Prisma P
Návod pro zákazníka

www.schneider-electric.com

Předmluva

Děkujeme Vám za zakoupení NN rozváděče Prisma (Skříň řady G nebo skříň
řady P).
Tento návod obsahuje pokyny a doporučení, které je třeba dodržovat pro
zachování provozních a bezpečnostních charakteristik zařízení v každé fázi
životního cyklu instalace: přejímka, instalace, zapojení, uvedení do provozu,
provoz, údržba.
Doporučujeme Vám, abyste si tento manuál pečlivě pročetli a uložili ho v blízkosti
zařízení.
Tento manuál byl vytvořen pro řadu P a obsahuje specifické pokyny pro řadu G,
kde je to třeba.

Pokud budete požadovat další informace, obraťte se na Schneider Electric.
Vašeho nejbližšího zástupce Schneider Electric naleznete na internetových
stránkách:
www.schneider-electric.com
Vaším prvním kontaktem je v každém případě konstruktér/dodavatel rozváděče.
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Obecné informace

Úvod

Úvod

Rozváděč Prisma G nebo P může být tvořen jednou jednotkou nebo kombinací
více skříní.
Modulární a funkční provedení přináší mnoho výhod v průběhu celého životního
cyklu rozváděče a zejména při přepravě, instalaci a údržbě.
Před expedicí rozváděče provádí výrobce rozváděče kusové ověření v souladu
s požadavky normy IEC61439-1 a -2

Bezpečnostní doporučení

Správná funkce rozváděčů Prisma vyžaduje, aby manipulaci, instalaci, provoz,
údržbu a rozšiřování rozváděče prováděli výhradně kvalifikovaní pracovníci:
bbkvalifikovaní na práci se zařízeními pod napětím
bbškolení v příslušných bezpečnostních postupech.
Aby byla zajištěna optimální funkce rozváděče a aby mohla být případně
uplatněna záruka, jakékoliv rozšiřování musí být schváleno a provedeno výrobcem
rozváděče v souladu s pokyny výrobce.
Během instalace a údržby musí být rozváděč odpojený, aby pracovníci
nemohli být vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem.

Nedodržení těchto a ostatních pokynů v tomto manuálu může vést k velmi
vážným nebo i smrtelným nehodám a k poškození rozváděče.

Prisma
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Přejímka zařízení

Balení

Obecné informace
Při přejímce rozváděče je třeba přijmout několik opatření

bbPři přejímce zařízení a před manipulací s ním zkontrolujte, zda při přepravě
nedošlo k poškození obalů a obalových materiálů a že byly dodány všechny
položky na dodacím listu.
bbI když se obal zdá být v pořádku, neváhejte rozbalit zařízení v přítomnosti
autorizovaného přepravce.
bbZkontrolujte obsah zásilky a váhu. Důkladně zkontrolujte zařízení a přesvědčte
se, že nedošlo k žádným škodám nebo nárazům, které by mohly poškodit izolaci
nebo ohrozit provoz zařízení.
bbV případě potřeby zkontrolujte, zda informace uvedené na výrobním štítku
rozváděče umístěném na vstupní části odpovídají informacím uvedeným
na dodacím listu.
bbV případě poškození nebo chybějících částí informujte písemně přepravce.
bbPo této kontrola vraťte zpět plastový ochranný kryt.

Balení

Rozváděče systému Prisma řady P se obvykle dodávají po jednotlivých polích
nebo v přepravních jednotkách tvořených dvěma spojenými skříněmi (poli).
Přepravní jednotky mohou být ve výjimečných případech tvořeny 3 skříněmi
(viz opatření popsaná v kapitole „Manipulace v místě instalace“).
Každé balení je identifikováno následujícími informacemi:
bbčíslo projektu
bbváha
bbbalení (číslo balení a počet balení)
bbpoloha těžiště
bbpokyny ke skladování a manipulaci.

Standardní balení

Jednotlivá pole jsou v bedně chráněna plastovým krytem.
V rozváděči se nachází následující příslušenství:
bbinstalační příslušenství (závěsné/montážní příčníky – vnější závěsná oka)
bbdočasné instalační příslušenství: zesílení soklu
bbspojky horizontální přípojnice (pokud jsou požadovány) (pro řadu P)
bbšrouby a matice
bbpanely, které budou nasazeny po zapojení: stříšky, střešní panely, příruby
bbsada výkresů
bbtechnické manuály zařízení
bbtuba s bílým lakem Swiss.
Velké výsuvné nebo násuvné jističe instalované v horní části skříně (Masterpact
a Compact NS) se zpravidla dodávají samostatně.

Balení pro námořní přepravu

Skříně jsou chráněny tepelně svařovaným obalem, který obsahuje pytlíčky
s vysoušecím prostředkem a je umístěn ve větraných bednách ze dřeva nebo
překližky. Bedny pro námořní přepravu zpravidla neváží více než 5 tun.

Řada G

Rozváděče Prisma G se zpravidla přepravují po jednotlivých skříních (polích)
nebo ve skupinách spojených skříní s kabelovými oddíly nebo bez nich. Přepravní
jednotky mohou obsahovat až 3 spojené sestavy (skříně nebo kabelové oddíly)
(viz opatření popsaná v kapitola „Manipulace v místě instalace“).
Každé balení je identifikováno následujícími informacemi:
bbčíslo zakázky
bbváha
bbdodací list (číslo balení a počet balení)
bbpoloha těžiště
bbpokyny ke skladování a manipulaci.

Třídění

Aby bylo možné třídit různé typy obalových materiálů, je třeba poskytnout speciální
kontejnery na recyklovatelné materiály.
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Manipulace

Přejímka zařízení

Obecné informace

Konečné rozbalení zařízení by mělo probíhat těsně před instalací rozváděče, co
nejblíže místu instalace.
Pro informaci: průměrná váha skříně ≤ 3200 A je 400 kg.

 
 












 
 







 
 












 
 






Se skříněmi vždy manipulujte opatrně ve vzpřímené poloze – manipulaci by
měli zajišťovat 2 osoby. Kvůli vysoko položenému těžišti hrozí převrácení
skříně.
Zamezte tomu, aby se se skříní pohybovalo trhaně.
Pokud k přesouvání skříní používáte vysokozdvižný vozík, je třeba skříně držet
ve vhodné poloze nebo přivázat popruhy.

Manipulace ze spodní strany
Obecné informace

K základně skříně jsou obvykle připojeny dřevěné podstavce (nebo stabilizátory
rámu). Díky tomu je možné se skříněmi manipulovat pomocí paletového nebo
vysokozdvižného vozíku.

d

Vidlice musí být umístěny symetricky vzhledem k ose skříně, aby se základna
rámu nezkroutila.

Stabilizátor rámu

U skříní se soklem je nutno odebrat přední a zadní díl, aby bylo možné zajet
vidlicemi pod skříň.
V tomto případě je třeba skříně zvedat opatrně a během přepravy držet na místě
přivázáním k manipulačnímu zařízení, pokud má být přesouváno na větší
vzdálenosti nebo přes nerovný povrch.
Pro rozváděče Prisma řady P s přípojnicovým oddílem platí, že závěsné body je
třeba posunout směrem k přípojnicím.

Skříň se základnou

Prisma
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Přejímka zařízení

Manipulace (pokr.)

Manipulace shora
Pokud používáte jeřáby nebo pojezdné jeřáby, použijte dostatečně silné
a nepoškozené popruhy.

bbSkříň musí být zavěšena na 4 závěsných okách.
bbNastavte délku popruhů podle rozměrů rozváděče, aby výsledný úhel
nepřesahoval povolený úhel daný délkou rozváděče. Při spojování 2 rozváděčů je
třeba použít závěsný nosník.
bbNenaklápějte skříň během manipulace.
bbZátěž pečlivě rozložte na 4 oka.

Poloha závěsných ok

Závěsná oka umožňují montáž/demontáž bez rozebírání střechy.
S nainstalovanými závěsnými oky si skříň zachovává svůj stupeň krytí.
U spojených skříní nainstalujte závěsná oka pouze na skříně se spínacími
zařízeními.

Zvedání zabalené skupiny skříní

Ve speciálních případech sestav složených z více než 2 skříní je třeba:
bbdostat rozváděč v originálním obalu co nejblíže k místu instalace,
bbpoužít závěsný nosník a popruhy, které budou skříň držet ze spodu.
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Přejímka zařízení

Skladování

Opatření
Řada G

Pokud používáte jeřáb nebo mostový jeřáb, použijte dostatečně silné
a nepoškozené popruhy:
bbu samostatných rozváděčů nebo panelů je třeba použít závěsná oka nebo
závěsný nosník.
bbu složených jednotek je třeba použít závěsný nosní. Závěsný nosník se
upevňuje k zadní straně složené sestavy, zajišťuje zpevnění sestavy během
přepravy a umožňuje zvedání sestavy.

Opatření, které je třeba dodržet při skladování skříní Prisma
řady P

bbSkříně musí být skladovány ve vzpřímené poloze na suchém a větraném místě
chráněném před deštěm, povětrností, proudící vodou, prachem a chemickými
látkami.
bbKromě skříní IP55 nikdy neskladujte skříně venku – ani pod stříškami
a plachtami.
bbSkříně by měly zůstat zabalené až do instalace, aby byly chráněné před všemi
škodlivými vlivy (odlétávající matriál, nárazy).
bbPřípustná teplota skladování je -25 °C až +55 °C (až do +70 °C po krátkou dobu
nepřesahující 24 h).
bbPro zajištění snadné a bezpečné manipulace musí být skříně – vzhledem ke své
hmotnosti – skladovány na stabilním, pevném a rovném povrchu.

Prisma
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Instalace

Nástroje

Požadované nástroje

bbMomentový klíč s nástrčnými klíči pro utažení elektrických spojů na požadovaný
moment (max. moment 50 N.m)
bbRáčna s nástrčnými klíči
bbNástavec
bbNástrčné klíče 7, 8, 10, 13, 16, 17 a 19 mm
bbHlavice pro bity
bbŠroubovák
bbHlavice pro šroubovák
bbŠestihranné bity 4, 5, 6, 8 a 10 mm
bbBity Pozidriv č. 1,2 a 3
bbPloché šroubováky 3, 5, 4, 5,5 a 8 mm
bbPilka
bbKlíče 15 a 27 mm
bbNastavitelná svorka pro vyrovnání skříní
bbVodováha
bbGumové kladivo
bbHydraulický zvedák schopný pracovat v horizontální poloze, aby bylo v případě
potřeby možné skříň zvednout a posunout do strany
bbVrtačka
bbElektrická pila
bbVysavač pro čištění rozváděče
bbBarevný, nesmazatelný akrylový lak odolný proti působení tepla
bbElektrikářský nůž
bbKleště s plochými čelistmi
bbKleště na odizolování vodičů
bbŠtípací kleště
bbKrimpovací kleště
bbDiagonální štípací kleště
bbKleště s půlkulatými čelistmi
bbZkoušečka se zvukovým signálem
bbMěřicí a kontrolní nástroje a přístroje

Specifické nástroje
Momentový klíč

bbVlastnosti momentového klíče:
vvMoment: 75 Nm.
vvTenký profil pro utahování přípojnic.
bbPříklad momentového klíče FACOM, lze použít jakýkoliv ekvivalentní klíč.
Jeden z modelů momentových klíčů (značky FACOM) má požadovaný moment
a vlastnosti vhodné pro utahování v prostorech s omezeným přístupem (spoje
přípojnic atd.).
bbReferenční čísla nástrojů:
vvSP3723 = rukojeť momentového klíče, nezbytná
vvSP3721 = extra-plochý ráčnový adaptér, nezbytný
vvSP3722 = ráčna pro běžné nástrčné klíče, volitelná (vhodná pro rukojeť
SP3723).
bbReferenční čísla extra-plochých nástrčných klíčů pro adaptér
SP3721 + rukojeť SP3723:
vvSP2709 = extra plochý nástrčný klíč 13 mm – krátký
vvSP2709A = extra plochý nástrčný klíč 13 mm – dlouhý
vvSP4369 = extra plochý nástrčný klíč 16 mm – krátký
vvSP4370 = extra plochý nástrčný klíč 16 mm – dlouhý
vvSP2710 = extra plochý nástrčný klíč 17 mm – krátký
vvSP4371 = extra plochý nástrčný klíč 19 mm – krátký
vvSP4372 = extra plochý nástrčný klíč 19 mm – dlouhý

Použití nástrojů

bbVyjímatelná příčka: imbusový klíč č. 5
bbSpojování přípojnic: nástrčný klíč č. 13 pro momentovou matici M8
bbSestava skříně: nástrčný klíč č. 10 pro šroub M6
bbMontáž podlahy:
vvnástrčné klíče 16 a 17 pro pojistné šrouby
vvklíč 15 a 27 pro vyrovnávací soupravu
bbNasazení střechy, bočních panelů a základny: plochý šroubovák 8 mm
bbPříruba: Šroubovák Pozidriv č. 2
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Instalace

Příprava místa instalace

Obecné informace specifické pro řadu P

bbMísto, kde má být rozváděč instalován, musí být čisté.
bbJe třeba, aby byl povrch rovný: + nebo -2 mm/m (v tomto případě lze skříně
upevnit pomocí šroubů + kotevních šroubů s rozpínací hmoždinkou).
bbU podlah s nerovností > 2 mm/m je třeba použít rám z profilů
U nebo I a zkontrolovat rovnost v obou směrech nebo nainstalovat vyrovnávací
sadu (ref. č. 08702).

Systematické použití rámů je doporučeno pro zjednodušení
mechanického spojování skříní a spojek přípojnic
bbPokud je to možné natřete podlahu protiprachovým nátěrem pro omezení
znečištění v rozváděči.
bbNechte také dostatek prostoru pro případ budoucího rozšiřování.

K dispozici je několik možností pro upevnění rozváděče, podle typu zapojení:
bbpodlahová/nástěnná montáž (ref. č. soupravy 08704):
vvnástěnné konzole se používají k upevnění horní strany rozváděče ke stěně
vvexcentrické podlahové svorky se používají pro upevnění skříně k excentrickým
kotevním šroubům pro snadný přístup
bbpodlahová montáž:
vvstandardní pomocí šroubů a rozpěrných hmoždinek
vvpomocí vyrovnávací soupravy (ref. č. 08702) a rozpěrných hmoždinek
vvpomocí svorek pro dvojitou podlahu (ref. č. 08703). Ty se připojují k profilům
U nebo I.
Středová vzdálenost mezi montážními body skříně pro
standardní montáž (šroub + rozpěrné hmoždinky) nebo při
použití vyrovnávací soupravy (+ rozpěrné hmoždinky)

Prisma

bbPři spojování skříní je doporučeno používat nastavitelné prvky.
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Instalace

Příprava místa instalace (pokr.)

Přístup zepředu

Pokud rozváděč obsahuje velké množství spínacích přístrojů, je doporučeno
nechat vzadu alespoň 100 mm místa pro zajištění dobré ventilace.

Nástěnná montáž

Rozváděč může být upevněn ke stěně i k podlaze s použitím soupravy pro
nástěnnou/ podlahovou montáž (ref. č. 08704):
bbNástěnné konzoly umožňují upevnit skříň ke stěně tak, aby mezi stěnou a skříní
zůstalo 30 mm volného místa.
bbPodlahové svorky umožňují excentrické upevnění v montážních bodech
rozváděče pro lepší přístup.

Montáž k podlaze s použitím soupravy
pro montáž ke stěně/podlaze

Před rozváděčem musí být prostor min. 1200 mm, aby bylo možné plně otevírat
dveře a manipulovat se zařízeními pomocí vidlicového vozíku. Dveře nasaďte
podle směru, v jakém budou zařízení vyjímána.

Směr vyjímání zařízení
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Instalace

Příprava místa instalace (pokr.)

Přístup ze zadu

Za rozváděčem nechte volný prostor alespoň:
bb900 mm u rozváděčů vybavených zadními dveřmi (aby bylo možné zcela otevřít
dveře)
bb600 mm u rozváděčů vybavených zadními panely (aby měl provozovatel přístup
k zařízení).
Před rozváděčem musí být alespoň 2000 mm volného místa, aby bylo možné zcela
otevřít dveře a manipulovat se zařízeními pomocí vysokozdvižného vozíku.

Zapojení shora
Kabely

bbZajistěte minimálně 500 mm (doporučeno je 600 mm) místa nad rozváděčem pro
zapojení pomocí kabelů (pro dodržení poloměru ohybu kabelů) nebo pro připojení
horizontální přípojnice.
bbPro zapojení odstraňte horní příčku skříně.
bbStřecha má značky, které udávají místo průchodu kabelů.

Přípojnicovým rozvodem

bbPro zapojení prostřednictvím přípojnicového rozvodu je třeba zajistit minimální
prostor dle velikosti a tvaru vstupního/výstupního přípojnicového rozvodu (úhlový,
vertikální...).
bbPři použití přípojnicových rozvodů závisí velikost střešního otvoru na typu
zařízení a skříně.
Jistič NS/NT 3P-4P (pevný
a vyjímatelný)

Nominal current rating

D1=400 nebo D3=800
A (mm)

B (mm)

C (mm)

1600 A výsuvný, zapojení zepředu

260

325

170

1600 A výsuvný, zapojení zezadu

162

325

160

1600 A NT pevný, zapojení zepředu

260

325

160

1600 A NT pevný, zapojení zezadu

162

325

160

1600 A NS pevný, zapojení zepředu

236

325

160

1600 A NS pevný, zapojení zezadu

162

325

160

Pozn.: Rozměr C je osa přípojnicového rozvodu vzhledem ke střeše a umožňuje stanovit délku
rovné nebo úhlové části.

Jistič NW 3P-4P (pevný a vyjímatelný)

D2=600 nebo D4=1000

Jmenovitý proud

A (mm)

B (mm)

C (mm)
164

1600 A výsuvný, zapojení zepředu

185

393

1600 A výsuvný, zapojení zezadu

185

310

414

1600 A pevný, zapojení zepředu

185

375

264

1600 A pevný, zapojení zezadu

185

375

264

2500 A výsuvný, zapojení zepředu

185

342

214

2500 A výsuvný, zapojení zezadu

185

307

414

2500 A pevný, zapojení zepředu

185

325

387
414

2500 A pevný, zapojení zezadu

243

325

3200 A výsuvný, zapojení zepředu

185

342

214

3200 A výsuvný, zapojení zezadu

185

307

339

3200 A pevný, zapojení zepředu

185

404

264

3200 A pevný, zapojení zezadu

226

326

414

4000 A výsuvný, zapojení zezadu

210

325

700

4000 A pevný, zapojení zezadu

210

325

750

Pozn.: Rozměr C je osa přípojnicového rozvodu vzhledem ke střeše a umožňuje stanovit délku
rovné nebo úhlové části.
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Instalace

Příprava místa instalace (pokr.)

Jistič NS/NT 3P-4P (pevný a výsuvný)
hloubka: 400 mm

Jistič NS/NT 3P-4P (pevný a výsuvný)
hloubka: 800 mm

Jistič NW 3P-4P (pevný a výsuvný)
hloubka: 600 mm

Jistič NW 3P-4P (pevný a výsuvný)
hloubka: 1000 mm

Prisma
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Příprava místa instalace (pokr.)

Instalace

Zapojení zespodu

bbPřipojovací kabely budou vedeny:
vvbuď v keblovém kanále vedeném pod skříní
vvnebo pod dvojitou podlahou.
bbPokud je v podlaze kabelový kanál, musí být užší než je hloubka skříní nebo
vybavený příčkami a profily (které se použijí při spojování skříní zády k sobě).
bbV případě dvojitých podlah musí být rozváděč umístěn na kovovém rámu
schopným nést váhu rozváděče. Desky dvojitých podlah musí být nastaveny tak,
aby byl dodržen stupeň krytí rozváděče.
bbV obou případech zajistěte minimální hloubku 500 mm (doporučeno 600 mm) pro
dodržení poloměru ohybu kabelů.
bbPloché příruby by měly být řezány alespoň 30 mm od hrany přírub.

Poznámka: Pro 1dílnou nebo 2dílnou kabelovou přírubu (ref. č. 08483 – 08683 – 08493 –
08693 – 08487 – 08687 – 08497 – 08697) instalovanou v šířkách 150 a 300 mm a hloubkách
400 a 600 mm platí, že kabelová příruba musí být instalována před držáky pro plochou
vertikální přípojnicí.

Instalace nad kabelovým kanálem v podlaze

Rohová souprava

�
�

�

�

bbRohová souprava umožňuje spojení 2 skříní pod úhlem 90°.
bbPoložte rohový prvek na zem, aby bylo možné nastavit 2 skříně, které mají být
spojeny. Tyto 2 skříně budou k podlaze namontovány po umístění rohového prvku
na zem.
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Instalace

Instalace skříní

Umístění skříně

Rozváděč se vytváří sestavením skříní v logickém pořadí. První skříní může být
buď skříň na pravém konci, levá skříň nebo středová skříň.
bbDejte skříně na místo instalace ve zvoleném pořadí.
bbSundejte obaly a ochranné kryty, pokud je to potřeba.
bbOdstraňte kryty, abyste získali přístup k montážním a připojovacím bodům skříně.
bbSundejte střechu, pokud je třeba ji připravit (řezání nebo vrtání) pro připojení
kabelů z vrchu.

Umístění montážních bodů

bbMontážní body jsou povinně mimo rozváděč s maximální vzdáleností 1 m mezi
každým montážním bodem.
bbPokud je k montáži použita vyrovnávací souprava, všechny montážní body jsou
povinné.

Upevnění a montáž

bbUmístěte první skříň
bbZkontrolujte kolmost rámu nebo nastavte vyrovnávací soupravu, pokud je použita
(ref. č. 08702).
bbSkříň se upevňuje k podlaze nebo ke stěně podle zvoleného postupu montáže.
Konečné utažení bude provedeno až po vzájemném spojení všech skříní.
bbDejte další skříň za první.
bbNastavte její polohu (nastavte správnou výšku, vyrovnejte přední strany).
Použijte vyrovnávací soupravu, pokud je nainstalována, pro nastavení výšky.
bbOpatření:
vvidentifikujte cesty kabelových svazků nebo pomocných vodičů
vvpřijměte veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození
kabelů při instalaci skříní
vvchraňte pomocné vodiče při průchodu přes ostré hrany pomocí flexibilních
kabelových trubek nebo průchodek
bbStejným způsobem připojte ostatní skříně.

Prisma
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Instalace skříní (pokr.)

Instalace

Upevnění a montáž (pokračování)
Montáž skříní
Boční propojení

Skříně jsou dodávány se soupravou pro spojení z boční strany. Ta obsahuje:
bb2 standardní šrouby
bb4 šrouby s distančními vložkami
Pokud je třeba zachovat stupeň krytí IP 55, je třeba mezi skříně nainstalovat
těsnění (pokud již nebylo instalováno předem). Těsnění je dodáváno s boční
propojovací soupravou IP 55 (ref. č. 08717).
Boční propojovací souprava obsahuje sadu matic a šroubů pro mechanické
propojení vertikálních nosníků a bočních lišt rámů. Obraťte montážní polohu boční
lišty/vertikálních nosníku podle polohy přípojnice (nahoře nebo dole).
x2
~1000

x2

Propojení zády k sobě

Použijte propojovací soupravu s dvojitou hloubkou (ref. č. 08719).
Pokud je třeba zachovat stupeň krytí IP 55, je třeba mezi skříně nainstalovat
těsnění (pokud již nebylo instalováno předem), které je dodáváno s každou
soupravou.

~1000

Pravoúhlé kombinace

Pro tuto kombinaci použijte pravoúhlou soupravu (ref. č. 08713).
Souprava obsahuje montážní příslušenství a kryty pro mechanické propojení
2 skříní.
bbMontáž:
vvUmístěte a upevněte rohový prvek k zemi.
vvNamontujte první kryt v soupravě ke dvěma bočním panelům skříní, které mají
být propojeny (viz „rohová souprava“ na straně 16).
vvNamontujte 3 zbývající panely po jejich sešroubování.
vvUmístěte spodní držáky přípojnic, a poté přípojnice.
vvUmístěte 2 průběžné držáky přípojnic se závitovými tyčemi.
vvSpojte přípojnice na každé straně, a poté nainstalujte 2 poslední horní držáky
přípojnic (na úrovni spoje).
vvZavřete pravoúhlou soupravu našroubováním krytů (horní a spodní).
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Instalace

Montáž panelů

Boční panely
IP30

bbDemontáž:
vvDemontujte panely odšroubováním 8 čtvrtotáčkových šroubů na distančních
vložkách.
vvSundejte panel a uložte ho na bezpečném místě, kde nehrozí jeho poškození.
bbMontáž:
vvDejte dva výstupky ve spodní části panelu do dvou drážek umístěných ve spodní
části skříně.
vvUmístěte 8 distančních vložek: distanční vložka + šroub.
vvUtáhněte 8 čtvrtotáčkových šroubů.

IP55

bbDemontáž:
vvDemontujte panely odšroubováním 8 šroubů na distančních vložkách.
vvSundejte panel a uložte ho na bezpečném místě, kde nehrozí jeho poškození.
bbMontáž:
vvDejte dva výstupky ve spodní části panelu do dvou drážek umístěných ve spodní
části skříně.
vvUmístěte 8 distančních vložek: distanční vložka + šroub.
vvUtáhněte 8 distančních šroubů.
bbPanely vybavené polyuretanovým těsněním (PUR).

Zadní panely
IP30

bbDemontáž:
vvDemontujte horní 1/2 panel odšroubováním čtvrtotáčkových šroubů distančních
vložek (4 vložky pro skříně o šířce 300 a 400 mm nebo 5 vložek pro skříně o šířce
650 a 800 mm).
vvTo samé proveďte pro spodní panel.
vvUložte panely na bezpečném místě, kde nedojde k jejich poškození.
bbMontáž:
vvNamontujte spodní 1/2 panel.
vvUmístěte distanční vložky (4 vložky pro skříně o šířce 300 a 400 mm nebo
5 vložek pro skříně o šířce 650 a 800 mm).
vvZašroubujte 1/4 otáčkové distanční šrouby spodního 1/2 panelu.
vvUmístěte horní 1/2 panel na spodní 1/2 panel.
vvNamontujte distanční vložky: distanční vložka + šroub (4 vložky pro skříně o šířce
300 a 400 mm nebo 5 vložek pro skříně o šířce 650 a 800 mm).
vvZašroubujte 1/4 otáčkové distanční šrouby spodního 1/2 panelu.

Prisma
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Montáž panelů (pokr.)

Instalace

Zadní panely (pokračování)
IP55

bbDemontáž:
vvOdmontujte panel odšroubováním šroubů (6 šroubů pro skříně o šířce
300 a 400 mm nebo 8 šroubů pro skříně o šířce 650 a 800 mm).
vvUložte panel na bezpečném místě, kde nedojde k jeho poškození.
bbMontáž:
vvNasaďte zadní panel.
vvUmístěte distanční vložky (6 vložek pro skříně o šířce 300 a 400 mm nebo
8 vložek pro skříně o šířce 650 a 800 mm).
vvZašroubujte distanční šrouby.
vvSkříně s šířkou 650 a 800 mm mají 2 vodicí prvky ve spodu rámu.
bbPanely vybavené polyuretanovým (PUR) těsněním nainstalovaným ve výrobě.

Dveře

CLIC

bbDemontáž:
vvOdpojte ze dveří všechny uzemňovací pásky.
vvPovolte 1/4otáčkový zámek na každém závěsu (2 závěsy pro IP30, 3 závěsy pro
IP 55).
vvV případě potřeby odpojte zařízení namontovaná na dveřích.
vvSundejte dveře a uložte je na bezpečném místě, kde nedojde k jejich poškození.
bbMontáž:
vvUmístěte dveře nasazením závěsů na 1/4 otáčkové kolíky (2 kolíky pro IP30,
3 kolíky pro lP55).
vvZajistěte dveře utažením šroubu na 1/4otáčkovém zámku každého závěsu
(2 závěsy pro IP30, 3 závěsy pro IP55).
vvV případě potřeby znovu zapojte uzemňovací pásky.
vvZkontrolujte, zda rukojeť pracuje správně a že může být uzamčena.
bbIP55: Dveře vybavené polyuretanovým (PUR) těsněním nainstalovaným
ve výrobě.
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Instalace

Montáž panelů (pokr.)

Střecha
IP30

bbDemontáž:
vvPokud jsou namontována, odšroubujte a vyjměte závěsná oka, stejně jako
hmoždinky závěsných ok.
vvOdšroubujte 1/4 otáčkové distanční šrouby (4 vložky pro skříně o šířce 300 nebo
400 mm nebo 6 vložek pro skříně o šířce 650 nebo 800 mm).
vvSundejte střechu a uložte ji na místě, kde nedojde k jejímu poškození.
bbMontáž:
vvUmístěte střechu.
vvUmístěte distanční vložky + šrouby (4 vložky pro skříně o šířce 300 nebo 400 mm
nebo 6 vložek pro skříně o šířce 650 nebo 800 mm).
vvZašroubujte 1/4otáčkové distanční šrouby.
vvNamontujte hmoždinky pro závěsná oka (montují se různě podle toho, zda jsou
nebo nejsou přítomna závěsná oka).
vvPokud je to potřeba, upevněte závěsná oka pomocí šroubů.

IP55

bbDemontáž:
vvPokud jsou namontována, odšroubujte a vyjměte závěsná oka, stejně jako
hmoždinky závěsných ok.
vvOdšroubujte 1/4 otáčkové distanční šrouby (4 vložky pro skříně o šířce 300 nebo
400 mm nebo 6 vložek pro skříně o šířce 650 nebo 800 mm).
vvSundejte střechu a uložte ji na místě, kde nedojde k jejímu poškození.
bbMontáž:
vvUmístěte střechu.
vvUmístěte distanční vložky (4 vložky pro skříně o šířce 300 nebo 400 mm nebo
6 vložek pro skříně o šířce 650 nebo 800 mm).
vvZašroubujte 1/4otáčkové distanční šrouby.
vvNamontujte hmoždinky pro závěsná oka (montují se různě podle toho, zda jsou
nebo nejsou přítomna závěsná oka).
vvPokud je to potřeba, upevněte závěsná oka pomocí šroubů.
bbStřecha vybavená polyuretanovým (PUR) těsněním nainstalovaným ve výrobě.

Prisma
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Instalace

Montáž panelů (pokr.)

Příruby

Příruby jsou buď dvoudílné (IP30) nebo jednodílné (IP55).
bbDemontáž:
vvodšroubujte montážní šrouby příruby
vvvyjměte přírubu.
bbMontáž:
vvnasaďte přírubu
vvzašroubujte montážní šrouby příruby.

Rohová souprava
bbPřed montáží rohové soupravy mezi 2 skříně vyřízněte 2 boční panely, které mají
být spojeny (nahoře nebo dole podle umístění přípojnice).

Horní rohová souprava

Spodní rohová sada

22

Prisma

Instalace

Příprava před zapojením

G System

Pro zjednodušení instalace a zapojení napájecích kabelů je třeba odstranit přední
panely a jejich držáky, stejně jako přední stranu soklu.

Odstranění předních panelů a držáků

Odstranění předního panelu soklu

Prisma
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Instalace

Elektrické zapojení

Připojení přípojnic

Pro připojení horizontálních přípojnic jsou k dispozici 2 typy spojek:
bbRef. č. 04640 pro ploché přípojnice o šířce 50 a 60 mm (pro montáž viz montážní
pokyny 04696074).
bbRef. č. 04641 pro ploché přípojnice o šířce 80 a 100 mm (pro montáž viz
montážní pokyny 04696075).
Spojky jsou dodávány s momentovými maticemi, které umožňují utažení
a uzamčení spoje s utahovacím momentem 28 Nm bez použití momentového
klíče. Zajistěte, aby utahování probíhalo rovnoměrně postupným utahováním
jednotlivých matic..
Posuvné spojky 50-60 mm

Pokud je třeba odšroubovat matici, která byla tímto způsobem utažena, MUSÍ
být nahrazena novou maticí.
bbMontáž:
vvOdmontujte požadovaný počet spojovacích distančních vložek podle tloušťky
a počtu přípojnic.
vvNastavte šířkovou a výškovou polohu spoje podle přípojnic (viz montážní
pokyny).
vvUtahujte všechny matice, dokud neprasknou.

Posuvné spojky 80-100 mm

Připojení ochranných vodičů

Spojení mezi ochrannými vodiči se realizuje úhlovou konzolou (ref. č. 04672):
bbNastavte délkovou polohu úhlové konzoly.
bbUmístěte šrouby.
bbUtáhněte šrouby na požadovaný moment pomocí momentového klíče
(viz „Utahovací momenty“ v kapitole „Zapojení napájecích kabelů“).
bbOznačte matici a úhlovou svorkou kapkou laku.
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Instalace

Postupy před zapojením

Ochrana zařízení

Pokud nebude zapojení realizováno okamžitě po instalaci, je třeba provést
následující opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění prachem a cizorodým
materiálem:
bbZavřete všechny dveře.
bbNasaďte zpět boční a zadní panely.
bbNasaďte zpět střechu. Zasuňte jističe a výsuvné přístroje.
bbUtěsněte dočasné otvory (kabelové vstupy).
bbV případě prací, u kterých hrozí pokapání nebo postříkání vodou (cementování,
svařování...), je třeba dát na skříně kryt.

Prisma
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Zapojení

Nástroje

Požadované nástroje

bbMomentový klíč
bbRáčna
bbNástrčný klíč 10
bbNástrčný klíč 13
bbNástrčný klíč 16
bbNástrčný klíč 17
bbNástrčný klíč 19
bbKrimpovací kleště
bbKleště na spony
bbPlochý a Pozidriv šroubovák
bbBarevný, nesmazatelný akrylový nátěr odolný proti působení tepla.

Pozn.: U jiných operací použijte standardní nástroje dodavatele.

Specifické nástroje
Momentový klíč

Vlastnosti momentového klíče:
bbParametry: 75 Nm.
bbTenký profil pro utahování přípojnic.
bbMomentový klíč FACOM
Jeden z modelů momentových klíčů (značky FACOM) má požadovaný výkon
a vlastnosti vhodné pro utahování v prostorech s omezeným přístupem (spoje
přípojnic atd.).
bbReferenční čísla nástrojů:
vvSP3723 = rukojeť momentového klíče, nezbytná
vvSP3721 = extra-plochý ráčnový adaptér, nezbytný
vvSP3722 = ráčna pro běžné nástrčné klíče, volitelná (vhodná pro rukojeť
SP3723).
bbReferenční čísla extra-plochých nástrčných klíčů pro adaptér
SP3721 + rukojeť SP3723:
vvSP2709 = extra plochý nástrčný klíč 13 mm – krátký
vvSP2709A = extra plochý nástrčný klíč 13 mm – dlouhý
vvSP4369 = extra plochý nástrčný klíč 16 mm – dlouhý
vvSP4370 = extra plochý nástrčný klíč 16 mm – krátký
vvSP2710 = extra plochý nástrčný klíč 17 mm – krátký
vvSP4371 = extra plochý nástrčný klíč 19 mm – krátký
vvSP4372 = extra plochý nástrčný klíč 19 mm – dlouhý

Typ zapojení

bbZapojení napájení:
vvZapojení přípojnicového rozvodu ke společnému bloku
vvZapojení kabelů s koncovkami k rozšiřovacím svorkám přístrojů
vvPřímé zapojení přístrojů
bbPomocné připojení:
vvnásuvné svorkovnice
vvpřipojovací svorky

26

Prisma

Zapojení

Zapojení přípojnicovým rozvodem

Obecné informace

Rozváděč Prisma P je vybaven speciálním rozhraním, které umožňuje přímé
připojení k rozvodu Canalis KT.
Realizace elektrického spojení mezi rozvodem Canalis KT a rozváděčem Prisma
je stejně jednoduchá, jako propojení mezi dvěma přípojnicovými rozvody.
Rozhraní Canalis KT je plně integrováno v prostoru Prisma. Zahrnuje propojovací
blok Canalis KT a rozhraní/připojovací svorky jističe.

Zapojení rozvodů z vrchu

bbDemontujte střechu.
bbVyřízněte otvor pro přípojnicový rozvod.
bbNastavte lišty podle šířky připojovaného KT.
bbOdšroubujte šrouby připojovacího bloku.
bbZkontrolujte, zda je prvek přípojnicového rozvodu, který má být připojený
k rozváděči, správně upevněn, a že neleží na rozhraní.
bbDejte prvek dolů, aby se dotýkal rámu rozhraní, aniž by na něm spočíval vahou.
bbUtáhněte momentové matice připojovacího bloku. Když hlavice praskne, bylo
dosaženo momentu 60 N.m.

d

V některých případech doporučujeme utáhnout pouze 2 prostřední matice
na 60 N.m. a 2 vnější matice na 10 N.m.

bbČervená plastová podložka, která je vyhozena, když hlavice praskne, umožňuje
vizuální kontrolu správného utáhnutí.
bbPro účely demontáže nebo údržby je k dispozici druhá matice, která může být
utáhnuta pomocí konvenčního momentového klíče. Doporučený utahovací moment
je 60 N.m.
bbZnovu sestavte střechu.

Souprava těsnění

bbAby bylo možné zachovat původní stupeň IP, použijte soupravu střešního těsnění
dodávaného s přípojnicovým rozvodem. Tato souprava zaručuje IP52 v místě
průchodu přípojnicového rozvodu.
bbSouprava se používá provedením otvoru ve střeše rozváděče Prisma. Tento
otvor, který má stejné rozměry pro všechny jmenovité proudy přípojnicových
rozvodů Canalis KT, bude vytvořen pomocí šablony dodané se soupravou těsnění.
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Zapojení

Zapojení napájecích kabelů

Obecné informace

bbPro zajištění ochrany osob nejprve připojte ochranný kabel rozváděče
k uzemňovací svorce.
bbKabely upevněte v blízkosti svorek, aby nebyly svorky namáhány. Když
nepoužíváte kabelové příruby, připojte kabely také v blízkosti vstupních bodů
skříně.
bbKabely se nesmí dostat do kontaktu nebo procházet mezi živými vodiči.
bbJe třeba chránit ostré hrany v kabelových žlabech, aby nedošlo k poškození
vodičů.
bbDodržte minimální poloměr ohybu, který činí 6- až 8-násobek vnějšího průměru
kabelu.
bbVeškeré připojení napájecích kabelů musí být realizováno montážním
příslušenstvím třídy 8.8 a pružnými kontaktními podložkami utaženými na moment
uvedený v tabulce níže.
bbPro připojení hliníkových kabelů k měděným svorkám použijte bimetalové
koncovky nebo rozhraní.
bbRozdělte různé typy obvodů do oddělených kabelových svazků (napájecí, řídicí,
48 V, 24 V, stejnosměrné, střídavé atd.).

Realizace svazků
Průřez kabelu (mm²)

Max. počet kabelů na svazek

S y 10

8

16 < S y 50

4

S u 50

Jednotlivě svázat

Vázání svazků
Typ pásky

Maximální Icw
(kA/rms 1s)

Vzdálenost mezi
páskami (mm)

Šířka: 4,5 mm
Zátěž: 22 kg

10
15
20

200
100
50

Šířka: 9 mm
Zátěž: 80 kg

20
25
35
45

350
200
100
70

FPro kabelové průřezy = 50 mm2 použijte pásky o šířce 9 mm.

Utahovací moment
Doporučený utahovací moment pro mechanické a elektrické
spojení šrouby třídy 8.8
Průměr šroubu
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Utahovací moment (N.m.)
(s maticí a podložkou)

M3

1,5

M4

3,5

M5

7

M6

13

M8

28

M10

50

M12

75
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Zapojení

Zapojení napájecích kabelů (pokr.)

Zapojení z vrchu

bbSundejte střechu.
bbVyvrtejte otvory požadované pro instalaci kabelových přírub nebo průchodek.
bbNainstalujte kabelové příruby nebo průchodky. Musí být v souladu se stupněm
krytí rozváděče (IP).
bbNainstalujte střechu zpět.
bbProtáhněte kabely přírubami nebo průchodkami.
bbProveďte kabely příslušnými prostory a upevněte je k lištám pro vedení kabelů
každých 400 mm.
bbProveďte krimpování koncovek a zapojení.
bbPokud není kvůli těsnosti nutné použít kabelové příruby nebo pokud je těsnost
řešena pěnovým těsněním, kabely mohou být vedeny obdélníkovým otvorem
ve střeše. Vyjímatelný nosník poté zjednodušuje vedení kabelů do skříně.

Zapojení ze spodu
Pomocí dvoudílné příruby

bbU této příruby není nutné vrtání.
bbKabelová příruba brání vzniku indukovaného proudu.
bbKabely jsou chráněny polyuretanovým pěnovým těsněním.

Použití jednodílné kabelové příruby

bbSundejte spodní panel.
bbVyvrtejte otvory pro kabelové průchodky (hranice pro tvorbu otvorů
v jednodílných kabelových přírubách je 30 mm od hranice přírub).
bbNainstalujte kabelové příruby nebo průchodky. Musí být v souladu
s požadovaným stupněm krytí (IP).
bbNainstalujte zpět spodní panel.
bbProtáhněte kabely přírubami nebo průchodkami.
bbProveďte kabely příslušnými prostory a upevněte je k lištám pro vedení kabelů
každých 400 mm.
bbPokud nejsou kabelové příruby používány, může být snazší připravit kabelové
koncovky mimo rozváděč (např. krimpování koncovek), a poté je dostat
do rozváděče po demontáži spodního vyjímatelného nosníku.

Zakrytí přívodu Masterpact
Pro Masterpact NW/NT/NS1600b-3200 / Compact NS630b-1600
bbDemontujte kryt, abyste získali přístup k přípojnicím.
bbProveďte zapojení a dodržujte izolační vzdálenosti.
bbUdělejte otvor v části krytu rozebraného kvůli průchodu kabelů a zachovejte
požadovaný stupeň krytí.
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Zapojení

Zapojení napájecích kabelů (pokr.)

Připojení k přípojnicím

bbZkontrolujte shodu identifikačních údajů obvodu a rozváděče.
bbPokud je připojení pro každou fázi realizováno k více přípojnicím, umístěte
koncovky naproti sobě a vložte mezi ně měděné vložky.
bbDodržujte izolační vzdálenosti mezi fázemi – min. 14 mm (dle IEC61439-1).
bbPo utažení na požadovaný moment označte všechny matice a připojovací lišty
kapkou laku.

Připojení přímo ke svorkám zařízení

Vyjímatelná horní příčka

30

bbPokud je zapojení realizováno přímo na svorky zařízení, dodržujte utahovací
moment doporučený výrobcem zařízení.
bbZkontrolujte, zda je délka šroubů dodaných se zařízením kompatibilní s tloušťkou
koncovek.
bbDodržujte bezpečnostní vzdálenost okolo zařízení stanovenou výrobcem pro
zajištění správné funkce.
bbPokud je to třeba, po zapojení vraťte zpět mezifázové přepážky a krytky svorek.
bbKontaktujte nás ve speciálních případech zapojení armovanými kabely.

Prisma

Zapojení

Zapojení příslušenství

Vedení kabelů
Kabelové svazky

bbKabely vedené ve svazku musí splňovat následující podmínky:
vv kabely nesmí být ve svazku těsně staženy
vv je třeba použít dostatečný počet upevňovacích pásků (obecně
1 pásek na 100 mm).

Kabelové žlaby

bbPro kabelové žlaby platí následující pravidla:
vvkabelový žlab musí být upevněn každých 600 mm
vvkabelový žlab nesmí být zaplněn z více než 70 % své kapacity
vvkabely musí ve žlabu ležet volně
vvkabelový žlab musí být upevněn plastovými šrouby, aby nedošlo k poškození
kabelů
vvzajistěte oddělení ovládacích kabelů od silových.

Připojení
Připojení ke svorkám:

bbSvorky jsou umístěny buď přímo na přístroji, montážní desce nebo na DIN liště.
bbŽíly všech vodičů musí být připojeny do svorky.
bbZajistěte správné utažení tak, aby nebyly žíly přerušeny.
bbPoužijte kabelové návlečky u svorek s ostrými šrouby.
bbNěkteré připojovací systémy Schneider Electric používají pružinové svorky. Tento
typ svorek je velmi spolehlivý z pohledu odolnosti proti vibracím a změnám teploty.
Pro tyto typy svorek nepoužívejte návlečky a zapojte vždy jen jeden kabel přímo do
svorky.
bbOznačte kabely pomocí štítků shodných s ostatním značením v rozváděči pro
snadnou identifikaci v provozu.

Vedení ovládacích kabelů mezi skříněmi

bbPřipojte pomocné kabely ke svorkám pomocných obvodů.

Vedení kabelů k přístrojům na dveřích

bbVeďte kabely pomocí samolepících držáků nebo instalačních trubek k přístrojům
na dveřích rozváděče.
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Zapojení

Dokončení

Obecné informace

Jakékoliv práce na rozváděči zajišťující vedení kabelů nesmí ohrozit původní
stupeň krytí.
Pozn.: Pokud byl v panelu vytvořen otvor pro průchod kabelů, je třeba natřít hrany, aby
nedocházelo k oxidaci, a nainstalovat ochranné prvky (těsnění, průchodka), aby nedošlo
k poškození kabelů.

Montáž panelů

bbZnovu sestavte kryty a přepážky na ochranu konektorů a přípojnic.
bbNasaďte zpět střechu (zkontrolujte přítomnost samolepicího těsnění na střeše
pro zajištění krytí IP31).
bbZnovu namontujte zadní panely.
bbZnovu namontujte boční panely.
bbZnovu namontujte dveře. Nezapomeňte zapojit pásek, když jsou zařízení
nainstalovaná na dveřích.
bbZnovu namontujte příruby.
bbPoužijte nátěr dle potřeby.
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Uvedení do provozu

Nástroje

Požadované měřicí a kontrolní nástroje

Pro zapojení rozváděče je třeba použít následující měřicí a zkušební nástroje:
bbmagnetoelektrický generátor
bbdielektrická měřicí jednotka (volitelná)
bbfázová zkoušečka
bbzkoušečka sledu fází
bbmultimetr
bbvibrotest pro lokalizaci nesprávného zapojení pomocných obvodů
bbzdroj napájení s variabilním proudem (AC, DC, doporučený výkon 20 A)
bbsimulátor (volitelný) s tlačítky, kontrolkami, měřicími nástroji
Uvedení rozváděče Prisma P do provozu musí provádět kvalifikovaní
pracovníci oprávnění pracovat se zařízeními pod napětím a školení
v bezpečnostních předpisech.
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Uvedení do provozu

Vybavení

Obecné informace
Umístění zařízení s vysokým výkonem

bbRozbalte zařízení, pokud jsou zabalena samostatně.
bbZkontrolujte, zda neutrpěla žádné škody, které by mohly ohrozit jejich funkci.
bbPřed zapojením zařízení zkontrolujte, zda zařízení odpovídá požadavkům.
bbStiskněte západky a vytáhněte lišty.
bbDejte zařízení na lišty.
bbPřesvědčte se, že spočívá na všech čtyřech držácích.
bbZatlačte zařízení do rámu.

Instalace a provoz

bbPostupujte dle manuálu zařízení.
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Uvedení do provozu

Kontrola a zkoušení

Opatření před zkouškami
Opatření, která je třeba provést před zapnutím pomocných obvodů
a napájecích obvodů.

bbDodržujte bezpečnostní pravidla.
bbVyčistěte prach ze všech rozváděčů.
bbVyčistěte všechny cizorodé předměty, které ohrožují správnou funkci rozváděče
(kabely, svazky, šrouby, různé vypadlé předměty a nástroje).
bbZkontrolujte izolaci pomocných obvodů pomocí magnetoelektrického generátoru.
bbZkontrolujte funkci pomocných obvodů: zapojte a proveďte provozní zkoušky
různých částí.
bbDielektrické zkoušky již byly provedeny ve výrobě (viz zkušební protokol
výrobce).
bbVzhledem k tomu, že je zařízení při těchto zkouškách vystaveno určitému
namáhání (stárnutí atd..), doporučujeme je neopakovat.
Pokud zákazník požaduje další zkoušku, vynásobte zkušební hodnotu použitou při
výrobní zkoušce koeficientem 0,8.

Kontrola mechanického zapojení
bbZkontrolujte upevnění rozváděče k podlaze.
bbZkontrolujte mechanické propojení mezi rozváděči.

Kontrola elektrického spojení

bbPřípojnice (spoje): kontrola vzdušných a povrchových vzdáleností mezi vodivými
součástmi.
bbKabely:
vvpočet a průřez
vvshoda mezi otvory pro průchod kabelů vytvořenými v kovových panelech
a průměrem průchodek a kabelových přírub (shoda s krytím), aby nemohlo dojít
k poškození kabelů
vvshoda průřezu kabelových koncovek se svorkami nebo konektory zařízení
vvkvalita kabelových držáků: držáky musí nést váhu kabelů a vydržet
elektrodynamické síly způsobené zkraty
bbUtažení: zkontrolujte průměr šroubů a kvalitu utažení elektrických spojů:
vvbuď vizuálně, pokud byl montážní hardware označen
vvnebo pomocí kalibrovaného momentového klíče u spojení vytvořených v místě
instalace

Izolační zkoušky
Před zapnutím zařízení proveďte celkové měření izolace

bbFU uzemnění typu TNC odpojte uzemnění a změřte izolaci na fázích.
bbZkouška musí být provedena pomocí zařízení pro měření izolace při napětí
alespoň 500 V DC.
bbMinimální izolační odpor musí být 1000 ohmů/V. Pokud je celková hodnota
izolace nízká, zahřejte rozváděč (pomocí elektrického článku, žárovky, tepelného
zdroje) alespoň na 24 hodin pro eliminaci vlhkosti. Opakujte celkové měření.
bbDielektrická zkouška již byla provedena ve výrobě (viz zkušební protokol
výrobce).
bbVzhledem k tomu, že je zařízení při těchto zkouškách vystaveno určitému
namáhání (stárnutí atd..), doporučujeme je neopakovat. Pokud zákazník požaduje
další zkoušku, vynásobte zkušební hodnotu použitou při výrobní zkoušce
koeficientem 0,8.
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Uvedení do provozu

Kontrola a zkoušení (pokr.)

Ochrana osob

bbElektrická kontinuita:
vvpoužití hrotových podložek pro zajištění elektrické kontinuity smontovaných
komponent (mezi skříněmi, kryty, přepážkami)
vvspojení mezi ochranným vodičem a spojení mezi skříněmi
vvpřítomnost uzemňovacích pásků na dveřích vybavených spínacími přístroji
vvsprávné uzemnění rozváděče.
bbOchrana před přímým dotykem:
vvpřítomnost krytů požadovaných zákazníkem
vvpřítomnost bariér pro ochranu osob před přístupem k zařízením pod napětím.
bbOchrana před nepřímým dotykem: zkontrolujte automatické odpojení obvodu
při první nebo druhé poruše podle druhu soustavy.

Stupeň krytí rozváděče

Zkontrolujte, zda použití ochrany odpovídá požadovanému stupni ochrany proti
vnějším vlivům:
bbpro IP31: zkontrolujte použití samolepicího těsnění na střeše a mřížek
na ventilačních otvorech
bbpro IP55: zkontrolujte použití těsnění mezi rozváděči u rozváděčů spojených
bočními nebo zadními stranami.
Zkontrolujte, zda otvory pro vodiče (měděné přípojnice mezi rozváděči, vstupní
a napájecí kabely) nemění stupeň krytí rozváděče.

Různé zkoušky

bbMechanické zamknutí spínacích přístrojů:
vvsprávná funkce
vvshoda s požadavky
bbZnačení:
vvrozváděče
vvnapájecích a řídicích vodičů
vvvstupní a výstupní kabely (pokud je to třeba)
bbVzhled:
vvvizuální kontrola externího vzhledu (nátěr, škrábance atd.)
vvopravte nátěr, kde je to třeba

Čištění

bbČištění rozváděče:
vvodstraňte prach z rozváděče pomocí vysavače: použití foukaného vzduchu by
mohlo způsobit akumulaci pilin a dalších nečistot na zařízeních pod napětím
vvvyčistěte prach z vnějších povrchů rozváděče
vvpokud je to nezbytné, použijte neutrální rozpouštědlo, které nepoškodí nátěr
vvopravte nátěr, kde je to třeba
vvzkontrolujte, zda v rozváděči nejsou žádné cizí předměty (nástroje, šrouby), které
by mohly ohrozit správnou funkci rozváděče
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Uvedení do provozu

Kontrola a zkoušení (pokr.)

První zapnutí zařízení

bbNainstalujte zařízení Masterpact a Compact NS (viz montážní pokyny).
bbZapojte výsuvné jističe (viz montážní pokyny Compact).
bbZkontrolujte, zda jsou ochranné jističe ve vypnuté (OFF) poloze.
bbNastavte řídicí jednotky Masterpact a Compact NS (viz montážní pokyny).
bbNastavte tepelné nebo elektronické spouště ochranných jističů.
bbNastavte magnetické spouště jističů motorů a tepelná relé, nebo jistič motoru
a ochranná relé motoru podle vlastností motorů.
bbZkontrolujte, zda je sled fází nebo značení v souladu s napájením.
bbPostupně zapínejte silové obvody v rozváděči a kontrolujte správnou funkci
a napájení připojených zátěží.
bbProveďte provozní zkoušky:
vvpořadí operací
vvovládací prvky, indikace, měření, ochrana
vvmechanismus vzdáleného řízení
vvelektrické blokování

Poznámka: První zapnutí rozváděče je potenciálně nebezpečné kvůli poruchám, které nebyly
rozpoznány během předběžných zkoušek. Zapnutí musí provést kvalifikovaný technik. Před
jakýmkoliv zásahem vypněte zařízení.
Při použití elektrických zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálenin nebo
výbuchu.
Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění, úmrtí nebo poškození rozváděče.

Vypnutí rozváděče na delší dobu

bbZkontrolujte, zda v rozváděči nic nezůstalo (zejména pokud byly prováděny
úpravy).
bbVyčistěte všechny komponenty (viz kapitola „Zapojení/Dokončení/Čištění“).
bbZkontrolujte izolaci: pokud je hodnota pod 1000 ohmů/V, zahřejte rozváděč
(odporem, světlem, tepelným zdrojem) pro eliminaci vlhkosti a kondenzace).
bbPřed zapnutím napájení zkontrolujte, zda jsou všechny výstupní obvody
ve vypnuté poloze, aby po zapnutí hlavního jističe nedošlo k výboji.
bbZapněte napájení a postupně zapínejte jističe.
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Provoz

Zařízení

Obecné informace

bbMasterpact NW, Masterpact NT, Compact NS 630b-1600,
Compact NS 1600b-3200: vyjmutí a opětovné vložení přístrojů: viz montážní
pokyny přístrojů.
bbCompact NS 100/630, ostatní zařízení: nastavení, spínací operace, nastřádání
ovládacího mechanismu, vyjmutí výsuvných přístrojů: viz montážní pokyny.
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Údržba

Preventivní údržba

Interval údržby

bbInterval preventivní údržby závisí zejména na provozních podmínkách
elektrického rozváděče.
bbPokud rozváděč pracuje za normálních provozních podmínek, interval údržby
bude odpovídat doporučenému intervalu.
bbInterval může být delší, pokud je rozváděč používán v obzvláště čistém prostředí
a není intenzivně vytížen.
bbInterval musí být kratší, pokud je rozváděč používán v obzvláště agresivním
prostředí (prach, vlhkost, korozivní výpary, teplo) nebo je intenzivně vytížen.

Doporučené intervaly údržby
Action

Frequency

Všeobecná kontrola

Type

Vizuální kontroly a čištění.
Vizuální kontrola přípojnic.
Provozní zkoušky

Jednou za rok

Údržba funkčních jednotek

Kontrola zapojení

Každých 5 let

Údržba ventilačního systému

Čištění filtrů

Každých 6 měsíců

Údržba zařízení

Podle příslušných manuálů

Obecná doporučení

Před zahájením práce na připojeních vypněte funkční jednotku, sundejte ochranné
kryty, přepážky a skříňky.
bbPři práci na připojeních postupujte dle kapitoly „Zapojení“, Instalace.
bbPři opětovném zapojení:
vvPoužijte nové šrouby, podložky, matice stejného typu (třída 8.8).
vvZajistěte utažení na požadovaný moment (viz tabulka utahovacích momentů
v kapitole „Zapojení/Požadované nástroje“).
vvPoužijte lak.

Metoda kontroly elektrických zapojení

bbZapojení oky nebo šroubovými spoji: přítomnost laku, barevné změny měděných
přípojnic.
bbZapojení klecovými svorkami: V případě potřeby zajistěte utažení na utahovací
moment stanovený výrobcem pro kompenzaci případného tečení.
Přečtěte si prosím kapitolu „Obecné informace“, ve které jsou uvedeny
bezpečnostní pokyny.
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Údržba

Preventivní údržba (pokr.)

Obecná kontrola
Vizuální kontrola a čištění skříně

bbZkontrolujte, zda je rozváděč suchý a zda neobsahuje nečistoty, a to vně i uvnitř.
bbZkontrolujte vnější nátěr. V případě potřeby natřete škrábance a vyměňte
poškozené nebo zkorodované součásti.
bbVyčistěte rozváděč, pokud možno vysavačem.
bbV případě potřeby vyčistěte ventilační systém a vyměňte filtry.

Vizuální kontrola přípojnic

bbNení třeba utahovat spoje, jelikož již byly utaženy na požadovaný moment
ve výrobě a použití podložek kompenzuje případné tečení při přehřátí. Přítomnost
laku indikuje, že je součást správně utažena.
bbKontrolu zapojení přípojnic a výstupních kabelů je možné provést při
odmontování ochran (z napájení) nebo při detekci horkých bodů (infračervené
nebo tepelné snímače). Horký bod se projevuje změnou barvy mědi.
bbV případě horkých bodů viz „Odstraňování poruch“.
bbZkontrolujte stav izolačních držáků přípojnic.

Čištění ventilačních filtrů
Standardní nebo jemné filtry

bbUmyjte vodou (pokud možno s vysoce kvalitním čisticím prostředkem).
bbTaké je možné odstranit prach klepáním, vysáváním nebo stlačeným vzduchem.
bbPokud je filtr znečištěn olejem nebo mazivem, vyměňte ho.
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Údržba

Odstraňování poruch

Obecné informace
Obecná doporučení

Před zahájením práce na spojích vypněte funkční jednotku, sejměte ochranné
kryty, přepážky a skříňky.
Při opětovném zapojení:
bbPoužijte nové šrouby, podložky, matice stejného typu (třída 8.8).
bbZajistěte utažení na požadovaný moment (viz tabulka utahovacích momentů
v kapitole „Zapojení/Zapojení napájecích kabelů“).
bbPoužijte lak.

Horké body
Šroubové spoje

bbIdentifikujte příčinu: obvykle povolené spoje.
bbDemontujte sestavu.
bbVyčistěte a obruste kontaktní povrchy (např. brusným papírem č. 400).
bbProveďte opětovné zapojení.

Údržba po výskytu poruchy

Vysoký proud způsobený poruchou způsobuje poškození konstrukcí, komponent,
přípojnic a kabelů.
Při výskytu poruchy se obraťte na vašeho místního zástupce Schneider
Electric.

Odstraňování poruch a opravy

Pokud jsou potřeba jiné operace údržby, než jsou ty popsané v tomto manuálu,
obraťte se na vašeho místního zástupce Schneider Electric.
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