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Dobrý den,
děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali našim přístrojům.
Tento návod je výsledkem více než 22 let práce a zkušeností v oblasti ochrany
transformátorů.
Dovolte nám představit naši společnost....
Trochu historie...
Koncem roku 1978 vyjádřili francouzští výrobci transformátorů potřebu ochrany svých
nových produktů. Ochranné zařízení mělo být schopno průběžně monitorovat různé
parametry dielektrika.
V roce 1974 společnost Automation 2000 vyrobila první zařízení.
Od té doby se neustále rozvíjela a vyráběla nová zařízení (ve spolupráci se svými
zákazníky).
V roce 2000 obdržela společnost certifikát ISO 9002: 1994 od certifikační společnosti SGS
s číslem ICSAQ0484.
Kontakty:
pošta

telefon
fax

e - mail

Vaši partneři:
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B)

1- ÚLOHA A FUNKCE STANDARDNÍHO DGPT2
Jsou uvedeny v obecných technických podmínkách.

1-1 Funkce
Transformátory jsou velmi důležitou součástí v elektrických distribučních sítích. Fungují
jako rozhraní mezi dodavatelem elektřiny a odběratelem, většinou průmyslovým podnikem.
Proto:
•

transformátory musí být chráněny na primární straně, díky tomu jsou pak chráněna
zařízení za transformátorem. Tímto způsobem se předchází nejzávažnějším
poruchám.
•
musí být možné odpojit transformátor na sekundární straně, pokud je používán s
vyšší zátěží nebo pokud vznikne porucha způsobující podstatné zvýšení teploty
transformátoru.
Standardní přístroj DGPT2 byl konstruován za účelem provádění těchto funkcí.
Jak toto zařízení provádí monitorování?
Třemi způsoby:
1-1-1 Uvolnění plynů nebo podstatný pokles hladiny
Plyny jsou uvolňovány v důsledku dielektrické
pyrolýzy. Tento jev je způsobován malými výboji,
jejichž příčinou je poškozená izolace.
Podstatný pokles hladiny je způsoben netěsnostmi
transformátoru (např. vypouštěcí kohout není
správně uzavřen).

Plovákový a jazýčkový
kontakt.

POMALÝ JEV V POROVNÁNÍ S NÁRŮSTEM TLAKU V NÁDOBĚ.

1-1-2 Tlak v nádobě
V případě úplného zkratu v transformátoru způsobí
vzniklý elektrický oblouk okamžitý impuls.
Dojde ke zvýšení tlaku v nádobě, která může být
zdeformována (někdy může dojít i k explozi).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JEV Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI, VELMI RYCHLÝ.
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1-1-3 Dielektrická teplota
K nárůstu teploty může dojít z mnoha důvodů:
•
vnitřní porucha způsobující přehřátí.
•
překročení jmenovitého výkonu transformátoru (velké
množství tepla uvolněného v důsledku Jouleova jevu).

JEDNÁ SE O RELATIVNĚ POMALÝ JEV.

1-2 Funkce.
V transformátoru jsou monitorovány následující veličiny:
• uvolnění plynů .................................................................. DG
• tlak v nádobě ..................................................................... P
• teplota ................................................................................ T2 (2 mezní hodnoty)
- tyto veličiny dávají dohromady název přístroje: DGPT2.

DALŠÍ DETAILY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO FUNKCÍ JSOU UVEDENY V
OBECNÝCH TECHNICKÝCH POKYNECH Č. N° T/NOT-0088.

POHLED
ZEPŘEDU
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2 - CHARAKTERISTIKY
2-1 Úprava a materiály
2-1-1 Úprava
- Nátěr kovového krytu.

Příprava povrchu.
•
•
•
•
•

Odmaštění.
Fosfátování.
Chemická pasivace.
Ponoření do demineralizované vody.
Vysoušení.

Antikorózní základní nátěr:
•
•

Jedná se epoxidový nátěr z prášku tvrdnoucího za tepla, který obsahuje velké
množství zinku a který chrání kovové materiály proti rzi.
Tloušťka nátěru: 55 až 66 µm

Nátěr:
•
•
•

Vrchní epoxidový nátěr.
Barva RAL 7032
Tloušťka nátěru: 70 ±5 µm.

Požadovaný výsledek:
•

Kryt musí vydržet paprsek slané vody definovaný v NFX 41002, aniž by došlo k
následujícímu:

•
•
•

koroze
bublinky
adheze

(NFT 30071) :
(NFT 30071) :
(NFT 30038) :

Ri 0
žádné
Cot 0

- Poniklování mosazných dílů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Odmaštění (ultrazvukové, elektrolytické).
Opláchnutí.
Potažení mědí (3 to 4 µm).
Další opláchnutí.
Depasivace (kyselá voda).
Opláchnutí.
Lázeň s niklem při 4,5 V. Tloušťka: 8 až 10 µm.
Opláchnutí.
Vysoušení.
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2-1-2 Hlavní materiály
- Kryt.

Ocel XES, tloušťka 0,8 mm.

- Průhledná část.

Permanentně průhledný amorfní polyamid, odolný vůči UV
záření.
Název: Trogamid T anti-UV
Hlavní charakteristiky:
•
Vysoká odolnost vůči nárazu.
•
Tvrdost podle Shora: 86
•
Běžný provozní rozsah: -50 až +120 °C
•
Maximální teplota: 140°C
•
Nepropustnost vůči UV záření
•
Dielektrická pevnost (DINNDE 0303): K20/P50 = 24
•
Elektrolytická koroze: A 1
•
Výborná chemická odolnost vůči všem známým
dielektrikům.
TROGAMID NENÍ ODOLNÝ VŮČI ALKOHOLU NEBO HORKÉ VODĚ (>=70°C),
NESMÍ SE POUŽÍVAT PRO PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ STOPY ALKOHOLU.

VAROVÁNÍ!

ZÁKAZ
POUŽITÍ
TEFLONU

OTVORY

PRASKLINY

OTVORY

VAROVÁNÍ: některé detektory netěsností ve sprejích (především ARDROX
9D1 B) obsahují alkohol (až 30 % propanolu:C3H3O) a 70% acetonu (pouze
poškození povrchu) .
Polyamidová příruba:
•
Trogamid T vyztužený karbonovými vlákny
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- Těsnění.
Navařená těsnění a příruby a těsnění kohoutku jsou vyrobena z FPM (Viton od Du
Pont de Nemours).
Hlavní charakteristiky:

•
•
•

•
•
•

Tepelná odolnost: 250 DC trvale, 300 DC špičkově.
Odolnost vůči olejům a uhlovodíkům.
Velmi dobrá odolnost vůči chemickým látkám, především oxidačním činidlům.
Velmi dobrá odolnost vůči ohni.
Výborná odolnost vůči plynům.
Inertní vůči ozónu.
Rozbitnost pod –25°C.

2-2 Specifické aspekty produktu
2-2-1 Nalisování
Kov – průhledný Trogamid
Aby byly netěsnosti minimalizovány i po
delším čase provozu, je tělo zařízení
vylisováno v kuse.
NalisováníTrogamid/

Kovová část přístroje je proto nalisována
trogamid
na plastu při tlaku 600 bar/ 300 °C.
Kompenzace rozdílů roztažnosti plastu a kovové vložky
je zajištěna vložením O – kroužků z materiálu FPM před
nalisováním.
Udržují se ve své poloze a během
roztahování plastu a kovu se lehce
smršťují.
NalisováníTrogamid/ trogamid

- Vyztužený Trogamid/ průhledný trogamid
V tomto případě je vložka zahřáta na 120 °C a na lisována. Po nalisování, protože
materiál vložky i těla přístroje je stejný, se obě části navzájem spojí (homogenní
spoj), takže není nutno použít žádná kompenzační těsnění.

2-2-2 Ultrazvukové svařování
Po upevnění velkého plováku pro detekci
plynů je těleso uzavřeno průhledným
víkem z Trogamidu, které je navařeno
ultrazvukem. Tento systém zajišťuje těsný
homogenní svár po stlačení a zahřátí
místa spoje.
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2-3 Normy
2-3-1 Konstrukční normy
NORMA NF EN 60439-1

« Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
•

Odstavec 7.1.3.3

« Místo pro připojení vodičů musí umožnit správné připojení vnějších vodičů a
zajistit, že více žilové kabely nebudou stlačeny. Vodiče nesmí být stlačeny,
protože tak dochází ke zkracování jejich životnosti... »

Připojovací deska musí být navržena tak, aby zajistila maximální prostor pro
vnější vodiče, aniž by došlo k jejich stlačení.
Vnitřní propojovací vodiče jsou vedeny tak, aby byl dodržena minimální
křivka ohybu doporučená touto normou.
Odstavec 7.2.2
« V případě rozváděče, který má být instalován ve venkovním prostředí a
rozváděčem pod víkem pro vnitřní prostředí ve velmi vlhkých prostorách a s
velkými změnami teplot, je nutno provést vhodná opatření, aby nedocházelo ke
kondenzaci vlhkosti (ventilace a/ nebo topení, odtokové otvory apod.), která by
mohla poškodit vnitřní část rozváděče. Zároveň musí být dodržen předepsaný
stupeň krytí. »

Kryt je vybaven ve spodní části třemi otvory.

•

Odstavec 8.1.2
Individuální
zkoušky
« Individuální zkoušky zahrnují:
A) inspekci rozváděče včetně vodičů a provedení elektrické provozní zkoušky.
B) dielektrické zkoušky
C) kontrolu ochranných opatření a vodivosti ochranných obvodů.

Tyto zkoušky mohou být prováděny v jakémkoliv pořadí.
Poznámka: skutečnost, že jsou prováděny individuální zkoušky v závodě výrobce
neznamená, že není nutno zařízení zkontrolovat pro přepravě a montáži. »

Nastavení tlakových spínačů a termostatů může být provedeno přesněji
uživatelem, aniž by bylo nutno použít speciálního zařízení.

NORMA NF C 17-300,

Podmínky pro použití kapalných dielektrik: první část, požární riziko
Tato norma vysvětluje, ve kterých případech a proč je nebo není povinné používat
ochranné systémy pro transformátory. Tuto normu je nutno přečíst dříve než
normu NF C 27-300 "Klasifikace kapalných dielektrik dle jejich chování při požáru".
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2-3-2 Výrobní normy
NORMA NF EN 60950

Tato norma se týká bezpečnosti zařízení požadované pro přidělení značky CE, ale netýká se
přímo přístroje DGPT2.

•

Odstavec 1.1.3
.. .tuto normu není možno použít na:
- pasivní prvky a .... přístroje, které pracují bez jakéhokoliv elektrického
napájení.

Toto je náš případ.
Pokud by ale uživatel přístroje měl záměr přístroj zabudovat do rozváděče opatřeného značkou
CE, je to možné.
Z tohoto důvodu dodržujeme tuto normu co nejpřesněji.
•

Účel této normy
Nebezpečí.
Účele této normy je předejít poškozením zařízení nebo nehodám
způsobeným následujícími riziky:
- elektrický ráz
---+
Přístroje DGPT se týká
- riziko přenosu energie
---+
Netýká se
- požár
---+
Přístroje DGPT se týká
. mechanická a tepelná rizika
Netýká se
- riziko záření
---+
Netýká se
---+
Netýká se
- chemické riziko

•

Odstavce 2.1 až 3.3.9
Elektrický ráz.
- zařízení je vybaveno 2 připojovacími místy pro připojení uzemňovacího
vodiče.
- štítky umístěné uvnitř uvádějí veškeré informace týkající se provozních napětí,
stupně krytí a dielektrické pevnosti.

•

Odstavce 4.4 až 4.4.5
"Oheň"
- použití kovů pro vnější kryt. Kryt přístroje DGPT2 je vyroben z kovu a zajistí
izolování případného požáru.
- Všechny plasty uvnitř krytu jsou vyrobeny z materiálu bránícího číření ohně
nebo ze samozhášecího materiálu v souladu s normou CENELEC HD 21-55.
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2-4 Seznam hlavních částí
2-4-1 Tělo přístroje

POLOŽKA
CP101
Kompletní průhledné

POPIS

tělo
s nalisovanými částmi

CP102
CP103
CP105
CP116
MC102
MC103
CP201

MATERIÁL
Trogamid T odolný
vůči UV

Velký černý plovák (detekce plynu)
Malý černý plovák (indikace hladiny)
Víko těla přístroje
Ochrana závitu
Příruba pro připevnění na
transformátor
Vložka tlakového připojení
Štítek pro mez hladiny

MN.
1

KOMENTÁŘ
Jeden kus

Nitrilová pryž
Nitrilová pryž
Trogamid T odolný
vůči UV

1
1

Jeden kus (uzavřené mikropóry)
Jeden kus (uzavřené mikropóry)

1

PVC

1

Pri připojení Buchholzova relé

Trogamid vyztužený

1

Vyztužení: karbonová vlákna

Mosaz
Suchý přenos

1
1

Dodávka na požádání

2-4-2 Elektrické obvody

2-4-2 Elektrické obvody
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POLOŽKA

POPIS

MATERIÁL

MN.

KOMENTÁŘ
Antikorozivní úprava povrchu.

Typový kryt DGPT2

BT1 01

ocel XES 8/10

1

Vrchní epoxidový nátěr.
Třída: IP567

BT1 0211 05 Koncovka s maticí M25 (ISO)
BT1 03/1 05 Koncovka s maticí M25 (ISO)

Polyamid (PEP)
Polyamid (PEP)

1
1

Kapacita: 13 až 18 mm
57 mm φ

1

Teploměr
BT201

Stupnice: 30 až 120 °C
Přesnost: ±2 % plného rozsahu.
Teplotní kompenzace

Trogamid T odolný vůči
UV

Držák teploměru (2 kusy)

BT2021203

1

Fyzikální ochrana a ochrana proti UV

Polyester

1

Dvojjazyčně (francouzsky/ anglicky)

Polyester

1

Polyamid (PEP)
Štítek "Ochrana transformátoru" ("Transformer
protection")
Štítek "Důležité" ("IMPORTANT" )

BT404
BT405

ocel XES 8/10
Kryt přístroje DGPT2

BT501

těsnění EPDM

1

-40 až +120 °C
BT502
BT603

Šroub pro připevnění krytu
Ochrana kapiláry

Poniklovaná mosaz
Černý polyamid 6

Dvojjazyčně (francouzsky/ anglicky)
Antikorozivní úprava povrchu.
Vrchní epoxidový nátěr.
Třída: IP567

2
1

Potažení mědí a niklem
Ochrana kapiláry

2-4-3 Elektronická deska

POLOŽKA
PL 132

POPIS
Identifikační a připojovací deska

PL 133

Elektronická deska

PL 136

Tlakový spínač

PL137/138

Průmyslové svorky s čelistmi

PL201

Štítek termostatu

PL205

Termostaty T1 a T2 s baňkou a kapilárou

PL206

Tlačítko termostatu T1

PL207

Tlačítko termostatu T2

Tech. pokyny
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MATERIÁL

MN.

Matný polyester
ocelová deska
12/10

1

Polyamid (PA)
Polyester

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ

1

Epoxidový nátěr

1

Stupnice: 0 až 0.5 bar
Přesnost: ±2% % plného rozsahu.
Přesnost displeje: ±0,05b

12,1
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Doba odezvy: 5 ms
Zkušební body
Velikost stisku: 2.5 mm2

1

1

Stupnice: 30 až 120 °C
Přesnost displeje: ±2.5 °C.
Teplotní kompenzace
Odstupňovaný v krocích po 5 °C

1

Odstupňovaný v krocích po 5 °C

2
Polyamid 6, žlutý
Polyamid 6,
červený

KOMENTÁŘ
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Pokračování tabulky...
POLOŽKA
PL407
PL510

POPIS

MATERIÁL

Podložka mezi připojením desky a krytu
Šroub pro připevnění baňky

PL513

MN.

KOMENTÁŘ

2

Poniklovaná mosaz
Ušlechtilá ocel

1
1

Magnetická baňka pro detekci plynu, komplet

M3.5
Může být jednoduše vyměněna
uživatelem.

2-4-4 Vypouštěcí kohout (součást č. RP109)

POLOŽKA
RP101
RP102
RP103
RP105
RP107
RP108

POPIS
Tělo kohoutu
Límec kohoutu
Ovládací kohout
Šroub pro blokování přenosu pohybu
Kuželka kohoutu
Kolík pro blokování ovládání

RP201

Těsnění mezi tělem a kohoutem

MATERIÁL

MN.

Mosaz
Mosaz
Mosaz
Ušlechtilá ocel
PVC
Ušlechtilá ocel

1
1
1
1
1
1

Viton

1

KOMENTÁŘ
Pokovování mědí a niklem
Pokovování mědí a niklem
Pokovování mědí a niklem
Se zámkem závitu +
Může nahradit těsnění
Koncové těsnění.
VAROVÁNÍ
Pro těsnění závitů
nedoporučujeme používat
TEFLON, protože závity pak není
možno správně dotáhnout a
dochází k netěsnostem.

2-4-5 Příslušenství
POLOŽKA
AC101
AC102
AC201

POPIS
Těsnění příruby pro připevnění na transformátor
(dodáváno s DGPT2)
Konzoly pro připevnění příruby
(dodáváno s DGPT2)
Stínění
(dodávka na požádání)

Tech. pokyny
DGPT2

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ

MATERIÁL

MN.

Viton

1

Ocel

4

XC

1
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KOMENTÁŘ
Ploché těsnění: vnitř. φ 78
mm
vněj. φ 67 mm
Tloušťka: 6 mm
Chromovaná
Antikorozivní úprava povrchu.
Epoxidový nátěr.
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2-5 Rozměrový výkres

DGPT2

S TRANSFORMÁTOREM

TRYSKA PRO
VYPUŠTĚNÍ PLYNU A
ODBĚR VZORKU
Celková tloušťka:
150

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
UKAZATEL TEPLOTY

ELEKTRICKÉ OBVODY
PRŮHLEDNÉ TĚLO
PLOVÁK PRO DETEKCI
PLYNU
267
UKAZATEL HLADINY
3/8" ARMATURA PRO
MONTÁŽ S
KONZERVÁTOREM

KOLÍK M5 26/ 22
POKOVENÝ Ni/ Cd

JAZÝČKOVÝ KONTAKT

NM8 MATICE

KAPILÁRA

NM8 PODLOŽKA
KAPILÁRA

TRANSFORMÁTOR

PŘIPOJOVACÍ
KONZOLY
104

PŘIPOJOVACÍ PŘÍRUBA
S PROHLUBNÍ, DÉLKA
PROHLUBNĚ: 14 mm

Tech. pokyny
DGPT2

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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2-6 Možnosti
Protože přístroje jsou DGPT jsou modulární konstrukce, poskytují možnost být přizpůsobeny
požadavkům různých zákazníků.
Především existuje mnoho možností, jak zvýšit bezpečnost starého transformátoru, aniž by bylo
nutné z něj vypouštět olej.

Pokud nabízené možnosti nesplňují Vaše požadavky nebo je nutno přístroj přizpůsobit,
neváhejte nás kontaktovat (viz strana 6 – kontakty, telefonní čísla apod.).

Seznam možností
Následující seznam není zcela vyčerpávající.

DGPT2

POPIS

MOŽNOST

TEPLOMĚR S RUČIČKOU PRO ZOBRAZENÍ MAXIMA

AM

S TEPLOMĚREM

AT

PRO DIELEKTRIKUM ASKAREL

AS

S EXTERNÍM KOVOVÝM KONTAKTEM

CE

PRŮMYSLOVÉ SVORKY 4MM2

CQ

TEPLOMĚR NA ZADNÍ STRANĚ KRYTU

FA

TYP PŘÍRUBY TRHE

HE

ADAPTÉR PRO MONTÁŽ BUCHHOLZOVA RELÉ

IB

S NAPÁJECÍ KONCOVKOU PRO KOTVÍCÍ LODĚ

PA

BEZ PŘÍRUBY

SB

S BEZPEČNOSTNÍM VENTILEM

SO

PŘESNÝ TEPLOMĚR ±1°C

TS

BLOKOVACÍ TERMOSTAT

TV

TLAKOVÝ SPÍNAČ SE DVĚMI SIMULTÁNNÍMI KONTAKTY

2P

VYPUŠTĚNÍ PLYNU SE DVĚMI SIMULTÁNNÍMI KONTAKTY

2G

2 PLYNOVÉ KONTAKTY, 2 TLAKOVÉ KONTAKTY, NEINVERTUJÍCÍ

2GPNI
PT

ČIDLO (PT100) PRO TEPLOTNÍ RELÉ

DALŠÍ DETAILY TÝKAJÍCÍ SE
TĚCHTO
FUNKCÍ
JSOU
UVEDENY
V
OBECNÝCH
TECHNICKÝCH POKYNECH Č. N°

Tech. pokyny
DGPT2

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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3 - MONTÁŽ
3-1 Příprava
POKUD JE VÁŠ TRANSFORMÁTOR STÁLE V ZÁRUCE, PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ
KONTAKTUJTE JEHO VÝROBCE.

NÍŽE POPISOVANÉ METODY JSOU UVEDENY POUZE PRO INFORMACI, ZA JEJICH PROVEDENÍ
ODPOVÍDÁ UŽIVATEL. TÝKÁ SE POUZE RENOVACE TRANSFORMÁTORU (VÝROBCE MÁ SVÉ VLASTNÍ
POSTUPY).

Dva nejobvyklejší případy jsou:
(1) Transformátor nemá vypouštěcí kohout (2)
Transformátor má vypouštěcí kohout
Uvedené metody jsou doporučovány pro tyto dvě situace.

Předpoklad:
•
•

Napájení transformátoru musí být odpojeno.
Montáž může být prováděna, pokud není zařízení horké (ideální okolní teplota je
20°C).
Hladina dielektrika v transformátoru by měla být lehce po víkem transformátoru.
Otvor zařízení, které má být namontováno, musí být otevřen.

•
•

3-2 Montáž
3-2-1) Transformátor nemá vypouštěcí kohout
– Před montáží zařízení:

Černý
uzávěr

Otevírací/ zavírací
tryska

Vytáhněte malý plovák

Sundejte vypouštěcí kohout

Umožňuje rychlé naplnění.
3-2-2) S a bez vypouštěcího kohoutu
•
•

Tech. pokyny
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Upevněte ochranný těsnící systém transformátoru:
- ploché těsnění Viton dodávané se zařízením. Č.dílu: AC101
Namontujte a připevněte zařízení:
- buď pomocí kovových konzol dodaných se zařízením.
Č.dílu: AC102 (4 off)

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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•

Pečlivě zkontrolujte, zda je zařízení dobře upevněno na konzolách a ploché
těsnění má správnou polohu.

3-3 Plnění
PRO PLNĚNÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ:
- POUŽÍT STEJNÉ KAPALNÉ DIELEKTRIKUM
- DIELEKTRIKUM MUSÍ BÝT NOVÉ A SKLADOVANÉ V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ, ABY NEOBSAHOVALO
VLHKOST, KTERÁ BY MOHLA POŠKODIT TRANSFORMÁTOR.

Před zahájením provozu dbejte na to, aby mezi elektrickými obvody a průhlednou
částí zařízení nebyly žádné úniky dielektrika (oleje).
3-3-1 Transformátor nemá vypouštěcí kohout

•
•
•

Zařízení naplňte pomalu pomocí
trychtýře.
Upevněte malý plovák.
Našroubujte jej do vypouštěcího
kohoutu.

Poznámka:
Doporučujeme nalévat dielektrikum pomalu, aby
do něj a do transformátoru nevniklo příliš velké
množství vzduchu.

POKUD JE NUTNO ZAŘÍZENÍ PO ÚNIKU DIELEKTRIKA BĚHEM PLNĚNÍ NEBO PŘETEČENÍ OČISTIT,
NEPOUŽÍVEJTE PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ ALKOHOL ANI VE VELMI MALÉM MNOŽSTVÍ (NAPŘ.
PROSTŘEDKY PRO ČIŠTĚNÍ SKLA).
JINAK BY MOHLO DOJÍT KE ZTRÁTĚ PRŮHLEDNOSTI TROGAMIDU, JEHO POPRASKÁNÍ A POPŘ. K
NETĚSNOSTEM.

3-3-2 Transformátor má vypouštěcí kohout

•
•

•
•

Tech. pokyny
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Na vypouštěcí kohout upevněte
čerpadlo (1). Sundejte černý uzávěr
z kohoutu ochranného zařízení.
Kohout otevřete otáčením trysky
proti směru hodinových ručiček (je
našroubována na tělo kohoutu).
Do konce trysky umístěte vinylovou
trubici.
Druhý
konec
trubice
umístěte do nádoby, aby bylo
možno odchytávat úkapy během
plnění (2).
Otevřete kohout na transformátoru.

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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•
•
•
•
•

Zapněte čerpadlo a naplňte ochranné zařízení pomaleji než konzervátor.
Jakmile začne dielektrikum vytékat z trysky na vypouštěcím kohoutu, trysku
uzavřete ve směru hodinových ručiček.
Zastavte čerpadlo, jakmile je zařízení DGPT2 naplněno až po
kohout. Uzavřete vypouštěcí kohout transformátoru.
Odpojte čerpadlo, trubici a záchytnou nádobu. Trysku kohoutu uzavřete černým
uzávěrem.

Tato metoda má tu výhodu, že se do
transformátoru a dielektrika dostane
jen velmi malé množství vzduchu.

Tech. pokyny
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STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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4 - ELEKTRICKÉ FUNKCE
4-1 Úvod
Kontakty různých funkcí přístroje DGPT2 jsou přepínacího typu. Proto mají nulovou polohu,
zapínací kontakt a vypínací kontakt.

Nulová
poloha

Vypínací kontakt
kontakt

Zapínací
kontakt

Uživatel si může tedy vybrat mezi zapínacím a vypínacím režimem.

- Vypínací režim (nazývá se « negativní bezpečnost»)
V tomto případě se používá vypínací kontakt přepínacího kontaktu (v klidu je sepnut). V
případě poruchy vypíná.

- Zapínací režim (nazývá se « pozitivní bezpečnost»)
V tomto případě se používá zapínací kontakt přepínacího kontaktu (v klidu je vypnut). V
případě poruchy spíná.
Výstupy z těchto kontaktů jsou připojeny k modrým kabelům (nulová poloha) a bílým
kabelům (vypínacím).
V NÁSLEDUJÍCÍCH OBRAZCÍCH JSOU KONTAKTY ZOBRAZENY BEZ NAPĚTÍ A BEZ PŘÍTOMNOSTI
PORUCHY.

4-2 Provozní diagramy
4-2-1 Uvolnění plynů
•

Objem plynu, který iniciuje spuštění kontaktu je určen konstrukcí přístroje. V
analogii s Buchholzovým relé (110 cm3) se objem pohybuje mezi 90 a 130 cm3 v
závislosti na použitém dielektriku:
hustota dielektrika < 1 = objem < 110 cm3
hustota dielektrika > 1

•

Tech. pokyny
DGPT2

=

objem > 110 cm3

v případě uvolnění plynů zaujme plyn místo dielektrika v nádobě DGPT, což
způsobí pokles jeho hladiny.

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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NORMÁLNÍ HLADINA

C)

Jazýčkový přepínací kontakt
NC

Plovák s
magnetem
Nádoba pro akumulaci
plynů

321

Svorkovnice DGPT2

Jazýček

•

pokud je plovák 3 až 5 mm nad dnem nádoby, magnet posune jazýček kontaktu
z vypínacího na zapínací (vypnut mezi 1 a 2, sepnut mezi 2 a 3)

Poznámka:
Pozor, nejedná se o permanentní kontakt. Pokud se hladiny v nádobě zvýší
(např. po napuštění), jazýčkový kontakt se vrátí do původní polohy.

4-2-2 Tlak v nádobě

•

Zvýšení tlaku v nádobě je způsobeno: přeplněním transformátoru
- příliš velkým roztažením dielektrika,
- zkratem a elektrickým obloukem způsobeným elektrickým rázem.

•

zvýšení tlaku je detekováno přímou aktivací tlakového spínače Ten je připojen k
nádobě transformátoru pomocí kapiláry přívařené k tlakové vložce (MC103).
bod nastavení tlaku není definován firmou Automation 2000, ale výrobcem
transformátoru. "Zákazník" tuto hodnotu uvádí v technické specifikaci.
pokud je přístroj DGPT2 připojován k transformátoru v rámci renovace, je
dodáván se standardním nastavením 0.2 bar, pokud zákazník nepožaduje jinou
hodnotu.
Připomenutí charakteristik tlakového spínače:
- velmi krátká doba odezvy: 5 milisekund
- lineární systém
- přesnost a opakovatelnost
- v důsledku linearity a přesnosti může být bod nastavení nastaven nebo
resetován uživatelem bez jakýchkoliv speciálních přípravků
.
- systém nastavení může být zaplombován.
- přesnost displeje: ± 0.05 bar
- přesnost: ± 2 % plné stupnice (0.01 bar)
- stupnice: 0 - 0.5 bar

•
•
•

VE VŠECH PŘÍPADECH DOPORUČUJEME, ABYSTE ZJISTILI HODNOTU TLAKU NASTAVENÍ U
VÝROBCE TRANSFORMÁTORU (JEDNÁ SE O HODNOTU ZÁVISEJÍCÍ NA PRUŽNOSTI NÁDOBY
TRANSFORMÁTORU).

Tech. pokyny
DGPT2

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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D)

NORMÁLNÍ TLAK

Pod

Přepínací kontakt tlakového spínače
TLAKOVÝ SPÍNAČ

NC

Systém
nastavení

Svorkovnice DGPT2

•

Pokud tlak v nádobě dosáhne zobrazené referenční hodnoty (± 0.01 bar), kontakt
tlakového spínače se přesune z vypínací do zapínací polohy (vypnuto mezi 4 a 5,
sepnuto mezi 5 a 6).

Poznámka:
Nejedná se o permanentní kontakt. Pokud dojde k poklesu tlaku (po vypuštění
nebo po schlazení dielektrika např.), kontakt se vrátí do výchozí polohy.

4-2-3 Teplota dielektrika
•

•
•
•
•

Nárůst teploty může být způsoben:
- elektrickou poruchou způsobující lokální přehřátí.
- intenzivním používáním transformátoru (nad provozní hodnoty doporučované
výrobcem transformátoru).
.
Teplota je monitorována 2 nezávislými termostaty – kapilárním a sledujícím
roztažnost kapaliny, s teplotní kompenzací.
Baňky teploměru jsou uloženy v otvorech připojovací příruby, která je
permanentně uložená v dielektriku.
Bod nastavení teploty není definován firmou Automation 2000, ale výrobcem
transformátoru. Zákazník tuto hodnotu definuje v technické specifikaci.
Pokud je přístroj DGPT2 připojován k transformátoru v rámci renovace, je dodáván
s následujícím standardním nastavením:

pro T1
pro T2

VE VŠECH PŘÍPADECH DOPORUČUJEME, ABYSTE ZJISTILI PŘESNOU HODNOTU TEPLOTY
NASTAVENÍ U VÝROBCE TRANSFORMÁTORU .

Tech. pokyny
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STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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E)

NORMÁLNÍ TEPLOTY T2 A T1
Přepínací kontakt
T2

Knoflík
nastavení T1

Přepínací kontakt
T1
NC
Přepínací
kontakt T2

Knoflík
nastavení T2
Svorkovnice
DGPT2

•
•

Pokud teplota v nádobě dosáhne zobrazené referenční hodnoty (± 2.5°C), kontakt
termostatu T1 se přesune z vypínací do zapínací polohy (vypnuto mezi 7 a 8,
sepnuto mezi 8 a 9).
Pokud teplota v nádobě dosáhne zobrazené referenční hodnoty (± 2.5°C), kontakt
termostatu T2 se přesune z vypínací do zapínací polohy (vypnuto mezi 10 a 11,
sepnuto mezi 11 a 12).

Poznámka:
Nejedná se o permamentní kontakty T1 nebo T2. Pokud dojde k poklesu teploty (po
schlazení dielektrika např.), kontakt se vrátí do výchozí polohy.

DALŠÍ DETAILY TÝKAJÍCÍ SE
TĚCHTO FUNKCÍ JSOU UVEDENY V
OBECNÝCH TECHNICKÝCH
POKYNECH Č. T/NOT – 0096.
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STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ
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4-3 Schéma zapojení
V NÁSLEDUJÍCÍCH OBRÁZCÍCH JSOU KONTAKTY ZOBRAZENY BEZ NAPĚTÍ A BEZ PŘÍTOMNOSTI
PORUCHY.

K APLIKACI

Svorka

Vnitřní
spínače
DGPT2

C

N
T2 kontakt
termostatu

NC N

NC N

NC N

Kontakt
tlakového
spínače

T1 kontakt
termostatu

NC

Kontakt pro
monitorování
plynu

4-4 Zatížení částí

PROUD (ODPOROVÉ ZATÍŽENÍ)
FUNKCE
UVOLNĚNÍ PLYNŮ
PŘEKROČENÍ TLAKU
TEPLOTY
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4-5 Atributy kontaktů
Tento odstavec je také uveden v "Obecných" technických pokynech č. T/NOT –0096.
Naše zařízení Vám poskytuje suché nepolarizované elektrické kontakty, jejichž úlohou je
chránit a monitorovat Váš transformátor v souladu s platnými normami a nařízeními.

VAROVÁNÍ!
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEMÁME DETAILNÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH PROVOZU TRANSFORMÁTORU
NEMŮŽEME DEFINOVAT STANDARDNÍ ZPŮSOB POUŽITÍ VÝŠE POPSANÝCH FUNKCÍ PŘÍSTROJE DGPT
(VÝSTRAHA NEBO SPUŠTĚNÍ OCHRAN. PRVKŮ).

Ale..
můžeme Vám poskytnout doporučení, jak popsané funkce využít.

4-5-1 Uvolnění plynů
Obecně se jedná o pomalý jev. Jako dostačující se jeví inicializace výstrahy, aby
bylo možno zkontrolovat transformátor na jeho stanovišti a provést potřebná
opatření.
V případě velmi razantního uvolnění plynů dojde zároveň k nárůstu tlaku v nádobě.
Nicméně normy NFC 13-100 a NFC 13-200 požadují, aby v tomto případě došlo k
inicializaci ochranných prvků (odpovídajícím Buccholtzovu relé). (Dále tyto normy
jsou ručeny pro transformátory s konzervátory a kompletně naplněné
transformátory).
4-5-2 Tlak v nádobě
Jedná se o rychlý jev s velkými dopady, takže je vhodné důsledku zajistit
spuštění ochranných prvků. Kdy odpojit?
Vzhledem k tomu, že tento jev vzniká v důsledku vážného poškození, je logické
odpojit transformátor, takže porucha není dále zásobována energií.
Při jaké úrovni?
•
Normy doporučují, že transformátor by neměl být odpojován pod zatížením,
proto je nutno nejprve odpojit sekundární vinutí a pak primární vinutí (NFC 13100 a NFC 13-200).
•

Pokud jeden (nebo oba) obvody nejsou vybaveny možností automatického
odpojení, musí uživatel provést odpojení co nejvhodnějším způsobem nebo
provést úpravu na automatizovaný systém.

•

Ve všech případech je nutno použít sekční pojistku (NFC 13200, 551).

•

V případě automatického odpojení sekundárního vinutí a ochranného systému
je nutno zajistit, že sekundární vinutí nemůže být napájeno paralelně
připojeným transformátorem.

Tech. pokyny
DGPT2

STANDARDNÍ
ZAŘÍZENÍ

strana

28

č.: T/NOT-0097

datum: 13/11/01

rev.
1

AUTOMATION 2000
TECHNICKÉ POKYNY - STANDARDNÍ DGPT2
4-5-3 Teploty

T1:

první mezní hodnota teploty může být použita jako výstraha za účelem
upozornění uživatele, že transformátor je provozován v blízkosti jmenovitého
výkonu (garantovaná hladina).
druhá mezní hodnota má chránit transformátor proti použití nad maximální
teplotu definovanou výrobcem.
Obecně se používá pro odpojení transformátoru na straně odběratele (není
nutno odpojovat transformátor na primární straně).

T2:

POZNÁMKA:
ŘEŠENÍ VYBRANÉ A POUŽITÉ ZÁKAZNÍKEM NEBO JEHO DODAVATELEM PODLÉHÁ JEHO
ODPOVĚDNOSTI.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE FIRMA AUTOMATION 2000 NÉST ODPOVĚDNOST V
PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ ZA VÝSTUPNÍMI SVORKAMI ZAŘÍZENÍ.
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5 - ZKOUŠKY
F)
G)
JAK JE DO PORUČOVÁNO NORMAMI, PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU JE NUTNO PROVÉST
FUNKČNÍ A ELEKTRICKÉ ZKOUŠKY.
(VIZ KAPITOLA 2-3 TOHOTO DOKUMENTU).

PŘED PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK:
•
•
•

Ujistěte se, že napájení transformátoru musí být odpojeno.
Zkontrolujte pečlivě zapojení.
Zkontrolujte, zda jsou ovládací obvody napájeny, takže je možno přezkoušet obvody
koncových prvků (LED, výstražné funkce, různé akční členy pro odpojení transformátoru
apod.).

5-1 Uvolnění plynů
Dotyčné prvky: jazýčkový kontakt PL513
Pohybem magnetu pod červeným krytem by mělo dojít
ke změně polohy přepínacího kontaktu.
Zkontrolujte, zda obvod pracuje správně.

Kryt
jazýčku
Magnet

5-2 Překročení tlaku v nádobě
Dotyčné prvky: tlakový spínač PL 136
Použitím šroubováku otáčejte knoflíkem ve směru šipky
a referenční hodnotu nastavte na nulu.
Přepínací kontakt změní polohu.
Po kontrole, že obvod pracuje správně, resetujte
nastavenou hodnotu a nastavte ji na hodnotu uvedenou
na štítku PL 132. Varování: provést kompletně tuto
zkoušku není možné v případě použití PM1 nebo PM2.

Bod
nastavení

Knoflík pro
nastavení
Identifikační
a připojovací
deska

5-3 Teplota T1
Dotyčné prvky: termostat PL205

Otáčejte knoflíkem PL206 pod hodnotu 30°C.
Přepínací kontakt změní polohu.
Po kontrole, že obvod pracuje správně, resetujte
nastavenou hodnotu a nastavte ji na hodnotu uvedenou
na štítku PL 132.

Bod
nastavení
Knoflík pro
nastavení
Identifikační
a připojovací
deska

5-4 Teplota T2
Dotyčné prvky: termostat PL205, zkouška
obdobná jako u teploty T1.
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6 - ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ NA TRANSFORMÁTORU:
KONTAKTUJTE JEHO VÝROBCE
POVINNĚ
POKUD JE TRANSFORMÁTOR STÁLE V ZÁRUCE
DOBROVOLNĚ
POKUD JIŽ NENÍ V ZÁRUCE.

6-1 Problematická oblast: uvolnění plynů
6-1-1 Otázka č.1
Kdykoliv po zapnutí transformátoru se kontakt "uvolnění plynů" přepne do polohy
signalizující poruchu, pak se přepne do normální polohy.
V těle přístroje není možno vysledovat žádné plyny (velký plovák je nahoře nádoby).

U některých transformátorů jsou magnetické ztráty během zapínání (obzvlášť bez
zatížení nebo při malém zatížení) dostatečně velké k tomu, aby byl inicializován
kontakt přístroje DGPT2.
Obecně by ale změna polohy neměla trvat déle než 10 ms, což odpovídá polovině
cyklu 50 Hz, kdy trvá problém.
Řešení se skládá z:
- upevnění antimagetizačního stínění (položka AC201, strana 17, odstavec 2-4-5,
příslušenství)
Upevnění stínění nevyžaduje žádnou úpravu přístroje DGPT2 nebo speciální nářadí
a je zcela účinné.
Postup upevnění je popsán v technických pokynech T/NOT-0085 přiložených k
tomuto dokumentu.
6-1-2 Otázka č.2

ODPOVĚĎ

Při zkoušení DGPT2 a jeho obvodů spíná kontakt "uvolnění plynů" ve špatné poloze a
zůstává v ní.
V těle přístroje není možno vysledovat žádné plyny (velký plovák je nahoře nádoby).
Pokud dojde k této anomálii, vyzkoušejte kontakt ještě jednou použitím magnetu, jak je
popsáno na straně 26 (kapitola 5-1 "Uvolnění plynů").
Mělo by dojít k tomu, že kontakt již dále nemění polohu a zůstává sepnut v poloze, kdy
signalizuje poruchu.
ODPOVĚĎ

Při zkouškách mohou vznikat napěťové nebo proudové impulsy většinou způsobené
poškozeným zařízením nebo kabely nebo v důsledku poruch relé.
Ke vzniku proudových impulsů může dojít i při zapínání dlouhých kabelů.
Vedení ovládacích kabelů současně se silovými kabely (napájení motorů, napájení
transformátoru apod.) může často způsobit značné interference elektrické a
elektromagnetické indukce.
Tyto různé jevy způsobují, že kontakty lepí nebo zůstanou přivařeny.
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Řešení se skládá z:
- nejprve zkontrolujte kabeláž a ovládací obvody spojené s DGPT2 a v případě
potřeby uložení kabelů.
- pokud jsou kontakty pouze slepeny, jednoduchá zkouška jazýčku pomocí magnetu by
jej měla uvolnit.
- pokud je kontakt přivařen, je nutno kontakt PL513 vyměnit.
Jazýček může být jednoduše a rychle vyměněn uživatelem. (viz technické pokyny č.
T/NOT-0085).
Aby bylo možno vyměnit jazýček:
- Kontaktujte nás, zašleme Vám nový. Pokyny pro jeho výměnu přiložíme.

6-1-3 Otázka č.3
Kontakt pro uvolnění plynů ukazuje poruchu.
V těle přístroje je možno vysledovat plyny (velký plovák je na dně nádoby).

ODPOVĚĎ

Zařízení zafungovalo správně... !
Nyní pouze zbývá stanovit, zda plyn je tvořen rozkladnými produkty dielektrika nebo
pouze vzduchem.

Řešení se skládá z:

- informování výrobce transformátoru.
- v závislosti na odpovědi odeberte vzorek plynu a analyzujte jej.
- pošlete výrobci výsledek a postupujte dle jeho doporučení.

Pokud se jedná pouze o vzduch a vy jste k tomu oprávněni, odvzdušněte zařízení a
hladiny oleje by se měly zase zvýšit.

Pohybujte kohoutkem.
Kohout přístroje DGPT2 může být použit pro odvzdušnění a odběr vzorků.

1 – Sundejte černý uzávěr a pojistný kolík (viz seznam
dílů).

2- Na čep se závitem namontujte Váš systém na odběr
vzorků.

3 – Otevřete armaturu otáčením kohoutu proti směru
hodinových ručiček.
4 – Kohout musí být zašroubován do těla armatury.
Odeberte vzorek a poté uzavřete armaturu otáčením
kohoutu ve směru hodinových ručiček. Kohout otřete,
upevněte kolík a černý uzávěr.
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6-2 Problematická oblast: nárůst tlaku v nádobě
6-2-1 Otázka č.4
Kontakt pro uvolnění plynů ukazuje poruchu.
Tento jev vzniká často, jakmile transformátor dosáhne své provozní teploty.
Kontakt se vrací do normální polohy, jakmile se transformátor ochladí.

ODPOVĚĎ

Mohou být dvě příčiny tohoto problému:
1 – Přístroj je namontován na tuhé nádobě transformátoru, která není vhodná pro úplné
naplnění.
Roztažení dielektrika proto způsobí nárůst tlaku. Zásadní ale je, aby transformátor
nebyl za těchto podmínek používán.
Transformátor je nutno před použitím upravit.

Řešení:
Kontaktujte výrobce transformátoru a pečlivě si přečtěte "Obecné" technické
podmínky č. T-NOT-0088.

2 – Dielektrikum bylo přidáno, když to nebylo nutné, za nesprávných podmínek.
Roztažení dielektrika proto způsobí nárůst tlaku.
Řešení:
Kontaktujte výrobce transformátoru.

6-3 Různé
6-3-1 Otázka č.5
Tělo zařízení je na některých místech matné nebo zakalené. Dále je možno na
Trogamidu pozorovat jemné prasklinky.
Není možno zajistit zbytky látky, která by mohla způsobit neprůhlednost přístroje. Je
zařízení odolné vůči UV záření. .. ?

ODPOVĚĎ

Jak již bylo vysvětleno v odstavci 2-1-2 "Hlavní materiály", Trogamid je odolný vůči UV
záření.
Nicméně ale degraduje v důsledku působení alkoholu. Pokud je prostředí silně
znečištěno párami alkoholu, výsledek je obdobný.
Nejprve dojde k zakalení postiženého povrchu, pak se objeví jemné prasklinky, které se
dále prohlubují a na závěr dojde k prasknutí materiálu. Pak dojde k úniku dielektrika.
Poznámka: výše popisované symptomy (matný nebo zakalený vzhled) nevznikají u
všech typů používaných alkoholů (Nap. izopropylalkohol způsobuje pouze praskliny a
rýhy).
(Viz strana 9, odstavec 2-1-2 "Hlavní materiály").

Řešení:
Bohužel jediné řešení je výměna zařízení, pokud již došlo k poškození.
Pokud bylo poškození způsobeno pouze zbytkem nějaké látky, pak před jeho vyčištění
se ujistěte, že použitý prostředek neobsahuje žádný druh alkoholu.
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7 - ÚDRŽBA

VĚTŠINOU ZAŘÍZENÍ DGPT2 NEVYŽADUJE ŽÁDNOU ZVLÁŠTNÍ ÚDRŽBU.

7 -1 Průhledná část
Ve velmi znečištěném prostředí nebo v intenzívně obdělávané zemědělské krajině mohou
nečistoty způsobit menší průhlednost těla zařízení.
Pokud k tomu dojde, vyčistěte tuto část čistícím prostředkem neobsahujícím ani stopy
alkoholu (viz 6-3-1).

7-2 Hladina dielektrika v průhledné části
Hladina může kolísat v závislosti na okolní teplotě a provozní teplotě transformátoru.
Odchylky mají malý výkyv a ˇa při poklesu hladiny není nutno dielektrikum doplňovat.
Nicméně pokud hladina poklesne tak, že je signalizován únik plynu, informujte výrobce
transformátoru (viz 6-1-3).

7-3 Roční kontrola
Pokud Vaše automatizované systémy a bezpečnostní prvky vyžadují kontrolu s četností
jednoho roku, není problém při této příležitosti vyzkoušet kontakty přístroje DGPT2 a body
nastavení, které mohou být jednoduše resetovány uživatelem (viz kapitola 5).

8 - ZÁRUČNÍ A POPRODEJNÍ SERVIS
8-1 Záruka
Zařízení má tříletou záruční lhůtu na díly a na práci, díly musí být dopraveny do našich
dílen.

8-2 Poprodejní servis
Firma Automation 2000 neprovádí žádné práce na transformátorech přímo na jejich
stanovištích.
Zákazníkům je k dispozici v době 8 – 18 hodin telefonická podpora při řešení technických
nebo obchodních požadavků.
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-MEMO-
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9 - PŘÍLOHA
T/NOT -0085

Výměna jazýčkového kontaktu.

T/NOT -0100

Upevnění antimagnetického stínění
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VÝMĚNA JAZÝČKOVÉHO KONTAKTU.
(Model prosinec 1996)
UPOZORNĚNÍ
Před prováděním jakýchkoliv prací na elektrických obvodech DGP nebo DGPT2 se ujistěte, že
bylo odpojeno napájeno přístroje.

Jakákoliv práce prováděná, když je zařízení pod napětím, může způsobit úraz
elektrickým proudem, popř. zkrat zařízení.

VAROVÁNÍ
Pokud nebyla zjištěna příčina poškození jazýčkového kontaktu:
nejprve zkontrolujte obvody, ve kterých byl kontakt zapojen

POSTUP

1

2

Po sundání víka: odpojte
vodiče kontaktu

3

Použijte šroubovák
pojistný šroub.

Phillips,

uvolněte

6

5

4

Upevněte nový jazýček do pouzdra a
potlačte jej...

Vytáhněte jazýčkový kontakt potažením
směrem k sobě z krytu.

Upevněte pojistný šroub tak, aby nový
jazýček držel pevně na svém místě a
nepohyboval se.

Vodiče zapojte
následovně:
červený vodič: svorka 1
modrý vodič: svorka 2
bílý vodič: svorka 3

Vodiče umístěte uvnitř krytu a upevněte víko.
Činnost kontaktu zkontrolujte pohybem magnetu v blízkosti pouzdra kontaktu (přibližně v místech, kde je umístěn pojistný
šroub). Pokud nedojde k sepnutí, zkontrolujte, zda je jazýčkový kontakt správně uchycen.
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UPEVNĚNÍ ANTIMAGNETICKÉHO STÍNĚNÍ
Jaká je úloha antimagnetického stínění?

Ve výjimečných případech může při připojování transformátoru naprázdno nebo
při zatížení dojít neočekávaně k inicializaci výstrahy nebo spuštění ochranných
prvků.
Tento dočasný jev (překmitnutí kontaktu) je způsoben magnetickým polem
vyzařovaným transformátorem.
Je možno jej jednoduše eliminovat upevněním antimagnetizačního stínění (viz
obrázek) na ochranný prvek.
Tato procedury nevyžaduje žádné úpravy zařízení ani použití speciálního
nářadí.
Antimagnetizační stínění dodává firma Automation 2000 na objednávku.

POSTUP
H)

Odšroubujte dvě matice na zemnícím šroubu o
cca. 5 mm.

Vložte stínění tak, jak je uvedeno na obrázku.
Ujistěte se, že se horní část stínění dotýká horní
části válcové části.
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Umístění stínění: 1) otvor 1 musí být vyrovnán se
šroubem 3 2) Otvor 2 musí být vyrovnán s
drážkou

Utáhněte dvě matice na zemnícím šroubu.
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AUTOMATION 2000
TECHNICKÉ POKYNY - STANDARDNÍ DGPT2

ZKOUŠKY NA STANOVIŠTI
I)
J)
K)
JAK JE DO PORUČOVÁNO NORMAMI, PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU JE NUTNO PROVÉST
FUNKČNÍ A ELEKTRICKÉ ZKOUŠKY.
(VIZ KAPITOLA 2-3 TOHOTO DOKUMENTU).

PŘED PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK:
•
•
•

Ujistěte se, že napájení transformátoru musí být odpojeno.
Zkontrolujte pečlivě zapojení.
Zkontrolujte, zda jsou ovládací obvody napájeny, takže je možno přezkoušet obvody
koncových prvků (LED, výstražné funkce, různé akční členy pro odpojení transformátoru
apod.).

5-1 Uvolnění plynů
Dotyčné prvky: jazýčkový kontakt PL513
Pohybem magnetu pod červeným krytem by mělo dojít
ke změně polohy přepínacího kontaktu.
Zkontrolujte, zda obvod pracuje správně.

Kryt
jazýčku
Magnet

5-2 Překročení tlaku v nádobě
Dotyčné prvky: tlakový spínač PL 136
Použitím šroubováku otáčejte knoflíkem ve směru šipky
a referenční hodnotu nastavte na nulu.
Přepínací kontakt změní polohu.
Po kontrole, že obvod pracuje správně, resetujte
nastavenou hodnotu a nastavte ji na hodnotu uvedenou
na štítku PL 132.
Varování: provést kompletně tuto zkoušku není možné
v případě použití PM1 nebo PM2.
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Identifikační a
připojovací deska

5-3 Teplota
Dotyčné prvky: termostat PL205
Otáčejte knoflíkem PL206 pod hodnotu 30°C.
Přepínací kontakt změní polohu.
Po kontrole, že obvod pracuje správně, resetujte
nastavenou hodnotu a nastavte ji na hodnotu uvedenou
na štítku PL 132.
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5-4 Teplota T2

Identifikační a
připojovací
deska

Dotyčné prvky: termostat PL205, zkouška
obdobná jako u teploty T1.

VAROVÁNÍ............
POKUD PROVÁDÍTE ZKOUŠKY PŘEMOSTĚNÍM SVOREK, ZKOUŠÍTE
KABELY A NE PŘÍSTROJ DGPT2!

