrig sammen med viklingsomskifteren: motordrev,
drivaksel, beskyttelsesrelæ, trykovervågningsenhed, overtrykssikring, vin-
kelgear, temperatursensor, oliefiltersystem.

1. Tilfør petroleumsdamp ved en temperatur på omkring 90 °C. Hold denne
temperatur konstant i 3 til 4 timer.

2. Øg petroleumsdampens temperatur med omkring 10 °C/time til den øn-
skede sluttemperatur på maks. 125 °C på viklingsomskifteren.

3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt 125
°C i mindst 50 timer.

4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.3.5.2.5 Lukning af petroleumsbundproppen
►BEMÆRK!  Luk petroleumsbundproppen (tilspændingsmoment 39 Nm).

En åben petroleumsbundprop fører til udslip af isolerende væske fra olie-
beholderen og dermed til skader på viklingsomskifteren og transformato-
ren.

5.3.5.2.6 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.
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1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 94: Viklingsomskifterens topdæksel

2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 95: Viklingsomskifterens topdæksel
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5.3.6 Løft af øverste del af viklingsomskifterens top af støtteflangen
(bunddel)

5.3.6.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
1. BEMÆRK!  Kobling uden isolerende væske i oliebeholderen kan føre til

beskadigelse af viklingsomskifteren. Sørg for, at viklingsomskifterens olie-
beholder er fyldt helt op med isolerende væske.

2. Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 96: Justeringsposition

5.3.6.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
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2. Sørg for, at viklingsomskifteren står i justeringspositionen. Justeringsposi-
tionen er angivet i viklingsomskifterens tilslutningsdiagram, der følger med
i leveringen.

3. Fjern midlertidig fastgørelse og afstandsstykker, og sænk viklingsomskif-
teren langsomt.

Illustration 97: Afstandsstykker

4. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 98: Viklingsomskifterens topdæksel

5. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 99: Viklingsomskifterens topdæksel
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5.3.6.3 Afmontering af gearenheden
► Afmonter gearenheden. Gearenhedens holdeplade er fastgjort til viklings-

omskifterens top. Brug begge hænder til at løfte gearenheden op og ud.
Opbevar alle afmonterede dele sikkert til genmontagen.

Illustration 100: Holdeplade til gearenhed

5.3.6.4 Løft af øverste del af viklingsomskifterens top af støtteflangen
1. Fjern møtrikker og låseelementer mellem øverste del af viklingsomskifte-

ren og støtteflangen.

Illustration 101: Viklingsomskifterens top
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2. Løft den øverste del af viklingsomskifterens top af støtteflangen.

Illustration 102: Øverste del af viklingsomskifterens top

5.3.7 Montering af tanken af klokketype og tilslutning af
viklingsomskifteren til øverste del af viklingsomskifterens top

De følgende kapitler forklarer, hvordan viklingsomskifteren sluttes til den
øverste del af viklingsomskifterens top, når tanken af klokketypen er blevet
fastgjort.

5.3.7.1 Fastgørelse af tanken af klokketypen
1. Rens forseglingsfladen på støtteflangen, og placer O-ring i rillen.

Illustration 103: Støtteflange med O-ring
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2. Løft tanken af klokketypen over den aktive del af transformatoren.

Illustration 104: Tank af klokketype
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5.3.7.2 Placering af øverste del af viklingsomskifterens top på tank af
klokketypen
1. BEMÆRK!  Uegnede pakninger fører til lækage af isolerende væske og

derfor til beskadigelse af viklingsomskifteren. Rens tætningsfladerne på
monteringsflangen og øverste del af viklingsomskifterens top. Monter en
pakning , der er egnet til den isolerende væske, der er brugt på monte-
ringsflangen .

Illustration 105: Monteringsflange med pakning
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2. Sænk, og placér øverste del af viklingsomskifterens top på monterings-
flangen, så de trekantede markeringer, stifterne og monteringshullerne på
øverste del og nederste del af viklingsomskifterens top er justeret med
hinanden.

Illustration 106: Markeringer og monteret bolt

5.3.7.3 Tilslutning af viklingsomskifteren til øverste del af viklingsomskifterens
top

BEMÆRK Hvis viklingsomskifteren løftes forkert, vil den blive beskadiget!
Hvis boltene på støtteflangen bruges til at løfte viklingsomskifteren, kan bol-
tene blive beskadigede, hvilket gør det umuligt at skrue viklingsomskifteren
og viklingsomskifterens top korrekt sammen!
► Løft altid viklingsomskifteren ved hjælp af den specificerede løftetravers.
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1. BEMÆRK!  Montering af løftetraversen. Placér løftetraversen, der skal
bruges, på øverste del af viklingsomskifterens top, og skru de 4 skruer på
løftetraversen i bunddelen af viklingsomskifterens top.

Illustration 107: Løftetravers

2. Fastgør to reb af samme længde (hver på mindst 1 m længde) til de for-
håndenværende fastgørelsespunkter.

3. BEMÆRK!  Unøjagtig justering af viklingsomskifterens top med støtteflan-
gen vil beskadige viklingsomskifteren, når den løftes. Løft viklingsomskif-
teren en smule ved hjælp af løftetraversen, så skruerne i viklingsomskifte-
rens top (skal sikres med fjederskiver) kan skrues i.

Illustration 108: Reb



5 Montering

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018106 4427491/01 DAOILTAP® V

4. Skru skruerne i. Stram skruerne jævnt til.

Illustration 109: Viklingsomskifter

5. Fjern løftetraversen, og skru de resterende 4 skruer i. Stram skruerne
jævnt til.

Illustration 110: Viklingsomskifterens top
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6. Skru viklingsomskifterens top på monteringsflangen. Tilspændingsmo-
mentet afhænger af de brugte skrueforbindelseselementer.

Illustration 111: Viklingsomskifterens top

7. Kontrollér, at støtteskinnen er i den rigtige position. Begge trekantede
markeringer på viklingsomskifterens top og på støtteskinnen skal være ju-
steret med hinanden (se også justeringsplanen).

Illustration 112: Støtteskinne
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8. Sørg for, at gearenheden er i justeringspositionen (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram på viklingsomskifteren). Monter gearenheden. Montage og
kobling kan kun laves i denne position. Vær opmærksom på fjederskiver-
ne.

Illustration 113: Holdeplade til gearenhed

5.3.7.4 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.
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1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 114: Viklingsomskifterens topdæksel

2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 115: Viklingsomskifterens topdæksel
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5.3.8 Tørring af viklingsomskifter i transformatortank

Tør viklingsomskifteren i overensstemmelse med følgende instruktioner for
at sikre de dielektriske værdier, der er sikret af MR på viklingsomskifteren.

Hvis du vil tørre viklingsomskifteren i transformatortanken, skal transformato-
ren først samles helt, hvorefter tørringsprocessen gennemføres.

Hvis der tørres i transformatortanken, er følgende metoder mulige:
▪ Vakuumtørring
▪ Tørring med damp

Som et alternativ til tørring af viklingsomskifteren i transformatortanken kan
den tørres i autoklave.

5.3.8.1 Vakuumtørring i transformatortanken

Før der startes på en vakuumtørring i transformatortanken, skal der placeres
en tilslutningsledning mellem de tilsvarende rørtilslutninger og de rørtilslut-
ninger, der ikke er i brug, forsegles med blinddæksler.

Viklingsomskifterens topdæksel forbliver lukket under hele tørringsproces-
sen.

1. Etablér en tilslutningsledning mellem enten tilslutningerne E2 og Q eller
tilslutningerne E2 og R på viklingsomskifterens top.

2. Forsegl ubrugte rørtilslutninger og rørbøjninger med et egnet blinddæksel.

Illustration 116: Tilslutningsledning

Vakuumtørring i transformatortanken
1. Opvarm viklingsomskifteren i luft ved atmosfærisk tryk med en tempera-

turstigning på ca. 10 °C/t til en endelig temperatur på maksimalt 110 °C..
2. Lav en fortørring af viklingsomskifteren i cirkulerende luft ved en maksimal

temperatur på 110 °C i et tidsrum på mindst 20 timer.
3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt

125 °C i mindst 50 timer.
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4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.3.8.2 Tørring med damp i transformatortanken

Hvis du ikke har åbnet petroleumsbundproppen på forhånd (f.eks. efter
transformatorens udvekslingsmåling), skal du åbne petroleumsbundproppen
før damptørringsprocessen, så petroleumskondensat kan løbe ud af oliebe-
holderen.

Petroleumsbundproppen findes i oliebeholderens bund, og der kan ikke op-
nås adgang til den, når lastomkoblerens indsats er monteret, og transforma-
tortanken er lukket. Derfor skal du først fjerne lastomkoblerens indsats, åbne
petroleumsbundproppen og derefter monteres lastomkoblerens indsats igen.
Efter tørreprocessen skal du fjerne lastomkoblerens indsats igen for at lukke
petroleumsbundproppen.

5.3.8.2.1 Afmontering af lastomkoblerens indsats

Gør følgende for at fjerne lastomkoblerens indsats.

5.3.8.2.1.1 Flytning af viklingsomskifteren til justeringsposition
► Flyt viklingsomskifteren til justeringspositionen (se medfølgende tilslut-

ningsdiagram på viklingsomskifteren).

Illustration 117: Justeringsposition
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5.3.8.2.1.2 Afmontering af viklingsomskifterens topdæksel

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Små dele i oliebeholderen kan blokere lastomkoblerens indsats og dermed
beskadige viklingsomskifteren.
► Sørg for, at der ikke falder nogen dele ned i oliebeholderen.
► Kontrollér, at alle mindre dele er der.

1. Sørg for, at inspektionsvinduet er forseglet med dækslet.
2. Fjern skruer og skiver på viklingsomskifterens topdæksel.

Illustration 118: Viklingsomskifterens topdæksel
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3. Løft viklingsomskifterens topdæksel af.

Illustration 119: Viklingsomskifterens topdæksel

5.3.8.2.1.3 Afmontering af gearenheden
► Afmonter gearenheden. Gearenhedens holdeplade er fastgjort til viklings-

omskifterens top. Brug begge hænder til at løfte gearenheden op og ud.
Opbevar alle afmonterede dele sikkert til genmontagen.

Illustration 120: Holdeplade til gearenhed
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5.3.8.2.1.4 Afmontering af oliesugerøret

Sugerøret er centreret på viklingsomskifterens indsats i bundlejet i den lave
ende og skal trækkes ud, mens kontakttrykket skal modvirkes.
1. Indfør en skruetrækker i den øverste rille i sugerøret. Løft sugerøret af i

opadgående retning vha. skruetrækkeren.

Illustration 121: Oliesugerør

2. Indfør en skruetrækker i den nederste rille, og træk sugerøret lodret op og
ud med hånden.

Illustration 122: Oliesugerør
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5.3.8.2.1.5 Udtagning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V uden
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 123: Betjeningsnøgle

2. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen, og løft langsomt viklingsomskifte-
rens indsats lodret op og ud.

Illustration 124: Viklingsomskifterens indsats

3.  FORSIGTIG!  En ustabilt placeret viklingsomskifterindsats kan vælte,
hvilket kan resultere i personskader og materiel beskadigelse. Anbring
viklingsomskifterens indsats på en plan overflade, og beskyt den mod at
vælte.
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5.3.8.2.1.6 Udtagning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V med
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 125: Betjeningsnøgle

2. Sæt øskenen i fordybningen mellem støtteskinnerne.

Illustration 126: Øsken
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3. Drej betjeningsnøglen med uret for at slå omkoblerkontakten fra. De be-
vægelige kontakter i omkoblerkontakten skal være mellem de faste kon-
takter for de forskellige faser.

Illustration 127: Omkoblerkontakt

4. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen, og løft langsomt viklingsomskifte-
rens indsats lodret op og ud.

Illustration 128: Lastomkoblerindsats

5.  FORSIGTIG!  En ustabilt placeret viklingsomskifterindsats kan vælte,
hvilket kan resultere i personskader og materiel beskadigelse. Anbring
viklingsomskifterens indsats på en plan overflade, og beskyt den mod at
vælte.
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5.3.8.2.1.7 Udtagning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V III 500 D, Um=76
kV)

V III 500 D-40 kV-viklingsomskifterens indsats blev leveret med og uden en
omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingselement
(fase U) i årene 07/89 til 11/90.

V III 500 D-76 kV-viklingsomskifterens indsats blev også leveret med og
uden en omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingse-
lement (fase U) i årene 07/89 til 05/95.

Følgende krav skal være opfyldt, før viklingsomskifterens indsats kan afmon-
teres:
▪ Viklingsomskifteren er i justeringspositionen (se medfølgende tilslutnings-

diagram på viklingsomskifteren).
▪ Omkoblerkontakten tilsluttes 0 og (-)
▪ Koblingselementerne er ved vælgerkontakt K

Desuden skal følgende komponenter allerede være afmonteret:
▪ Viklingsomskifterens topdæksel
▪ Gearenhed
▪ Sugerør

Gør følgende for at fjerne viklingsomskifterens indsats:
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 129: Betjeningsnøgle
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2. Drej betjeningsnøglen med uret, indtil de bevægelige kontakter på omkob-
lerkontakten er mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 130: OILTAP V III 500

3. Træk forsigtigt viklingsomskifterens indsats lodret opad, indtil fase U-kob-
lingselementet er direkte under de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 131: Viklingsomskifterens indsats
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4. Drej betjeningsnøglen tilbage til samme vinkel mod uret.

Illustration 132: Viklingsomskifterens indsats
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5. Træk forsigtigt viklingsomskifterens indsats lodret opad, indtil fase V-kob-
lingselementet er direkte under de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 133: Viklingsomskifterens indsats
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6. Drej betjeningsnøglen med uret endnu engang, indtil koblingselementerne
for fase V og W er mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 134: Viklingsomskifterens indsats
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7. Løft viklingsomskifterens indsats helt ud.

Illustration 135: Viklingsomskifterens indsats

5.3.8.2.2 Åbning af petroleumsbundproppen
►BEMÆRK!  Skru petroleumsbundproppen i bunden af oliebeholderen ud,

indtil den begynder at blive svær at dreje. Skru aldrig petroleumsbund-
proppen helt af.
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Illustration 136: Petroleumsbundprop

5.3.8.2.3 Indsætning af lastomkoblerens indsats

Gør følgende for at montere lastomkoblerens indsats.

5.3.8.2.3.1 Indsætning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V uden
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 137: Betjeningsnøgle
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2. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen.

Illustration 138: Løftegrej

3. Sænk langsomt viklingsomskifterens indsats.

Illustration 139: Lastomkoblerindsats
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4. Drej viklingsomskifterens indsats, så den er ca. i justeringspositionen efter
indsætning (se medfølgende tilslutningsdiagram for viklingsomskifteren).

Illustration 140: Lastomkoblerindsats

5. Fjern betjeningsnøglen.

Illustration 141: Betjeningsnøgle
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5.3.8.2.3.2 Indsætning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V med
omkoblerkontakt)
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 142: Betjeningsnøgle

2. Indsæt løftegrejet ved betjeningsnøglen.

Illustration 143: Løftegrej
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3. Sænk langsomt viklingsomskifterens indsats.

Illustration 144: Lastomkoblerindsats

4. Drej viklingsomskifterens indsats mod uret, så kontakterne på den be-
vægelige omkoblerkontakt er mellem de faste kontakter på omkoblerkon-
takten i de forskellige faser efter indsætning.
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5. Fortsæt med at dreje viklingsomskifterens indsats mod uret, indtil begge
trekantede markeringer på viklingsomskifterens top og på støtteskinnerne
er justeret ud for hinanden (se også justeringsplan), og kontakterne på
omkoblerkontakten er korrekt i lukket position.

Illustration 145: Kontrol af viklingsomskifterens indsats
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6. Fjern betjeningsnøglen.

Illustration 146: Betjeningsnøgle

5.3.8.2.3.3 Indsætning af viklingsomskifterens indsats (OILTAP V III 500 D, Um=76
kV)

V III 500 D-40 kV-viklingsomskifterens indsats blev leveret med og uden en
omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingselement
(fase U) i årene 07/89 til 11/90.
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V III 500 D-76 kV-viklingsomskifterens indsats blev også leveret med og
uden en omkoblerkontakt med en 180° forskydning af det øverste koblingse-
lement (fase U) i årene 07/89 til 05/95.
1. Fastgør skruenøglen ved koblingen på viklingsomskifterens indsats.

Illustration 147: Betjeningsnøgle

2. Fastgør løftegrejet ved betjeningsnøglen.

Illustration 148: Løftegrej
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3. Sænk langsomt viklingsomskifterens indsats i lodret stilling. Fase V- og
W-koblingselementerne  skal være mellem de faste kontakter  på
omkoblerkontakten.

Illustration 149: Viklingsomskifterens indsats
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4. Sænk forsigtigt viklingsomskifterens indsats i lodret stilling, indtil fase U-
koblingselementet er direkte over de faste kontakter på omkoblerkontak-
ten.

Illustration 150: Viklingsomskifterens indsats
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5. Drej betjeningsnøglen mod uret, indtil koblingselementerne for fase U er
mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 151: Viklingsomskifterens indsats
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6. Sænk forsigtigt viklingsomskifterens indsats, indtil de bevægelige kontak-
ter på omkoblerkontakten er direkte over de faste kontakter på omkobler-
kontakten.

Illustration 152: Viklingsomskifterens indsats

7. Drej betjeningsnøglen med uret, indtil de bevægelige kontakter på omkob-
lerkontakten er mellem de faste kontakter på omkoblerkontakten.

Illustration 153: Viklingsomskifterens indsats
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8. Sænk viklingsomskifteren. Fjern løftegrejet.

Illustration 154: Viklingsomskifterens indsats

9. Drej betjeningsnøglen mod uret for at stille omkoblerkontakten i lukket po-
sition. Omkoblerkontakten forbinder 0 og (-); koblingselementerne er ved
kontakt K på vælgerkontakten.

Illustration 155: Viklingsomskifterens indsats
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10. Kontrollér positionen af støtteskinnen. De to trekanter på viklingsomskif-
terens top og på støtteskinnen skal være justeret med hinanden (se og-
så justeringsplanen). Kontakterne på omkoblerkontakten er så korrekt i
den lukkede position.

Illustration 156: Kontrollér støtteskinnen

5.3.8.2.3.4 Indsætning af oliesugerør

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Beskadigelse af viklingsomskifteren og oliesugerøret på grund af forkert
monteringsrækkefølge.
► Overhold monteringsrækkefølgen strengt. Sørg for altid at installere last-

omkoblerens indsats, før du sætter oliesugerøret i oliebeholderen.

1. Foretag omhyggelig manuel inspektion af sugerøret.

Illustration 157: Oliesugerør
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2. Tryk på den øverste ende af sugerøret. Sugerøret springer ind i oliebehol-
derens bund.

Illustration 158: Oliesugerør

5.3.8.2.3.5 Montering af gearenheden
1. Kontrollér, at støtteskinnen er i den rigtige position. Begge trekantede

markeringer på viklingsomskifterens top og på støtteskinnen skal være ju-
steret med hinanden (se også justeringsplanen).

Illustration 159: Støtteskinne
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2. Sørg for, at gearenheden er i justeringspositionen (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram på viklingsomskifteren). Monter gearenheden. Montage og
kobling kan kun laves i denne position. Vær opmærksom på fjederskiver-
ne.

Illustration 160: Holdeplade til gearenhed

5.3.8.2.3.6 Fastgørelse af viklingsomskifterens topdæksel

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
En manglende eller beskadiget O-ring samt urene tætningsflader fører til, at
isolerende væske løber ud og dermed til beskadigelse af viklingsomskifte-
ren.
► Sørg for, at O-ringen er placeret uden vred i viklingsomskifterens topdæk-

sel.
► Sørg for, at O-ringen ikke bliver beskadiget ved montering af dækslet.
► Sørg for, at tætningsfladerne på viklingsomskifterens topdæksel og vik-

lingsomskifterens top er rene.
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1. Juster viklingsomskifterens topdæksel, så de røde trekantede markeringer
på viklingsomskifterens top og på viklingsomskifterens topdæksel er juste-
ret ud for hinanden.

Illustration 161: Viklingsomskifterens topdæksel

2. Skru viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.

Illustration 162: Viklingsomskifterens topdæksel
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5.3.8.2.4 Tørring af viklingsomskifteren
1. Tilslut rørtilslutningerne R og Q på viklingsomskifterens top til petroleums-

dampens ledning ved hjælp af en delt ledning.
2. Forsegl ubrugte rørtilslutninger med et egnet blinddæksel.

Illustration 163: Delt ledning

Tørring med damp i transformatortanken
1. Tilfør petroleumsdamp ved en temperatur på omkring 90 °C. Hold denne

temperatur konstant i 3 til 4 timer.
2. Øg petroleumsdampens temperatur med omkring 10 °C/time til den øn-

skede sluttemperatur på maks. 125 °C på viklingsomskifteren.
3. Vakuumtør viklingsomskifteren et sted mellem 105 °C og maksimalt 125

°C i mindst 50 timer.
4. Residuelt tryk på ikke mere end 10-3 bar.

5.3.8.2.5 Lukning af petroleumsbundproppen

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Fugt i oliebeholderen reducerer den dielektriske styrke af den isolerende
væske og fører dermed til beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Inden for 10 timer efter tørring skal oliebeholderen forsegles med vik-

lingsomskifterens topdæksel.

1. Fjern [►Sektion 5.3.8.2.1, Side 111] lastomkoblerindsatsen.
2. Luk petroleumsbundproppen ved at dreje med uret med forlænget skrue-

nøgle (tilspændingsmoment 39 Nm).
3. Indsæt [►Sektion 5.3.8.2.3, Side 124] lastomkoblerindsatsen.

Hvis du vil udføre endnu en udvekslingsmåling for transformatoren efter tør-
ring, skal du fortsætte, som beskrevet i afsnittet "Gennemførelse af transfor-
matorens udvekslingsmåling efter tørring" [►Sektion 5.3.10, Side 143].
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5.3.9 Påfyldning af viklingsomskifterens oliebeholder med isolerende
væske

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Uegnede isolerende væsker forårsager beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Brug udelukkende isolerende væske, der opfylder kravene i henhold til

IEC 60296.

Efter tørring fyldes oliebeholderen (viklingsomskifterindsats monteret) helt op
med isolerende væske igen så hurtigt som muligt, således at en utilladelig
mængde fugtighed ikke absorberes fra omgivelserne.
1. Etablér en tilslutningsledning mellem rørtilslutningen E2 og én af rørtilslut-

ningerne R, S eller Q for at sikre ensartet tryk i oliebeholderen og transfor-
matoren under tømning.

Illustration 164: Tilslutningsledning

2. Fyld viklingsomskifteren med ny isolerende væske ved at bruge én af de
to ledige rørtilslutninger på viklingsomskifterens top.

Illustration 165: Rørtilslutninger S og R
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5.3.10 Gennemførelse af transformatorens udvekslingsmåling efter
tørring

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Beskadigelse af viklingsomskifteren, fordi transformatorens udvekslingsmå-
ling blev gennemført forkert.
► Sørg for, at vælgeren/den spændingsfri viklingskobler er helt nedsænket i

den isolerende væske, og at oliebeholderen på viklingsomskifteren er helt
fyldt med isolerende væske.

► Flyt kun viklingsomskifteren fra en arbejdsposition til den næste via den
øverste gearenhed. Du kan f.eks. bruge et kort rør (diameter 25 mm)
med indskruet koblingsbolt (diameter 12 mm) sammen med et håndhjul
eller et håndsving til dette. Når der bruges et bor, så overstig ikke en
maksimal hastighed på 250 rpm.

► Kontrollér altid den nåede driftsstilling gennem inspektionsvinduet i vik-
lingsomskifterens topdæksel. Overskrid aldrig slutstillingerne, der er angi-
vet i det tilslutningsdiagram, der fulgte med leveringen.

► Ved anvendelser med flere kolonner og delt drev skal alle viklingsomskif-
tertoppe forbindes med hinanden ved hjælp af den vandrette drivaksel-
del.

Ved aktivering af omkoblerkontakten kræves et højere moment.

Transformatorens udvekslingsmåling udføres på følgende måde:
1. Flyt viklingsomskifteren til den ønskede arbejdsposition. Lastomkobler-

kørslen kan høres tydeligt.
2. BEMÆRK!  En ufuldstændig omkobleroperation kan beskadige viklings-

omskifteren. Efter aktivering af lastomkobleren, fortsæt med at dreje dri-
vakslen på øverste gearenhed 2,5 omdrejninger i samme retning for at af-
slutte omkoblingsoperationen korrekt.

3. Gennemfør transformatorens udvekslingsmåling.
4. Gentag transformatorens udvekslingsmåling i alle driftsstillinger.
5. Når først transformatorens udvekslingsmåling er færdig, så sæt viklings-

omskifteren tilbage til dens justeringsposition (se medfølgende tilslut-
ningsdiagram for viklingsomskifteren).
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5.4 Montering af beskyttelsesudstyr og drivkomponenter

5.4.1 Montage af beskyttelsesrelæ i rørføring og tilslutning

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser i beskyttelsesrelæet kan forbrænde hurtigt eller eksplo-
dere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Vent til 15 minutter efter, at du har slukket transformatoren, før du starter

yderligere arbejde på beskyttelsesrelæet, så gasserne kan spredes.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri før indledning af arbejdet.
► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko

for gnister forårsaget af en slagnøgle).

Udfør altid alle transformatortests med beskyttelsesrelæet tilsluttet og for-
bundet.

5.4.1.1 Kontrol af beskyttelsesrelæets funktion

Kontrollér beskyttelsesrelæets funktion, før det monteres i røret mellem vik-
lingsomskifterens top og oliekonservatoren. De tilhørende kontaktpositioner
til kontrol af elektrisk kontinuitet er vist i den medfølgende dimensionsteg-
ning.
1. Løsn de tre skruer på terminalboksdækslet, og løft det af terminalboks-

dækslet.

Illustration 166: Terminalboksdæksel
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2. Fjern skruen med lige kærv til jordkabel, og fjern terminalboksdækslet
med ledning.

Illustration 167: Terminalboksdæksel

BEMÆRK Skade på beskyttelsesrelæet!
Skade på beskyttelsesrelæet som følge af forkert drift.
► Tryk aldrig på begge testknapper samtidigt.

3. Tryk på testknappen OFF.
ð Klapventilen hælder. Der dukker en linjemarkør op i midten af inspek-

tionsvinduet.

Illustration 168: Positionen OFF
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4. Tryk på testknappen OPERATION.
ð Klapventilen står lodret.

Illustration 169: Positionen OPERATION

5. Placer ledningen til terminalboksdækslet, og fastgør den vha. skruen med
lige kærv.

Illustration 170: Terminalboksdæksel
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6. Påsæt terminalboksdækslet, og fastgør det med skruer.

Illustration 171: Terminalboksdæksel

5.4.1.2 Montage af beskyttelsesrelæ i rørføring

Sørg for følgende ved montering og korrekt funktion af beskyttelsesrelæet:
1. Før montering af beskyttelsesrelæet skal du sikre, at der ikke er nogen

fremmedlegemer i rørene eller i oliekonservatoren.
2. Montér beskyttelsesrelæet sådan at det er lettilgængeligt til efterfølgende

vedligeholdelse.
3. Montér beskyttelsesrelæet med god støtte og vibrationsfrit.
4. Testknapperne skal være på toppen.
5. Rørene fra beskyttelsesrelæet til oliekonservatoren skal trækkes med en

hældning på mindst 2 % for at sikre at kontaktgasserne frit kan undslippe.
6. Den indvendige rørdiameter skal være mindst 25 mm.
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7. Den magnetiske feltstyrke (bøsninger, samleskinner etc.) skal være på <
20 kA/m. Højere feltstyrker har en negativ virkning på funktionen af be-
skyttelsesrelæet.

Illustration 172: Rør
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8. Henvisningspilen på terminalboksdækslet skal pege i retning af viklings-
omskifterens oliekonservator.

Illustration 173: Henvisningpil, der peger i retning af viklingsomskifterens oliekonservator
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9. Montér beskyttelsesrelæet vandret i røret mellem viklingsomskifterens top
og oliekonservatoren så tæt som muligt på viklingsomskifterens top.

Illustration 174: Beskyttelsesrelæ vandret med testknappen øverst
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10. Montér en stophane (nominel bredde på mindst 25 mm) mellem beskyt-
telsesrelæet og oliekonservatoren.

Illustration 175: Stophane

5.4.1.3 Foretagelse af elektrisk tilslutning på beskyttelsesrelæet

Beskyttelsesrelæets tør-reed magnetkontaktrør leveres i standardversionen
som enten NC- eller NO-kontakt. Andre kontaktkombinationer kan leveres
som specialversioner og vises i medfølgende dimensionstegning.

 ADVARSEL Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade!
Risiko for dødsfald eller alvorlige personskader som følge af forkert elektrisk
tilslutning af beskyttelsesrelæet.
► Kobl beskyttelsesrelæet ind i udløserkredsløbet på kredsløbsafbryderne

på transformatoren, der skal beskyttes, så transformatoren straks gøres
spændingsfri af kredsløbsafbryderne, når beskyttelsesrelæet udløses.

► Systemer, der kun laver en alarmmeddelelse, er ikke tilladt.
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1. Indsæt kabelforskruning (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5,
2001/R) eller en adapter (RS 2003 og RS 2004) i det gevindhul, der er i
den mest favorable position.

Illustration 176: Gevindhul

2. Luk et åbent gevindhul med en blindprop.

Illustration 177: Forseglet med blindprop
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3. Løsn de tre skruer på terminalboksdækslet, og løft det af terminalboks-
dækslet.

Illustration 178: Terminalboksdæksel

4. Fjern skruen med lige kærv til jordkabel, og fjern terminalboksdækslet
med ledning.

Illustration 179: Terminalboksdæksel

5. Fjern skruen til beskyttelsesdækslet, og tag beskyttelsesdækslet af.

Illustration 180: Beskyttelsesdæksel
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6. Styr kablet gennem kabelforskruningen og ind i beskyttelsesrelæet. Sørg
for, at kabelforskruningen er godt tilsluttet og forseglet.

Illustration 181: Kabelbøsning

7. Slut de elektriske kabler til forbindelsesterminalerne i overensstemmelse
med tilslutningsdiagrammet på dimensionstegningen.

Illustration 182: Elektriske kabler
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8. Tilslut beskyttelseslederen til skruen med cylinderhoved.

Illustration 183: Beskyttelsesleder

9. Indsæt beskyttelsesdækslet, og fastgør det med skruen.

Illustration 184: Beskyttelsesdæksel
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10. Placer ledningen til terminalboksdækslet, og fastgør den vha. skruen
med lige kærv.

Illustration 185: Terminalboksdæksel

11. Påsæt terminalboksdækslet, og fastgør det med skruer.

Illustration 186: Terminalboksdæksel

5.4.2 Montage og tilslutning af trykovervågningsenheden

5.4.2.1 Kontrol af trykovervågningsenhedens funktion

Kontrollér funktionen af trykovervågningsenheden, før du monterer den på
en rørbøjning eller på viklingsomskifterens top.
1. Fjern dækkappen
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2. Aktivér springkontakten.
ð Sensoren er på positionen OFF over springkontakten.

Illustration 187: Positionen OFF

1 Springkontakt

2 Sensoren på positionen OFF
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3. Aktivér springkontakten igen.
ð Sensoren er på positionen OPERATION under springkontakten.

Illustration 188: Positionen OPERATION

1 Springkontakt

2 Sensoren er på positionen OPERATION

4. Få dækkappen sikret.

Kontrollér altid sensorpositionen!

5.4.2.2 Montage af trykovervågningsenheden

Trykovervågningsenheden kan monteres i to varianter.
▪ Fastgørelse på viklingsomskifterens top (lodret montage)
▪ Fastgørelse på en rørbøjning (vandret montage)

Den monteres ved brug af hullerne på monteringsringen. Der skal monteres
en monteringstætning under trykovervågningsenheden under montagen.

Under fastgørelse skal det tilsikres, at ventilationen er på toppen.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads over trykovervågningsenheden til at
fjerne dækkappen.
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5.4.2.3 Foretagelse af elektrisk tilslutning på trykovervågningsenheden

 FARE Risiko for livsfare på grund af elektrisk spænding!
Fare for dødsfald på grund af elektrisk spænding, når enheden monteres og
tilsluttes.
► Gør enheden og periferienheder spændingsfri og lås dem for at forhindre

dem i at blive slået til igen.

 ADVARSEL Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade!
Risiko for alvorlig personskade eller død som følge af forkert elektrisk tilslut-
ning af trykovervågningsenheden.
► Kobl trykovervågningsenheden ind i udløserkredsløbet på kredsløbsaf-

bryderne på transformatoren, der skal beskyttes, så transformatoren
straks gøres spændingsfri af kredsløbsafbryderne, når trykovervågnings-
enheden udløses.

► Kredsløb, der kun genererer en alarmmeddelelse, er ikke tilladt.

1. Fjern dækkappen
2. Sæt en M25x1,5 kabelforskruning i.

Brug gevindhullet til at føre ledningen til dette.
3. Tilslut ledningerne til springkontaktens terminaler.

Springkontakten er designet som en normalt åben og normalt lukket kon-
takt. Den vender efter at være udløst og kan nulstilles.

4. Tilslut alle elektriske ledninger og beskyttelseslederen.
Enten 1 eller 2 linjer kan tilsluttes pr. terminal til linjetilslutningen (Ø 0,75…
2,5 mm²).

5. Få dækkappen sikret.
6. Sørg for, at skruen er placeret korrekt, se tillæg.

5.4.3 Montering af motordrevet
► Montér motordrevet på transformatoren, som beskrevet i de relevante

MR-brugervejledninger til motordrevet.

5.4.4 Montering af drivakslen

Iagttag følgende ved montering:

Komponenternes korrosionsbestandighed

Firkantrørene, koblingsbeslagene, koblingsboltene, skruerne og låseskiver-
ne er korrosionsbestandige. Vi anbefaler derfor ikke at bruge den samme
udvendige coating til disse dele som til transformatortanken.
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Skæring af firkantrør, teleskopiske beskyttelsesrør og
beskyttelsesdæksel

Firkantrørene, de teleskopiske beskyttelsesrør og beskyttelsesdækslet le-
veres i overlængder (gradueret standardlængde). Du skal skære disse dele
til den nødvendige størrelse før montering på transformatoren. I sjældne til-
fælde skal du skære inderrøret på det teleskopiske beskyttelsesrør til den
ønskede længde. Den maksimalt tilladte totale drivaksellængde af drevet –
sidste kolonne = 15 m.

Standardlængder Motordrev Manuelt drev

400 • •

600 • •

900 • •

1300 • •

1700 • •

2000 • •

2500 Ikke tilladt •1)

Tabel 6: Graduerede standardlængder firkantrør

1) I>2000 kun muligt for lodret montage uden akselbeskyttelse! Teleskopiske
beskyttelsesrør til manuelle drev med de lodrette dimensioner V1> 2462 skal
leveres med lodret mellemleje svarende til motordrevet.
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5.4.4.1 Montering af en lodret drivaksel uden kardanled

Tilladt aksial forskydning

En mindre aksial forskydning af den lodrette drivaksel kan tolereres, så læn-
ge den ikke overstiger 35 mm pr. 1000 mm firkantrørlængde (hvilket svarer
til 2°).

Illustration 189: Tilladt aksial forskydning af lodret drivaksel uden kardanled

For at tilpasse den lodrette drivaksel, så gå frem som følger:

1.  FORSIGTIG!  Slå motorbeskyttelseskontakten Q1 fra i motordrevet
(position O). Hvis det ikke gøres, kan motordrevet blive startet utilsigtet og
forårsage personskader.
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2. Fastgør vinkelgearet til transformatoren.

Illustration 190: Vinkelgear
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3. Bestem dimension A mellem drevets akselende og vinkelgearets akselen-
de. Afkort firkantrøret til længden A – 9 mm.

Illustration 191: Afkortning af firkantrøret
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4. Afgrat skårne flader på firkantrøret.

Illustration 192: Afgratning af skårne overflader
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5. Skub den løst sammenskruede koblingsdel på firkantrøret, indtil der nås
et anslag.

Illustration 193: Skub koblingsdelen på firkantrøret
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6. Sæt koblingsbolten ind i drevets akselende. SmøringKobling del, Skub fir-
kantrøret med koblingsdel på akselenden.

Illustration 194: Skub firkantrøret med koblingsdel på akselenden

7. Fastgør firkantrøret på drevet.

Illustration 195: Fastgørelse af firkantrøret på drevet



5 Montering

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 1674427491/01 DA OILTAP® V

8. Drej firkantrøret væk fra aksen.

Illustration 196: Drejning af firkantrøret væk fra akse

9. Ved montage af inderrøret på det teleskopiske beskyttelsesrør skal du for-
korte på siden uden huller, hvis det er nødvendigt. Mindstedimensionen
for overlapning af de to beskyttelsesrør er 100 mm.
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Inderrøret må ikke blive deformeret og skal afgrates for at glide let ind i
yderrøret.

Illustration 197: Afgratning af inderrør

Dimension A (= afstanden mellem
akslenden af drevet og akselenden
af vinkelgearet)

Inderrør Yderrør

170 mm...190 mm Afkort til 200 mm = 200 mm

191 mm...1130 mm Dimension A + 20 mm = 200 mm

1131 mm...1598 mm = 700 mm = 1150 mm

1599 mm...2009 mm = 1150 mm = 1150 mm
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10. Skub yderrøret over inderrøret. Når du gør det, skal du sikre, at inderrø-
rets side uden huller vender opad. Skub det teleskopiske beskyttelsesrør
på firkantrøret. Skub derefter slangeklemmerne over det teleskopiske
beskyttelsesrør.

Illustration 198: Teleskopisk beskyttelsesrør skubbes på firkantrøret
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11. Anbring adapterringen over vinkelgearets lejekrave og skub opad. Sæt
koblingsbolten ind i vinkelgearets akselende. Drej firkantrøret tilbage til
aksen.

Illustration 199: Montering af adapterring og koblingsbolt
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12. Smør koblingsbeslag, koblingsbolt og akselende (f.eks. ISOFLEX TO-
PAS L32), og fastgør firkantrøret med koblingsbeslag på vinkelgearet.
Indstil et ensartet, aksialt spillerum på 3 mm mellem koblingsbolten og
øverste koblingsstykke.

Illustration 200: Montering af koblingsbeslagene

13. Fastgør det nederste beskyttelsesrør (inderrøret) med et slangeklemme
til drevets lejekrave . Skub derefter det øverste beskyttelsesrør (yder-
røret) over adapterringen på vinkelgearet . Fastgør det øverste be-
skyttelsesrør til det nederste beskyttelsesrør med slangeklemme både i
øverste ende, og ved forbindelsespunktet .
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Illustration 201: Montering af beskyttelsesrør
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5.4.4.2 Montering af en vandret drivaksel uden kardanled

Tilladt aksial forskydning

En mindre aksial forskydning af den vandrette drivaksel kan tolereres, så
længe den ikke overstiger 35 mm pr. 1000 mm firkantrørlængde (hvilket sva-
rer til 2°).

Illustration 202: Tilladt maksimal aksial forskydning af vandret drivaksel uden kardanled

Justering af øverste gearenhed på viklingsomskifterens top

For at montere den vandrette drivaksel korrekt, skal man under visse om-
stændigheder først tilpasse den øverste gearenhed, således at den
vandrette drivaksel flugter med akselenden på den øverste gearenhed.

For at gøre det, så gå frem som følger:
1. BEMÆRK!  Beskadigelse af viklingsomskifteren som følge af justering af

gearenheden, når oliebeholderen ikke er helt fuldt.Sørg for, at oliebehol-
deren er fyldt helt med isolerende væske.
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2. Løsn skruerne og drej trykringsegmenterne til den ene side.

Illustration 203: Trykringsegmenter

3. BEMÆRK!  Justér gearenheden således at den vandrette drivaksel flug-
ter med gearenhedens drivaksel. Mens gearenheden justeres, så drej en-
hedens drivaksel, således at dens udgangsaksel bevarer sin oprindelige
position. Gøres det ikke, kan det føre til beskadigelse af den spændingsfri
viklingskobler og transformatoren ved opstart.

Illustration 204: Justering af gearenheden
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4. Drej trykringsegmenterne tilbage mod gearenheden og spænd skruerne
til. Sørg for, at fjederskiven befinder sig mellem skruehovedet og
trykringsegmentet og at trykringsegmenterne er fast i kontakt med gearen-
hedens hus.

Illustration 205: Sikring af trykringsegmenterne

Montering af vandret drivaksel

Du kan dreje temperatursensoren, hvis det er nødvendigt til montering af
drivakslen.

For at tilpasse den vandrette drivaksel, så gå frem som følger.
1. Beregn dimension A mellem akselenden på den øverste gearenhed og

akselenden på vinkelgear og forkort firkantrøret til længden A – 9 mm.

Illustration 206: Afkortning af firkantrøret
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2. Beregn den indvendige bredde B mellem husene på det øverste gear og
vinkelgearet. Skær beskyttelsesdækslet ned til B – 2 mm, og afgrat de
afskårne kanter. Beskyt beskyttelsesdækslet mod korrosion med et lag
maling.

Illustration 207: Afkortning, afgratning og coating af beskyttelsesdækslet
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3. Skub den løst sammenskruede koblingsdel på firkantrøret, indtil der nås
et anslag.

Illustration 208: Koblingsdelen skubbes på firkantrøret
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4. Smør koblingsbolt, koblingsdel og akselende på vinkelgearet (f.eks. ISO-
FLEX TOPAS L32), og indsæt koblingsbolten i akselenden. Sæt slangek-
lemmen på gevindet på firkantrøret, og skub firkantrøret med koblingsdel
på akselenden.

Illustration 209: Skub firkantrøret med koblingsdel på akselenden

5. Fastgør firkantrøret på vinkelgearet.

Illustration 210: Fastgørelse af firkantrøret på vinkelgearet.
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6. Smør koblingsbolt, koblingsbeslag og akselende på den øverste gearen-
hed (f.eks. ISOFLEX TOPAS L32), og indsæt koblingsbolten i akselen-
den. Fastgør firkantrøret med koblingsbeslag på den øverste gearenhed.

Illustration 211: Fastgør firkantrøret på den øverste gearenhed.
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7. Fastgør det forkortede beskyttelsesdæksel til holderne på viklingsomskif-
terens top og vinkelgearet. Få sikret hver ende af beskyttelsesdækslet
med et slangebånd.

Illustration 212: Fastgørelse af beskyttelsesdækslet
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8. Bruges der en lejeblok eller et vinkelgear, så fastgør dæksler til beskyt-
telsesdækslet.

Illustration 213: Lejeblokdæksler

Illustration 214: Vinkelgeardæksler
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5.4.4.2.1 Viklingsomskiftersæt og kombinationer

På modeller af viklingsomskifteren med to kolonner og tre kolonner skal du
koble viklingsomskifterens toppe over transformatordækslet.

Gå frem som følger:
1. Kontrollér, at driftspositionerne på samtlige viklingsomskiftere er identiske

(inspektionsvinduet på viklingsomskifterens top). Hver viklingsomskifter
skal stå i justeringspositionen.

2. Drej tryksegmenter på de øverste gearenheder til den ene side ved at løs-
ne de 6 M8-bolte/skruenøgle 13.

3. BEMÆRK!  Flyt de øverste gearenheder ind i den påkrævede mon-
tageposition ved at dreje drivakslerne på de øverste gearenheder med
løsnede tryksegmenter. Ellers kan viklingsomskifteren blive beskadiget,
når den øverste gearenhed justeres.

4. Drej tryksegmenterne tilbage mod gearenheden, og spænd skruerne (15
Nm tilspændingsmoment). Sørg for, at fjederskiven befinder sig mellem
skruehovedet og trykringsegmentet og at trykringsegmenterne er fast i
kontakt med gearenhedens hus.

5. Bemærk pilen på drivakslen flange under det stemplede serienummer. Pi-
lens retning angiver rotationsretningen, når der drejes på motordrevets
håndsving med uret og skal være ens for alle gearenheder.

6. Flyt hver viklingsomskifter separat et skridt ved at dreje akselenderne mod
uret, indtil viklingsomskifteren fungerer.

7. Kontrollér, at driftsstillingerne på samtlige viklingsomskifteres toppe er de
samme.

8. Montér den vandrette drivaksel mellem viklingsomskifterens toppe. Par
hver viklingsomskifter individuelt. Start med den viklingsomskifter, der er
tættest på motordrevet.

9. BEMÆRK!  Efter at have monteret alle drivaksler, så fortsæt med at tørne
yderligere 2,5 omdrejninger mod uret på drivakslen på øverste gearenhed
for at færdiggøre viklingsomskifteroperationen korrekt. En ufuldstændig
omkobleroperation kan beskadige viklingsomskifteren.

10. Stil viklingsomskifteren tilbage til justeringspositionen ved at dreje dri-
vakslen med uret. Når justeringsposition er nået, og lastomkobleren har
været gennem viklingsomskifteroperationen, så fortsæt med at tørne
yderligere 2,5 omdrejninger med uret på drivakslen på øverste gearen-
hed for at færdiggøre viklingsomskifteroperationen korrekt.

11. Kontrollér alle viklingsomskifteres drift. En lille tidsforsinkelse er tilladt.
12. Kontrollér, at driftsstillingerne på samtlige viklingsomskifteres toppe er de

samme.
13. Montér lodret drivaksel.

5.4.4.3 Drivakslen passes sammen med kardanleddene

Montage af drivakslen med kardanled er primært designet som en lodret dri-
vaksel mellem motordrevet og vinkelgearet.
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Rent teknisk er et vandret design også muligt. Hvis du bruger et vandret de-
sign, skal du bemærke, at det medfølgende beskyttelsesdæksel skal tilpas-
ses behørigt, og der skal bruges et kardanled med en indvendig navdiame-
ter på 25 mm, hvis du vil bruge kardanleddet på den øverste gearenhed.

Tilladt aksial forskydning

En aksial forskydning på 20° er tilladt for den lodrette og vandrette drivaksel
med kardanled.

Illustration 215: Tilladt maksimal aksial forskydning af lodret drivaksel med kardanled
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Illustration 216: Tilladt maksimal aksial forskydning af vandret drivaksel med kardanled

BEMÆRK Materiel beskadigelse!
Forkert montering af kardanleddet kan føre til beskadigelse eller fejlfunktio-
ner.
► Sørg for, at det foldbare kardanled ikke beskadiger ekspansionsbælge

under montering.
► Sørg for, at afbøjningsvinklen α ikke er større end 20°.
► Sørg for, at afbøjningsvinklen α er den samme på begge kardanled.
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Illustration 217: Afbøjningsvinkel α
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For at tilpasse drivakslen til kardanleddene, så gå frem som følger.
1. Smør koblingsbolte, koblingsbeslag og akselender, f.eks. med ISOFLEX

TOPAS L 32.

Illustration 218: Smør koblingsbolte, koblingsbeslag og akselender.
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2. Indsæt adapterringe i kraven på det roterende beskyttelsesrør.  Monter
de to dele af det drejelige beskyttelsesrør ind i hinanden , og drej dem
mod hinanden  for at indstille den tilsvarende vinkel.

Illustration 219: Indsættelse af adapteren i de drejelige beskyttelsesrør
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3. Ved levering er kardanleddene udstyret med koblingsbolte . For at
montere på akselenden skal der følgende skridt tages: Fjern slangebån-
det . Glid ekspansionsbælgene opad . Fjern koblingsbolten . Skub
kardanleddet over enhedens udgangsaksel . Skub koblingsbolten ind

. Glid ekspansionsbælgene henover . Få sikret ekspansionsbælgene
med slangebånd .

Illustration 220: Montering af kardanleddene

4. Tilslut medfølgende, kortere kardanled til motordrevets akselende med
koblingsbolt.

Illustration 221: Fastgørelse af kardanled på motordrevets akselende.
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5. BEMÆRK!  Fastgør andet, længere kardanled til vinkelgearet, så positio-
nen af begge kardanledsøskener er den samme på vinkelgearet og mo-
tordrevet. Hvis det ikke gøres, kan der opstå beskadigelse eller fejlfunktio-
ner.

Illustration 222: Montering af det andet kardanled på vinkelgearet

6. Fastgør ekspansionsbælgene med slangeklemme

Illustration 223: Fastgørelse af ekspansionsbælge med slangeklemme
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7. Forbind midlertidigt leddenes løse akselender til et vinkeljern, og ret ind,
så de er på linje.

Illustration 224: Akselender forbindes med vinkeljern
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8. Bestem dimension A mellem akslenderne. Skær firkantrøret til
LR = A + 106 mm (LR = firkantrørets længde). Afgrat skårne flader på fir-
kantrøret.

Illustration 225: Afkortning af firkantrøret



5 Montering

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018192 4427491/01 DAOILTAP® V

9. Før montering forkortes begge teleskoprør til dimensionen A/2 + 120 mm
(A = dimensionen mellem begge kardanledender), og der afgrates.

Illustration 226: Afkortning af teleskoprørene
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10. Montér en adapterring på lejekraven på motordrevet, og monter en an-
den adapter på lejekraven på vinkelgearet.

Illustration 227: Montering af adaptere

11. Glid det tidligere forkortede og afgratede firkantrør over den øverste
kardanledende indtil anslag nås.

Illustration 228: Firkantrøret skubbes over øverste ende på kardanleddet
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12. Skub det øverste, fleksible beskyttelsesrør med lang muffe op på firkant-
røret nedefra.

Illustration 229: Det fleksible beskyttelsesrør skubbes over firkantrøret
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13. Skub inderrøret ind i yderrøret, så de slidsede sider af yderrøret og in-
derrøret begge vender nedad. Sæt slangeklemmerne på.

Illustration 230: De teleskopiske beskyttelsesrør skubbes på
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14. Skub det hele opad og hold det fast med en skruetvinge.

Illustration 231: Fastgør alt med en skrueklemme.
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15. Skub nederste, fleksible beskyttelsesrør (også med lang muffe opad) på
firkantrøret og fastgør med en skruetvinge.

Illustration 232: Det nederste, fleksible beskyttelsesrør skubbes på firkantrøret
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16. Sving firkantrøret ind og skub det hele vejen ned.

Illustration 233: Firkantrøret svinges ind.
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17. Spænd de nederste koblingsbeslag. Akselenden og koblingsdelen skal
være forbundet sikkert, således at ikke er noget aksialt spillerum mellem
koblingsbolten og koblingsbeslaget.

Illustration 234: Spænd de nederste koblingsbeslag
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18. Montér de øverste koblingsbeslag med 3 mm aksialt spillerum.

Illustration 235: Montering af de øverste koblingsbeslag

19. Idet der arbejdes fra top til bund monteres de enkelte dele af akselbe-
skyttelsen. Indstil vinkelpositionen mellem de to dele af det drejelige be-
skyttelsesrør og fastgør med det tilgængelige slangebånd. Fastgør beg-
ge øverste og nederste beskyttelsesrør med et slangebånd i begge en-
der. Få sikret de to teleskopiske beskyttelsesrør til hinanden ved brug af
et slangebånd.

Plastikadapterne skal være i hver ende af det drejelige beskyttelsesrør. Glid
kun det teleskopiske teleskoprør ind i de øverste og nederste drejelige be-
skyttelsesrør svarende til bredden af adapteren, før slangeklemmerne
strammes til.
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Illustration 236: Fastgørelse af teleskopiske teleskoprør og de fleksible beskyttelsesrør med
slangeklemmer

5.4.4.4 Montering af drivakslen med isolering

En model med isolator i den lodrette drivaksel er disponibel for en isoleret
montage af drivakslen.
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Tilladt aksial forskydning

En mindre aksial forskydning af den lodrette drivaksel med isolator kan tole-
reres, så længe den ikke overstiger 35 mm pr. 1000 mm firkantrørlængde
(hvilket svarer til 2°).

Illustration 237: Tilladt maksimal aksial forskydning af lodret drivaksel med isolator

5.4.4.5 Montering af drivaksel med isolator og kardanled

En model med isolator og kardanled i den lodrette drivaksel er disponibel for
en isoleret montage af drivakslen.
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Tilladt aksial forskydning

En aksial forskydning på 20° er tilladt for en drivaksel med isolator og
kardanled.

Illustration 238: Tilladt maksimal aksial forskydning af lodret drivaksel med isolator og kardanled

5.4.5 Centrering af viklingsomskifteren og motordrevet

Centrér viklingsomskifteren og motordrevet, som beskrevet i de relevante
MR-brugervejledninger til motordrevet.

5.4.6 Foretagelse af de elektriske tilslutninger til motordrevet

Foretag elektriske tilslutninger for motordrevet, som beskrevet i relevante
MR-brugervejledninger til motordrevet.
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6 Idriftsættelse
 ADVARSEL Eksplosionsfare!

Eksplosive gasser i oliebeholderen på viklingsomskifteren, transformatoren,
rørsystemet, oliekonservatoren og ved dehydreringsenhedens åbning kan
forbrænde hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade
eller død!
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser under idriftsættelse, og at sådanne ikke opstår.

► Undlad at bruge elektriske apparater (der er f.eks. risiko for gnister forår-
saget af en slagnøgle).

► Brug kun ledende og jordede slanger, rør og pumpeudstyr, der er god-
kendt til brandfarlige væsker.

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Overbelastning af viklingsomskifteren kan føre til eksplosion. Udsprøjtende
varm isolerende væske og udkastede dele kan føre til død og alvorlige per-
sonskader. Materiel beskadigelse er højst sandsynlig.
► Sørg for, at viklingsomskifteren ikke er overbelastet.
► Sørg for, at brugen af viklingsomskifteren er i overensstemmelse med

afsnittet "Passende brug".
► Forhindr operationer uden for de tilladte driftsbetingelser ved at tage pas-

sende forholdsregler.

Dette kapitel beskriver, hvordan viklingsomskifteren idriftsættes.

6.1 Idriftsættelse af viklingsomskifteren på
transformatorproducentens fabrik

Udfør følgende arbejde og funktionskontroller før idriftsættelse af transforma-
toren.

6.1.1 Udluftning af viklingsomskifterens top og sugeledningen

Før idriftsættelse skal viklingsomskifterens top og sugeledningen på rørtil-
slutning S udluftes.

6.1.1.1 Udluftning af viklingsomskifterens top
1. Luk op for alle fremløbsventiler og returventiler i rørsystemet.
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2. Fjern skruedækslet på udluftningeventil E1 på viklingsomskifterens top-
dæksel.

Illustration 239: Udluftningsventil E1

3. Brug en skruetrækker til at løfte ventilstødstangen på udluftningsventil E1
og udluft viklingsomskifterens top.

Illustration 240: Ventilstødstang

4. Forsegl udluftningsventil E1 med skruedækslet (tilspændingsmoment 10
Nm).
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6.1.1.2 Udluftning af sugeledningen på rørtilslutning S
1. Fjern skruedækslet fra rørtilslutning S.

Illustration 241: Rørtilslutning S

2. BEMÆRK!  Et ukomplet udluftet sugerør hæmmer viklingsomskifterens
isoleringskapacitet mod underlaget væsentligt. Åbn udluftningsskruen, og
udluft sugerøret helt.

3. Luk for udluftningsskruen.
4. Forsegl udluftningsskruen med skruedækslet.

6.1.2 Lav jordforbindelse til viklingsomskifteren
1. Skru jordforbindelsesskruen på viklingsomskifterens top fast på transfor-

matordækslet. Det er vigtigt, at CUPAL-fjederskiver placeres direkte på til-
slutningsøskenen i begge sider. Aluminiumssiden af CUPAL-fjederskiver-
ne skal vende mod tilslutningsøskenen.

Illustration 242: Jordforbindelseskrue på viklingsomskifterens top



6 Idriftsættelse

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 2074427491/01 DA OILTAP® V

2. Slut jordforbindelsesskruen til motordrevets beskyttelseshus til transfor-
matortanken. Det er vigtigt, at der placeres en CUPAL-fjederskive mellem
kabelskoen og tilslutningsøskenen. Aluminiumssiden af CUPAL-fjederski-
ven skal vende mod tilslutningsøskenen.

Illustration 243: Jordforbindelsesskrue på motordrevet

3. Når der bruges en temperatursensor, skal du slutte temperatursensorens
hus til jordforbindelsesskruen på viklingsomskifterens top eller et andet
jordforbindelsespunkt på transformatoren. Det er vigtigt, at der placeres
en CUPAL-fjederskive mellem kabelskoen og temperatursensorens hus.
Aluminiumssiden af CUPAL-fjederskiven skal vende mod temperatursen-
sorens hus.

Illustration 244: Temperatursensor
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6.1.3 Kontrol af motordrevet

BEMÆRK Beskadigelse af viklingsomskifteren/den spændingsfri viklings-
kobler!
Beskadigelse af viklingsomskifteren/den spændingsfri viklingsomskifter på
grund af aktivering af viklingsomskifteren/den spændingsfri viklingskobler
uden isolerende væske.
► Sørg for, at vælgeren/den spændingsfri viklingskobler er helt nedsænket i

den isolerende væske, og at oliebeholderen på viklingsomskifteren er helt
fyldt med isolerende væske.

Før idriftsættelse af transformatoren skal du kontrollere, om motordrevet og
viklingsomskifteren er forbundet korrekt, og at motordrevet fungerer korrekt.

Test på motordrevet
1. Gennemfør funktionstest, som beskrevet i de relevante MR-brugervejled-

ninger til motordrevet.
2. BEMÆRK!  Et forkert koblet motordrev vil føre til beskadigelse af viklings-

omskifteren. Gennemfør forsøgsmæssige omkoblingsoperationer på
tværs af hele indstillingsområdet. Sørg for, at hver af motordrevets og vik-
lingsomskifterens driftspositioner (inspektionsvindue i viklingsomskifterens
top) stemmer overens med positionen på trinpositionsindikatorerne.

Dielektriske tests på transformatorens ledningsføring
► Bemærk oplysninger angående dielektriske test på transformatorlednings-

føringen i de relevante MR-brugervejledninger til motordrevet.

6.1.4 Højspændingstests på transformatoren

Vær opmærksom på følgende punkter, før gennemførelse af højspændings-
test på transformatoren:
▪ Sørg for, at viklingsomskifterens oliebeholder er fyldt helt op med isoleren-

de væske.
▪ Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger til viklingsomskifteren fungerer

korrekt og er klar til brug.
▪ Sørg for, at jordforbindelserne på motordrevets beskyttelseshus og be-

skyttelseshusets fastgørelse er fri for maling.
▪ Gennemfør kun en højspændingstest, hvis motordrevets dør er lukket.
▪ Afbryd eksterne forbindelser til elektroniske komponenter i motordrevet for

at forhindre skader fra overspænding.
▪ Ved tilslutning af motordrevets forsyningsspænding, må du kun bruge ka-

belbøsningerne i beskyttelseshusets bund, som er beregnet til indsættelse
af ledninger.

▪ Styr alle jordtilslutningsledinger til ét centralt forbindelsespunkt (etablering
af egnet referencejordforbindelse).
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▪ Afbryd alle elektroniske komponenter før højspændingstesten. Før en di-
elektrisk test af ledningsføringen skal alle enheder med en modstands-
spænding på < 1000 V fjernes.

▪ Fjern ledninger, der bruges til test, før højspændingstesten, da disse fun-
gerer som antenner.

▪ Hvor det er muligt, skal måle- og dataledninger føres adskilt fra energikab-
lerne.

Kontakt producenten, hvis du har spørgsmål om mulige farekilder.

6.2 Transformatoren transporteres til driftsstedet

BEMÆRK Beskadigelse af motordrevet!
Beskadigelse af motordrevet på grund af kondensat i motordrevets beskyt-
telseshus.
► Hold altid motordrevets beskyttelseshus tæt lukket.
► Ved nedetid, der varer mere end 8 uger, før den indledende idriftsæt-

telse, skal du tilslutte og bruge anti-kondensvarmeren i motordrevet. Hvis
dette ikke er muligt, anbringes der en tilstrækkelig mængde tørremiddel i
beskyttelseshuset.

6.2.1 Transport med fjernet drev

Gør følgende, hvis drevet skal fjernes for at transportere transformatoren:
1. Sørg for, at drevet og viklingsomskifteren står i justeringspositionen.
2. Fjern drevet.
3. Undlad at aktivere drevet, mens viklingsomskifteren ikke er koblet, og drej

ikke udgangsakslen.
4. Undlad at aktivere en viklingsomskifter, der ikke er koblet, og drej ikke

dens drivaksel.
5. Transportér drevet til montagestedet i MR-leveringsemballagen.
6. Sæt drevet [►Sektion 5.4.3, Side 159] og drivakslen [►Sektion 5.4.4, Si-

de 159] på transformatoren på installationsstedet.

6.2.2 Transport med fuld transformatortank og uden oliekonservator

Ved opbevaring eller transport af transformatoren med fuld transforma-
tortank, men uden en oliekonservator, skal der monteres en forbindelsesled-
ning mellem oliebeholderens indre og transformatortankens oliekammer af
hensyn til trykudligning.
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For at gøre det, så gå frem som følger:
► Etablér en tilslutningsledning på viklingsomskifterens top mellem tilslutnin-

gerne E2 og én af de frie rørtilslutninger R, S eller Q.

Illustration 245: Tilslutningsledning

I tilfælde af en kortvarig immobiliseringstid (maksimalt 4 uger) uden en olie-
konservator, er det også nok at fjerne ca. 7 liter isolerende væske fra vik-
lingsomskifterens oliebeholder.

6.2.3 Transport med tom transformatortank

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Viklingsomskifteren kan være udsat for svingbevægelser under transport af
transformatoren, hvis transformatoren transporteres uden isolerende væske
og viklingsomskifterens oliebeholder transporteres med isolerende væske.
Disse svingbevægelser kan føre til beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Tøm oliebeholderen helt, hvis transformatoren skal transporteres uden

isolerende væske.
► Bevar oliebeholderen på samme måde som transformatoren (f.,eks. ved

påfyldning af N2).

Gør følgende for at tømme oliebeholderen:

6.2.3.1 Tømning af oliebeholderen via rørtilslutning S
1. Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvågnings-

kontrol, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed).
2. Når stophanen (glideventilen) mellem oliekonservatoren og oliebehol-

deren er åben, skal udluftningsventilen E1 på viklingsomskifterens top åb-
nes.

3. Dræn gassen af fra under viklingsomskifterens dæksel. Sørg for tilstræk-
keligt med frisk luft (f.eks. i transformatorcellerne og arbejdsteltene), når
det gøres.
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4. Når først gassen er blevet frigivet, og den isolerende væske strømmer ud
af udluftningsventilen, så lukkes denne ventil og stophanen mellem olie-
konservatoren og oliebeholderen.

5. Åbn udluftningsventilen igen og dræn omkring 5-10 liter isolerende væske
af via rørtilslutning S, indtil området under viklingsomskifterens topdæksel
er fri for isolerende væske.

6. Løsn de 24 skruer M10/skruenøglestørrelse 17 med låseelementer på vik-
lingsomskifterens topdæksel.

7. Fjern viklingsomskifterens topdæksel.
8. Tøm isolerende væske ud via rørtilslutning S.
9. Åbn stophanen mellem oliekonservatoren og oliebeholderen.

ð Den isolerende væske flyder ud af oliekonservatoren ind i oliebehol-
deren.

10. Tøm isolerende væske ud via rørtilslutning S.
11. Placér viklingsomskifterens topdæksel på viklingsomskifterens top.
12. Brug 24 skruer M10/skruenøglestørrelse 17 og låseelementer (tilspæn-

dingsmoment 34 Nm) til at skrue viklingsomskifterens topdæksel ned.

6.3 Idriftsættelse af transformatoren på driftsstedet
Før transformatoren sluttes til, skal det kontrolleres, at motordrevet og be-
skyttelsesenhederne fungerer korrekt, og viklingsomskifterens oliebeholder
skal fyldes med ny isolerende væske. Gør følgende for at gøre det:

6.3.1 Påfyldning af viklingsomskifterens oliebeholder med isolerende
væske

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren!
Uegnede isolerende væsker forårsager beskadigelse af viklingsomskifteren.
► Brug udelukkende isolerende væske, der opfylder kravene i henhold til

IEC 60296.

1. BEMÆRK!  Kontrollér, hvorvidt viklingsomskifterens topdæksel har en
flange til fastgørelse af en overtrykssikring. Hvis den har, er drift uden en
overtrykssikring ikke tilladt og kan resultere i beskadigelse af viklingsom-
skifteren.
ð Montér en overtrykssikring, der er godkendt til denne viklingsomskifter,

på viklingsomskifterens top.
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2. Etablér en tilslutningsledning mellem rørtilslutningen E2 og én af rørtilslut-
ningerne R, S eller Q for at sikre ensartet tryk i oliebeholderen og transfor-
matoren under tømning.

Illustration 246: Tilslutningsledning mellem E2 og Q

3. Fyld viklingsomskifteren med ny isolerende væske ved at bruge én af de
to ledige rørtilslutninger på viklingsomskifterens top.

Illustration 247: Rørtilslutninger S og R

4. Tag en prøve af den isolerende væske fra oliebeholderen.
5. Notér temperaturen af prøven lige efter, at prøven er taget.
6. Bestem den dielektriske styrke og vandindholdet ved en temperatur af

den isolerende væske på 20 °C ± 5 °C. Den dielektriske styrke og van-
dindholdet skal overholde de grænseværdier, der er anført i de tekniske
data.
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6.3.2 Udluftning af viklingsomskifterens top og sugeledningen

Før idriftsættelse skal viklingsomskifterens top og sugeledningen på rørtil-
slutning S udluftes.

6.3.2.1 Udluftning af viklingsomskifterens top
1. Luk op for alle fremløbsventiler og returventiler i rørsystemet.
2. Fjern skruedækslet på udluftningeventil E1 på viklingsomskifterens top-

dæksel.

Illustration 248: Udluftningsventil E1

3. Brug en skruetrækker til at løfte ventilstødstangen på udluftningsventil E1
og udluft viklingsomskifterens top.

Illustration 249: Ventilstødstang

4. Forsegl udluftningsventil E1 med skruedækslet (tilspændingsmoment 10
Nm).
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6.3.2.2 Udluftning af sugeledningen på rørtilslutning S
1. Fjern skruedækslet fra rørtilslutning S.

Illustration 250: Rørtilslutning S

2. BEMÆRK!  Et ukomplet udluftet sugerør hæmmer viklingsomskifterens
isoleringskapacitet mod underlaget væsentligt. Åbn udluftningsskruen, og
udluft sugerøret helt.

3. Luk for udluftningsskruen.
4. Forsegl udluftningsskruen med skruedækslet.

6.3.3 Kontrol af motordrevet

BEMÆRK Beskadigelse af viklingsomskifteren/den spændingsfri viklings-
kobler!
Beskadigelse af viklingsomskifteren/den spændingsfri viklingsomskifter på
grund af aktivering af viklingsomskifteren/den spændingsfri viklingskobler
uden isolerende væske.
► Sørg for, at vælgeren/den spændingsfri viklingskobler er helt nedsænket i

den isolerende væske, og at oliebeholderen på viklingsomskifteren er helt
fyldt med isolerende væske.
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BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren og motordrevet!
Skader på viklingsomskifteren og motordrevet på grund af ukorrekt brug af
positionstransmitteren.
► Det er kun kredsløb, der er anført i kapitlet Tekniske data for positions-

transmittere, som kan være tilsluttet positiontransmitterens modultilslut-
ninger.

► Positionstransmitterens omskifterpunkt i motordrevet er ikke det samme
som lastomkoblerens omskifterpunkt. Dette afhænger af lastomkoblerty-
pen. Dette faktum skal bemærkes ved projektplanlægningen af låse-
kredsløbene mellem motordrevet og eksternt udstyr (eksempelvis trans-
formatorens kredsløbsafbryder).

► Derfor skal positionstransitkontakten "Viklingsomskifter i drift", som er vist
i tilslutningsdiagrammet, bruges til ekstern overvågning, låsning og kon-
trolformål i stedet for positionstransmitteren.

Før idriftsættelse af transformatoren skal du kontrollere, om motordrevet og
viklingsomskifteren er forbundet korrekt, og at motordrevet fungerer korrekt.

Test på motordrevet
1. Gennemfør funktionstest, som beskrevet i de relevante MR-brugervejled-

ninger til motordrevet.
2. BEMÆRK!  Et forkert koblet motordrev vil føre til beskadigelse af viklings-

omskifteren. Gennemfør forsøgsmæssige omkoblingsoperationer på
tværs af hele indstillingsområdet. Sørg for, at hver af motordrevets og vik-
lingsomskifterens driftspositioner (inspektionsvindue i viklingsomskifterens
top) stemmer overens med positionen på trinpositionsindikatorerne.

Dielektriske tests på transformatorens ledningsføring
► Bemærk oplysninger angående dielektriske test på transformatorlednings-

føringen i de relevante MR-brugervejledninger til motordrevet.

6.3.4 Kontrol af beskyttelsesrelæet

6.3.4.1 Kontrol af beskyttelsesrelæet (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5,
2001/R, 2001/T, 2003)
ü Kontrollér, at beskyttelsesrelæet fungerer korrekt før idriftsættelse af

transformatoren:
1. Jordforbind transformatoren på højspændings- og lavspændingssiderne.

Sørg for, at jordforbindelsen på transformatorens arbejdsforbindelse ikke
fjernes under testen.

2. Sørg for, at transformatoren forbliver spændingsfri under testen.
3. Deaktivér den automatiske brandslukningsenhed.
4. Løsn de tre skruer på terminalboksdækslet, og løft det af terminalboks-

dækslet.
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5. Fjern skruen med lige kærv til jordkabel, og fjern terminalboksdækslet
med ledning.

6. Tryk på testknappen OFF.
7. Forlad transformatorens farezone.
8. Sørg for, at transformatorens kredsløbsafbryder ikke kan lukkes.

ð Passiv beskyttelsestest
9. Tryk på testknappen OPERATION.
10. Forlad transformatorens farezone.
11. Luk transformatorens kredsløbsafbryder med isoleringsafbryderne åbne

og transformatoren jordet på alle sider.
12. Tryk på testknappen OFF.
13. Sørg for, at transformatorens kredsløbsafbryder er åben.

ð Aktiv beskyttelsestest
14. Tryk på testknappen OPERATION for at nulstille beskyttelsesrelæet.
15. Placer ledningen til terminalboksdækslet, og fastgør den vha. skruen

med lige kærv.
16. Påsæt terminalboksdækslet, og fastgør det med skruer.

6.3.4.2 Kontrol af beskyttelsesrelæet (RS 2004)
ü Kontrollér, at beskyttelsesrelæet fungerer korrekt før idriftsættelse af

transformatoren:
1. Sørg for, at klapventilen står i positionen OPERATION.
2. Forlad transformatorens farezone.
3. Luk transformatorens kredsløbsafbryder med isoleringsafbryderne åbne

og transformatoren jordet på alle sider.
4. Tryk på testknappen OFF.
5. Sørg for, at transformatorens kredsløbsafbryder er åben.

ð Aktiv beskyttelsestest

6.3.5 Kontrol af trykovervågningsenheden
ü Kontrollér, at trykovervågningsenheden fungerer korrekt før idriftsættelse

af transformatoren:
1. Jordforbind transformatoren på højspændings- og lavspændingssiderne.

Sørg for, at den aktive jordforbindelse på transformatoren ikke fjernes un-
der testen.

2. Sørg for, at transformatoren forbliver spændingsfri under testen.
3. Deaktivér den automatiske brandslukningsenhed.
4. Fjern dækkappen
5. Aktivér sensoren på springkontakten.

ð Sensoren er på positionen OFF.
6. Forlad transformatorens farezone.
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7. Sørg for, at transformatorens kredsløbsafbryder ikke kan lukkes.
ð Passiv beskyttelsestest

8. Aktivér sensoren på springkontakten.
ð Sensoren er i positionen OPERATION.

9. Forlad transformatorens farezone.
10. Luk transformatorens kredsløbsafbryder med isoleringsafbryderne åbne

og transformatoren jordet på alle sider.
11. Aktivér sensoren på springkontakten.

ð Sensoren er på positionen OFF.
12. Sørg for, at transformatorens kredsløbsafbryder er åben.

ð Aktiv beskyttelsestest
13. Aktivér sensoren på springkontakten for at nulstille trykovervågningsen-

heden.
ð Sensoren er i positionen OPERATION.

14. Få dækkappen sikret.

6.3.6 Idriftsættelse af transformatoren
ü Signalkontakten til fald under det minimale niveau af isolerende væske i

viklingsomskifterens oliekonservator er indkoblet i kredsløbsafafbryderens
udløserkredsløb.

ü Beskyttelsesrelæet og yderligere beskyttelsesanordninger er indkoblet i
kredsløbsafbryderens udløserkredsløb.

ü Motordrevet og alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt og er klar til
brug.

ü Oliebeholderen i viklingsomskifteren e helt fyldt med isolerende væske.
ü Alle stophaner mellem viklingsomskifteren og oliekonservatoren på vik-

lingsomskifteren er åbne.
1. Tænd transformatoren.
2. BEMÆRK!  Startstrømsimpulser kan være betydeligt større end transfor-

matorens nominelle strøm og kan føre til strømgange med asymmetriske
former eller ikke-sinusformede bølgeformer og kan, som resultat heraf,
overbelaste viklingsomskifteren under lastomkobleraktivitet. Udfør kun vik-
lingsomskifteraktiviteter (uanset om det er under betingelser med eller
uden belastning), når startstrømsimpulsen er aftaget.
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7 Fejleliminering
 ADVARSEL Eksplosionsfare!

Eksplosive gasser under viklingsomskifterens topdæksel kan forbrænde
hurtigt eller eksplodere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri (f.eks. trinkoblingens overvåg-
ningsenhed, overtrykssikringen, trykovervågningsenhed) før viklingsom-
skifterens topdæksel fjernes.

► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko
for gnister forårsaget af en slagnøgle).

BEMÆRK Skader på viklingsomskifteren og transformatoren!
Hvis beskyttelsesrelæet eller andre beskyttelsesanordninger udløses, kan
det indikere skader på viklingsomskifteren og transformatoren! Transforma-
toren må ikke strømforsynes uden forudgående inspektion!
► Kontrollér viklingsomskifteren og transformatoren, når beskyttelsesrelæet

eller andre beskyttelsesanordninger har været udløst.
► Brug ikke udstyret igen, før der er sikkerhed for, at der ikke er nogen

skader på viklingsomskifteren eller transformatoren.

BEMÆRK Beskadigelse af motordrevet!
Beskadigelse af motordrevet på grund af kondensat i motordrevets beskyt-
telseshus.
► Hold altid motordrevets beskyttelseshus tæt lukket.
► Ved driftsafbrydelser på mere end 2 uger skal motordrevets anti-kon-

densvarmer tilsluttes og køres. Hvis dette ikke er muligt (f.eks. under
transport), anbringes der en tilstrækkelig mængde tørremiddel i beskyt-
telseshuset.

Tabellen nedenfor er beregnet til at hjælpe med til at opdage og, hvor det er
muligt, udbedre fejl.

For mere information, se venligst brugervejledningerne til RS beskyttelsesre-
læet eller den relevante beskyttelsesanordning.

I tilfælde af fejl ved viklingsomskifteren eller motordrevet, der ikke uden vi-
dere kan rettes på stedet, eller hvis RS-beskyttelsesrelæet eller yderligere
beskyttelsesanordninger er blevet udløst, skal du underrette den autorisere-
de MR-repræsentant, producenten af transformatoren eller kontakte os di-
rekte på:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Teknisk service
Postboks 12 03 60
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93025 Regensburg
Tyskland
Telefon: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Fejlbeskrivelse Handling

Udløsning af beskyttelsesrelæet (f.eks. RS) Se "Udløsning af beskyttelsesrelæet og idriftsættelse af
transformatoren igen"
Kontakt også MR.

Udløsning af overtrykssikringen (f.eks MPreC®) Viklingsomskifteren og transformatoren skal kontrolleres.
Afhængigt af årsagen til udløsning, lav målinger/foretag
kontroller på transformatoren.
Kontakt MR for at få kontrolleret viklingsomskifteren.

Udløsning af trykovervågningsenhed (f.eks. DW 2000) Se "Udløsning af trykovervågningsenheden og idriftsæt-
telse af transformatoren igen".
Kontakt også MR.

Aktivering af trinkoblingens overvågningskontrol Motordrevet kan ikke længere aktiveres elektrisk, når trin-
koblingens overvågningskontrol er aktiveret. Manuel kørsel
med motordrevet via håndsvinget, når transformatoren er
tændt, er forbudt.
Viklingsomskifteren og transformatoren skal kontrolleres.
Afhængigt af årsagen til udløsning, lav målinger/foretag
kontroller på transformatoren.
Kontakt MR for at få kontrolleret viklingsomskifteren.

Aktivering af sprængskiven i viklingsomskifterens topdæk-
sel

Viklingsomskifteren og transformatoren skal kontrolleres.
Afhængigt af årsagen til udløsning, lav målinger/foretag
kontroller på transformatoren.
Kontakt MR for at få kontrolleret viklingsomskifteren.

Udløsning af motorbeskyttelseskontakten i motordrevet Se kapitlet "Fejleliminering" i brugervejledningen til
TAPMOTION® ED-motordrevet.

Udløsning af signalkontakt, der indikerer, at fyldeniveauet
for isolerende væske er faldet til under minimum i viklings-
omskifterens oliekonservator

Kontrollér rørsystemet (rør etc.) og viklingsomskifterens
top for utætheder. Kontrollér fyldeniveauet og kvaliteten af
isolerende væske i oliebeholderen i overensstemmelse
med brugervejledningen til viklingsomskifteren. Hvis fylde-
niveauet er faldet til under grænseværdierne, skal du også
kontakte MR.

Viklingsomskifteren ændrer ikke koblingsposition (træg-
hed, hævenøgler/sænkenøgler virker ikke, lastomkobling
kan ikke høres)

Kontakt MR.

Ingen ændring af transformatorspænding trods ændring af
motordrevets position

Kontakt MR.

Indikatoren til koblingsposition på motordrev og viklings-
omskifter forskellig

Kontakt MR.

Lyde fra drivaksel eller motordrev, når der skiftes koblings-
position

Sørg for korrekt montering af drivakslen i overensstem-
melse med dens brugervejledninger. Kontrollér, at spæn-
debånd og beskyttelsesdæksler sidder korrekt. Kontakt
MR i tilfælde af støj fra motordrevet.

http://www.reinhausen.com
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Fejlbeskrivelse Handling

Rød meddelelse på overvågningsenhed Hvis muligt, få udlæst databasen og send den til MR sam-
men med fejlkoden.

Advarsel fra eller udløsning af Buchholz-relæet på trans-
formatoren

Underret transformatorproducenten.

Afvigelse fra ønsket værdi ved måling af transformatorens
viklingsmodstand

Kontakt transformatorproducenten og, om nødvendigt, MR,
og oplys målte værdier.

Afvigelse fra ønsket værdi under analyse af opløst gas
(transformatorolie)

Kontakt transformatorproducenten og, om nødvendigt, MR,
og oplys målte værdier.

Afvigelse fra ønsket værdi under transformatorudveks-
lingsmåling

Kontakt transformatorproducenten og, om nødvendigt, MR,
og oplys målte værdier.

Afvigelse fra grænseværdien for isolerende væsker Lav et skift af isolerende væske, og kontrollér oliekonser-
vatorens udluftning på viklingsomskifteren.

Tabel 7: Fejleliminering

7.1 Udløsning af beskyttelsesrelæet og idriftsættelse af
transformatoren igen

 ADVARSEL Eksplosionsfare!
Eksplosive gasser i beskyttelsesrelæet kan forbrænde hurtigt eller eksplo-
dere, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller død.
► Vent til 15 minutter efter, at du har slukket transformatoren, før du starter

yderligere arbejde på beskyttelsesrelæet, så gasserne kan spredes.
► Sørg for, at der ikke er nogen antændingskilder, f.eks. åben ild, varme

overflader eller gnister (f.eks. forårsaget af statisk elektricitet) i de umid-
delbare omgivelser, og at sådanne ikke opstår.

► Gør alle hjælpekredsløb spændingsfri før indledning af arbejdet.
► Undlad at bruge elektriske apparater under arbejdet (der er f.eks. risiko

for gnister forårsaget af en slagnøgle).

 ADVARSEL Fare for alvorlig personskade eller dødsfald!
Fare for alvorlig personskade eller død, hvis viklingsomskifteren og transfor-
matoren ikke er testet tilstrækkeligt!
► Sørg for at kontakte Maschinenfabrik Reinhausen for at få kontrolleret

viklingsomskifteren og transformatoren efter udløsning af beskyttelsesre-
læet.

► Brug kun udstyret igen, når der er sikkerhed for, at der ikke er nogen
skader på viklingsomskifteren eller transformatoren.

Når kredsløbsafbryderne er blevet udløst af beskyttelsesrelæet, så gå frem
som følger:
1. Få fastslået tidpunktet for udløsningen.
2. Bestem viklingsomskifterens arbejdsstilling.
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3. Som en sikkerhedsforanstaltning blokeres motordrevet ved at udløse mo-
torbeskyttelseskontakten for at forhindre viklingsomskifteren i at blive akti-
veret via fjernbetjening.

4. Kontrollér viklingsomskifterens topdæksel. Hvis der lækker isolerende væ-
ske, skal du straks lukke oliekonservatorens stopventil.

5. Kontrollér, om beskyttelsesrelæets klapventil står på positionen OFF eller
OPERATION.

7.1.1 Klapventil i positionen OPERATION

Hvis klapventilen står på positionen OPERATION, kan der være en fejl i ud-
løserkredsløbet. Kontrollér udløserkredsløbet i så tilfælde. Hvis du ikke kan
finde ud af, hvorfor beskyttelsesrelæet blev udløst, skal du kontakte Mas-
chinenfabrik Reinhausen for at få kontrolleret viklingsomskifteren.

7.1.2 Klapventil på positionen OFF

Bemærk, at beskyttelsesrelæ RS 2004 har en automatisk nulstillingsmeka-
nisme, hvilket betyder, at klapventilen ikke forbliver på positionen OFF efter
udløsning. Hvis beskyttelsesrelæ RS 2004 ikke er blevet udløst på grund af
en fejl i udløserkredsløbet, skal du også fortsætte, som beskrevet nedenfor
for RS 2004.

Hvis klapventilen er på positionen OFF, så gå frem som følger:
1. Få tilsikret, at transformatoren ikke er startet op under nogen omstændig-

heder.
2. Kontakt og informér Maschinenfabrik Reinhausen om følgende:

ð Serienummeret på beskyttelsesrelæet og viklingsomskifteren
ð Hvilken belastning var transformatoren udsat for i det øjeblik, der blev

udløst?
ð Blev viklingsomskifteren bevæget umiddelbart før eller under udløsnin-

gen?
ð Var der nogen af de andre beskyttelsesanordninger på transformato-

ren, der reagerede i det øjeblik der blev udløst?
ð Blev der udført omkoblinger i netværket i det øjeblik der blev udløst?
ð Blev der registreret overspændinger i det øjeblik der blev udløst?

3. Enhver yderligere handling skal ske efter aftale med Maschinenfabrik Re-
inhausen.

7.1.3 Idriftsættelse af transformatoren igen

Når først man har fundet frem til grunden til at beskyttelsesrelæet er blevet
udløst og fejlen er udbedret, kan transformatoren sættes i drift igen:
1. Kontrol af beskyttelsesrelæet [►Sektion 6.3.4.1, Side 215].
2. Sæt transformatoren i drift.
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7.2 Udløsning af trykovervågningsenheden og idriftsættelse af
transformatoren igen

 ADVARSEL Fare for alvorlig personskade eller dødsfald!
Fare for alvorlig personskade eller død, hvis viklingsomskifteren og transfor-
matoren ikke er testet tilstrækkeligt!
► Sørg for at kontakte Maschinenfabrik Reinhausen for at få kontrolleret

viklingsomskifteren og transformatoren efter udløsning af trykovervåg-
ningsenheden.

► Brug kun udstyret igen, når der er sikkerhed for, at der ikke er nogen
skader på viklingsomskifteren eller transformatoren.

Gør følgende, hvis kredsløbsafbryderen er blevet udløst af trykovervågnings-
enheden:
1. Få fastslået tidpunktet for udløsningen.
2. Bestem viklingsomskifterens arbejdsstilling.
3. Som en sikkerhedsforanstaltning blokeres motordrevet ved at udløse mo-

torbeskyttelseskontakten for at forhindre viklingsomskifteren i at blive akti-
veret via fjernbetjening.

4. Kontrollér viklingsomskifterens topdæksel. Hvis der lækker isolerende væ-
ske, skal du straks lukke oliekonservatorens stopventil.

5. Kontrollér, om trykovervågningsenhedens sensor er i positionen OFF eller
positionen OPERATION.

7.2.1 Sensoren er på positionen OPERATION

Hvis sensoren står på positionen OPERATION, kan der være en fejl i udlø-
serkredsløbet. Kontrollér udløserkredsløbet i så tilfælde. Hvis du ikke kan fin-
de ud af, hvorfor trykovervågningsenheden blev udløst, skal du kontakte Ma-
schinenfabrik Reinhausen for at få kontrolleret viklingsomskifteren.

7.2.2 Sensoren på positionen OFF

Hvis sensoren er på positionen OFF, så gå frem som følger.
1. Få tilsikret, at transformatoren ikke er startet op under nogen omstændig-

heder.
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2. Kontakt og informér Maschinenfabrik Reinhausen om følgende:
ð Hvilken belastning var transformatoren udsat for i det øjeblik, der blev

udløst?
ð Var der en trinkoblingsoperation på viklingsomskifteren umiddelbart før

eller under udløsningen?
ð Var der nogen af de andre beskyttelsesanordninger på transformato-

ren, der reagerede i det øjeblik der blev udløst?
ð Blev der udført omkoblinger i netværket i det øjeblik der blev udløst?
ð Blev der registreret overspændinger i det øjeblik der blev udløst?
ð Hvor højt er det statiske tryk på overtrykssikringen (højdeforskel mellem

olieniveauet i viklingsomskifterens oliekonservator og overtrykssikrin-
gen)?

3. Enhver yderligere handling skal ske efter aftale med Maschinenfabrik Re-
inhausen.

7.2.3 Idriftsættelse af transformatoren igen

Transformatoren kan sættes i drift igen, når årsagen til udløsning af trykover-
vågningsenheden er blevet fastslået og løst:
1. Sørg for, at sensoren på springkontakten står på positionen OPERATION.
2. Sæt transformatoren i drift.
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8 Tekniske data
En oversigt over alle vigtige tekniske data for viklingsomskifteren og motor-
drevet eksisterer i form af separate dokumenter, som er tilgængelige på fore-
spørgsel.

8.1 Tekniske data for viklingsomskifter

8.1.1 Egenskaber for viklingsomskifter

Elektriske data for OILTAP® V: V III 200 Y, V III 200 D, V III 250 Y,
V III 250 D, V III 350 Y, V III 350 D, V I 350

V III 200 Y V III 200 D V III 250 Y V III 250 D V III 350 Y V III 350 D V I 350

Maks. mærkestrøm Ium [A] 200 200 350

Korttidsmærkestrøm [kA] 4 4 5

Nominel varighed af kort-
slutninger [s]

3 3 3

Nominel dynamisk kort-
tidsstrøm [kA]

10 10 12,5

Maks. mærkestignings-
spænding Uim [V]1)

1500 (10-stigning)
1200…1400 (12-stigning)

1000 (14-stigning)

1500 (10-stigning)
1200…1400 (12-stigning)

1000 (14-stigning)

1500 (10-stigning)
1200…1400 (12-stigning)

1000 (14-stigning)

Trinkapacitet (PStN) [kVA] 300 (10-stigning)
280 (12-stigning)
200 (14-stigning)

300 (10-stigning)
280 (12-stigning)
200 (14-stigning)

525 (10-stigning)
420 (12-stigning)
350 (14-stigning)

Nominel frekvens [Hz] 50…60 50…60 50…60

Tabel 8: Elektriske data for OILTAP® V

1) Den maksimale mærkestigningsspænding kan overskrides med 10% på
grund af overaktivering af transformatoren, hvis trinkapaciteten er begrænset
til dens nominelle værdi.

Elektriske data for OILTAP® V: V III 400 Y, V III 400 D, V III 500 Y,
V III 500 D

V III 400 Y V III 400 D V III 500 Y V III 500 D

Maks. mærkestrøm Ium [A] 350 500

Korttidsmærkestrøm [kA] 5 7

Nominel varighed af kortslutninger [s] 3 3

Nominel dynamisk korttidsstrøm [kA] 12,5 17,5

Maks. mærkestigningsspænding Uim [V]1) 1500 (10-stigning)
1200…1400 (12-stigning)

1000 (14-stigning)

1500 (10-stigning)
1400 (12-stigning)
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V III 400 Y V III 400 D V III 500 Y V III 500 D

Trinkapacitet (PStN) [kVA] 525 (10-stigning)
420 (12-stigning)
350 (14-stigning)

4002)…5252) (10-stigning)
3252)…4202) (12-stigning)

Nominel frekvens [Hz] 50…60 50…60

Tabel 9: Elektriske data for OILTAP® V

1) Den maksimale mærkestigningsspænding kan overskrides med 10% på
grund af overaktivering af transformatoren, hvis trinkapaciteten er begrænset
til dens nominelle værdi.
2) Forøgelse af funktion ved den maksimale mærkestrøm med reduceret
mærkestrøm: 10-stigning op til 525 kVA, 12-stigning op til 420 kVA

Mekaniske data for OILTAP® V: V III 200 Y, V III 200 D, V III 250 Y,
V III 250 D, V III 350 Y, V III 350 D, V I 350

V III 200 Y V III 200 D V III 250 Y V III 250 D V III 350 Y V III 350 D V I 350

Antal driftspositioner Uden omkoblerkontakt: maks. 14
Med omkoblerkontakt: maks. 27

Dimensioner Se dimensionstegninger

Vægt uden isolerende
væske i kg (ca.)

130 140 130 140 140 150 120

Forskydning i dm3 (uden
omkoblerkontakt)

125 165 125 165 140 185 85

Forskydning i dm3 (med
omkoblerkontakt)

155 200 155 200 170 220 115

Fyldevolumen for isole-
rende væske VS og mini-
mal volumen ∆V1) af olie-
konservator i dm3 (uden
omkoblerkontakt)

VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V

100 14 145 19 100 14 145 19 110 15 165 21 68 10

Fyldevolumen for isole-
rende væske VS og mini-
mal volumen ∆V1) af olie-
konservator i dm3 (med
omkoblerkontakt)

VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V

125 16 165 20 125 16 165 20 135 18 180 22 85 12

Tabel 10: Mekaniske data for OILTAP® V

1) Gælder for en temperatur af isolerende væske på ϑ = -30 °C…+100 °C
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Mekaniske data for OILTAP® V: V III 400 Y, V III 400 D, V III 500 Y,
V III 500 D

V III 400 Y V III 400 D V III 500 Y V III 500 D

Antal driftspositioner Uden omkoblerkontakt: maks. 14
Med omkoblerkontakt: maks. 27

Dimensioner Se dimensionstegninger

Vægt uden isolerende væske i kg (ca.) 140 150 190 200

Forskydning i dm3 (uden omkoblerkontakt) 140 185 205 240

Forskydning i dm3 (med omkoblerkontakt) 170 220 235 275

Fyldevolumen for isolerende væske VS og
minimal volumen ∆V1) af oliekonservator i
dm3 (uden omkoblerkontakt)

VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V

110 15 165 21 160 20 200 24

Fyldevolumen for isolerende væske VS og
minimal volumen ∆V1) af oliekonservator i
dm3 (med omkoblerkontakt)

VS ∆V VS ∆V VS ∆V VS ∆V

135 18 180 22 185 22 225 26

Tabel 11: Mekaniske data for OILTAP® V

1) Gælder for en temperatur af isolerende væske på ϑ = -30 °C…+100 °C

8.1.2 Tilladte omgivelsesbetingelser

Lufttemperatur under drift - 25 °C…+ 50 °C

Temperatur af den isolerende væske under drift - 25 °C…+ 105 °C (op til + 115 °C, når transformatoren er i nød-
drift)

Transporttemperatur, opbevaringstemperatur - 40 °C…+ 50 °C

Tørretemperaturer Se installations- og ibrugtagningsvejledningerne, kapitlet "Sam-
ling"

Trykstyrke Se tekniske data TD 61 – afsnittet Generelt

Oliekonservatorens installationshøjde Se tekniske data TD 61 – afsnittet Generelt

Installationshøjde over havets overflade Se tekniske data TD 61 – afsnittet Generelt

Tabel 12: Tilladte omgivelsesbetingelser

8.2 Tekniske data for beskyttelsesrelæet
De tekniske data for beskyttelsesrelæet RS 2001 er angivet herefter. I over-
ensstemmelse med DIN EN 60255-1, driftsnøjagtighed = basisnøjagtighed

Hus Udendørs model

Grad af beskyttelse IP55

Relæaktivering Klapventil med åbning
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Vægt ca. 3,5 kg

Oliestrømningshastighed ved tilgængeli-
ge typer, når der udløses (olietemperatur
20°C)

0,65 ± 0,15 m/s
1,20 ± 0,20 m/s
3,00 ± 0,30 m/s
4,80 ± 0,30 m/s

Tabel 13: Generelle tekniske data

Udløserkredsløb

Beskyttelsesrelæet kan udstyres enten med en normalt åben (NO) eller en
normalt lukket (NC) tør-reed magnetkontakt (se medfølgende dimensions-
tegning). Andre kontaktkombinationer er tilgængelige som specialversion.

Elektriske data for normalt lukket (NC) tør-reed magnetkontakt

Elektriske data

DC kontaktkapacitet 1,2 W…200 W

AC-kontaktkapacitet (50 Hz) 1,2 VA…400 VA

Spændingsomskift AC/DC 24 V…250 V

Brydestrøm AC/DC 4,8 mA…2 A

Tabel 14: Elektriske data

Kontaktkapacitet (slår belastning til eller fra)

Minimum skiftestrøm AC/DC (laveste
spænding)

50 mA (ved 24 V)

Minimum skiftestrøm AC/DC (højeste
spænding)

4,8 mA (ved 250 V)

Maksimal skiftestrøm DC (højeste strøm) 1,6 A (ved 125 V med V/H= 40 ms)

Maksimal skiftestrøm DC (højeste spæn-
ding)

0,9 A (ved 250 V med V/H= 40 ms)

Maksimal skiftestrøm AC (højeste strøm) 2 A (ved 125 V med cos φ = 0,6)

Maksimal skiftestrøm AC (højeste spæn-
ding)

1,6 A (ved 250 V med cos φ = 0,6)

Koblingsoperationer 1000 cyklusser

Tabel 15: Kontaktkapacitet (slår belastning til eller fra)

Dielektrisk styrke

AC dielektrisk styrke mellem alle spæn-
dingsførende tilslutninger og de jordfor-
bundne dele

2500 V, 50 Hz, testvarighed 1 minut

AC dielektrisk styrke mellem de åbne
kontakter

2000 V, 50 Hz, testvarighed 1 minut

Tabel 16: Dielektrisk styrke
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Elektriske data for normalt åben (NO) tør-reed magnetkontakt

Elektriske data

DC kontaktkapacitet 1,2 W…250 W

AC-kontaktkapacitet (50 Hz) 1,2 VA…400 VA

Spændingsomskift AC/DC 24 V…250 V

Brydestrøm AC/DC 4,8 mA…2 A

Tabel 17: Elektriske data

Kontaktkapacitet (slår belastning til eller fra)

Minimum skiftestrøm AC/DC (laveste
spænding)

50 mA (ved 24 V)

Minimum skiftestrøm AC/DC (højeste
spænding)

4,8 mA (ved 250 V)

Maksimal skiftestrøm DC (højeste strøm) 2 A (ved 125 V med V/H= 40 ms)

Maksimal skiftestrøm DC (højeste spæn-
ding)

1 A (ved 250 V med V/H= 40 ms)

Maksimal skiftestrøm AC (højeste strøm) 2 A (ved 125 V med cos φ = 0,6)

Maksimal skiftestrøm AC (højeste spæn-
ding)

1,6 A (ved 250 V med cos φ = 0,6)

Koblingsoperationer 1000 cyklusser

Tabel 18: Kontaktkapacitet (slår belastning til eller fra)

Dielektrisk styrke

AC dielektrisk styrke mellem alle spæn-
dingsførende tilslutninger og de jordfor-
bundne dele

2500 V, 50 Hz, testvarighed 1 minut

AC dielektrisk styrke mellem de åbne
kontakter

2000 V, 50 Hz, testvarighed 1 minut

Tabel 19: Dielektrisk styrke

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur Ta -40°C…+50°C

Olietemperatur <130 °C

Lufttryk Svarer til 0 m...4000 moh

Tabel 20: Omgivelsesbetingelser

8.3 Specialmodeller af beskyttelsesrelæet

8.3.1 Beskyttelsesrelæ med CO-omkoblerkontakt som
udløsningskontakt

Beskyttelsesrelæet kan udstyres med en tør-reed magnetkontakt, CO-om-
kobler (variant 3) (se medfølgende dimensionstegning).



8 Tekniske data

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 2294427491/01 DA OILTAP® V

Elektriske data for CO-omkobler, tør-reed magnetkontakt

Elektriske data

DC kontaktkapacitet 1,2 W…150 W

AC-kontaktkapacitet (50 Hz) 1,2 VA…200 VA

Spændingsomskift AC/DC 24 V…250 V

Brydestrøm AC/DC 4,8 mA…1 A

Tabel 21: Elektriske data

Kontaktkapacitet (slår belastning til eller fra)

Minimum skiftestrøm AC/DC (laveste
spænding)

50 mA (ved 24 V)

Minimum skiftestrøm AC/DC (højeste
spænding)

4,8 mA (ved 250 V)

Maksimal skiftestrøm DC (højeste strøm) 1,0 A (ved 150 V med V/H= 40 ms)

Maksimal skiftestrøm DC (højeste spæn-
ding)

0,6 A (ved 250 V med V/H= 40 ms)

Maksimal skiftestrøm AC (højeste strøm) 1 A (ved 200 V med cos φ = 0,6)

Maksimal skiftestrøm AC (højeste spæn-
ding)

0,8 A (ved 250 V med cos φ = 0,6)

Koblingsoperationer 1000 cyklusser

Tabel 22: Kontaktkapacitet (slår belastning til eller fra)

Dielektrisk styrke

AC dielektrisk styrke mellem alle spæn-
dingsførende tilslutninger og de jordfor-
bundne dele

2500 V, 50 Hz, testvarighed 1 minut

AC dielektrisk styrke mellem de åbne
kontakter

1150 V, 50 Hz, testvarighed 1 minut

Tabel 23: Dielektrisk styrke

8.3.2 Beskyttelsesrelæ med flere tør-reed magnetkontakter

Beskyttelsesrelæet kan udstyres med flere, uafhængige tør-reed magnet-
kontakter. Disse kan være udformet som normalt åbne (NO) eller normalt
lukkede (NC) kontakter og er elektrisk isolerede (se medfølgende dimen-
sionstegning).

Elektriske data for normalt åben (NO) og normalt lukket (NC) tør-reed mag-
netkontakt
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8.4 Tekniske data for trykovervågningsenhed

Generelle tekniske data

Opsætning Udendørs model

Omgivelsestemperatur -40°C…+80°C (mekanisk)

Kabelforskruning M25x1,5

Grad af beskyttelse IP 55 i henhold til IEC 60529 (lukket enhed)

Relæaktivering Bølget slange med modtryksfjeder

Olietemperatur -40°C – +100°C

Vægt ca. 1,2 kg

Udstyr Til standardisolerende væsker (IEC60296 og
IEC60422) og alternative isolerende væsker

Forseglingsmateriale
(olie – luft)

VITON

Tilladt trykområde
(absolut tryk)

1 bar…6 bar, vakuum ikke tilladt

Øverste koblingstryk 3,8 ±0,2 bar (udløsertryk)

Nederste koblingstryk 2,8 ± 0,2 bar

Springkontakt

Tilslutningsterminaler Linjetilslutning: 1 eller 2 linjer pr. terminal 
(Ø 0,75…2,5 mm²)

Kontakter 1xNO (normalt åben), 1xNC (normalt lukket)

Brugskategori IEC 60947-5-1:
AC 15: 230 V/1 A
DC 13: 60 V/0,5 A

Maksimal, kontinuerlig strøm 10 A

Nominel isoleringsspænding AC: 2,5 kV/min

Tabel 24: Generelle tekniske data
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8.5 Grænseværdier for dielektrisk styrke og vandindholdet af
isolerende væsker
De følgende tabeller giver grænseværdierne for dielektrisk styrke (målt i hen-
hold til IEC 60156) og vandindholdet (målt i henhold til IEC 60814) af isole-
rende væsker til OILTAP® viklingsomskiftere. Værdierne er fastsat på
grundlag af IEC 60422.

Under drift Ud H2O

Når transformatoren sættes i drift første
gang

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Under drift > 30 kV/2,5 mm < 40 ppm

Efter vedligeholdelse > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Tabel 25: Grænseværdier for isolerende væsker til neutralpunktanvendelser

Under drift Ud H2O

Når transformatoren sættes i drift første
gang

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Under drift > 40 kV/2,5 mm < 30 ppm

Efter vedligeholdelse > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Tabel 26: Grænseværdier for isolerende væsker til ikke-neutralpunktanvendelser
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9 Tegninger

9.1 OILTAP® V 200, montagetegning (893945)



9 Tegninger

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 2334427491/01 DA OILTAP® V

9.2 OILTAP® V 350, montagetegning (893821)
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9.3 OILTAP® V, opmærkningsskabelon til viklingsomskiftertop
(893787)
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9.4 OILTAP® V, viklingsomskiftertop (893779)
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9.5 OILTAP® V, støtteflange til speciel tankmontageversion af
klokke-typen (893864)
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9.6 OILTAP® V, løftetravers (893805)
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9.7 Vinkelgear CD 6400, dimensionstegning (892916)





Ordliste

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018240 4427491/01 DAOILTAP® V

Ordliste

CO
Omkoblerkontakt

DC
Jævnstrøm

Dielektrisk styrke
Materialespecifik egenskab ved isolatorer [kV/2,5
mm], maksimal, elektrisk feltstyrke uden nedbrud
(bue)

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission)
er involveret i udarbejdelsen og udgivelsen af
internationale standarder for elektriske, elektroni-
ske og relaterede teknologier.

IP
Beskyttelsesklasse

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

NC
Normalt lukket kontakt

NO
Normalt åben kontakt

NPT
National Pipe Thread (US gevindstandard)





Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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