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

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

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

1.3 Konwencje graficzne
W tym punkcie przedstawiono przegląd stosowanych symboli i sposobów
wyróżnień tekstu.
1.3.1 Koncepcja ostrzeżeń
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.

7232312/00 PL
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1 Wprowadzenie
1.3.1.1 Ostrzeżenie punktowe
Ostrzeżenia dotyczące punktów odnoszą się do całych rozdziałów lub punktów, podpunktów lub kilku paragrafów w niniejszej dokumentacji technicznej.
Ostrzeżenia dotyczące punktów mają następującą strukturę:

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

Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

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

OSTRZEŻENIE

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

PRZESTROGA

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

UWAGA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach
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Przed niebezpieczeństwami ostrzegają piktogramy:
Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przewrócenia

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Tabela 2: Piktogramy w ostrzeżeniach

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

7232312/00 PL
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1.3.3 Struktura instrukcji
Ta dokumentacja techniczna zawiera instrukcje jedno- i wieloetapowe.
Instrukcje jednoetapowe
Instrukcje składające się tylko z jednego etapu procesu mają następującą
strukturę:
Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
► Etap 1 z 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).
Instrukcje wieloetapowe
Instrukcje zawierające kilka etapów procesu mają następującą strukturę:
Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
1. Etap 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
2. Etap 2.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).
1.3.4 Konwencje typograficzne
W niniejszej dokumentacji technicznej zastosowano następujące konwencje
typograficzne:
Konwencja typograficzna

Cel

Przykład

WIELKIE LITERY

Elementy sterowania,
przełączniki

WŁ./WYŁ.

[nawiasy]

Klawisze komputera

[Ctrl] + [Alt]

Pogrubienie

Programowe elementy ste- Nacisnąć przycisk Kontyrowania
nuuj

…>…>…

Ścieżki menu
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Konwencja typograficzna

Cel

Przykład

Kursywa

Komunikaty systemowe,
komunikaty o błędach, sygnały

Został aktywowany alarm
Monitorowania działania

[► Numery stron].

Odnośniki

[► 41].

Tabela 3: Konwencje typograficzne

7232312/00 PL

9

2 Bezpieczeństwo
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie oraz
nadzorowanie produktu.
▪ Aby poznać produkt, należy uważnie przeczytać dokumentację techniczną.
▪ Dokumentacja techniczna jest elementem produktu.
▪ Należy w szczególności przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
w tym rozdziale i ich przestrzegać.
▪ Aby uniknąć niebezpieczeństw spowodowanych funkcjonowaniem, należy
przestrzegać wskazówek ostrzegawczych w niniejszej dokumentacji technicznej.
▪ Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w przypadku
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem może wystąpić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz
innych dóbr materialnych.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Przekaźnik Buchholza jest urządzeniem ochronnym do podobciążeniowych
przełączników zaczepów, transformatorów i dławików z konserwatorem oleju. Przekaźnik Buchholza jest montowany w przewodzie rurowym między kadzią transformatora a konserwatorem oleju transformatora i/lub głownią podobciążeniowego przełącznika zaczepów a konserwatorem oleju podobciążeniowego przełącznik zaczepów.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych. Przy stosowaniu produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu założeń i warunków określonych w niniejszej
dokumentacji technicznej oraz ostrzeżeń umieszczonych na produkcie produkt ten nie jest źródłem żadnych niebezpieczeństw dla osób, dóbr materialnych ani środowiska. Obowiązuje to w całym cyklu życia urządzenia: od dostawy przez montaż i eksploatację po demontaż i utylizację.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje następujące czynności:
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do transformatora, do którego został
zamówiony.
▪ Produkt należy użytkować zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnionymi warunkami dostaw i parametrami technicznymi.
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▪ Upewnić się, że wszystkie wymagane prace są wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.
▪ Dołączone przyrządy i narzędzia specjalne należy stosować wyłącznie do
przewidzianego celu oraz zgodnie z ustaleniami niniejszej dokumentacji
technicznej.

2.2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnych szkód dla
środowiska, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzymanie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą spełnić następujące warunki:
Sprzęt ochrony indywidualnej
Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo zaczepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zaczepienia się na wystających częściach. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia.
▪ Nosić wszystkie niezbędne urządzenia oraz sprzęt ochrony indywidualnej
niezbędny do wykonania danej czynności, np. kask, przemysłowe obuwie
ochronne itp. Przestrzegać punktu „Sprzęt ochrony
indywidualnej“ [►Sekcja 2.4, Strona 14].
▪ Nigdy nie nosić uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
▪ Nigdy nie nosić pierścionków, łańcuszków ani innej biżuterii.
▪ W przypadku długich włosów nosić siatkę.
Obszar roboczy
Nieuporządkowane i słabo oświetlone obszary robocze mogą być przyczyną
wypadków.
▪ Należy dbać o czystość i porządek w obszarze roboczym.
▪ Upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
▪ Przestrzegać właściwych, obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Ochrona przed wybuchem
Łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować poważne
wybuchy i pożar.
▪ Nie montować i nie używać produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
7232312/00 PL

11

2 Bezpieczeństwo
Oznaczenia bezpieczeństwa
Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki informujące o zasadach bezpieczeństwa
są oznaczeniami bezpieczeństwa na produkcie. Są one ważnym elementem
koncepcji bezpieczeństwa. Oznaczenia bezpieczeństwa są przedstawione i
opisane w rozdziale „Opis produktu“.
▪ Przestrzegać wszystkich oznaczeń bezpieczeństwa na produkcie.
▪ Wszystkie oznaczenia bezpieczeństwa umieszczone na produkcie muszą
być kompletne i czytelne.
▪ Wymieniać uszkodzone lub brakujące oznaczenia bezpieczeństwa.
Warunki otoczenia
W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powinien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w parametrach technicznych.
▪ Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań dotyczących miejsca montażu.
Modyfikacje i przeróbki
Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować obrażenia, szkody materialne oraz nieprawidłowe działanie.
▪ Produkt wolno modyfikować wyłącznie w porozumieniu z firmą Messko
GmbH.
Części zamienne
Części zamienne niedopuszczone przez Messko GmbH mogą powodować
obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu.
▪ Stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez producenta.
▪ Skontaktować się z Messko GmbH.
Prace w trakcie użytkowania
Produkt można użytkować tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym i
sprawnym stanie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia.
▪ Regularnie sprawdzać funkcjonalność zabezpieczeń.
▪ Regularnie wykonywać prace przeglądowe opisane w tej dokumentacji
technicznej.
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2.3 Kwalifikacje personelu
Osoba odpowiedzialna za montaż, uruchomienie, obsługę i przegląd musi
zapewnić odpowiednie kwalifikacje personelu.
Elektryk
Elektryk ze względu na swoje wykształcenie zawodowe ma wiedzę i doświadczenie oraz zna właściwe normy oraz przepisy. Ponadto elektryk ma
następujące umiejętności:
▪ Elektryk sam rozpoznaje możliwe zagrożenia i jest w stanie ich uniknąć.
▪ Elektryk jest w stanie wykonywać prace przy instalacjach elektrycznych.
▪ Elektryk jest wykształcony specjalnie w zakresie środowiska pracy, w którym pracuje.
▪ Elektryk musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony przed wypadkami.
Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki
Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki jest szkolona i przyuczana
przez elektryka w zakresie powierzanych jej zadań oraz możliwych niebezpieczeństw w przypadku niewłaściwego postępowania, a także w zakresie
zabezpieczeń i środków ochrony. Osoba poinstruowana w zakresie elektrotechniki pracuje wyłącznie pod kierownictwem i nadzorem elektryka.
Operator
Operator użytkuje i obsługuje produkt w ramach niniejszej dokumentacji
technicznej. Jest on informowany i szkolony przez użytkownika w zakresie
zadań specjalnych oraz wynikających z tego możliwych niebezpieczeństw w
przypadku niewłaściwego postępowania.
Serwis techniczny
Zaleca się zlecanie wykonywania napraw oraz montażu dodatkowych części
naszemu serwisowi technicznemu. Zapewnia to prawidłowe wykonanie
wszystkich prac. Jeżeli naprawy nie będą wykonywane przez nasz serwis
techniczny, należy zapewnić, aby personel był przeszkolony i upoważniony
przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7232312/00 PL
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 941 4090-0
e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Środki ochrony osobistej
Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej, aby do minimum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia.
▪ Zawsze należy używać środków ochrony osobistej wymaganych w przypadku wykonywanej pracy.
▪ Nigdy nie należy używać uszkodzonych środków ochrony osobistej.
▪ Przestrzegać zasad korzystania ze środków ochrony osobistej dostępnych w miejscu pracy.
Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej.
Odzież ochronna
Dobrze dopasowana odzież ochronna o niskiej
wytrzymałości na rozdarcie, z ciasnymi rękawami i bez wystających elementów. Celem tego zalecenia jest ochrona osoby noszącej odzież
przed wciągnięciem przez ruchome części maszyny.
Obuwie ochronne
Chronią przed spadającymi ciężkimi przedmiotami i poślizgnięciem na śliskiej powierzchni.

14
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Specjalne środki ochrony osobistej do konkretnych środowisk
Okulary ochronne
Chronią oczy przed wyrzucanymi częściami i
rozbryzgami cieczy.

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

Środki ochrony słuchu
Chronią przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne
Chronią przed zagrożeniami mechanicznymi,
termicznymi i elektrycznymi.

7232312/00 PL
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3 Opis produktu
W poniższym rozdziale znajdują się informacje na temat budowy i zasady
działania produktu.

3.1 Zakres dostawy
Produkt jest dostarczany w opakowaniu chroniącym go przed wilgocią,
w którym znajdują się następujące elementy:
▪ Przekaźnik Buchholza
▪ Dokumentacja techniczna
▪ Pompa powietrza (opcjonalnie)
▪ Urządzenie do poboru gazu (opcjonalnie)

3.2 Opis zasady działania
Przekaźnik Buchholza jest urządzeniem ochronnym do podobciążeniowych
przełączników zaczepów, transformatorów i dławików z konserwatorem oleju. Przekaźnik Buchholza jest montowany w przewodzie rurowym między kadzią transformatora a konserwatorem oleju transformatora i/lub głownią podobciążeniowego przełącznika zaczepów a konserwatorem oleju podobciążeniowego przełącznik zaczepów. Sygnalizacja elektryczna jest wykonywana przez maks. 4 przełączniki kontaktronowe (zestyk rozwierny, zestyk
zwierny, zestyk przełączny).
Przekaźnik Buchholza rozpoznaje poniższe stany:
Nagromadzenie gazu w płynie izolacyjnym
Gaz przemieszcza się w płynie izolacyjnym do góry, gromadzi się w przestrzeni gazowej przekaźnika Buchholza i wypiera płyn izolacyjny. Wraz ze
zmniejszającym się poziomem płynu opada górny pływak, przez co załączo-
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ny zostaje styk w rurce przełącznika kontaktronowego i wywoływany jest sygnał. Nie ma to wpływu na dolny pływak, ponieważ gaz od określonej ilości
odpływa przez przewód rurowy do konserwatora.

Rysunek 1: Gaz w przekaźniku Buchholza

1 Górny pływak

2 Dolny pływak

3 Płyn izolacyjny

4 Gaz

7232312/00 PL
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Utrata płynu izolacyjnego
Wraz ze zmniejszającym się poziomem płynu opada najpierw górny pływak,
przez co załączony zostaje styk w rurce przełącznika kontaktronowego i wywoływany jest sygnał. W przypadku dalszej utraty płynu opada również dolny pływak, przez co załączony zostaje kolejny styk w rurce przełącznika kontaktronowego i wywoływany jest kolejny sygnał.

Rysunek 2: Za mało płynu izolacyjnego

1 Górny pływak

2 Dolny pływak

3 Płyn izolacyjny
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Zbyt duża prędkość przepływu płynu izolacyjnego
Jeśli wyznaczona prędkość przepływu w kierunku konserwatora oleju zostanie przekroczona, zawór klapowy poruszy się w kierunku przepływu, załączając styk w rurce przełącznika kontaktronowego i wywołując sygnał.

Rysunek 3: Zbyt duża prędkość przepływu

1 Górny pływak

2 Dolny pływak

3 Płyn izolacyjny

4 Zawór klapowy

7232312/00 PL
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3 Opis produktu
3.3 Budowa/wersje
Przekaźnik Buchholza jest wyposażony w 2 pływaki i 1 zawór klapowy oraz
w przyłącze gwintowane G 11/2“ lub przyłącza kołnierzowe do znamionowej
średnicy rury DN25, DN50 i DN80.
Przekaźnik Buchholza można wyposażyć w maks. 4 przełączniki kontaktronowe (zestyk rozwierny, zestyk zwierny, zestyk przełączny), które można
podłączyć elektrycznie przez skrzynkę przyłączeniową.

Rysunek 4: Przekaźnik Buchholza
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1 Skrzynka przyłączeniowa

2 Przepust kablowy (znajduje się
również po przeciwległej stronie)

3 Śruba uziemiająca

4 Znacznik do pozycji zabudowy

5 Osłona wziernika (opcjonalnie)

6 Śruba spustowa oleju (znajduje się
również po przeciwległej stronie)

7232312/00 PL

3 Opis produktu
7 Kołnierz (znajduje się również po
przeciwległej stronie)
9 Zawór poboru gazu

7232312/00 PL

8 Przyłącze do kontroli pneumatycznej (opcjonalnie)
10 Przycisk kontrolny z tuleją osłonową
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie
4.1 Zastosowanie
Opakowanie służy do zabezpieczenia zapakowanego produktu w czasie
transportu, podczas załadunku i rozładunku, a także w trakcie przechowywania, aby nie doszło do żadnych niekorzystnych zmian. Opakowanie musi
chronić zapakowany produkt przed dozwolonymi obciążeniami transportowymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia, wilgoć (deszcz, śnieg, skroplona woda).
Opakowanie zapobiega również niedozwolonym zmianom położenia zapakowanego produktu w opakowaniu.

4.2 Przydatność, budowa i produkcja
Produkt jest zapakowany w stabilny karton. Karton ten gwarantuje bezpieczne ustawienie przesyłki w odpowiedniej pozycji transportowej oraz oddzielenie wszystkich jej części od powierzchni ładunkowej środka transportu przed
wyładunkiem, a po wyładunku — od podłoża.
Wewnątrz kartonu produkt jest zabezpieczony przekładkami przed zmianą
położenia i przed wstrząsami.

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

Chronić przed
wilgocią

Góra

Ostrożnie!
Szkło!

Tutaj mocować Środek ciężkości

Tabela 4: Obowiązujące symbole na opakowaniu

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

7232312/00 PL
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie
W przypadku szkód ukrytych pociągnięcie do odpowiedzialności firmy transportowej (lub innego sprawcy) jest bardzo trudne. Na pokrycie takiego rodzaju szkody z ubezpieczenia można liczyć wyłącznie w przypadku, jeśli jest
to wyraźnie określone w warunkach ubezpieczenia.

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

24

7232312/00 PL

5 Montaż
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane przez napięcie elektryczne
podczas montażu/demontażu urządzenia.
► Odłączyć transformator po stronie napięcia górnego i po stronie napięcia dolnego.
► Zabezpieczyć transformator przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się, że nie ma napięcia.
► W widoczny sposób uziemić wszystkie zaciski transformatora (linki uziemiające, rozłączniki uziemiające) i zewrzeć.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.
W tym rozdziale opisano montaż przepływomierza do przewodu rurowego
oraz przyłącza elektrycznego mikroprzełącznika.

5.1 Sprawdzanie kołnierzy na przewodzie rurowym
Kołnierze na przewodzie rurowym oleju muszą być równe i czyste, aby
umożliwiać zamocowanie przekaźnika Buchholza w miarę możliwości bez
naprężeń. Już niewielkie nierówności na kołnierzu przewodu rurowego mogą
spowodować, że kołnierz przekaźnika Buchholza będzie zbyt silnie wypukły,
a wynikające z tego naprężenia poprzeczne doprowadzą do pęknięć w kołnierzu.
Dlatego należy sprawdzić następujące elementy:
▪ Kołnierze na przewodzie rurowym
– Płaskie i równe
– Odchyłka płaskości ≤ 0,2 mm
▪ Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy na przewodzie rurowym
– Czysta i bez uszkodzeń
– Bez przebiegających promieniowo uszkodzeń powierzchni, takich jak
żłobki lub miejsca uderzeń
– Jakość powierzchni uszczelniającej musi być przystosowana do zastosowanej uszczelki.
▪ Materiały montażowe (śruby, nakrętki, podkładki)
– Czyste i bez uszkodzeń, w szczególności ich gwinty i powierzchnie ułożenia
7232312/00 PL
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▪ Uszczelka
– Czysta, bez uszkodzeń, sucha

5.2 Wymagania dotyczące uszczelki
Podczas wyboru uszczelek należy uwzględnić poniższe wskazówki:
▪ Uszczelkę i rowek uszczelki wykonać zgodnie z aktualnym stanem techniki.
▪ Stosować nowe i czyste uszczelki.
▪ Stosować pierścienie o-ring lub uszczelki płaskie.
▪ Nigdy nie stosować uszczelek papierowych.
▪ Materiał uszczelki:
– Odporność chemiczna musi być dostosowana do płynu izolacyjnego,
aby uniknąć późniejszych nieszczelności wskutek rozkładu chemicznego.
– Materiał uszczelki musi być odpowiedni do przewidywanych temperatur
otoczenia i roboczych.
– Materiał uszczelki musi być odpowiedni do występującej na miejscu
względnej wilgotności powietrza.
– Uszczelki elastomerowe po zamontowaniu mogą wypełniać maksymalnie 80% rowka uszczelki. Pozostałe 20% jest potrzebne jako pojemność rozszerzenia.

5.3 Mocowanie przekaźnika Buchholza na przewodzie rurowym
Zamocować przekaźnik Buchholza na przewodzie rurowym, uwzględniając
poniższe aspekty:
▪ Przewód rurowy od przekaźnika Buchholza do konserwatora oleju musi
mieć ciągłe nachylenie co najmniej 2% (1,2°), aby umożliwić swobodne
odprowadzanie gazów wytwarzanych przy przełączaniu. Przekaźnik Buchholza jest przewidziany do pracy w położeniu poziomym, w bezpośredniej bliskości głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów i/lub
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transformatora. W kierunku do konserwatora dopuszczalne jest dodatnie
pochylenie do 5° w stosunku do linii poziomej. W stosunku do linii pionowej dopuszczalne jest pochylenie maks. 5° obustronnie.

Rysunek 5: Wymagane nachylenie przewodu rurowego i dozwolone nachylenie przekaźnika
Buchholza w przypadku jego stosowania jako urządzenie ochronne dla podobciążeniowego
przełącznika zaczepów

▪ Odstęp między przekaźnikiem Buchholza a najbliższym punktem mocowania przewodu rurowego nie może przekraczać 0,5 m w przypadku
DN25, 0,7 m w przypadku DN50 i 1 m w przypadku DN80. W przeciwnym
razie należy zainstalować mocowanie w pobliżu przekaźnika Buchholza.
Podczas mocowania przekaźnika Buchholza na przewodzie rurowym należy
wykonać poniższe działania:
1. Zapewnić, aby w przewodzie rurowym nie było płynu izolacyjnego.

7232312/00 PL
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2. Zdjąć osłonę plastikową na obydwu kołnierzach.

Rysunek 6: Osłona plastikowa

3. Zdjąć tuleję osłonową przycisku kontrolnego, wyjąć kolorową zatyczkę
i ponownie zamocować tuleję osłonową na przycisku kontrolnym.

Rysunek 7: Zatyczka
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4. Jeśli przekaźnik Buchholza jest wyposażony w przyłącze do kontroli pneumatycznej: zdjąć nakrętkę złączkową z przyłącza. Założyć zatyczkę na
przyłącze, przykręcić ręcznie i dokręcić z maks. połową obrotu.

Rysunek 8: Zatyczka do przyłącza do kontroli pneumatycznej

5. Jeśli do zaworu poboru gazu nie jest podłączona rura stacjonarna: zdjąć
nakrętkę złączkową z zaworu poboru gazu. Założyć zatyczkę na zawór
poboru gazu, przykręcić ręcznie i dokręcić z maks. połową obrotu.

Rysunek 9: Nasadka zamykająca zaworu poboru gazu

7232312/00 PL
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6. UWAGA! Uszkodzenia na obudowie przekaźnika Buchholza z powodu
zbyt długich śrub. Przekaźnik Buchholza z pasującymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami zamocować na przewodzie rurowym w taki sposób, aby
nadrukowana strzałka była skierowana do konserwatora oleju (kierunek
przepływu płynu izolacyjnego). Dokręcić śruby tylko ręcznie.

Rysunek 10: Mocowanie przekaźnika Buchholza na przewodzie rurowym

7. UWAGA! Spowodowane różnicą płaskości rozwarcie między kołnierzami
może powodować ich uszkodzenia. Dokręcić śruby 10% zadanego momentu dokręcenia i upewnić się, że na kołnierzach nie ma rozwarcia. Jeśli
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występuje rozwarcie, należy naprawić właściwe kołnierze przewodu rurowego lub ewentualnie odłączyć i zespawać na nowo, aby zlikwidować rozwarcie.

Rysunek 11: Kołnierze

8. Dokręcić na krzyż śruby 30% zadanego momentu dokręcenia.
9. Dokręcić na krzyż śruby 60% zadanego momentu dokręcenia.
10. UWAGA! Uszkodzenia kołnierzy z powodu zbyt dużego momentu dokręcenia. Dokręcić śruby na krzyż z pełnym zadanym momentem dokręcenia.

7232312/00 PL
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11. Wszystkie śruby dokręcać z pełnym zadanym momentem dokręcenia, aż
przy pełnym momencie dokręcenia nie będzie ich już można przekręcać.

Rysunek 12: Dokręcić śruby na krzyż
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5.4 Podłączenie elektryczne przełącznika kontaktronowego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia spowodowane przez napięcie elektryczne
podczas podłączania urządzenia.
► Upewnić się, że wszystkie kable podczas prac przyłączeniowych są
odłączone od prądu.
Zamontowane w przekaźniku Buchholza przełączniki kontaktronowe są wykonane jako zestyk rozwierny, zestyk zwierny i zestyk przełączny. Można je
podłączyć elektrycznie za pomocą listwy zaciskowej w skrzynce przyłączeniowej. Zakres dostawy nie obejmuje kabli elektrycznych.
1. Odkręcić śruby (3 x M6, rozmiar klucza 10) na skrzynce przyłączeniowej
i zdjąć pokrywę.
2. Usunąć płaszcz z kabla, odizolować żyły na odcinku ok. 7 mm i zacisnąć
tulejki do końcówek żył.
3. Otworzyć przepust kablowy (rozmiar klucza 30) i przeprowadzić kabel.
Przepust kablowy nadaje się do kabli o średnicy 13…20 mm.

7232312/00 PL
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4. Podłączyć żyły do listwy zaciskowej. Schemat połączeń znajduje się również po stronie wewnętrznej pokrywy skrzynki przyłączeniowej.

Rysunek 13: Schemat połączeń

1 Zestyk rozwierny

2 Zestyk zwierny

3 Zestyk przełączny

5. Dokręcić przepust kablowy (rozmiar klucza 30, moment dokręcania 6,7 Nm).
6. Założyć pokrywę na skrzynkę przyłączeniową i dokręcić śruby (3 x M6,
rozmiar klucza 10, 2 Nm).

34

7232312/00 PL

5 Montaż
7. Przekaźnik Buchholza uziemić przez kabel uziomowy z końcówką pierścieniową (śruba uziemiająca M6, rozmiar klucza 10, 6 Nm). Strona aluminiowa podkładki Cupal musi być skierowana do obudowy przekaźnika
Buchholza.

7232312/00 PL
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6 Uruchomienie
Przed uruchomieniem transformatora odpowietrzyć przekaźnik Buchholza
i wykonać wymienione poniżej kontrole. W razie niejasności dotyczących
kontroli albo usuwania usterek należy się skontaktować z firmą Messko
GmbH [►Sekcja 1.1, Strona 5].

6.1 Odpowietrzanie przekaźnika Buchholza
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wybuchu i niebezpieczeństwo
zatrucia!
Gazy wybuchowe znajdujące się w przekaźniku Buchholza
mogą ulec gwałtownemu spalaniu lub wybuchnąć, prowadząc
do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Wdychanie występujących gazów może spowodować zatrucie lub uduszenie.
► Należy dopilnować, aby w bezpośrednim otoczeniu nie było żadnych
źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, gorące powierzchnie lub iskry
(na przykład na skutek naładowania elektrostatycznego, działania urządzeń elektrycznych) ani możliwości ich powstania.
► Nie wdychać wydobywającego się gazu.
ü Przewody rurowe są wypełnione płynem izolacyjnym.
ü Zawór odcinający do konserwatora oleju jest otwarty.
1. Zdjąć zatyczkę (klucz płaski, rozmiar klucza 14).
2. Otworzyć zawór poboru gazu.
3. Kiedy wycieknie płyn izolacyjny, zamknąć zawór poboru gazu.
ð Przekaźnik Buchholza jest odpowietrzony.
4. Założyć zatyczkę na zawór poboru gazu, przykręcić ręcznie i dokręcić
z maks. połową obrotu (klucz płaski, rozmiar klucza 14).

6.2 Kontrola szczelności
ü Przewody rurowe są wypełnione płynem izolacyjnym.
1. Sprawdzić szczelność przyłącza kołnierza.
2. W razie nieszczelności sprawdzić użytą uszczelkę i w razie potrzeby wymienić.
ð Kontrola jest zakończona.

36

7232312/00 PL

6 Uruchomienie
6.3 Kontrole działania
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wybuchu i niebezpieczeństwo
zatrucia!
Gazy wybuchowe znajdujące się w przekaźniku Buchholza
mogą ulec gwałtownemu spalaniu lub wybuchnąć, prowadząc
do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Wdychanie występujących gazów może spowodować zatrucie lub uduszenie.
► Należy dopilnować, aby w bezpośrednim otoczeniu nie było żadnych
źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, gorące powierzchnie lub iskry
(na przykład na skutek naładowania elektrostatycznego, działania urządzeń elektrycznych) ani możliwości ich powstania.
► Nie wdychać wydobywającego się gazu.

6.3.1 Utrata płynu izolacyjnego
Ta kontrola służy do symulacji utraty płynu izolacyjnego.
Kontrola bez funkcji resetu
ü Przewody rurowe są wypełnione płynem izolacyjnym.
1. Zdjąć tuleję osłonową przycisku kontrolnego (klucz płaski, rozmiar klucza 24).
2. Nacisnąć do dołu przycisk kontrolny i ponownie puścić.
ð Górny i dolny pływak są dociskane do dołu, a przełączniki kontaktronowe obydwu pływaków przekazują sygnał.
ð Pływaki wracają do pozycji wyjściowej i sygnały zanikają. Sprawdzić
położenie pływaków przez wziernik.
3. Zamocować tuleję osłonową na przycisku kontrolnym (klucz płaski, rozmiar klucza 24, 5 Nm).
ð Kontrola jest zakończona.
Kontrola z funkcją resetu
ü Przewody rurowe są wypełnione płynem izolacyjnym.
1. Zdjąć tuleję osłonową przycisku kontrolnego (klucz płaski, rozmiar klucza 24).
7232312/00 PL
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2. Nacisnąć do dołu przycisk kontrolny i ponownie puścić.
ð Górny i dolny pływak są dociskane do dołu, a przełączniki kontaktronowe obydwu pływaków przekazują sygnał.
ð Górny pływak wraca do swojej pozycji wyjściowej. Sygnał górnego
pływaka zanika. Sprawdzić położenie pływaka przez wziernik.
ð Dolny pływak zostaje zablokowany przez zawór klapowy. Sygnał dolnego pływaka występuje do czasu ręcznego zwolnienia zaworu klapowego.
3. Obrócić przycisk kontrolny do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
ð Zawór klapowy zostaje zwolniony i wraca do pozycji wyjściowej.
ð Dolny pływak wraca do swojej pozycji wyjściowej. Sygnał dolnego pływaka zanika. Sprawdzić położenie pływaka przez wziernik.
4. Zamocować tuleję osłonową na przycisku kontrolnym (klucz płaski, rozmiar klucza 24, 5 Nm).
ð Kontrola jest zakończona.
6.3.2 Nagromadzenie gazu w płynie izolacyjnym
Ta kontrola służy do symulacji nagromadzenia gazu w górnej części przekaźnika Buchholza.
ü Przekaźnik Buchholza jest wyposażony w przyłącze do kontroli pneumatycznej.
ü Przewody rurowe są wypełnione płynem izolacyjnym.
1. Odkręcić zatyczkę z przyłącza do kontroli pneumatycznej (klucz płaski,
rozmiar klucza 14).
2. Podłączyć pompę powietrza (dostępna opcjonalnie) do przyłącza kontroli
pneumatycznej.
3. Wprowadzić powietrze do przekaźnika Buchholza, aż górny pływak opadnie i przełącznik kontaktronowy wyemituje sygnał.
4. Spuścić powietrze przez zawór poboru gazu.
ð Górny pływak wraca do swojej pozycji wyjściowej. Sprawdzić położenie pływaka przez wziernik.
5. Założyć zatyczkę na przyłącze do kontroli pneumatycznej, przykręcić
ręcznie i dokręcić z maks. połową obrotu (klucz płaski, rozmiar klucza 14).
ð Kontrola jest zakończona.

38

7232312/00 PL

6 Uruchomienie
6.3.3 Zbyt duża prędkość przepływu płynu izolacyjnego
Ta kontrola służy do symulacji zbyt dużej prędkości przepływu płynu izolacyjnego.
ü Przekaźnik Buchholza jest wyposażony w przyłącze do kontroli pneumatycznej.
ü Przewody rurowe są wypełnione płynem izolacyjnym.
1. Odkręcić zatyczkę z przyłącza do kontroli pneumatycznej (klucz płaski,
rozmiar klucza 14).
2.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo wybuchu z powodu gazów palnych. Używać wyłącznie azotu lub sprężonego powietrza. Podłączyć butlę gazową do przyłącza kontroli pneumatycznej. Zabezpieczyć
butlę gazową przed przewróceniem. Upewnić się, że wszystkie urządzenia połączone z butlą gazową są prawidłowo podłączone i szczelne.

3. Przez otwarcie na krótko i natychmiastowe zamknięcie zaworu wprowadzić azot lub sprężone powietrze gwałtownie w przekaźnik Buchholza pod
ciśnieniem 6,5...8 barów, aż opadnie zawór klapowy.
ð Dolny pływak połączony z zaworem klapowym opada, a przełącznik
kontaktronowy emituje sygnał.
4. Spuścić gaz przez zawór poboru gazu.
ð Dolny pływak wraca do swojej pozycji wyjściowej. Sprawdzić położenie pływaka przez wziernik.
5. Jeśli przekaźnik Buchholza jest wyposażony w funkcję resetu, obrócić
przycisk kontrolny do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby
ustawić zawór klapowy w pozycji wyjściowej. Sprawdzić położenie zaworu
klapowego przez wziernik.
6. Zdjąć butlę gazową.
7. Założyć zatyczkę na przyłącze do kontroli pneumatycznej, przykręcić
ręcznie i dokręcić z maks. połową obrotu (klucz płaski, rozmiar klucza 14).
ð Kontrola jest zakończona.
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7 Praca
7.1 Tabela alarmów
Zestyk zwierny (NO)

Zestyk rozwierny (NC)

Zestyk przełączny (CO)

Uwaga

Normalny stan
pracy. Wszystkie styki w pozycji wyjściowej.
Nagromadzenie gazu w płynie izolacyjnym. Styki S2
i S4 (opcjonalnie) zostały załączone.

Sprawdzić poziom płynu izolacyjnego
przez wziernik.

Utrata płynu
izolacyjnego.
Styki S2 i S4
(opcjonalnie)
oraz S1 i S3
(opcjonalnie)
zostały załączone.

Sprawdzić poziom płynu izolacyjnego
przez wziernik.

Zbyt duża
prędkość przepływu płynu
izolacyjnego.
Zawór klapowy
został aktywowany.

Transformator
mógł zostać
wyłączony
przez styki S1
i S3 (opcjonalnie).

Sprawdzić stan
transformatora.

Transformator
mógł zostać
wyłączony
przez styki S1
i S3 (opcjonalnie).

Sprawdzić pozycję zaworu
klapowego
przez wzierniki.
Sprawdzić stan
transformatora.

Tabela 5: Tabela alarmów
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7 Praca
7.2 Zwolnienie zablokowanego zaworu klapowego
Jest przekaźnik Buchholza jest wyposażony w funkcję resetu, zawór klapowy blokuje się w przypadku utraty płynu izolacyjnego lub zbyt dużej prędkości przepływu. W takich sytuacjach należy zwolnić zawór klapowy ręcznie.
1. Zdjąć tuleję osłonową przycisku kontrolnego (klucz płaski, rozmiar klucza 24).
2. Obrócić przycisk kontrolny do oporu w lewo.
ð Zawór klapowy zostaje zwolniony i wraca do pozycji wyjściowej.
3. Sprawdzić pozycję zaworu klapowego przez wziernik.
4. Zamocować tuleję osłonową na przycisku kontrolnym (klucz płaski, rozmiar klucza 24, 5 Nm).
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8 Konserwacja i przeglądy
Konserwacja
Urządzenie nie wymaga konserwacji.
Przegląd
W zależności od warunków użytkowania urządzenia oraz przepisów obowiązujących w kraju użytkowania producenci transformatorów mogą ustalać różne odstępy między przeglądami.
► Należy przestrzegać okresów między przeglądami z publikacji CIGRE
Nr 445 „Guide for Transformer Maintenance“ albo okresów między przeglądami ustalonych przez producenta transformatora.
Przy każdym przeglądzie transformatora konieczne są następujące kontrole:
1. Sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia pod kątem zanieczyszczeń,
uszkodzeń (np. gaz, przyłącze elektryczne) i korozji.
2. Odpowietrzanie urządzenia [►Sekcja 6.1, Strona 36].
3. Sprawdzenie szczelności przyłącza kołnierza [►Sekcja 6.2, Strona 36].
4. Sprawdzenie prawidłowego działania urządzenia [►Sekcja 6.3, Strona
37].
W razie pytań lub wystąpienia niepokojących zjawisk należy się skontaktować z serwisem technicznym:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
e-mail: service@reinhausen.com lub complaint@reinhausen.com

8.1 Spuszczanie płynu izolacyjnego
Jeśli konieczne jest spuszczenie płynu izolacyjnego z przekaźnika Buchholza na czas przeglądu lub konserwacji transformatora, należy wykonać poniższe czynności.
1. Zdjąć śrubę spustową oleju (klucz płaski, rozmiar klucza 10).
ð Płyn izolacyjny wypływa z przekaźnika Buchholza.
2. Zebrać płyn izolacyjny w odpowiednim pojemniku.
3. Dokręcić śrubę spustową oleju (klucz płaski, rozmiar klucza 10, 10 Nm).
4. Sprawdzić szczelność.
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9 Utylizacja
Należy przestrzegać krajowych przepisów utylizacji w danym kraju użytkowania.
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10 Parametry techniczne
Materiały
Obudowa / skrzynka przyłączeniowa

Odlew aluminiowy, lakierowany RAL 7033
lub 7038 (podobny do jasnoszarego ANSI70), powlekany proszkowo; wersja odporna na wodę
morską (offshore) na zapytanie

Wziernik

Utwardzone szkło z filtrem UV

Specyfikacje
Ustawienie

Wewnątrz i na zewnątrz, odporne na klimat tropikalny

Temperatura powietrza otoczenia

-50°C…+80°C

Temperatura składowania

-40°C…+80°C

Temperatura robocza

-40°C…+115°C

Temperatura płynu izolacyjnego -25°C…+105°C (do +115°C przy pracy transfor(IEC 60296)
matora z przeciążeniem)
Zakresy temperatury dla alternatywnych płynów
izolacyjnych na zapytanie
Stopień ochrony

IP 55 wg DIN EN 60 529

Waga ze skrzynką przyłączeniową

Ok. 7 kg

Średnica znamionowa przewodu rurowego, wersja kołnierza

DN25, DN50, DN80 lub przyłącze gwintowane
G 1½“

Ciśnienie załączenia zaworu
klapowego (olej mineralizujący)

DN25: 1 m/s, 1,2 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s lub
2,5 m/s (zawsze ±15%)
DN50: 1 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s lub 2 m/s (zawsze
±15%)
DN80: 1 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s lub 2,5 m/s
(zawsze ±15%)
3 m/s do DN25, DN50, DN80 na zapytanie

Kategoria przepięciowa

III; zabezpieczenie zewnętrzne: wyłącznik instalacyjny maks. 16 A, charakterystyka C

Przełącznik kontaktronowy
Liczba i typ

Maks. 4 zestyki rozwierne, zwierne i/lub przełączne
bez potencjału; 2 szt. na funkcję

Napięcie znamionowe
44
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10 Parametry techniczne
Przełącznik kontaktronowy
Maks. prąd przełączany AC/DC Zestyk rozwierny: 2 A
Zestyk zwierny: 2 A
Zestyk przełączny: 1 A
Min. prąd przełączany

50 mA=1,2 W/24 V
4,8 mA=1,2 W/250 V

Maks. prąd długotrwały AC/DC

Zestyk rozwierny: 3 A
Zestyk zwierny: 3 A
Zestyk przełączny: 2 A

Maks. moc załączalna AC

Zestyk rozwierny: 1,2 VA…400 VA
Zestyk zwierny: 1,2 VA…400 VA
Zestyk przełączny: 1,2 VA…200 VA

Maks. moc załączalna DC

Zestyk rozwierny: 1,2 W…250 W
Zestyk zwierny: 1,2 W…250 W
Zestyk przełączny: 1,2 W…150 W

Znamionowe napięcie izolacji

2,7 kV AC/2 s styki do obudowy; 1 kV AC/2 s
otwarte styki

Opór izolacji

1000 MΩ / 500 V DC

Skrzynka przyłączeniowa
Zaciski przyłączeniowe

min. 0,25 mm2 / maks. 4 mm2

Przepust kablowy

M25x1,5 do kabli Ø 13...20 mm lub ½“-NPT

Płyn izolacyjny
Nieużywane oleje pochodzenia mineralnego zgodnie z normą IEC 60296,
ASTM D3487 i podobnymi normami.
Oleje innego pochodzenia zgodnie z normą IEC 60296, ASTM D3487 i podobnymi
normami na zapytanie.
Alternatywne płyny izolacyjne, np. naturalne i syntetyczne estry, na zapytanie.
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11 Rysunki

46

7232312/00 PL

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
DIMENSION TABLE
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY

- SHEET
101293190M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

DRAWING NO.
SED_7265391_000_0x
SED_7265391_000_0x
SED_7264657_000-0x
SED_7274429_000_0x
SED_7274429_000_0x
SED_7275602_000_0x
SED_7286211_000_0x
SED_7283480_000_0x
SED_7286211_000_0x

DOCUMENT NO.
SED 7286610 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1099415

MBR80-CH
MBR80-QU

SED_7283859_000_0x
SED_7284134_000_0x

MBR80-16/8 SED_7280977_000_0x

Typ / TYPE
MBR25-6
MBR25-16
MBR25-G
MBR50-6/4
MBR50-16/4
MBR50-6/6
MBR80-6/4
MBR80-6/6
MBR80-16/4

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

d2
Ø100/3.94"
Ø115/4.53"
Ø140/5.51"
Ø165/6.50"
Ø140/5.51"
Ø190/7.48"
Ø160/6.30"
Ø200/7.87"

d3 = p.c.d.
d4
Ø d5
f
Ø75/2.95" Ø60/2.36" 4x 12/0.47" 12,5/0.49"
Ø85/3.35" Ø68/2.68" 4x 14/0.55" 20/0.78"
G1 1/2"
14,5/0.57"
Ø110/4.33" Ø90/3.54" 4x 14/0.55" 19/0.75"
Ø125/4.92" Ø102/4.02" 4x 18/0,71" 19/0.75"
Ø110/4.33" (Ø140/5,51") 6x 12/0.47 14/0.55"
Ø150/5.91" Ø130/5.12" 4x 18/0.71" 15/0.55"
Ø130/6,29" (Ø160/6.30") 6x 12/0,47" 14/0.55"
Ø160/6.29" Ø138/5.45" 4x 18/0.71" 17,5/0.69"
2x M16
Ø80/3,15" Ø200/7.87" Ø160/6.29" Ø138/5.45"
17,5/0,69"
6x 18/0.71"
Ø80/3.15" q160/6.30" Ø160/6.30" (q160/6.30") 4x 18/0,71" 16/0.63"
Ø80/3.15" q125/4.92" Ø132/5.20" (q125/4.92") 4x 18/0,71" 21/0.83"

d1
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"

Maßtabelle / DIMENSION TABLE
h2
107/4.21"
107/4.21"
107/4.21"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
244/9.61" 95/3.74"

h1
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"

185/7.28" 244/9.61" 95/3.74"
200/7.87" 244/9.61" 95/3.74"

195/7.68"

I1
185/7.28"
200/7.87"
185/7.28"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
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NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7265391 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-6 and MBR25-16

- SHEET
101289500M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7264657 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

165
6.50"

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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244
9.625"

d1

d4 = G1 1/2"

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.543"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-G

- SHEET
101289690M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7274429 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50 -6/4 AND 16/4

165
6.50"

4x d5

163
6.43"

°
90

144
5.69"

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2020
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101291380M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7275602 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50-6/6

- SHEET
101291570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7286211 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d4
d2

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3,54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-16/4

- SHEET
101292990M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283480 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-6/6

- SHEET
101292570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

I1

DOCUMENT NO.
SED 7280977 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

f

d1
d4
d2

2x M16

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 -16/8

- SHEET
101292340M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283859 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d2 = (d4)

d1

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 - CH
q

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
160
6.30"
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101292670M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7284134 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d2 = (d4)

4x d5
125
q 4.92"
165
6.50"

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-QU

- SHEET
101292980M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

Glosariusz
Temperatura płynu izolacyjnego
Temperatura rozruchu na zimno wg IEC
60296: ≥ -30°C

Temperatura robocza
Urządzenie jest zainstalowane na środku roboczym zgodnie w wytycznymi niniejszej instrukcji eksploatacji i jest eksploatowane razem ze środkiem roboTemperatura powietrza otoczenia
czym z uwzględnieniem oddziaływań
Zakres temperatury powietrza w otoczeotoczenia.
niu eksploatowanego środka roboczego, na którym zamontowane jest urządzenie.
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THE POWER BEHIND POWER.

