Fejl diagnostisk værktøj

Hvad skal der gøres, når kombiafb
iDPNN ARC udkobler?
Denne diagnose skal udføres af en kvalificeret person.
Alle forbindelser, frakoblinger og inspektioner skal
udføres, når strømmen er afbrudt.
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Trin

Analyser konteksten

Sørg for, at gnistdetektor virker korrekt
Frakobl ledningerne på
afgangssiden af iDPNN ARC

Udkobling ved
kortslutning eller
overbelastning

Kun gnistdetektor
udkobler
(synlig rød firkant).

Anvend den
sædvanlige elektriske
fejldetekteringsprocedure.
Foransiddende
fejlstrømsafbryder
MCB ARC

Udkobling ved lækstrøm
Anvend den sædvanlige
procedure for detektion af
lækstrøm.

N P
Tjek spændingen
(Max. 275 V AC)

Noter de omstændighederne, hvor
udkoblingen opstod:
- Hvad skete der før
udkobling?
- Hvilke belastninger
fungerede og var tilsluttet?
- Hvornår og hvor
mange gange udkoblede
gnistdetektor?

NP

196 V AC < U < 275 V AC

U

U < 196 V AC

U > 275 V AC

Netværksproblem:
Kontakt el-leverandøren.

Kig efter tegn
på fejlkilde,
overophedning
eller gnister
(ved strøm ledninger,
stik, kabler osv.).

ON

Tryk på
"T" i
1 sek.

Hvis ingen
forringelse er tydelig,
gå til Trin

Den er defekt.
Udskift den og gå til

OBS!

Trin

Test knap (T)

iDPNN ARC
virker;
gå til Trin

Betingelse for iDPNN ARC

MCB automatsikringen
på iDPNN ARC udkobling

iDPNN ARC
udkobler

iDPNN ARC
udkobler ikke
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Trin
Kontroller
den aktuelle
lækagerisiko

Frakobl alle belastninger, som kan blive beskadiget under denne test.
Hvis lækage
opdages, gør
følgende:
skift kablet eller reparér
det pågældende område.

1 Fase / neutral lækage
Test impedansen

Ω
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Hvis ingen
lækage:
gå til Trin

2 Lækage til jorden
Test impedansen
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Trin
Test
parallelbue-risiko

Sluk for iDPNN ARC. Tilslut afgangskablet til iDPNN ARC.
Frakobl alle belastninger, der er forsynet af dette kredsløb.

Risiko for parallel
gnist/lysbue: skift
kablet eller reparér
det

Tænd iDPNN ARC igen
ON

iDPNN ARC
Gå til Trin
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Trin
Kontroller om
der er krydset/
ombyttet én
neutral leder med
én anden leder
(evt fase leder)

Visuel tjek
Kontroller hvorvidt fase
og neutral for hvert
kredsløb er korrekt
tilsluttet

Ombyt krydset i tilfælde af forkert
kabelføring af neutral eller fase
Ingen krydset
neutral leder
er konstateret.
Gå til
Trin

eller
Belastningen
virker

Tjek med belastninger
Tænd iDPNN ARC i ON og alle andre
tilgangsledere i OFF (frakobl alle neutral leder,
som er tilkoblet direkte til en belastning
ON

MCB ARC

Tilslut og
tænd for en
belastning
forsynet via
iDPNN ARC

Skift ledninger, hvis belastningen
ikke fungerer/tænder

KREDSLØBSBELASTNING

Trin
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Trin

Test seriebue-risiko i kabel og tilslutning
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Undersøg de involverede belastninger

Frakobl alle belastninger, som er tilkoblet dette kredsløb
Forbered en 1000 W modstandsbelastning
(varmelegeme, kedel osv.), som er i god stand.

Kontroller, at de belastninger, der er
identificeret i Trin
, er i god stand.
Tilslut og aktiver disse forskellige belastninger
en efter en, derefter allesammen samlet,
ved at gentage udkoblings-omstædighederne
.
beskrevet i Trin

ON

Tjek om iDPNN ARC udkobler
Enheden udkobler

Tilslut denne belastning
til de forskellige stik
i kredsløbet beskyttet
af iDPNN ARC

Gå til Trin

Der er en dårlig kontakt
eller forbindelse i
kredsløbet

Inspicér kabler, tilslutninger og
stikkontakter for at finde tegn på fejlkilder,
som forårsager enheden til at udkoble.

Glem ikke at kontrollere kabler,
der forsyner flere stik, inklusive kabler,
som er tilsluttet direkte gnistdetektoren.

Hvis du ikke
har fundet
fejlkilden:
Afbryd hele
kredsløbet og
udskift kabler,
tilslutninger og
stikkontakter.

Enheden udkobler ikke

Hvis du
har fundet
fejlkilden:
Skift eventuelle
beskadigede
elementer.

Kontroller de involverede
belastninger (tilslutninger,
netledninger osv.) for at
lokalisere enhver fejlkilde

iDPNN ARC udkoblede
oprindeligt på grund af
en kortvarig årsag som
overspænding: installer et
spændingsinstrument

Hvis fejlkilde opdages:
Gør følgende: skift
de beskadigede
belastninger

Hvis der opdages en
overspænding (> 275 V):
Kontakt din el-leverandør

Hvis der ikke ses en
overspænding eller forværring:
- Noter iDPNN-serienummeret
ved at scanne QR-koden,
som linker til "Go2SE" site,
hvor iDPNN SN-serienummer
vises.
- Kontakt Schneider Electric
for at give alle de relaterede
oplysninger fra de foregående
trin og serienummeret.
- Det er nødvendigt at erstatte iDPNN
ARC eller få specialister til at udføre
yderligere tests på stedet.
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