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Indledning

Drift og vedligeholdelse må kun varetages af personale, som er forsvarligt uddannet
til driften og de handlinger, som de er ansvarlige for at udføre.
Hvis det ikke er tilfældet, beder vi Dem kontakte vores Service- eller Uddannelsesafdeling.
Alle spærringer skal udføres i henhold til de almindelige sikkerhedsforskrifter for el-udstyr.

Vor Serviceafdeling: Vore fagfolk tilbyder
assistance inden for følgende områder

■■ Garantikontrakter i forbindelse med salg af nyt udstyr
■■ Afprøvning af højspændings-koblingsanlæg, klasse A
■■ Teknisk rådgivning, diagnoser af faciliteter, knowhow
■■ Vedligeholdelsesaftaler i henhold til eventuelle driftsbegrænsninger
■■ Systematisk eller betinget forebyggende vedligeholdelse
■■ Udbedrende vedligeholdelse i tilfælde af mindre eller større fejl
■■ Levering af reservedele
■■ Revision af udstyr og efterfølgende afprøvning af installationer med henblik på at
kunne udnytte ny teknologi og dermed forlænge levetiden for koblingsanlægget med
begrænsede investeringer.
Kontakt Schneider Electric’s Serviceafdeling for diagnosticering og rådgivning:
Heures ouvrables
		
 		
eller
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Oversigt

© - Schneider Electric-2010. Schneider Electric, Schneider Electric’s logo og
figurvaremærket er et registreret firmamærke.
Øvrige varemærker, der er nævnt i denne vejledning, uanset om de er beskyttet med
ophavsret eller ej, tilhører de forskellige indehavere af ophavsretten.

Øko-projektering og opjustering af anvendte
materialer
Projekteringen og fremstillingen af vor emballage udføres i overensstemmelse med
den franske forordning Nr. 98-638 dateret 20.
juli 1998, vedrørende behørig hensyntagen til miljømæssige forhold.

Ansvar
Vort udstyr er underlagt kvalitetskontrol og testes på fabrikken i overensstemmelse
med de aktuelle standarder og regulativer.
Udstyrets virkningsgrad og levetiden afhænger af overensstemmelse med
installationen, idriftsættelsen og den driftsinstruktion, der er beskrevet i denne brugermanual.
Manglende overholdelse af denne instruktion vil sandsynligvis bevirke, at
garantien bortfalder.
Alle lokale krav, specielt vedrørende sikkerhed, som er i overensstemmelse med
denne manual, skal overholdes.
Schneider Electric påtager sig ikke ansvar under følgende omstændigheder:
■■ manglende overholdelse af de anbefalinger, der er indeholdt i denne manual, som
henviser til gældende internationale regler
■■ manglende overholdelse af de vejledninger, der gives af leverandører af kabler og
forbindelsesudstyr under installationen og montagen
■■ under mulige aggressive klimaforhold (fugt, forurening osv.) i umiddelbar nærhed
af materialerne, som ikke er velegnet hertil eller beskyttet herimod.
Brugervejledningen anfører ikke de spærringer, der skal anvendes. De beskrevne
indgreb skal udføres på strømløst udstyr (under installationen) eller aflåst (ikke-operativ).

Husk vedrørende normale driftsforhold (iht.
IEC 60694)
Tilladt omgivelsestemperatur
Omgivelsestemperaturen bør være mellem -5°C og +40°C.
Den målte middeltemperatur over en 24 timers periode må ikke overstige 35°C.

Installationshøjde
Højspændingsudstyr er defineret i henhold til Europæisk Standard og kan bruges op
til en højde på 1.000 m.
Herudover skal der tages hensyn til reduktion af den dielektriske modstand.
I sådanne tilfælde bedes De kontakte Schneider Electric’s Salgsafdeling.

Luftforurening
Den omgivende luft må ikke indeholde støvpartikler eller røg, korrosive eller
brændbare gasser, dampe eller salte.

Tilladt luftfugtighed
Den gennemsnitlige relative luftfugtighed, målt over en 24 timers periode, må ikke
overstige 95%.
Det gennemsnitlige vanddamptryk over en 24 timers periode må ikke overstige 22 mbar.
Den gennemsnitlige relative luftfugtighed, målt over en periode på en måned, må
ikke overstige 90%.
Det gennemsnitlige vanddamptryk over en periode på 1 måned må ikke overstige 18
mbar.
Der kan opstå kondensation i tilfælde af store udsving i temperaturerne, f.eks.
ekstraordinær ventilation, en højt atmosfærisk luftfugtighed eller tilførsel af varm
luft. Denne kondensation kan undgås ved hjælp af et hen3 sigtsmæssigt layout af
rummet eller bygningen (velegnet ventilation, lufttørring, opvarmning osv.)
Såfremt luftfugtighed kommer op over 95%, anbefaler vi, at der tages de passende
forholdsregler. Kontakt eventuelt Schneider Electric’s Serviceafdeling (se side 5).
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Oversigt (fortsatte)

Speciel vejledning for drift af og indgreb i
strømførende anlæg
De tekniske ydeevner, der er specificeret af Schneider Electric, skal overholdes.
Se vejledningen med de tekniske specifikationer.
Når der udføres idriftsættelse og drift af udstyret under normale forhold, skal den
generelle sikkerhedsinstruktion for det elektriske udstyr overholdes
(beskyttelseshandsker, isoleret værktøj osv.) ud over den normale driftsvejledning.
Alle indgreb skal være afsluttes, før anlægget startes op.
De tider (for udførelse af den nævnte drift), der er anført i vedligeholdelsesskemaet,
er udelukkende at betragte som vejledende og afhænger af den aktuelle situation på
stedet.

Værktøj og produkter (ikke medleveret)
nødvendige for den betjening, der er
beskrevet i denne manual
■■ Elektrikerkniv
■■ Brækjern
■■ Gaffelnøgle, størrelse 10, 13, 16, 18 og 19 mm
■■ Skraldenøgle + 150 mm forlængelse med ... størrelse 10,
13, 16 og 18 mm
■■ Momentnøgle med ... størrelse 10, 13 og 18 mm
■■ Magnetisk skruetrækker + 3 mm unbraconøglebit
■■ ... skruetrækker
■■ Unbraconøgle til størrelse 4, 5, 6 og 8 mm
Produktkode
■■ Tør klud

-

■■ Opløsningsmiddel (dielektrisk modstand > 30 kV) ikke
klorbaserede produkter

-

■■ Electrolube 2 GX - elektrisk kontaktfedt fra Comindus

AMTNoT090-13 12
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Oversigt (fortsatte)

Symboler og konventioner
Kode for et produkt, der anbefalesm og markedsføres af Schneider
Electric
Drejningsmomentværdi Eksempel: 1.6 daN.m
Mærke svarende til en nøgle
ADVARSEL! Pas på!
Der skal tages forholdsregler, således at uheld og skader undgås.
FORBUDT! Rør ikke!
Denne instruks skal overholdes. Manglende overholdelse kan føre til
skade på anlægget.
INFORMATION – RÅD
Opmærksomheden henledes til et specifikt punkt eller til en specifik betjening.

Spændingsmomentværdier for
standardsamlinger (møtrik og bolt)
Låsemøtrik uden fedt: samling med usmurte spændeskiver.
Låsemørtik med fedt: monteret med smurt spændeskive.
Brug anbefalet fedt:

Diameter

Zinkbelagte stål låsemøtik uden
fedt (daN.m)

Rustfrie
låsemøtrik
med

Klasse 6.8

Klasse 8.8

A2-70

M6

0.7

0.9

0.7

M8

1.6

2.1

1.6

M 10

3.2

4.3

3.2

M 12

5

6.6

5

M 14

8.7

11.6

8.7

M 16

13.4

17.9

13.4

M 20

26.2

35

26.2

Standardtilspændingsmomenterne gælder ikke for samling af kompositmaterialer.

8

AMTNoT090-13 12

FLUOKIT M24+

Praesentation

Beskrivelse
FLUOKIT M24+ funktionsenheder er beregnet til indendørs brug.
Produktprogrammet opfylder definitionen for koblingsanlæg af typen “under
compartmentalised metal casing” samt reglerne for konstruktion og produktion nævnt
i Standard IEC 62271-200.
Produktprogrammet opfylder også kravene i NFC 13-100 og fagspecifikationen
HN 64-S-41 fra EDF.
Hver funktionsenhed er opdelt i 4 separate sektioner, der er adskilt fra hinanden af
metalvægge, indeholdende:
■■ Telekontrolsektion
■■ Samleskinner
■■ Afbryderkoblingsanlæg eller isoleringskoblingsanlæg, med manøvrehåndtag
■■ Kabler.

Dimensioner og ca.-vægt for funktionsenhederne
Funktionsenheder
Largeur (mm)

PFA
375

500

TM
375

PBB
PGC
1250A

PGB - PGC
500

750

875

1125

1250

1000

Profondeur hors tout (mm) 1072 1072 1072 1072 1110* 1110* 1110* 1110*

1110

Hauteur (mm) standard 1610 1610 1610 1610 1610
avec déflecteur ou coffret
1950 1950 1950 1950 1950
BT sur le toit

1610

1610

1610

1610

1950

1950

1950

1950

Couloir de manoeuvre à
l’avant (mm)

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

Poids approximatif (kg)

115

125

195

210

410

460

510

610

600

* funktionsenhed med lastadskiller, 1120 mm

AMTNoT090-13 12
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Praesentation (fortsatte)

Forklaring

Præsentation af funktionsenhederne

1. Tilslutningsplader, samleskinne
2. Lastadskiller ISR
3. Jordslutter på tilgangssiden
4. Sikringsholder, øverste del
5. Kabeltilslutningspunkt
6. Højspændingssikring
7. Kapacitiv spændingsdeler
8. Sikringsholder, nederste del
9. Jordslutter på afgangssiden
10. Bundplade bestående af 4 dele
11. Lavspændingskasse
12. Trykaflastningskanal
13. Overtryksventiler
14. Tilslutningspunkt jordklemme
15. Adgangspanel til jordskinner
16. Mekanisk styremekanisme til afbryder
17. Effektafbryder, mekanisk styremekanisme (BLR)
18. Spændingsindikatorlamper eller interface for
spændingsvisning
19. Stillingsviser for jordslutter
20. Teststift for installering af jordslutterblokken
21. Adgangspanel til kabelfelt
22. Position for jordslutter (lavspændingskondensator)
23. Spændingstransformere
24. Hjælpekontakter
25. Strømtransformere
26. Kabelsko
27. FP effektafbryder med afbrydelse under SF6 gas
28. ISR låst i “Åben” position
29. Øverste indstiksklemmer
30. Nederste indstiksklemmer
31. Højspændingssikring”

Funktionsenhed IS (lastadskiller)

1

14
13

2

5
22

13

11

12

16

3
7

15

20

18
19

13
13
21

10
13

13

Funktionsenhed PF - PFA (sikring)

1

14
13

2
3

13

20

13

16

12

19

22
13

8
9

11

18

4
6

15

7

21
13

10

Funktionsenhed TM (måletransformer)

1

14
13

2

15
11

13

24

12

16

3
4
6

20

19

13
8

21

23
0
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Praesentation (fortsatte)

Funktionsenhed PGB + strømtransformere + FP effektafbryder (samleskinnebeskyttelse)

12
15
1

1

2

2

27

13

11
16

17
21

25

13

13
25

Funktionsenhed PGC + strømtransformere + FP effektafbryder (kabelbeskyttelse)

12
1

1

2

28

3

9

15
11
16

25

27

17

13
7

21

26
13

Funktionsenhed PGB med lastadskiller (kabelbeskyttelse)
+ strømtransformere og FP effektafbryder
12
11

1
2

16
18

3
29

17

27

21

13
30

Funktionsenhed PGC med lastadskiller (samleskinnebeskyttelse) + FP effektafbryder

+ 6 strømtransformere

+ 3 strømtransformere
+ 3 spændingstransformere
1

1
2

3
29
27
13

RKF24

30

25
31
13

RKF24

23
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Emballering - Håndtering Opbevaringsforhold
Transport - levering
Transportbetingelserne og procedurerne er angivet over for kunden ved kontraktindgåelsen.
Emballering afhænger af transportforholdene, opbevaringen og den type varer, der
skal transporteres.
Funktionsenheden skal behandles og transporteres lodret (stilling vist nedenfor).

Emballering af funktionsenhederne
■■ Emballering af en funktionsenhed til vej- og togtransport:
□□ fastgjort på en træpalle er fastbundet med bånd
□□ dækket af plastic
□□ beskyttelse af frontpanelet.

■■ Emballering af en funktionsenhed til luft- og søtransport:
□□ under en varmeforseglet afdækning med tørremiddelposer
□□ pakket i trækasser.

■■ Udstyrets tilstand ved leveringen:
1. Lastadskiller ”Åben”
2. Jordslutter ”Lukket”.

1

2

Tilbehør
Indeholder alle dele, der er nødvendige for placering og tilslutning af
funktionsenhederne til samleskinner og kabelforbindelser.

Modtagelse/kontrol
■■ Det skal ved modtagelsen kontrolleres, at udstyret er komplet.
■■ Der foretages en visuel undersøgelse af funktionsenhederne og de bevægelige dele.
■■ De data, der fremgår af navneog mærkepladerne kontrolleres for overensstemmelse
med ordren (se side 13).
Hvis der konstateres uoverensstemmelse eller uregelmæssigheder, bedes De
kontakte speditionsfirmaet.
Funktionsenheden skal blive stående på bundpladen og i den originale emballage
under hele oplagringstiden, indtil den ankommer til bestemmelsesstedet.

12
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Emballering - Håndtering Opbevaringsforhold (fortsatte)
Placering af pladerne med tekniske data

1

2

3

1. Tekniske data
2. Tildeling til AMT kunde (referencer, ordrenr., etc.)
3. Mærkeplade

Håndtering
■■ Vej- og togtransportemballage (højst 500 kg): Ved hjælp af en håndbetjent truck.
■■ Det er meget vigtigt, at truckens gafler er helt inde under hele funktionsenhedens
■■ bredde.
■■ Når funktionsenheden flyttes, skal De hele tiden være opmærksom på enhedens
tyngdepunkt (mærket på emballagen).

■■ Luft- og søtransportemballage: Afhængig af den vægt, der fremgår af kassen.
■■ Det er meget vigtigt, at truckens gafler er helt inde under hele kassens bredde.
■■ Når funktionsenheden flyttes, skal De hele tiden være opmærksom på enhedens
tyngdepunkt (mærket på emballagen).

■■ Påsæt to stropper, der hver kan bære 1.000 kg.
■■ Fjern løftedele efter placeringen (4 skruer, 13 mm skruenøgle).
1m min.

AMTNoT090-13 12
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FLUOKIT M24+

Opbevaringsforhold
Sørg for, at udstyret er ordentligt emballeret som krævet til den planlagte opbevaringsperiode.
Opbevar udstyret i den originale intakte fabriksemballage.
Undgå at opbevare udstyret på steder, hvor det kan blive udsat for store og
pludselige temperaturforandringer.
Sørg for at undgå aggressive dampe (f.eks. svovldioxid (SO2)).
Det område, der er valgt til opbevaringen, skal være i stand til at beskytte udstyret
mod eventuelle skader på grund af følgende:
■■ vand
■■ vanddampe
■■ saltholdig atmosfære
■■ alle typer af forurening
■■ mikroorganismer
Kontakt Schneider Electric i tilfælde af afvigelser fra disse krav.

+50° C

- 25° C

Indgreb
Beskrivelse

Niveau

Betjening udført af kunden

1

Betjening, der kræver særlig uddannelse, udført af en godkendt tredjemand

2

Arbejde, der udelukkende må udføres af Schneider Electric

3

Særlige anbefalinger for opbevaring i mindre
end 6 måneder
Pakket under plastic

1

2

3

Kontroller emballagen med jævne mellemrum
Når der pakkes ud, kontrolleres den mekaniske drift ved at udføre flere
arbejdsprocesser*

Særlige anbefalinger for opbevaring imellem
6 og 12 måneder
Beskyttet af varmesvejst folie med
tørremiddelposer

1

2

3

Kontroller emballagen med jævne mellemrum (bl.a. at der ikke er huller)

14

Når der pakkes ud: - Kontroller driften af koblingsudstyret ved at udføre flere
arbejdsprocesser*

-

■■ Kontroller minimumsgrænserne (AC, 85% nominel Un, DC, 70% af Un) for
den elektriske drift af spolerne

-

AMTNoT090-13 12
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Emballering - Håndtering Opbevaringsforhold (fortsatte)
Særlige anbefalinger for opbevaring imellem
12 og 24 måneder
Beskyttet af varmesvejst folie, med en metode til
udskiftning af tørremiddelposerne

1

2

Når emballagen fjernes: - Lettere vedligeholdelsesarbejde

-

-

■■ Kontroller driften af koblingsudstyret ved at udføre flere arbejdsprocesser)*

-

-

■■ Kontroller minimumsgrænser (AC, 85% nominel Un, DC, 70% af Un) for
den elektriske drift af spolerne

-

-

3

Kontroller emballagen med jævne mellemrum (bl.a. at der ikke er huller)
Udskift tørremiddelposerne med mellemrum

* Trykket i en SF6 effektafbryder, der er transporteret med fly skal retableres til den
nominelle værdi før en mekanisk driftsafprøvning.

AMTNoT090-13 12
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Udpakning og installering af
udstyret
Bygge- og anlægsarbejde
Monteringen af et anlæg kræver en tilstrækkelig flad og jævn betonoverflade.
Det færdige øverste cementlag må ikke variere mere end 2 mm/m.
En udførelse med jernfundament til udjævning er ideel, da dette også kan hjælpe
ved tilpasningen af det øverste cementlag.
Den samlede overflade af underlaget bør ikke afvige mere end 6 mm i hele
anlæggets længde.

Udpakning af funktionsenheden
Gå først i gang med at pakke funktionsenheden ud, når den skal monteres på stedet.
Nødvendigt værktøj:
■■ Knud til fjernelse af vej- og togtransportemballagen
■■ Brækjern til fjernelse af luft- og søtransportemballagen
Brug velegnede beskyttelseshandsker, når der arbejdes med funktionsenheden.

Håndtering af funktionsenheden
■■ Fjern beskyttelsesplastfolien.
■■ Åbn frontpanelet:
1. løft panelet
2. træk panelet hen mod Dem.
Marker hvert panel i overensstemmelse med funktionsenheden.

2
For PGB og PGC funktionsenhedernes vedkommende skal træbunden fjernes
uden at trække effektafbryderen ud.

1

■■ Speciel funktionsenhed uden jordslutter.

■■ I bunden af frontpanelet skrues låsestiften af (13 mm skruenøgle).

■■ Løsn denne bolt uden at skrue den helt af.
■■ Fjern døren.

16
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Udpakning og installering af
udstyret (fortsatte)
■■ Fjern de 4 låseskruer (16 mm skruenøgle) fra træbundpladen.
■■ Løft funktionsenheden fri.

2 fastgøringssteder
bagpå

2 fastgøringssteder
foran

■■ Sæt funktionsenheden på gulvet.
■■ Sæt frontpanelet igen.
■■ Der er 4 ophængspunkter på toppen af hver funktionsenhed.
Disse løfteøjer skal fjernes, når funktionsenheden er ved at være på plads.

1 m mini

■■ Løft funktionsenheden i 4 stropper, der hver kan bære 1.000 kg.
■■ Overhold minimumsløftehøjden (se diagram ovenfor).

■■ Lad funktionsenheden glide frem ved hjælp af 3 cylindriske ruller med en diameter på
min. 30 mm.
■■ På denne måde kan funktionsenheden blive transporteret til opstillingsstedet

Montering af funktionsenheden på fundament
Hvis fundamentet leveres separat, skal hver funktionsenhed monteres på hver sit
fundament.
Monter alle dele inde i funktionsenheden (ikke for PGB, PGC og TM).

AMTNoT090-13 12
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Udpakning og installering af
udstyret (fortsatte)
■■ På PGB, PGC og TM fjernes de 4 låsemøtrikker fra fundamentet.

■■ Løft funktionsenheden op.
■■ Kontroller på undersiden af funktionsenheden, at de 4 låsemøtrikker er placeret
korrekt.

Låsemøtrikker
■■ Placer funktionsenheden på fundamentet.
■■ Skru de 4 H M6 bolte og spændeskiverne på indvendigt på fundamentet.

Montering af fordelingsanlæg
Se vejledningen i specifikationen for bygge- og anlægsarbejdet.
Grænserne for bygge- og anlægsarbejdet afhænger af den type og den mængde
materiale, der skal monteres.
Placer cellerne og overhold sikkerhedsafstanden foran, bag og på begge sider af
fordelingsanlægget.

Montering af funktionsenheder
Hvis der er tale om et fordelingsanlæg, der består af fra 1 til 8 funktionsenheder,
tilrådes det, at monteringen af udstyret begynder i rummet modsat indgangsdøren.
Hvis fordelingsanlægget består af mere end 8 enheder, bør der startes i midten af
fordelingsanlægget.

Genbrug af emballageaffald
Efter udpakningen bør den overskydende emballage (folie, træ m.v.) sorteres og
afleveret på velegnet genbrugsplads.

18
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Tilslutning

Tilslutning af hver funktionsenhed
Til alt tilslutningsarbejde anbefales brug af velegnede beskyttelseshandsker.
Funktionsenhederne placeres i henhold til den enpolede tegning.
Afmonter alle funktionsenhedernes døre, og sørg for at afmærke dem.
■■ På bagsiden af funktionsenheden fastgøres endepladen.
■■ Placer den første funktionsenhed.
■■ Kontroller, at den står i lod.

■■ Marker forbindelsespunkterne:
□□ 7 fordelt over frontpanelet
□□ 2 på nederste tværramme
□□ 2 på øverste tværramme
□□ 3 bagpå, i kabelfeltet

■■ Placer den anden funktionsenhed ved siden af den første.
■■ Ret frontpanelerne op.
■■ Forbind funktionsenhederne ved hjælp af alle fastgøringspunkter (H m(x20 bolte
og møtrikker).
■■ Fortsæt med monteringen.

Tilslutningen af funktionsenhederne kræver, at visse dele skal fjernes for at
blive monteret igen senere.
Det gælder f.eks. ledningsdækslet, der er placeret foran i øverste venstre hjørne.
■■ Skru tilspændingsbolten på metaldækslet af (10 mm skruenøgle).
■■ Løft op og fjern dækslet.
■■ Sammenkobl delene.

■■ Udskift dækslet ved at indsætte den øverste del bagved skinnens forstærkning.

AMTNoT090-13 12
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■■ Sæt tappen i hullet.
■■ Sæt dækslet ned.
■■ Skru fastgørelsesskruen fast.

Funktionsenheder med indbygget
lysbuemodstandsbeskyttelse
Før funktionsenhederne sættes på plads, skal hver enkelt enhed have monteret
deflektor bagpå (2 x HM6x16 skruer).
Under monteringen skal deflektorerne også forbindes med hinanden (HM8x16 bolt
og møtrik).

Sammenkobling af funktionsenhederne PGB
og PGC
4�9

■■ Afbryderen skal afmonteres for at få adgang til sammenkoblingspunkterne i siden.

3�5
0�99

3�5

■■ Afmonter afbryderens beskyttelsesskærm (flad skruetrækker).
■■ Afbryd lavtrykskredsløbene.

■■ Afmonter stelledningen (13 mm nøgle).

■■ Løsn de 4 låseskruer i siden på fastspændingsbåndet.
1. To skruer (10 mm nøgle)
2. To skruer (13 mm nøgle).
1

2

■■ Løsn de 4 låseskruer på den nederste travers foran (10 mm nøgle + stor forlænger).
■■ Afmonter traversen.

20
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■■ Løsn de 2 låseskruer (fasevis) på afbryderens tilslutningsskinner (13 mm nøgle).

0�99

0�99

■■ Løsn de 2 øverste låseskruer på afbryderens tilslutningsledninger (13 mm nøgle).
0�99
0�99

■■ Løft fastspændingsbåndet for at oplåse afbryderen.
■■ Træk langsomt afbryderen ud med en rullebevægelse.

■■ Sammenkobl funktionsenhederne indbyrdes.
■■ Fastgør funktionsenheden (PGC eller PGB) på jorden (se afsnit 6.4).
Monter afbryderen igen ved at følge beskrivelsen for afmontering i modsat
rækkefølge.
Anvend de specificerede tilspændingsmomenter

Opsætning af funktionsenheder på gulvet
■■ Fastgør hver enkelt funktionsenhed på jorden med 2 punkter foran og 2 punkter
bag (skruer medfølger ikke).

AMTNoT090-13 12
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60

■■ Anvend de 2 punkter i midten til PGB og PGC.
■■ Anvend skruerne H M12x30 + en flad skive med en udvendig Ø 32 (medfølger ikke).

70

PGB eller PGC

Forside af koblingsanlæg: 3 eller X funktionsenheder

Tilslutning af jordforbindelser mellem
funktionsenhederne
■■ Ovenpå funktionsenhederne placeres og fastgøres skiver for jordforbindelserne
(M8 spændeskive + ES 8 spændeskive + H M8 møtrik - 13 mm skruenøgle).

1.5

■■ Nærbillede af forbindelsen.

Generel jordforbindelse for fordelingsanlægget
til jordafledningen på bygningen
Denne forbindelse fra funktionsenheden er yderst til højre på anlægget (set forfra).
Kobberforbindelseslederen skal mindst have et tværsnit på 30 mm²
(fastgøringsskruer ikke medleveret).
Fjern plastdækslet, inden kablet tilsluttes.
■■ Forbindelsespunkt for jordforbindelseskablet.
4�9

■■ Sæt bolten i udvendigt fra på funktionsenheden med den flade spændeskive
allerede sat på hovedet. Sæt derefter kablet på og derefter indvendigt i
funktionsenheden den flade spændeskive, låsespændeskiven og til sidste M12.
Nylstop møtrikken (fastspændinger ikke medleveret).

4.9
Hm12x35 bolte
+ 2 flade spændeskiver
+ låsespændeskiver
+ M12 “Nylstop” møtrik
Min kvadrat: 30 mm2

22
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Adgang til rummet med skinnerne gennem
taget
■■ Sørg for, at taget ikke fyldes op med lavspændingsledninger.

■■ Løsn de 7 låseskruer H M6 på tagets første panel (10 mm nøgle).

■■ Det andet panel fastholdes med 4 skruer H M6x20.

■■ Løsn de 2 skruer foran.
■■ Løsn og fjern de 2 skruer bag (10 mm nøgle).

■■ Løft den bageste del af panelet lidt, og skub det, til der ses en åbning.

■■ Tag de 2 skruer foran ud.
■■ Hold fast i panelet, og tag det af, uden at det kommer ned i rummet med skinnerne.

Standardtilslutning af skinnerne 400 A og
630 A
Der kræves ikke speciel klargøring af kontaktfladerne. Det er tilstrækkeligt med
afstøvning.
Hvis der har været tale om lang oplagringstid, skal det kontrolleres, at der ikke er spor
af stød eller anløbning.
Hvis der er anløbning, skal dele børstes med vaseline med en meget fin stålbørste.

AMTNoT090-13 12
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■■ Der er nu adgang til samleskinnerne og til beskyttelsespanelet foran. Der er nu
adgang til samleskinnerne og til beskyttelsespanelet foran.

Brug deflektoren med en fastgøringsskrue
CHC, M10x35 (8 mm unbraconøgle)

400 A eksempel

2

■■ Til et større antal funktionsenheder:
□□ Monter den første og den tredje flade skive
□□ Placer den anden skive oven på de to første
□□ Fortsæt på denne måde.

■■ Dette panel kan fjernes for at få adgang til ledningerne bag lavspændingskassen.

630 A eksempel

■■ For 630 A indsættes et kobbershim (medfølger) for enden.
2

Tilslutning af en 1250 A samleskinne
■■ Monter den eksterne kontakt, den interne kontakt, de 3 Belleville spændeskiver og
derefter CHC M10x65 bolten, uden at stramme.
■■ Monter 1250 A skinnerne mellem de to kontakter. Ved hvert yderpunkt (som vist
her) anbringes en mellemlægsskive i stedet for den anden skinne.
■■ Når alle skinner er monteret, fastspændes til det angivne tilspændingsmoment.
■■ Deflektoren trykkes på.

CHC M10x65 bolte
3 Belleville
spændeskiver

1250 A skinne
Intern kontakt
Mellemlægsskive
Ekstern kontakt

Deflektor
2

2

Yderpunktsmontering

24

Standard montering
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Tilslutning af samleskinner, 630 A til 1250 A
Eksempel på tilslutning
■■ Skru M12/M10-92 stiften i isolatoren
■■ Monter 630 A skinnen, den eksterne kontakt, den interne kontakt, de 3 Belleville
spændeskiver og derefter H M10 møtrikken, uden at stramme.
■■ Monter 1250 A skinnerne mellem de to kontakter. Ved hvert yderpunkt (som vist
overfor) anbringes en mellemlægsskive i stedet for den anden skinne.
■■ Når alle skinner er monteret, fastspændes til det angivne tilspændingsmoment.
■■ Deflektoren trykkes på.
H M10 møtrik
3 Belleville spændeskiver

Deflektor

Intern kontakt
1250 A skinne

630 A skinne
Mellemlægsskive
Ekstern kontakt
M12/M10-92 stift

2

Isolator

Tilslutning af 1250 A skinne til en 1250 A
afbryder

PBB montering

PGC montering

PBB montering: Påsætning af en ekstra flad skive på de eksterne samleskinner
PGC montering: Påsætning af en ekstra flad skive på de interne samleskinner

AMTNoT090-13 12
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■■ Monter den eksterne kontakt, den interne kontakt og derefter den ekstra flade
skive. Dernæst de 3 Belleville spændeskiver og CHC M10x70 boltene, uden at
stramme.
■■ Monter 1250 A skinnerne mellem de to kontakter.
■■ Når alle skinner er monteret, fastspændes til det angivne tilspændingsmoment.

CHC M10x70 bolte
3 Belleville spændeskiver

1250 A skinne

Ekstra flad skive
Intern kontakt
1250 A skinne

Ekstern kontakt
2

PGC montering

Tilslutning af Fluokit M24+ funktionsenhed
til en Fluokit M24 funktionsenhed
Det viste eksempel er tilslutning af en Fluokit M24+ funktionsenhed til højre for en
Fluokit M24 funktionsenhed.
Koblingsplade er forskellig afhængig af, om tilslutningen skal være på højre eller på
venstre side.
■■ Tag døren af den Fluokit M24+ funktionsenhed, der skal tilsluttes.
■■ Monter endepladen, hvis nødvendigt (se side 19).

2

3

3
Front
panel

Koblingsplade

1

■■ Fastgøringspunkter på pladen:
1. 4 fastgøringspunkter med M6 møtrikker og spændeskiver
2. fastgøring med H M8x20 bolte
3. fastgøring med M6 møtrikker og spændeskiver.

3

2

26
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■■ Pres pladen mod funktionsenheden.
■■ Spænd pladen fast med 4 M6 mmø bolte og spændskiver fra indersiden af
funktionsenheden.

■■ Tag endepladen af M24 funktionsenheden.
■■ Sæt Fluokit M24+ funktionsenheden tæt hen til anlægget.
■■ Fastgør koblingspladen på Fluokit M24-siden, fra indersiden af funktionsenheden (3).

■■ Fjern overdækningen som vist i se side 23.
■■ Saml de to funktionsenheder foran (2).

■■ Saml de to funktionsenheder bagpå (2).

■■ Færdiggør tilslutningen ved at montere samleskinnen og jordforbindelsen som vist
i se side 22 og 23.

■■ Monter alle dørens paneler..

AMTNoT090-13 12
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Forberedelse af kabelforbindelserne
■■ Funktionsenhederne efter installationen: Alle jordsluttere er lukket.
■■ Fjern og mærk kabeladgangspanelerne i overensstemmelse med
funktionsenhederne.

■■ Fjern de øverste tætningsbånd (2 H M8x50 skruer).

■■ Fjern den nederste tværramme (2 H M8x20 bolte og Nylstop møtrikker).

Set fra oven

Set fra siden

Frontpanel

Gulvelementer
1

2

1. træk det første element ud mod forsiden.
2. Løft elementet op og træk det ud.
■■ Fortsæt på samme måde med de næste to elementer.

Tværramme
før
udtagning

Tilslutningsvejledning
■■ Brug korte kabelklemmer af EUI typen. De er obligatoriske til
funktionsenhederne PF - PFA - PGC
■■ Montering af kabelende (ikke Schneider Electric s leverance) skal udføres
i overensstemmelse med producentens vejledning.
■■ Der skal altid være jordforbindelsesafskærmning oven på bundpladen og
kabelklemmen.
■■ Der skal være 40 mm mellemrum på kabelskoen, så den kan tilpasses til
jordklemmen.
■■ Vær opmærksom på, at kontaktfladen vender rigtigt, før den trykkes på.
■■ Der må ikke være spænding i kablet.
■■ Anbring aldrig fasemarkeringer på kabelendesamlingerne.
■■ --> reduktion af den dielektriske modstandsstyrke og forringelse med tiden.
■■ Fastgør aldrig kablet på kabelenden.
■■ Monter aldrig en spændeskive på uforeneligt materiale mellem kabelsko
og forbindelsespladen.
28
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Tilslutning af højspændingskabler
(fortsatte)

Forberedelse af kablerne
■■ Træk hvert kabel ud gennem hullet via forsiden på funktionsenheden.

■■ Skær hver pakning til i henhold til kablets diameter.

■■ Tilpas pakningen til kablet.

■■ Eksempel på en forbindelse, der afsluttes i IS.

■■ Eksempel på en forbindelse, der afsluttes i PF.

AMTNoT090-13 12
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(fortsatte)

Tilslutning af en IS funktionsenhed
Symbolforklaring til se side 30
1. Rund kabelsko
2. Deflektor
3. H M12 møtrik
4. Belleville spændeskive
5. Flad skive
6. Rektangulær kabelsko (max. 50 mm x 48 mm)
7. Mellemstykke i rent eller fortinnet kobber afhængigt af kabelbøsningernes type
(medfølger ikke).
8. H M8 møtrik
■■ Løft deflektoren, H M12 møtrikken og de to spændeskiver for hvert punkt.
■■ Der udføres tilslutning med en rund eller rektangulær kabelsko.
I sidstnævnte tilfælde må aksen af hullet være højst 20 mm fra oversiden af kabelskoen.

1
5
2

Tilslutning med rund kabelsko
■■ Sæt kabelskoen fast på kontaktpladen.
■■ Sæt den flade spændeskive på.
■■ Sæt Belleville spændeskiven på.
■■ Skru møtrikken i og stram til det angivne tilspændingsmoment (18 mm skruenøgle)
■■ Tryk deflektoren på.

3 4.9
4

6

4.9
20

7

ép = 12mm

Ø 28mm

Tilslutning med rektangulær kabelsko
■■ Monter mellemlægsskiven af kobber (ikke medleveret)
■■ Sæt den rektangulære kabelsko på.
■■ Sæt den flade spændeskive på.
■■ Sæt Belleville spændeskiven på.
■■ Skru møtrikken i og stram til det angivne tilspændingsmoment (18 mm skruenøgle)
■■ Tryk deflektoren på.

7
Ø 13mm

Tilslutning af PF eller PFA funktionsenhed
■■ Tilslutningspunkter skal være under sikringsholderen.
■■ Start tilslutningen på kablet bagest.

1
5

■■ Fortsæt på samme måde som for IS enheden (se side 30)
■■ Fjern H M8 møtrikken og de to spændeskiver fra hvert punkt.

8 1.5
4
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(fortsatte)

■■ Tilslutningen udføres med en rund kabelsko.
■■ Der er ingen deflektor.

Fastspænding af kabler og tilslutning af
dækelementer
■■ Monter det andet dækelement.
■■ Tryk pakningen godt ned.

■■ Sæt kabelklemmerne på og spænd møtrikkerne lidt til (13 mm skruenøgle).

Kabel < 150 mm2

Kabel > 150 mm2

■■ Gentag dette for de to andre kabler.
■■ Sæt den nederste forreste tværramme på igen.
For funktionsenhederne PF/PFA skal det sikres, at kablerne ikke trækker på
støttetværrammen. Kontroller, at sikringerne efter monteringen kan isættes
korrekt, og at kontakterne er tilstrækkeligt dækket (se side 34).

Tilslutning af en PGC eller IS funktionsenhed
udstyret med strømtransformere
3

■■ PGC feltets status ved levering.
Spejlved ikke retningen på på skruen I realation til retningen på leveringen.

■■ Eksempel for en forbindelse:
1. kabel /fase (venster hånd)
2. kabler/fase (på højre og venste side af forbindelsen.

1kabel

2 kabel
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Tilslutning af højspændingskabler
(fortsatte)

■■ Tilstand ved levering af en IS (med CT).

3

■■ Tilstand ved levering:
1. Anbring kabelskoen og kablet.
2. Monter den flade spændeskiver og derefter den selvlåsende spændeskive.
3. Skru H M10 møtrikken i og stram til det angivne tilspændingsmoment.

3
3

2

1

■■ Tilslutningspunkt for de tre højspændingskablers afskærmning.

■■ Eksempel på skærm til jord forbindelse.

Tilslutning af en udgående fødeledning på
samleskinneniveau
■■ Detalje over tilslutning af kabelsko på lastadskiller.

1

Afstandsskive 1

32

Nr.

Kabelsko

Forbindelsesskinne

2

Kobber/Alu

Uden

1

Kobber/Alu

Med

1

Alu

Uden

0

Alu

Med
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(fortsatte)

■■ Sæt pladerne og kabelfastspændingen fast i takt med kabelmontagen.

■■ Samlingen er færdig (uden kabler).

Tilslutning af en udgående fødeledning på
kabelniveau, til PF og PFA modellerne
■■ Tilslutning af kablet på forbindelsespunktet.

■■ Kontroller, at alle jordforbindelsesafskærmninger går opad og er forbundet til kablet.
■■ Disse jordforbindelsesafskærmninger skal være forbundet til anlæggets
bundramme, efter at kablerne er klemt på.

■■ Samlingen er nu komplet, og de 3 kabler går op på oversiden i højre side.
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(fortsatte)

Anbringelse af sikringer på PF og PFA
funktionsenheder
Før arbejdet udføres, skal der udføres en sikringstest.
■■ Hvis der skal monteres en FN eller FD sikring (DIN), skal beskyttelsesmærket
fjernes.
■■ Hvis der er tale om FNw og FDw sikringer, skal dette mærke blive siddende.
■■ Ved andre sikringer følges producentens instruktioner.
Udløseren skal isættes mod toppen.

■■ Løft låget på den øverste sikringsholder.
■■ Hold på sikringen øverst oppe.

■■ Anbring sikringen i den nederste holder.
For sikringstypen FD, kan isættelse være lidt svært.Tilsikre at kontaktbladene
er er snoet.

■■ Skub sikringen ned i øverste strømforsyningsklemme.
■■ Sørg for, at de øverste kontakter er korrekt afdækket.
De 4 blade på bakken skal sidde fast over hele overfladekontakten på sikringsskålen.

■■ Sørg for, at låget er lukket korrekt, og at sikringsmærket kan ses fra frontpanelet.
■■ Sikre at udløserpalen er i nedre position og så tæt som muligt på sikringen.

■■ Sikre korrekt tilpasning af dækslet.
■■ Sikringen er nu på plads.

34
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Sensorer (ringe) til fejlfinding og signalering
■■ Sensor på ring med blade.

■■ Eksempel på samling af ringe.

Montering af ringene
Anbring og tilpas hver ring, centreret lodret på kablet.
Ringene skal placeres under kabelenden på hvert kabel.
Isoler jordforbindelsesafskærmningen.
Læg afskærmningen tilbage i modsat retning af kablet ind i ringen.
Saml de 3 kabelafskærmninger på jordingskredsløbet (H M8x30 bolt, 13 mm
skruenøgle).

1.5

■■ Hver afskærmning skal gå tilbage i modsat retning af kablet ind i ringen.
■■ Saml de 3 kabelafskærmninger på jordingskredsløbet.

Speciel vejledning ved afslutningen af
arbejdet
Hver gang der er foretaget arbejde i kabelrummet, skal frontpanelet sættes på
igen.
Vær opmærksom på, at alle forbindelser, samleskinnekoblinger,
jordforbindelser og lavspændingskredse er udført korrekt.
Vær opmærksom på, at alle sikringer er placeret korrekt, og at adgangspaneler
ligeledes er placeret korrekt indvendigt i funktionsenheden.
AMTNoT090-13 12
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Tilslutning af lavspændingskredsløb

Mærkning af funktionsenheden på
lavspændingskassen
■■ På frontpanelet kan afdækningen være forsynet med en mærkeplade, som
identificerer funktionsenheden.

■■ I dette tilfælde kan denne beskrivelse aflæses på mærket inde i kassen.

■■ Afdækningen er dermed permanent forbundet til en enkelt funktionsenhed.

Fjernbetjent interface med motor til
afbryderne (option)
■■ Forsiden af kassen.

■■ Nulafbryder mærket UFA.

Pose med
labels

■■ Kabelforbindelsen leveres med en samlemuffe, mærket UFA, og en pose med
labels.

Samlemuffe

36
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Tilslutning af lavspændingskredsløb
(fortsatte)

Tilslutning af ”måle”-lavspændingsledninger
til PGB funktionsenhed
Nødvendigt materiale:
■■ Kabelsko til fastgøring på 6 mm diameter
■■ 1,5 mm2 tværsnit (TM)
■■ 2,5 eller 6 mm2 tværsnit (PGB).
■■ Forsiden: Forbindelsen sker fra toppen og via bagsiden af lavspændingskassen.

2
1

■■ Fra siden: Forbindelsen sker fra toppen.
1. Placering af klemmerækken
2. Ledningsføring skal udføres på stedet. Sørg for, at der er 4 m ekstra ledning.

Tilslutning af “måle”-lavspændingsledninger
til TM funktionsenhed
■■ Forsiden: Forbindelsen sker fra toppen og via bagsiden af lavspændingskassen.

2
1

Fra siden: Forbindelsen sker fra toppen.
1. Placering af klemmerækken
2. Ledningsføring skal udføres på stedet. Sørg for, at der er 4 m ekstra ledning.

Der leveres et endestykke til klemmerækkens afdækning monteret på hver IS
funktionsenhed.
Det kan fjernes og påsættes igen på en anden funktionsenhed, alt efter hvordan
anlægget er konstrueret.
AMTNoT090-13 12
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Med dette design kan lasten overføres manuelt eller automatisk fra den kilde, der er
valgt som den normale strømforsyning (kabel 1) til en anden kilde, kaldet ”back-up”
(kabel 2).
Den dobbelte shuntfunktion består af 2 IS, hvor hver er udstyret med en C410M eller
CD10M mekanisk betjeningsmekanisme (uden mekanisk fastlåsning) eller C440 M
(med dobbelt mekanisk aflåsning), og et spændingsvisningsrelæ af IPT-typen.
1 - Den dobbelte shuntfunktion uden detektering af højspændingsfejl består af: 1
automatisk omskifter med fire 12V batterier, 2 kabler mærket kabel A og kabel B, hver
på 5 eller 10 m.
2 - Den dobbelte shuntfunktion med detektering af højspændingsfejl består af: 1 PASA
automatisk omskifter med fire 12 V batterier, 2 kabler mærket kabel A og kabel B,
hver på 5 eller 10 m, 6 åbningsringe forsynet med samlemuffer, 2 kabler til forbindelse
af ringene med samlemuffer, hver på 7 eller 12 m.
Vedrørende montering af automatisk skiftekontakt henvises til vejledningen
“PASA Box”, ref. Schneider Electric nr. 896A.
■■ Skematisk oversigt over dobbelt shuntfunktion uden fejlfinding.

Automatisk
skiftekontakt

M

M
Spændingsvis
ningsrelæ

Spændingsvis
ningsrelæ

Kabel1

Kabel 2

■■ Tilslutning af styringen til PASA kassen leveret med UFA system.

Lavspændingskasse
med nulafbryder.

Pakke med labels
Tilslutningsklemme
til automatisk skiftekontakt

Idiotsikring af fjernbetjent tilslutning
(offentlig forsyning)
10 hanstik, type H.an 10 A (se fra stikbenene)
UFA

Skrue

38

UFB

Hunstik

UFC

Stift

UFD

UFE

UFF

UFG

UFH

Der udføres idiotsikring ved hjælp af tappe,
der er skruet ind i hunstikkene.

AMTNoT090-13 12

Dobbelt shuntfunktion (fortsatte)

FLUOKIT M24+

Mærkning og funktion af stifter (offentlig
forsyning)
Stift nr.

Fjernbetjeningsfunktion

1

- 48V

2

HVA lukkekommando

3

HVA åbningskommando

4

HVA kontakt åben

5

HVA kontakt lukket

6

+ 48V

7

Kommando nulstillet

8

HVA spænding til/frakoblet

9

Reserveret

10

Reserveret

Der er placeret en nulafbryder på forsiden af kassen på hver funktionsenhed.
Den kan låses med hængelås, når den er i åben stilling, og sikrer opdeling af
hjælpestrømforsyning (+ 48V, - 48V).
■■ Nulafbryder.

Betjening, der skal udføres
1. Ved siden af nulafbryderen skal labelen med UFB dobbeltshunt placeres.
■■ Skift fra UFA til UFB: Påsæt label fra den medleverede pose.

2. Tilslutningens idiotsikring skal ændres (se § 9.1).
3. På selve tilslutningen sættes UFB labelen oven over UFA labelen.
■■ Skift fra UFA til UFB: Påsæt label fra den medleverede pose.

Montering og tilslutning af ringene
Jordafskærmning
for kabel

Kabelsko
Højspændingskabel
Ring
Sekundær for
ringene

Hanstik

Jording af
ringene

■■ Monter ringene som ligge inde i funktionsenheden.
■■ Sænk lav volts kablet for hver ring (monetret med hun stik)gennem panelet i gulvet
via højspændings kablets kanal.
■■ Under gulvpanelet, forbind hver hun stik til han stik på kabelbundet som kommer
fra teh automatiske omskifter kontakt.
Skærmen på kablet må forsigtigt forbindes gennem hver ring i modsat retning
mod højspændingskablet, før monteret til jord.

Gulvpanel til
funktionsenheden

Hunstik

Idriftsættelse af dobbeltshuntfunktionen
Vær opmærksom på, at batterierne er ordentligt opladet før idriftsættelsestestene.
Udskift disse batterier hvert 4. år.
Brug vejledningen for idriftsættelsen i afsnit 16.
AMTNoT090-13 12
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Præsentation
Med denne funktion kan der ske automatisk overførsel af lasten fra den ”normale”
kilde til en “backup” kilde i tilfælde af spændingstab fra førstnævnte. Der vil automatisk
blive skiftet til den “normale” kilde, når først spændingen er genoprettet permanent.
Mellem de 2 funktionsenheder kaldet kabel 1 og kabel 2 vælges den ”normale” kilde
på en omskifter.
En mekanisk funktionsaflåsning forhindrer, at de to kilder kobles parallelt.
Manøvretælleren stiger med en enhed, når Normal-Reserve udfører en komplet
funktionscyklus.
Når tælleren står mellem 2 enheder, fungerer Normal-Reserve på kilden ”Reserve”.
■■ IS funktionsenheder kobles sammen og udstyres med C440M mekaniske
betjeningsmekanismer.
NB: Vist her uden el-enheden.

Kabel 2

Kabel 1

1

3

2

■■ Forside på lavspændingskassen.
1. Omskifter for ”normal” kilde. Den kan låses med hængelås i 3 positioner og skal
sættes på 0, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.
2. Tælleværk.
3. Motorvælger.

■■ Funktionsvælgeren kan aflåses med hængelås i de tre positioner

■■ Åbn døren til lavspændingsskabet for at få adgang til sikringerne og klemrækken.

40
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Normal/backup funktion (fortsatte)

4. Klemrække.
5. Sikringer.
■■ Løft det øverste panel, og træk det mod dig for at få adgang til vælgerautomatikken.

5

4

6. Relæ for vælgerautomatik.
7. RPT relæ til spændingsregistrering.

6

7

■■ Beskyttelsessikringer.

■■ Omskifterrelæer.
K4 relæet er indstillet til en mindste spændings-udetid på samleskinnen på
0,3s. Det er muligt at indstille denne tid afhængig af belastningen på nettet.

■■ RPT spændingsvisningsrelæer (et pr. funktionsenhed).
Referencespændingen tages på L2 fasen, på spændingskontaktniveau.
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41

FLUOKIT M24+

Normal/backup funktion (fortsatte)

Mekanisk aflåsning for at forhindre
parallelkobling
■■ De 2 funktionsenheder leveres sammenkoblet, med mekanisk aflåsning.

■■ Placering af koblingsstængerne mellem de 2 mekaniske styringer.

■■ Dæksel fjernet.
■■ De 2 C440M mekaniske styremekanismer kan ikke erstatte hinanden.
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Vigtig information
Funktionsenheden leveres med:
■■ lastadskiller ”Åben”
■■ jordslutter ”Lukket”.
Manøvrerne til manuel drift udføres uden nogen form for ekstra anstrengelser.
Hvis skabet er strømløst: Brug af handsker er ikke nødvendigt.
Hvis skabet er strømførende: Overhold og brug de aktuelle driftsog
sikkerhedsvejledninger på stedet.
■■ Tilbehør (sikringer, håndtag) opbevares på en hylde på væggen (se side 43).

■■ Et enkelt betjeningshåndtag til lastadskiller og jordslutter.

2

1

■■ Sæt håndtaget på plads:
1. Skiftearm i hovedakslen, manøvreaksel
2. Sekundær stift i hakket.
2
1

Væghylde (option)
■■ Hvis nødvendigt skær den øverste del af for at give plads til kassen med sikringer.

■■ Under væghylden fastgøres holderen for rullebunden (option), der leveres med
udtrækkelige PG funktionsenheder.

375 mm mini.

Fastgøringspunkter

Fastgøringspunkter
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Drift af funktionsenhed med CD10-CD10M
styring
Se vejledning i manualen.

Drift af funktionsenhed med C410-C410SC410M styring
Se vejledning i manualen.

Drift af funktionsenhed med C430-C430M
styring
Se vejledning i manualen.

Drift af funktionsenhed med C440-C440M
styring
Se vejledning i manualen.

Test af kabler
■■ Denne test skal udføres for idriftsættelsen af funktionsenheden.
■■ Herefter skal den også udføres med regelmæssige mellemrum af sikkerhedsafdelingen
■■ Lastadskilleren skal være åben, jordslutteren lukket.
Åbning af jordslutteren med frontpanelet taget af er forbudt ved hjælp af
funktionen af de interne mekaniske aflåsninger.
■■ Fjern frontpanelet.
■■ Brug højre hånd til at dreje knappen, der kan låses med hængelås, og hold den her.
■■ Sæt betjeningshåndtaget på med venstre hånd.

■■ Tag i enden af håndtaget med begge hænder.
■■ Sænk håndtaget mod venstre. Jordslutteren er nu åben.
■■ Efter testen lukkes jordslutteren igen, og frontpanelet sættes på plads igen.

Montering af aftagelig jordslutter
Jordstift

■■ Når jordslutteren er lukket og frontpanelet taget af (se side 44 ), kontrolleres det
med spændingsvisningen, at der ikke er spænding.
■■ Sæt hovedspændebakkerne på jordingsblokken på jordstiften.
■■ Monter og stram, én for én, jordingsblokkens clips på kabelskoene (der skal være
40 mm fri plads). Brug isoleringsspidsen til dette formål.
Placeringen af jordingsblokken skulle forhindre ændring af frontpanelet.
Efter testen fjernes jordslutteren, og frontpanelet sættes på plads igen.

Kabelsko

Isoleringsspids
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Drift af TM funktionsenhed

Driftsmanøvrer for TM funktionsenheden
■■ Når frontpanel er på plads og aflåst, lukkes sikringerne i det sekundære kredsløb
til spændingstransformerne.

■■ Sæt beskyttelsesafdækningen på plads igen og lås den.
■■ Der er en lille pude i øverste venstre hjørne, der kan anvendes til en blyplombe på
kassen.

■■ Resten af manøvrerne er de samme som for IS funktionsenheden (i henhold til
driftsvejledningen).

AMTNoT090-13 12
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Drift af PGB funktionsenhed

Åbning af opstrøms- og nedstrøms-jordsluttere
■■ Brug højre hånd til at dreje knappen, der kan låses med hængelås, og hold den her.
■■ Sæt håndtaget på.

■■ Lad stangen glide opad og tag derefter fat på håndtaget i begge ender.
■■ Sænk håndtaget mod venstre.

■■ Jordslutterne er nu åbne.
■■ Fjern håndtaget.

Lukning af lastadskiller
■■ Brug venstre hånd til at dreje knappen, der kan låses med hængelås, og hold den her.
■■ Sæt håndtaget på.

■■ Lad stangen glide opad og tag derefter fat på håndtaget i begge ender.
■■ Sænk håndtaget mod højre.

■■ Lastadskilleren er nu lukket.
■■ Fjern håndtaget.
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Drift af PGB funktionsenhed (fortsatte)

Lukning af effektafbryder
■■ Lås lastadskilleren og fjern nøglen.

■■ Effektafbryderen er låst i ”udløst” stilling.

■■ Sæt nøglen i og drej den: Effektafbryderen er ikke låst.

■■ Brug håndsvinget til at nulstille den mekaniske styremekanisme BLR.

■■ Drej knappen for at lukke effektafbryderen.

■■ Med effektafbryderen lukket nulstilles BLR, således at der er reserveenergi til rådighed.

AMTNoT090-13 12
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Drift af PGB funktionsenhed (fortsatte)

Afbrydelse af en PGB funktionsenhed
■■ Aktiver afbryderen med betjeningsknappen.

■■ Hold knappen i position for aktivering.
■■ Lås knappen med nøglen.
■■ Tag nøglen ud.

■■ Oplås de to afbrydere med nøglen.

Samtidig åbning af de to afbrydere
■■ Drej knappen med hængelås, og hold den med venstre hånd.
■■ Sæt grebet i.

■■ Skub stangen nedad, og tag fat i begge ender af grebet.
■■ Skub grebet mod venstre.

■■ De to afbrydere er åbne.
■■ Tag grebet ud.

48
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Drift af PGB funktionsenhed (fortsatte)

Samtidig lukning af begge jordsluttere (før
og efter)
■■ Drej knappen med hængelås, og hold den med højre hånd.
■■ Sæt grebet i.

■■ Skub stangen opad, og tag fat i begge ender af grebet.
■■ Skub grebet mod højre.

■■ De to jordsluttere er nu lukket.
■■ Tag grebet ud.
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Drift af PGC funktionsenhed

Åbning af nedstrøms-jordslutter
■■ Brug højre hånd til at dreje knappen, der kan låses med hængelås, og hold den her.
■■ Sæt håndtaget på.

■■ Lad stangen glide opad og tag derefter fat på håndtaget i begge ender.
■■ Sænk håndtaget mod venstre.

■■ Jordslutteren er nu åben.
Frontpanelet er nu lukket.

Åbning af opstrøms-jordslutter
■■ Brug højre hånd til at dreje knappen, der kan låses med hængelås, og hold den her.
■■ Sæt håndtaget på.

■■ Lad stangen glide opad og tag derefter fat på håndtaget i begge ender.
■■ Sænk håndtaget mod venstre..

■■ Jordslutteren er nu åben.
■■ Fjern håndtaget.
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Drift af PGC funktionsenhed (fortsatte)

Lukning af lastadskiller
■■ Brug højre hånd til at dreje knappen, der kan låses med hængelås, og hold den her.
■■ Sæt håndtaget på.

■■ Lad stangen glide opad og tag derefter fat på håndtaget i begge ender.
■■ Sænk håndtaget mod højre.

■■ Lastadskilleren er nu lukket.
■■ Fjern håndtaget.

Lukning af effektafbryder
Følg anvisningerne i afsnit se side 47.

Afbrydelse af en PGC funktionsenhed
■■ Aktiver afbryderen med betjeningsknappen.

■■ Hold knappen i position for aktivering.
■■ Lås knappen med nøglen.
■■ Tag nøglen ud.

■■ Oplås afbryderen med nøglen.

Fortsæt i omvendt rækkefølge af beskrivelsen i se side 51, 50.
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Afspærringer og aflåsninger

Mekaniske funktionsaflåsninger
M24+ funktionsaflåsninger er forsynet med interne mekaniske aflåsninger, der
kaldes ”funktionsaflåsninger” og er beregnet til at forhindre driftsforstyrrelser
af enhver art.
Det er nødvendigt at kende disse aflåsninger for at kunne drive koblingsanlægget
korrekt.

Aflåsning

Funktion

Funktionsmåde

■■ Mellem kablets
adgangspanel og
jordslutteren

■■ Det er umuligt at åbne
jordslutteren helt, hvis
frontpanelet ikke er på plads.

■■ Montering af adgangspanel
til kabelsektionen åbner
jordslutteren.

■■ Med jordslutteren åben er
det umuligt at åbne
adgangspanelet for kabler.

■■ Åbning af jordslutteren låser
frontpanelet på plads.

■■ Delvis åbning af jordslutteren
(frontpanelet fjernet) kan
lastadskilleren ikke lukkes.

■■ Når adgangspanelet for
kabler er fjernet, er det umuligt
at åbne jordslutteren, men en
mekanisk aflåsning forhindrer
drift af jordslutteren.

■■ En komplet åbning af
jordslutteren (med frontpanel
på plads) giver tilladelse til drift
af lastadskilleren.

■■ Når panelet er på plads,
udløses denne aflåsning.

■■ Når lastadskilleren er lukket, er
det umuligt at lukke jordslutteren.

■■ En mekanisk aflåsning
forhindrer denne drift.

■■ Mellem jordslutteren
og lastadskilleren

Afspærring med hængelås (ikke medleveret)
■■ Afbryd lavspændings-hjælpeforsyninge n, før denne afbryder låses med
hængelås (C410, CD10 eller C430 mekanisk styring) i åben eller lukket stilling.

■■ Hængelås på jordslutteren i enten åben eller lukket stilling.

■■ Andre hængelåse til jordslutteren eller lastadskilleren i åben eller lukket stilling,
men en hængelås med kort bøjle.
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■■ Hængelås på frontpanelet.

■■ Hængelås på udløserknappen på en C430 mekanisk styremekanisme.

Alle huller er beregnet til hængelåse med bøjler på fra Ø6 til Ø8 mm.

Brug af flere hængelåse på et enkelt sted kræver brug af tilbehør, der ikke er
medleveret.

Afspærring med nøglelåse
Vedrørende aflåsning med nøgler henvises til brugsvejledningen ”Vejledning for
montering af standardlåse, nøglelåse”.
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Idriftsættelse

Vigtig information
Før afsendelse fra fabrikken testes FLUOKIT M24+ funktionsenhederne mekanisk
og elektrisk.
Hvis udstyret har været opbevaret på et fugtigt sted, anbefales det, at rummet
opvarmes og varmeelementerne er i drift i en periode på 24 timer, før anlægget
installeres.
Kontroller også tætningerne i rummet og kabelkanalerne.

Fortegnelse over værktøj og tilbehør efter
arbejdets færdiggørelse
Find, kontroller og ryd op på alt værktøj brugt til montagen og øvrige ting, der ikke er
nødvendige for fordelingsanlægget.
Læg alt driftstilbehør for funktionsenheden og effektafbryderen tilbage på deres
respektive opbevaringssteder.
Anbring den tekniske driftsvejledning for M24+ på et synligt sted i rummet.

Oplysninger vedrørende idriftsættelsen
Overhold de generelle sikkerhedsforskrifter for el-udstyr og de særlige regler for
nettet i forbindelse med afspærringsprocedurer.
Serienummer og identifikationsmærker på udstyret og koblingsanlægget registreres,
mens de er tilgængelige. Tests og kontrol er allerede udført på fabrikken.
Der henvises til tegninger og diagrammer, der leveres med anlægget.
De beskriver funktionerne for den drift, der skal udføres.

Endelig afprøvninger før idriftsættelsene
Visuel kontrol

Dato Bemærkninger Underskrift

■■ Sørg for at der ikke er
fremmedlegemer inde i anlægget.
■■ Kontroller udseende (for stød og
skrammer på malingen): Udfør eventuelt
pletreparationsmaling
■■ Kontroller overensstemmelse med
beskyttelsesindeks (tæthed af
funktionsenheden, forskellige
blændplader osv.)

”Mekanisk” kontrol

Dato Bemærkninger Underskrift

■■ Drifts- og låsetests på adgangsdøre
og udtagelige paneler
■■ System tests med nøglelås
■■ Kontrol af mekaniske
tilspændingsmomenter (elektrisk
samling, strøm- og jordkredsløb osv.)
■■ Betjening på koblingsanlægget:
■■ Lukning og åbning af lastadskillere og
jordsluttere
■■ Armering, lukning og udløsning af
effektafbrydere
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Kontrol og tests

Dato Bemærkninger Underskrift

Dielektriske tests (ved 80% af testværdien)

■■ Udfør en dielektrisk test på
højspændingsudstyret og
lavspændingskablerne med alle

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
NB: Disse tests skal udføres før den elektriske
afprøvning.
Elektriske tests
■■ Kontroller kontinuiteten af jordkredsløbet
■■ Kontroller tilslutningerne på
lavspændingsforbindelserne
■■ Test den korrekte funktionsmåde for
lavspændingsanlægget
■■ Registrer parametrene for relæet.

Status for anlæg

Dato Bemærkninger Underskrift

■■ Sørg for, at alle lastadskillere,
effektafbrydere og jordsluttere er åbne, og at
adgangspaneler til kabler og samleskinner er
på plads.
■■ Sørg for - i henhold til sikringsleverandørens
anvisninger - at dækslet på udløserstiften på
spændingstransformerens sikringer er fjernet.

Strømforsyning til ”indgående” funktionsenhed
1
2

Det sikres, at visning af ”spænding til stede” er i overensstemmelse med
anvisningerne i IEC 61958.
For hver af de 3 faser, L1, L2 og L3, er der en tilsvarende blinkende indikator (1).
Der er et tilslutningspunkt (2) til hver fase, og der er adgang hertil på forsiden af
lysindikatoren for at tilslutte fasedetektoren.
Visning af VPIS er i sig selv ikke tilstrækkelig til at sikre, at anlægget er strømløst.
Hvis driften kræver det, skal der anvendes passende spændingsdetektorer i
overensstemmelse med IEC 61243-5.
Sæt strøm til samleskinnen. For at gøre dette skal lastadskilleren lukkes. (se side 43).

Strømforsyning til endnu en ”indgående”
funktionsenhed, forsynet fra samme kilde
Sæt strøm til kablerne.
Kontroller, at der er lys i spændingsdetektoren.
Kontroller basebalancen (se side 56) før idriftsættelsen.
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Kontrol af fasebalance med en VPIS
spændingsindikator (i henhold til IEC 61958)
■■ Tilslut de to fasedetekteringskabler på de 2 faser på en enkelt funktionsenhed.
Lyset bør blive tændt: Detektoren arbejder.

1 - Fasedetekteringstest
L1 L2 L3

2 - Kontrol af fasebalance
L1 L2 L3

L1 L2 L3

■■ Sørg for, at der er fasebalance ved hjælp af en kontrolleret fasedetektering.
Hvis faserne ikke er i rækkefølge, skal kabelforbindelserne kontrolleres.

Faser i balance: Lyset er
slukket
Faser ude af rækkefølge:
Lyset er tændt

Fluokit M24+ fasedetekteringen er ekstraudstyr. Hvis der ikke er detektering,
kan der som alternativ anvendes Fluokit M24 fasedetektering til en tilsvarende
spænding.

Strømforsyning til fordelingsanlæg
Luk afbryderudstyret på den ”indgående” funktionsenhed.
Sæt strøm til den ”udgående” funktionsenhed.
Luk det tilsvarende afbryderudstyr.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesniveauer
Beskrivelse

Niveauer

Betjening som anbefalet i driftsvejledningen ”Installation - drift vedligeholdelse”, udført af kvalificeret personale, der har modtaget
uddannelse, hvorefter de har lov til at foretage indgreb under overholdelse
af sikkerhedsforskrifterne.

1

Kompliceret betjening, der kræver speciel ekspertise og brug af støtteudstyr
i henhold til Schneider Electric’s procedurer. Disse skal udføres af
Schneider Electric eller af en specialist, der er uddannet af Schneider
Electric i indførelse af procedurerne, og som har adgang til specialudstyr.

2

Alt forebyggende og udbedrende vedligeholdelsesarbejde samt
renoverings- og ombygningsarbejde udføres af Schneider Electric.

3

Forebyggende vedligeholdelse for de
mekaniske styremekanismer
Se separat brugsvejledning.

Forebyggende vedligeholdelse af funktionsenhederne
Forebyggende Vedligeholdelse

Hyppighed

Niveauer

Betjening, der anbefales på funktionsenheder

3 år

1

6 år

Kontrol af tilstedeværelse og tilstand af tilbehør
(håndtag osv.)

-

Visuel kontrol af ydre (renhed, mangel på anløbning osv.)

-

Rengøring af udvendige elementer med en ren, tør klud

-

Kontrol af fastspænding i henhold til tilspændingsmoment
(afdækning, ledningskanaler, tilslutninger osv.)

-

Kontrol af de mekaniske styringer ved hjælp af få
betjeninger

-

Kontrol af stillingen for statusvisere (armeret, åben og
lukket)

-

Kontrol af status og funktionsmåde for aflåsning med
nøglelåse

-

Afstøvning og rengøring af interne mekaniske
elementer (uden opløsningsmiddel)

-

2

3

-

Kontrol af fastspændingen af gevindskårne fastgørelser
og tilstedeværelsen af interne stopelementer

-

-

-

Afstøvning og rengøring af interne mekaniske
elementer (med opløsningsmiddel)

-

-

-

Smøring og indfedtning af mekaniske elementer (med
anbefalede produkter)

-

-

-

Overvågning af det generelle udseende af de
mekaniske komponenter og tilslutninger

-

-

-

Afprøvning af de mekaniske funktionsaflåsninger

-

-

-

Kontrol af højspændingsforbindelser
(samleskinner, kabler osv.)
■■ Under den første vedligeholdelse, der udføres af ARVA, vil tilspændingsmomenterne
for alle højspændingstilslutningspu nkter blive kontrolleret systematisk.
■■ Denne test certificeres ved påsætning af en lille label, der er påsat typeskiltet.

■■ Herefter kræves der en visuel kontrol.

AMTNoT090-13 12

57

FLUOKIT M24+

Vedligeholdelse (fortsatte)

Specifikt for anlæg, der er samlet af Schneider
Electric
Der er påsat en label på typeskiltet for at certificere tilspændingsmomentet for
samleskinnen (se side 57).
Det er ikke nødvendigt at kontrollere samleskinnen igen.
Men på den anden side skal tilslutningspunkterne stadig kontrolleres.

Specifikt for anlæg, hvor der kræves systematisk
kontrol af tilspændingsmomentniveauer (vibration
osv.)
Det kan være påkrævet, at kunden udfører en systematisk kontrol af alle
højspændingsforbindelsers tilspændingspunkter.
Efter hver 3 momentkontrol er det derfor nødvendigt at udskifte alle
gevindskårne fastgørelser.

Indfedtning af kontaktflader
Indgreb Varighed Samleskinne Kabler Lastadskiller Jordslutter

22

Normalt

1 time

strømløs

strømløs

åben

lukket

Muligt

1 time

strømførende

strømløs

åben

lukket

Overhold de generelle sikkerhedsforskrifter for el-udstyr og de særlige regler for
nettet i forbindelse med afspærringsprocedurer.
Fedt: (se side 7)
■■ Rengør og påfør en film af fedt på indstikstappene på jordslutteren.

■■ Rengør og påfør en film af fedt på de nederste skåle på PF-PFA for berøring med
jordslutteren.

22

■■ Rengør og påfør en film af fedt på kontaktpladerne på nedstrøms-jordslutteren for
PGC.

22
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Vedligeholdelse (fortsatte)

Korrigerende vedligeholdelse
Korrigerende vedligeholdelse

Niveauer

Udskiftning eller ændringer

1

2

3

Udskiftning af de 3 højspændingssikringer
Udskiftning af spændingsdetektoren

-

Udskiftning af de 3 højspændingssikringer
Indgreb Varighed Samleskinne Kabler Lastadskiller Jordslutter
Normalt

30 min.

strømløs

strømløs

åben

lukket

Muligt

30 min.

strømførende

strømløs

åben

lukket

Afspærring af funktionsenheden Alle afspærringer skal udføres i henhold til de
specielle anvisninger for det specifikke net.
Nødvendigt værktøj:
■■ Læderhandsker
Nødvendige dele:
■■ 3 sikringer med samme reference (kontroller værdierne i henhold til transformerstrømmen)
Kroppen på en sikring kan være meget varm efter en kortslutning. Træf derfor
de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger (bær arbejdshandsker).
I tilfælde af en tilsyneladende enkelt fasefejl, er det meget vigtigt, at alle 3
sikringer udskiftes.
Åbn lastadskilleren.
Sørg for, at der ikke er spændingsforsyning.
Luk jordslutteren.
Fjern adgangspanelet for kabler.
■■ Tag fat på sikringen i øverste del.
■■ Træk sikringen udad. Herved åbner den øverste del af sikringsholderen og vil
forblive åben.

■■ Løft sikringen op for at løsne den fra den nederste sikringsholder.
■■ Fjern på samme måde alle 3 sikringer.

■■ Sæt de nye sikringer i, jvf. anvisningerne i se side 34.

AMTNoT090-13 12
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Vedligeholdelse (fortsatte)

Udskiftning af spændingsviser
(lavspændingskondensator)
Indgreb Varighed Samleskinne Kabler Lastadskiller Jordslutter
Normalt

1 time

strømløs

strømløs

åben

lukket

Muligt

1 time

strømførende

strømløs

åben

lukket

Afspærring af funktionsenheden Alle afspærringer skal udføres i henhold til de
specielle anvisninger for det specifikke net.
Nødvendigt værktøj:
■■ 10 mm gaffelnøgle
Nødvendige dele:
1 spændingsviser med samme reference.
NB: Boringen på spændingsviseren afhænger af spændingsområdet.
■■ Spændingsviseren er placeret på tværrammen, der holder de kapacitive isolatorer
(se side 9).

■■ Eksempel på IS: Adskil kanalen i nederste højre hjørne, der holdes af 1 x HM10
bolt.

■■ Træk spændingsviseren ud via forsiden, afbryd den og udskift den.

60
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Vedligeholdelse (fortsatte)

Mulige fejl og udbedringer
Symptomer

Unormale lyde
under belastning,
skratten,
vibrationer

Unormalt megen
kraft nødvendig
for betjening af
koblingsudstyr
Spændingsviser
slukket med
strømforsyning til
fordelingsanlæg

Unormal opvarmning
på
tilslutningspunkterne

Forkert udløsning

AMTNoT090-13 12

Element

Sandsynlig
Årsag

Udbedring

Spændingsviser

Stik forkert
forbundet med
lederne

Kontroller
forbindelserne

Kapacitiv isolator

Tilfældig fejl

Udskift
spændingsboksen

Isolatorer

Isolerende dele
forurenet
eller ødelagt

Rengør
isoleringsdelene eller
tilkald
Serviceafdelingen
(se side 5)

Kabelender

Ekstraordinær
fugtighed

Monter et
varmeelement

Styring af afbryder

Sikkerhedsaflåsning

Kontroller positionen
for koblingsudstyret

Jordslutter

Sikkerhedsaflåsning

Kontroller positionen
for koblingsudstyret
og frontpanelet

Højspændingssikringer

Sikring sprunget

Udskift de 3 sikringer

Spændingsviser

Komponent ødelagt

Udskift viser(ne)

Dårlig tilspænding

1 - Rengør
tilslutningerne
2 - Udskift de defekte
fastgørelser
3 - Fastspænd iht.
korrekt
tilspændingsmoment

Dårligt samlet

1 - Rengør
tilslutningerne
2 - Fjern alt materiale
af
forskellig art, der
ligger på
strømføringsstedet
3 - Fastspænd iht.
korrekt
tilspændingsmoment

Dårligt forbundet

1 - Isoler
jordafskærmningerne
for kablerne
2 - Før disse
jordforbindelser ind
i ringen, i modsat
retning af
kablet, før de igen
forbindes
med anlæggets
jordforbindelsessted

Tilslutninger

Ringe
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Reservedele

Reservedelen
Beskriver en reservedel, der kan erstatte en tilsvarende del med henblik på at
retablere den oprindelige funktion.
Udskiftningen af disse dele kan kun udføres af en person, som er kvalificeret
og uddannet til denne betjening.
For en forklaring på niveau af vedligeholdense se side 57.

Planlagt
udskiftning
Dette vedrører sliddele
beregnet til udskiftning
efter et forudbestemt antal
anvendelser

Betegnelse

Udskiftning
hver

Højspændingssikringer

20 år

Batterier

4 år

Anvendelse: Dele, som
udskiftes under
korrigerende
vedligeholdelsesarbejde,
udover omfanget af normal
forebyggende
vedligeholdelse

Ikke-planlagt
udskiftning

1

Anvendelse: Reservedele eller
underenheder, der opbevares på
et sikkerhedslager.

2

3

2

3

Varmeelement

Anvendelse: Dele, som
udskiftes under
korrigerende
vedligeholdelsesarbejde,
udover omfanget af normal
forebyggende
vedligeholdelse

Beskriver dele eller samlinger,
hvor den forventede levetid er
mindst den samme som hele
udstyrets.

1

Niveauer

Betegnelse

Beskriver dele, hvor deres
udskiftning griber
ind i forløbet af den
korrigerende vedligeholdelse.

Ekstraordinær

Niveauer

Spændingsviserboks

Niveauer

Betegnelse

1

Pakning (IS/PF)

-

Pakning (PGC)

-

Samleskinnedeflektor

-

Kabeltilslutningsdeflektor (IS)

-

Strømtransformere eller ringe (fase)

-

Spændingstransformere (top eller
kabelfelt)

-

Overspændingsafleder til SP eller LP
funktionsenheder

-

Betjeningshåndtag

-

Effektafbryder

-

Komplet bestykket pol

-

2

3

Mærkning af udstyret (se side 13)
Ved bestilling af reservedele er det nødvendigt at vedlægge en formular med
detaljer for udstyret.

Opbevaringsforhold
Komponenterne bør opbevares fri for støv, fugt og solstråler. For at gøre det nemmere
at finde dem, skal de markeres med Schneider Electric’s referencenummer. Visse
komponenter er skrøbelige og bør derfor opbevares i deres originale emballage.

Vedligeholdelses forbrugsartikler
Angiv produkterne som er nødvendige for vedligeholdelse ( se side 7).
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Ved udløb af udstyrets levetid

Genbrug af udstyr
Vore funktionsenheder består af genanvendelige elementer.
Tabellerne (se side 64) indeholder oplysninger om og tal for materialetyperne, deres
kvalitet og deres genbrugsmetoder.
De gør følgende muligt:
■■ Beregning, der skal udføres for egnetheden til genbrug
■■ Optimering af genbrugsproceduren
■■ Vurdering af udgifter til genbrug.
Oplysningerne i tabellerne (se side 64) letter samarbejdet mellem brugerne og de
firmaer, der er specialister i bortskaffelse, i forbindelse med genbrug af produktet ved
udløb af produktets levetid.

PGB - 24 kV - 400 A (750 mm bred)
Kobber + alu

1

1

*
*

Varmehærdede dele
+ kobber + SF6

*
*

Stål

2

3

Kobber

*

Kobber

2

Varmehærdede dele

Sikkerhedsanvisninger
1

2

3

Adskil ikke den mekaniske styremekanismes fjedre uden udløserudstyret.
Åbn ikke polerne uden først at have genoprettet SF6 gas ved hjælp af egnet
udstyr.
Adskil ikke jordslutterens fjedre uden udløserudstyret.

Nedtagelse af udstyr
Kontakt Schneider Electric for assistance til nedtagelse.
Genvindingen af SF6 gassen og åbning af afbryderne eller klemmerne må kun
udføres af Schneider Electric.
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Ved udløb af udstyrets levetid
(fortsatte)

Særlige anvisninger for afbryderen og
kontakten SF6 gas i et specifikt lokale
Bortskaf ikke SF6 gassen direkte i atmosfæren.
Genvind SF6 gassen ved hjælp af et genvindingsanlæg.
■■ Adskil delene med det specielle værktøj, obligatorisk beskyttelse, og alt dette
udføres i et separat rum.
■■ Rengør komponenterne, før de fjernes.
■■ Ved adskillelsen skal materialerne sorteres og sendes via de respektive
genbrugskanaler.

Fordeling og genbrug af materialer anvendt i
PGB (se side 63)
Samlet vægt: Funktionsenhed + FP effektafbryder + 6 CT RKF24 + MiCOM P124 relæ = 459 kg.

Materiale inkl.
indsatse

Vægt
(kg)

Stål

253

Rustfrit stål

0

Kobber og kobberbaserede
legeringer

49,1

Aluminium og aluminiumlegeringer

15

% af
materialer

Genbrug
Ja

Ja

Andre ikke-jernholdige materialer

0

Metal i alt (inkl. indsatse)

317,1

69

Materiale

Vægt
(kg)

% af
materialer

Epoxyharpiks*

71,3

Glasfiberforstærket polyester

0

Andet

0

Varmehærdet materiale i alt

71,3

15,6

Materiale

Vægt
(kg)

% af
materialer

PC

2,92

PTFE

0,26

Genbrug
Kan ikke genbruges
(sendes til specielle
depoter)

* hovedsageligt silica

64

PVC

0

PPO

0,9

PU

60

Andet (PMMA, PA, PBT)

2,5

Termoplast i alt

66,58

Genbrug

Ja

14,51

AMTNoT090-13 12

FLUOKIT M24+

Ved udløb af udstyrets levetid
(fortsatte)
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Materiale

Vægt
(kg)

% af
materialer

Elastomer

0,4

0,09

Maling

0,13

0,03

Gas

Vægt
(kg)

% af
materialer

Genbrug

SF6

0,58

0,13

Ja (regenerering)

Andre materialer

Vægt
(kg)

% af
materialer

Genbrug

I alt

2,91

0,64

Kan ikke genbruges

Genbrug
Kan ikke genbruges
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