Szafa zasilająca
średniego napięcia
Typ 1512B
200A / 400A

Instrukcja obsługi

Ważne informacje dla użytkowników
Przed montażem, konfiguracją, rozpoczęciem użytkowania bądź konserwacją tego produktu prosimy zapoznać się z
niniejszym dokumentem oraz sekcją dodatkowych akcesorii w zakresie jego montażu, konfiguracji oraz obsługi.
Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcją montażu oraz okablowania, wraz ze wszystkimi wymogami
obowiązujących przepisów, praw i norm.
Czynności obejmujące montaż, regulacje, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montowanie, demontaż oraz
konserwacje muszą być wykonywane przez odpowiednio przwania, użytkowanie, montowanie, demontaż oraz konserwacje
muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z obowiązujacymi normami i zasadami
postępowania.
Jeśli niniejsze urządzenie będzie wykorzystywane w sposób inny niż określony przez producenta, to może to spowodować
jego uszkodzenie lub skrócenie jego żywotności.
Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi żeszkolony personel, zgodnie z obowiązujacymi normami i zasadami
postępowania.
Jeśli niniejsze urządzenie będzie wykorzystywane w sposób inny niż określony przez producenta, zapewniana przez nie
ochrona może zostać obniżona.
Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne szkody będące skutkiem
zastosowania lub użycia tych urządzeń.
Przykłady i schematy w niniejszym podręczniku zostały podane wyłącznie w celach ilustracji. Firma Rockwell Automation,
Inc. nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne użytkowanie w oparciu o przykłady i schematy ze względu na
zróżnicowanie zmiennych i wymogów powiązanych z poszczególnymi instalacjami.
W związku z wykorzystywaniem informacji, układów, wyposażenia i programów opisanych w niniejszym podręczniku
firma Rockwell Automation, Inc. nie zgłasza żadnych roszczeń z tytułu praw patentowych.
Zabronione jest kopiowanie zawartości niniejszego podręcznika zarówno w całości, jak i w części, bez pisemnego
pozwolenia Rockwell Automation, Inc.
W niniejszym podręczniku są używane słowne oznaczenia mające na celu zwrócenie uwagi na względy bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Oznacza informacje o czynnościach lub okolicznościach mogących spowodować wybuch w środowisku
niebezpiecznym, który może być przyczyną obrażeń ciała lub śmierci, uszkodzeń mienia lub strat ekonomicznych.
UWAGA: Oznacza informacje o czynnościach lub okolicznościach mogących spowodować obrażenia ciała lub śmierć,
uszkodzenia mienia lub straty ekonomiczne. Uwagi pomagają zidentyfikować niebezpieczeństwo, uniknąć zagrożenia i poznać
możliwe skutki.
WAŻNE

Oznacza informacje niezbędne do poprawnego użytkowania i zrozumienia zasady działania produktu.

Etykiety mogą być również umieszczone na urządzeniu lub w jego wnętrzu w celu zapewnienia szczególnych środków
ostrożności.
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO: Etykiety mogą być umieszczone na urządzeniu lub w jego wnętrzu (np. przemiennik
lub silnik), aby alarmować personel o obecności niebezpiecznego napięcia.
RYZYKO POPARZENIA: Etykiety mogą być umieszczone na urządzeniu lub w jego wnętrzu (np. przemiennik lub silnik), aby
alarmować personel o niebezpieczeństwie nagrzania powierzchni do wysokich temperatur.
ZAGROŻENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM: Etykiety mogą być umieszczone na urządzeniu lub w jego wnętrzu np. w napędowej
rozdzielnicy kasetowej, przemienniku częstotliwości, itp., w celu ostrzeżenia użytkowników o zagrożeniu łukiem elektrycznym.
Łuk elektryczny powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć. Należy stosować środki ochrony osobistej (PPE). Należy
postępować zgodnie ze WSZYSTKIMI wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpiecznej pracy oraz środków ochrony osobistej
(PPE).
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation i TechConnect są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nie należące do firmy Rockwell Automation są własnością odnośnych firm.
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Rozdział 1
Informacje ogólne
Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy szafy zasilaj cej redniego napi cia typu
1512B firmy Rockwell Automation.
Seria szaf 1512 obejmuje nast puj ce produkty:
1512B
200/400A
Układ rozruchu bezpo redniego bez
mo liwo ci nawrotu
1512BT
200/400A
Odpływ transformatorowy
1512BP
200/400A
Szafa do zabudowy
Publikacja mo e równie stanowi pomoc w przypadku urz dze :

Identyfikacja szafy

1512DM
1512DO
1512M
1562D

200/400A
200/400A
200/400A
200/400A

Szafa stycznika wej ciowego
Szafa stycznika wyj ciowego
Obej ciowy układ rozruchowy
Energoelektroniczny układ rozruchowy z
soft-starterem MV Dialog Plus

1591B
1592BF
1592BP

Pole zasilaj ce
Odpływ z rozł cznikiem bezpiecznikowym
Odpływ z rozł cznikiem bezpiecznikowym, do zabudowy

Tabliczka znamionowa (patrz Rysunek 1.1) przytwierdzona jest z prawej
strony szafy. Na tabliczce znamionowej umieszczono numer seryjny, liczb
sekcji, typu obudowy NEMA oraz parametry znamionowe szafy i szyn
zbiorczych.
Rysunek 1.1
Tabliczka znamionowa

Inna tabliczka znamionowa (patrz Rysunek 1.2) znajduje si w przedziale
niskiego napi cia. S na niej umieszczone informacje dotycz ce parametrów
silnika.
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Dane techniczne

Identyfikacja szafy
(ci g dalszy)

Rysunek 1.2
Tabliczka znamionowa

Informacjami zamieszczonymi na tabliczkach znamionowych nale y si
posługiwa w kontaktach z firm Rockwell Automation w sprawie uzyskania
pomocy technicznej. Nale y by przygotowanym do podania informacji o
numerze seryjnym, oznaczeniach serii, schemacie poł cze i numerze
katalogowym posiadanej szafy.

Zamówienie

Przy zamawianiu szafy nale y poda przedstawione ni ej informacje.
Pozwol one na weryfikacj zamówienia i sprawdzenie, czy zamówiono
wła ciwe urz dzenia.

Numer seryjny
Przy wymianie nale y poda numer seryjny szafy posiadanej. Numer seryjny
wybijany jest na tabliczce znamionowej przymocowanej z prawej strony szafy
(Rysunek 1.1). Numer ten znajduje si równie na rysunkach wymiarowych
szafy.

Dane silnika
Wymagane s nast puj ce parametry silnika:
•

Krotno

•

Pr d znamionowy silnika

•

Maksymalny czas trwania pr du rozruchu

•

Czas przyspieszania

•
•

Współczynnik przeci enia silnika
Moc silnika

pr du rozruchu

Cechy eksploatacyjne
Nale y przedstawi informacje dotycz ce wszystkich wymaganych funkcji
eksploatacyjnych. Nale y przy tym wyró ni funkcje, które s ró ne od
mo liwo ci sterowania silnika w układzie istniej cym.
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Rozdział 2
Instalacja
Wa ne:

Otwieranie drzwi

Informacje dotycz ce przygotowania miejsca instalacji mo na
znale w publikacji Getting Started, General handling
Procedures for MVProduccts, Publication MVB-5.0.

Otwieranie drzwi przedziałów niskiego napi cia
Drzwi przedziałów niskiego napi cia oznaczono na Rysunku 2.1 symbolami
LV.
1)
2)
3)

Aby uzyska dost p do wn trza przedziałów nale y przy pomocy
płaskiego rubokr ta obróci oba zamki o 180° w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Drzwi s odblokowane i mo na je swobodnie otwiera na zawiasach.
Zamkni cie drzwi nast puje w kolejno ci odwrotnej.

Rysunek 2.1
Dost p do przedziałów niskiego napi cia

Zamki górnych drzwi
przedziału niskiego
napi cia

Zamki dolnych drzwi
przedziału niskiego
napi cia

Sposób otwarcia panelu niskiego napi cia przedstawiono przy opisie dost pu
do szyn zasilaj cych, na stronie 2-5. Panel ten znajduje si za drzwiami
przedziału niskiego napi cia.
UWAGA: Za umocowanym na zawiasach panelem niskiego
napi cia znajduj si elementy redniego napi cia. Przed
otwarciem panelu nale y wcze niej zablokowa zasilanie.
Odpowiednia procedura została przedstawiona na stronie 3-3.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn powa nych
oparze , wypadków lub mierci.
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Instalacja

Otwieranie drzwi
(ci g dalszy)

UWAGA: Przed przyst pieniem do prac serwisowych nale y
wcze niej odł czy i zablokowa zasilanie. Odpowiednia
procedura została przedstawiona na stronie 3-3.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn powa nych
oparze , wypadków lub mierci.

Otwieranie drzwi przedziałów redniego napi cia
Drzwi przedziałów redniego napi cia oznaczono na Rysunku 2.2 symbolem
MV.
Rysunek 2.2
Dost p do przedziałów redniego napi cia

ruby blokuj ce górne drzwi
przedziału redniego napi cia
D wignia odł cznika
izolacyjnego

ruby blokuj ce dolne drzwi
przedziału redniego napi cia

Wa ne: Ka de z drzwi przedziałów redniego napi cia posiadaj swoj
d wigni odł cznika izolacyjnego oraz blokady bezpiecze stwa. Sekcje górna
i dolna oddzielone s przegrod izolacyjn .
1)
2)
3)
4)

Nale y otworzy stycznik. W tym celu nale y nacisn przycisk STOP
na szafie lub w miejscu sterowania zdalnego.
Odł czy odł cznik izolacyjny ustawiaj c d wigni odł cznika w pozycji
OFF.
Odkr ci ruby blokuj ce drzwi przedziału redniego napi cia. Drzwi s
odblokowane i mo na je swobodnie otwiera na zawiasach.
Zamkni cie drzwi nast puje w kolejno ci odwrotnej.

Wa ne: Przy zamykaniu, przed domkni ciem drzwi przedziałów redniego
napi cia nale y si upewni czy ruby blokuj ce s na wła ciwych miejscach.
Nie nale y nadmiernie dokr ca rub. Je eli drzwi nie zostan pewnie
przytwierdzone, nie b dzie mo liwe przeł czenie d wigni odł cznika w
pozycj ON i zał czenie odł cznika.
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Instalacja

Mocowanie

2-3

Szaf nale y ustawi w miejscu instalacji. Mocowa do podło a za pomoc
rub M12 (1/2”). Lokalizacja otworów monta owych przedstawiona jest na
Rysunku 2.3.
Wa ne: Je eli szafa umocowana jest w sposób trwały, zgodnie z krajowymi
normami oraz z uwzgl dnieniem informacji przedstawionych na Rysunku 2.3,
w strefach sejsmicznych 1, 2, 3 oraz 4 nie wyst pi jej przewrócenie ani
przesuni cie. Kwalifikacja sejsmiczna nie oznacza jednak, e po wyst pieniu
wstrz sów sejsmicznych urz dzenie b dzie funkcjonowa prawidłowo.
Rysunek 2.3
Rzut podłogi szafy
Rzut podłogi

Przód
Otwory monta owe dla rub mocuj cych
M12 (1/2”)
Niedemontowalne kanały 25,4mm x
76,2mm (1in. x 3in.)
Wszystkie wymiary w calach (milimetrach)
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Instalacja

Ł czenie sekcji

Uwaga: Komplet elementów ł cz cych mo na znale
transportowej.
1)
2)

3)
4)

5)

z przodu palety

Ustawi lew sekcj na poziomej powierzchni i umocowa do podło a za
pomoc rub M12 (1/2”) (patrz mocowanie, strona 2-3).
Przy ł czeniu sekcji w wykonaniu NEMA/EEMAC Type 12, wzdłu
obwodu jednej z ł czonych cian nale y nanie ci gł lini silikonu
uszczelniaj cego o szeroko ci 3mm (1/8in.).
Ustawi praw sekcj obok lewej. Upewni si , e podło e jest
wypoziomowane.
Skr ci sekcje ze sob za pomoc rub samogwintuj cych. Ka d ze rub
nale y wkr ca przez otwór pasowania (0.281”) do odpowiadaj cego mu
otworu prowadz cego (0.219”). W celu uzyskania dost pu do przednich
otworów prowadz cych lewej sekcji nale y otworzy drzwi przedziałów
redniego napi cia. W celu uzyskania dost pu do tylnych otworów
prowadz cych nale y usun tylne pokrywy szafy. Je eli doj cie z tyłu
jest niemo liwe, patrz opis dost pu do szyn zasilaj cych z przodu, strona
2-6.
Za pomoc rub M12 (1/2”) umocowa praw sekcj do podło a (patrz
mocowanie, strona 2-3).

Rysunek 2.4
Ł czenie sekcji
Boczne pokrywy szyn

Przód

Przód
Otwory pasowania (0.281) – 3 szt.
Otwory prowadz ce (0.219) – 5 szt.
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(Wszystkie wymiary w calach)

Otwory prowadz ce (0.219) – 3 szt.
Otwory pasowania (0.281) – 5 szt.

Instalacja

Dost p do
szyn zasilaj cych

2-5

UWAGA: Procedura wi e si z kontaktem z elementami
redniego napi cia. Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia
pr dem elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y
odł czy i zabezpieczy zasilanie. (Patrz procedura
odł czania i blokowania zasilania, strona 3-3). Za pomoc
dr ka wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy
wszystkie obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej
uwagi mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków
lub mierci.

Dost p z tyłu
1)

Odkr ci samogwintuj ce ruby z tylnej pokrywy szyn.

2)

Zdj

tyln pokryw szyn.

Rysunek 2.5
Dost p do szyn zasilaj cych z tyłu i z boku szafy

rodkowa tylna pokrywa szyn

Boczna pokrywa szyn

Dost p z boku
Boczne pokrywy szyn znajduj si na obu cianach bocznych szafy.
1)

Odkr ci samogwintuj ce ruby z odpowiedniej bocznej pokrywy szyn.

2)

Zdj

boczn pokryw szyn.
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Dost p do
szyn zasilaj cych
(ci g dalszy)

Dost p z przodu w przypadku wyprowadzania kabli
obci enia od góry
UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zabezpieczy zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
1)

Odł czy i zabezpieczy zasilanie (patrz strona 3-3) obu przedziałów
redniego napi cia oraz szyn zasilaj cych.

2)

Wyj osie zawiasów z drzwi przedziałów redniego napi cia i wyj
drzwi.

3)

Otworzy drzwi przedziałów niskiego napi cia (patrz strona 2-1).

4)

Odł czy wtyczk wi zki przewodów steruj cych z lewej strony u dołu
ka dego ze styczników.

5)

Wykr ci dwie samogwintuj ce ruby z pionowej listwy rodkowej.

6)

Wyj pionow listw
napi cia.

rodkow , a nast pnie otworzy panel niskiego

Rysunek 2.6
Pionowa listwa rodkowa

Nale y wykr ci
samogwintuj ce ruby z
pionowej listwy rodkowej

Wi zka przewodów
steruj cych

7)
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Zdemontowa poliestrowe osłony umieszczone przed przekładnikami
pr dowymi (patrz Rysunek 2-7).

Instalacja

2-7

Rysunek 2.7
Demonta osłony poliestrowej

Przekładniki pr dowe

Wykr ci samogwintuj ce ruby z osłony
poliestrowej

Osłona poliestrowa

8)
9)

Wykr ci ruby z bocznej osłony kanału kablowego i zdj osłon (patrz
Rysunek 2-8).
Wykr ci dwie ruby mocuj ce doln pokryw kanału kablowego i zdj
pokryw (patrz Rysunek 2-8).

Rysunek 2.8
Demonta osłon i pokryw kanału kablowego

Przekładniki pr dowe

Płyta monta owa przekładników pr dowych

Wykr ci

ruby

Pokrywa kanału kablowego

Wykr ci

ruby

Boczna osłona kanału kablowego
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Dost p do
szyn zasilaj cych
(ci g dalszy)

10) Aby uzyska dost p do lewej cz ci szyn zasilaj cych nale y
zlokalizowa dwie osłony szyn umieszczone w tylnej cz ci lewego
przedziału. W ka dej z osłon nale y odkr ci cztery samogwintuj ce
ruby, a nast pnie zdj osłony (patrz Rysunek 2.9).
Rysunek 2.9
Demonta osłon szyn

Odkr ci cztery
samogwintuj ce ruby
w ka dej z osłon

11) Je eli wymagany jest dost p do prawej cz ci szyn zasilaj cych nale y
wymontowa górny stycznik pró niowy (patrz demonta stycznika,
strona 3-6).
12) Wyj

bezpieczniki mocy z odł cznika.

13) Wyj przegrody mi dzyfazowe z zespołu uchwytów bezpiecznikowych.
Wyj cie przegrody nast puje przez jej wysuni cie ze szczeliny
monta owej do góry (patrz Rysunek 2-10).
14) Za pomoc klucza nasadowego 9/16 cala nale y odkr ci szyny stycznika
od zespołu uchwytów bezpiecznikowych.
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Rysunek 2.10
Szyny stycznika (pokazano zespół uchwytów bezpiecznikowych dla
bezpieczników mocowanych na zatrzask)
ruby mocuj ce

Zespół uchwytów
bezpiecznikowych
Przegrody mi dzyfazowe

Szyny stycznika

15) Odł czy poł czenia wtórnej strony transformatora sterowania (CPT control power transformer) i wymontowa płyt monta ow wraz z
transformatorem.
UWAGA: Poniewa transformator sterowania jest ci ki, do
jego bezpiecznego wyj cia mo e by konieczna pomoc
drugiej osoby. Podczas wyjmowania transformatora nale y
zachowa ostro no . Zlekcewa enie tej uwagi mo e by
przyczyn wypadku i/lub uszkodzenia urz dzenia.
16) W celu uzyskania dost pu do prawej cz ci szyn zasilaj cych nale y
odkr ci samogwintuj ce ruby z dolnej, poliestrowej osłony szyn i
wyj osłon (patrz rysunek 2.11).
17) Monta szafy nast puje w kolejno ci odwrotnej. Nale y si upewni , e
wszystkie osłony s z powrotem na miejscu (Rysunki 2.7 oraz 2.9).
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Dost p do
szyn zasilaj cych
(ci g dalszy)

Rysunek 2.11
Dost p do prawej cz

ci szyn zasilaj cych

Odkr ci

ruby samogwintuj ce

UWAGA: Przed zał czeniem zasilania nale y si upewni ,
czy wszystkie osłony zostały powtórnie zało one.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn uszkodzenia
urz dze lub powa nych wypadków.

Dost p z przodu w przypadku wyprowadzania kabli
obci enia od dołu
W przypadku wyprowadzania kabli obci enia od dołu, sposób dost pu do
szyn zasilaj cych jest prawie identyczny jak opisano wcze niej. Nale y
post powa podobnie jak w przypadku wyprowadzania kabli od góry, z t
ró nic , e w dolnej cz ci szafy nale y odkr ci górn pokryw kanału
kablowego wraz z osłon boczn , zamiast dolnych (patrz Rysunek 2.12).

1500-UM055B-PL-P - Wrzesie 2013

Instalacja

Rysunek 2.12
Konfiguracja z wyprowadzeniem kabli obci

2-11

enia od dołu

Boczna osłona kanału kablowego

Pokrywa kanału kablowego

Ł czenie szyn

Szyny zasilaj ce
UWAGA: Procedura wi e si z kontaktem z elementami
redniego napi cia. Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia
pr dem elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y
odł czy i zabezpieczy zasilanie. (Patrz procedura
odł czania i blokowania zasilania, strona 3-3). Za pomoc
dr ka wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy
wszystkie obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej
uwagi mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków
lub mierci.
1)

Zestaw ł czeniowy do ł czenia szyn zasilaj cych oraz szyny ochronnej
PE mo na znale w opakowaniu umieszczonym z przodu palety
transportowej.

Wa ne: Nale y sprawdzi czy numery serii konstrukcyjnych umieszczone na
opakowaniu zestawu ł czeniowego odpowiadaj numerom umieszczonym na
tabliczce znamionowej szafy (patrz szczegóły dotycz ce tabliczki
znamionowej na stronie 1-1).
2)

Sposób dost pu do szyn zasilaj cych przedstawiono na stronie 2-5.

3)

W przypadku szyn 1200A ł czniki przej
sposób przedstawiony na Rysunku 2.13.
65 Nm (48 ft lb).
W przypadku szyn 2000A ł czniki przej
sposób przestawiony na Rysunku 2.14.
65 Nm (48 ft lb).

ciowe nale y montowa w
ruby dokr ca z momentem
ciowe nale y montowa w
ruby dokr ca z momentem
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Ł czenie szyn
(ci g dalszy)

Wa ne: Ł czniki przej ciowe nale y w pierwszej kolejno ci mocowa do
szyn w szafie z lewej strony, patrz c z przodu zestawu.
Wa ne: Ł czniki szyn nale y zawsze instalowa od tylnej strony głównej
szyny zasilaj cej lub ł cznika przej ciowego, patrz c z przodu szaf (patrz
Rysunek 2.12 lub 2.13).
Rysunek 2.13
Sposób ł czenia szyn zasilaj cych 1200A (Widok z przodu szafy)

Wspornik szyn
Główna szyna
zasilaj ca

Ł cznik szyn

Ł cznik
przej ciowy
(Widok z przodu)
Podkładka płaska
Podkładka spr

ysta

Nakr tka sze ciok tna

Rysunek 2.14
Sposób ł czenia szyn zasilaj cych 2000A (Widok z przodu szafy)

Wspornik szyn
Główna szyna
zasilaj ca
Ł cznik szyn

Ł czniki
przej ciowe
Podkładka płaska
Podkładka spr

ysta

Nakr tka sze ciok tna
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UWAGA: Przed zał czeniem zasilania nale y si upewni ,
czy wszystkie osłony zostały powtórnie zało one.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn uszkodzenia
urz dze lub powa nych wypadków.

Ł czenie izolowanych szyn zasilaj cych
Je eli szafa wyposa ona jest w izolowane szyny zasilaj ce, nale y stosowa
izolowane elementy ł cz ce, izolowane osłony oraz ta m izolacyjn . Patrz
instrukcje instalacji zał czone do zestawu szafowego.

Szyna ochronna PE
1)

Prawidłowy sposób ł czenia szyny ochronnej PE przedstawiono na
Rysunku 2.14.

2)

ruby ł cz ce nale y dokr ca z momentem Nm ± 1Nm (6 ft. lb. ± 1
ft.lb.).
Sprawdzi pewno wszystkich poł cze i zało y wszystkie osłony i
przegrody.

3)

Rysunek 2.15
Sposób ł czenia szyny ochronnej PE (widok z przodu)

Nakr tka sze ciok tna
Podkładka spr

ysta

Podkładka płaska

Ł cznik przej ciowy
szyny PE

Główna szyna
ochronna PE

Wspornik szyny
ochronnej PE

UWAGA: Przed zał czeniem zasilania nale y si upewni ,
czy wszystkie osłony zostały powtórnie zało one.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn uszkodzenia
urz dze lub powa nych wypadków.
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Podł czenie kabla
zasilaj cego

UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie. (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
Kable zasilaj ce podł czane s do szyn zasilaj cych ostatniej sekcji z lewej
strony.
Wa ne: Przekrój ył kabla nie powinien przekracza 1x375mm2 (1x750
MCM) lub 2x250mm2 (2x500MCM) na faz . Dla kabli o wi kszych
przekrojach konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu zasilaj cego.
1)

W celu uzyskania dost pu do szyn zasilaj cych nale y zdj tyln lub
boczn pokryw szyn. Je eli dost p z tyłu jest niemo liwy, patrz sposoby
dost pu do szyn zasilaj cych przedstawione na stronie 2-5.

2)

Podł czy przewody fazowe kabla zasilaj cego do szyn. Dokr ci z
zalecanym momentem (patrz strona 3-1).

Rysunek 2.16
Podł czenie kabla zasilaj cego

Ko cówki przewodów fazowych

Zacisk szyny ochronnej PE

Wa ne: W przypadku konieczno ci instalacji kabla zasilaj cego od przodu,
podł czenie kabla zasilaj cego nale y wykona przed instalacj kabli
obci enia.
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3)

Podł czy przewód ochronny PE do zacisku szyny ochronnej PE.

4)

Podł czy wszystkie przewody steruj ce do listew zaciskowych panelu
sterowania w przedziale niskiego napi cia. Patrz schemat poł cze .
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Podł czenie kabli
obci enia

2-15

UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie. (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
Wa ne: Przekładniki pr dowe mog by zorientowane w sposób
uwzgl dniaj cy wyprowadzanie kabla od góry lub od dołu. Nale y
post powa zgodnie z wła ciw dla posiadanej konfiguracji procedur .
Wa ne: Przekrój ył kabla nie powinien przekracza 1x250mm2
(1x500MCM) lub 2x175mm2 (2x350MCM) na faz .
1)

Odł czy i zabezpieczy zasilanie (patrz strona 3-3).

2)

Otworzy panel niskiego napi cia. W tym celu nale y wykona kroki od
2 do 6 procedury dost pu do szyn zasilaj cych z przodu (patrz strona 26).

3)

W przypadku wyprowadzania kabli obci enia od góry nale y zdj
górn pokryw kanału kablowego, a w przypadku wyprowadzana kabli
obci enia od dołu nale y zdj jedn z pokryw dolnych (patrz Rysunek
2.17).

Rysunek 2.17
Dost p do przepustów kablowych dla kabli obci enia (Wykonanie z
wyprowadzeniem kabli od góry) (Dla czytelno ci pomini to niektóre
elementy)

W celu uzyskania dost pu do przepustu kablowego
dla kabli obci enia wychodz cych z dolnej sekcji
nale y zdj pokryw

Płyta monta owa przekładników pr dowych

Kable obci

4)

enia nale y podł czy do
przekładników pr dowych

Zdj odpowiedni pokryw kanału kablowego – górn lub doln (patrz
Rysunek 2.18 lub 2.19).
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Podł czenie kabli
obci enia
(ci g dalszy)

Wyprowadzenie kabli obci
5)

enia od góry

W pierwszej kolejno ci nale y uło y kable obci enia dla dolnej sekcji.
Kable nale y wprowadzi do szafy przez odpowiedni przepust (patrz
Rysunek 2.18), a nast pnie prowadzi za płyt monta ow
przekładników pr dowych do dolnej sekcji.

Rysunek 2.18
Przepusty kablowe dla kabli obci

enia (wyj cie od góry)

Góra szafy
Przepust kablowy dla kabli
z górnej sekcji

Przepust kablowy dla kabli z
górnej sekcji

Zacisk uziemiaj cy

6)

Przez odpowiedni przepust (patrz Rysunek 2.17) nale y wprowadzi do
szafy kable dla sekcji górnej.

7)

Podł czy kable do przekładników pr dowych i dokr ci z momentem 65
Nm (48Ft lb).

8)

Podł czy ekrany kabli do zacisku szyny ochronnej PE.

9)

Powtórnie zainstalowa pokrywy kanałów kablowych i zmontowa szaf .
UWAGA: Przed zał czeniem zasilania nale y si upewni ,
czy wszystkie osłony zostały powtórnie zało one.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn uszkodzenia
urz dze lub powa nych wypadków.
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Wyprowadzenie kabli obci
5)

2-17

enia od dołu

W pierwszej kolejno ci nale y uło y kable obci enia dla górnej sekcji.
Kable nale y wprowadzi do szafy przez odpowiedni przepust (patrz
Rysunek 2.19), a nast pnie prowadzi za płyt monta ow
przekładników pr dowych do górnej sekcji.

Rysunek 2.19
Przepusty kablowe dla kabli obci

enia (wyj cie od dołu)

Przepust kablowy dla kabli z
górnej sekcji

Przepust kablowy dla kabli z
dolnej sekcji

Spód szafy

6)

Przez odpowiedni przepust (patrz Rysunek 2.18) nale y wprowadzi do
szafy kable dla sekcji dolnej.

7)

Podł czy kable do przekładników pr dowych i dokr ci z momentem 65
Nm (48Ft lb).

8)

Podł czy ekrany kabli do zacisku szyny ochronnej PE.

9)

Powtórnie zainstalowa pokrywy kanałów kablowych i zmontowa szaf .
UWAGA: Przed zał czeniem zasilania nale y si upewni ,
czy wszystkie osłony zostały powtórnie zało one.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn uszkodzenia
urz dze lub powa nych wypadków.
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Kontrola stanu izolacji

Urz dzenia elektryczne redniego napi cia wymagaj sprawdzenia stanu
izolacji przed podaniem zasilania. Nale y si w tym celu posłu y testerem
wysokonapi ciowym AC lub przyrz dem do kontroli stanu izolacji. W
przypadku zastosowania przyrz du do kontroli stanu izolacji, zalecane
napi cie pomiarowe wynosi 5000V.
UWAGA: Podczas realizacji testów wysokonapi ciowych
zalecane jest zachowanie ostro no ci. Zlekcewa enie tej
uwagi mo e by przyczyn pora enia pr dem elektrycznym, a
w konsekwencji powa nych oparze , wypadków lub mierci.
UWAGA: Przed realizacj testu wysokonapi ciowego nale y
odł czy (o ile wyst puj ) kondensatory do kompensacji
mocy biernej. Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn
wypadków lub uszkodzenia urz dze . Informacje dotycz ce
sposobów rozładowania energii zgromadzonej w
kondensatorach kompensacyjnych zamieszczono przy opisie
procedury odł czania zasilania, na stronie 3-3.

UWAGA: Z uchwytów bezpiecznikowych stycznika nale y
wyj bezpieczniki zabezpieczaj ce transformator napi cia
obwodów sterowania i/lub transformator. Zlekcewa enie tego
ostrze enia mo e by przyczyn uszkodzenia urz dzenia
podczas testu wysokonapi ciowego.
Stan izolacji mo e by mierzony zarówno pomi dzy fazami, jak te pomi dzy
ka d z faz i ziemi . Zalecana warto napi cia pomiarowego dla testu
wysokonapi ciowego wynosi 2 x VLL, gdzie VLL jest znamionowym
napi ciem mi dzyfazowym systemu. Pr d upływno ci musi by mniejszy od
20mA. Wyniki nale y zanotowa w celu porównania z wynikami testów
przeprowadzanych w przyszło ci.
W przypadku korzystania z przyrz du do kontroli stanu izolacji, przy
odł czonej linii zasilaj cej i odł czonym silniku powinien on wskazywa co
najmniej 50000MΩ. Przy przył czonym silniku wskazywana warto
powinna wynosi 5000MΩ lub wi cej (mierzone pomi dzy faz , a ziemi ).

Uruchomienie

Kontrola stycznika
Informacje dotycz ce kontroli stycznika przed podaniem zasilania, kontroli
upływno ci komór pró niowych oraz rezystancji izolacji przedstawiono w
rozdziale 2 publikacji 1502-UM050C-PL-P (Stycznik redniego napi cia;
Typ 1502 • 400A; Instrukcja obsługi).
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Wst pne czynno ci kontrolne
Nale y sprawdzi czy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parametry znamionowe stycznika odpowiadaj podł czonemu
obci eniu;
napi cie sterowania posiada prawidłow warto ;
ustawienia przeka ników zabezpieczaj cych s prawidłowe;
elementy grzejne (o ile s ) przeka nika przeci eniowego s pewne i
nieuszkodzone;
urz dzenia s prawidłowo uziemione;
zewn trzne zasilanie i poł czenia sterowania odpowiadaj schematom
elektrycznym;
wszystkie elementy konstrukcyjne s ponownie prawidłowo zmontowane
i dokr cone z wymaganym momentem
(patrz strona 3-1);
wszystkie osłony s umieszczone na wła ciwych miejscach;
wszystkie bezpieczniki s wła ciwej klasy, wła ciwego typu i
odpowiedniej warto ci;
blokady mechaniczne i odł cznik izolacyjny działaj prawidłowo;
wszystkie ewentualne mikroprocesorowe przeka niki zabezpieczaj ce s
zaprogramowane;
wn trze szafy jest wolne od zanieczyszcze , narz dzi lub obcych
elementów metalowych czy lu nych rub. W razie potrzeby nale y
odkurzy ;
s wszystkie u ywane narz dzia. Je eli jakiego narz dzia nie mo na
znale , nie nale y zał cza zasilania szafy.

Kontrola działania stycznika
1)

Podł czy odpowiednie zasilanie (120 lub 230VAC) do gniazda
testowego w panelu sterowania. Ustawi przeł cznik wyboru trybu pracy
w pozycj TEST.
UWAGA: W niektórych konfiguracjach obwodu sterowania,
aby zamkn stycznik w trybie testu niezb dne jest
wykonanie mostków. Nie nale y mostkowa adnych styków
pomocniczych odł czników izolacyjnych (lokalizacja styków
na stronie 2-20, Rysunek 2.20). Mostkowanie tych styków
mo e by przyczyn wypadków lub uszkodzenia urz dzenia.

2)

Nale y kilkakrotnie, elektrycznie zał cza i wył cza stycznik. Nale y
przy tym sprawdzi czy zwora elektromagnesu przylega całkowicie do
rdzeni magnetycznych.

3)

Przeł czy przeł cznik wyboru trybu pracy w pozycj OFF i odł czy
napi cie z gniazda testowego.

4)

Usun niepo dane cz ci z okolicy rdzeni magnetycznych. Po
zał czeniu, do cewki s bowiem przyci gane metalowe elementy. Mog
one uniemo liwia prawidłowe zamykanie stycznika.
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Termiczne
zabezpieczenie
przeci eniowe

Bezpieczniki transformatora
napi cia sterowania

Bezpieczniki mocy

Blokada drzwiowa

Odł cznik izolacyjny (IS)

Szyna ochronna PE

Szyny zasilaj ce
2400V – 6900V, 3-fazy, 50/60Hz

Listwa zaciskowa u ytkownika
CTB

Przy podł czaniu urz dze zewn trznych usun zwor .
Urz dzenie zewn trzne.
Aparaty montowane na drzwiach przedziału niskiego napi cia.
Numer „IEEE” urz dzenia zabezpieczaj cego.
Warystor (Metal Oxide Varistor)
Poł czenia u ytkownika.

Dodatkowe styki pomocnicze

Prostownik
REC/MOV

Gniazdo testowe (TS)

Przeka nik steruj cy
stycznika (CR1)

Prrzeka nik odł czaj cy cewk
zamykania po zał czeniu (CR2)

CC – CEWKA ZAMYKANIA
HC – CEWKA PODTRZYMANIA

(M) STYCZNIKK GŁÓWNY
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Rysunek 2.20
Typowy schemat poł cze – układ ze stycznikiem z podtrz. elektrycznym

Rozdział 3
Konserwacja
Wa ne: Nale y ustali harmonogram przeprowadzania konserwacji i
kontroli. Zaleca si przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz w roku
lub po ka dych 20.000 cykli ł czeniowych (w zale no ci co nast pi
wcze niej). Ekstremalne warunki pracy mog powodowa konieczno
cz stszych przegl dów.

Wymagane narz dzia

Wa ne: Niektóre elementy urz dzenia wykonane s w angielskich
jednostkach miar. W celu prawidłowej realizacji procedur konserwacyjnych
Rockwell Automation zaleca posługiwanie si odpowiednimi narz dziami.
Je eli takie narz dzia nie s dost pne nale y si zwróci do lokalnego biura
Rockwell Automation.
•

klucz dynamometryczny: 0-65 Nm (0-48 ft lb)

•

klucze nasadowe: 3/8”, 7/16”, 9/16”

•

klucz grzechotkowy wraz z przedłu k

•

klucze: 7/16”, ½”, 9/16”

•

szczelinomierze: 1.3mm (0.050 in.); 2mm (0.080 in.); 0.5mm (0.020 in.)

•
•

Zalecane warto ci
momentów dokr cania

rubokr t płaski
smar Nyogel 759G, Rockwell-Automation nr. kat. 80158-357-51

Podczas ponownego monta u elementów składowych lub ponownego
monta u szafy nale y zachowa nast puj ce momenty dokr cania rub:

ruby ¼”

8 Nm (6 ft lb)

ruby 5/16”

15 Nm (12 ft lb)

ruby 3/8”

27 Nm (20 ft lb)

ruby ½”

65 Nm (48 ft lb)
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Konserwacja

Obej cie blokady
drzwiowej

UWAGA: Mechanizm blokady drzwiowej słu y do
zabezpieczenia przed dost pem do przedziałów redniego
napi cia przy zał czonym zasilaniu. Podczas pracy nie nale y
w aden sposób omija działania tej blokady. Przed
przyst pieniem do jakichkolwiek regulacji wymagaj cych
ustawienia dzwigni odł cznika izolacyjnego w pozycji
zał czonej (ON) nale y wcze niej odł czy i zablokowa
zasilanie szafy (patrz procedura odł czania zasilania, strona 33). Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn pora enia
pr dem elektrycznym, a w konsekwencji powa nych oparze ,
wypadków lub mierci.
Niektóre z przedstawionych dalej czynno ci konserwacyjnych wymagaj
ustawienia d wigni odł cznika izolacyjnego w pozycji zamkni tej (ON) przy
otwartych drzwiach przedziału redniego napi cia. Przed takim ustawieniem
d wigni odł cznika zabezpiecza blokada bezpiecze stwa.
•
•

W celu obej cia tej blokady nale y przy u yciu rubokr ta lub innego
narz dzia nacisn d wigni blokady zlokalizowan przy d wigni
odł cznika.
Utrzyma nacisk d wigni blokady podczas zmiany poło enia d wigni
odł cznika w pozycj zamkni t (ON).

Rysunek 3.1
D wignia blokady drzwi

D wignia
blokady drzwi
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Procedura
odł czania zasilania

3-3

UWAGA: Przed przyst pieniem do jakichkolwiek prac
serwisowych nale y zawsze odł czy zasilanie.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn powa nych
oparze , wypadków lub mierci.

UWAGA: Przedstawiona ni ej procedura wymaga ustawienia
d wigni odł cznika izolacyjnego w pozycji zamkni tej (ON).
Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed przyst pieniem do prac serwisowych
nale y odł czy i zablokowa zewn trzne zasilanie. Brak
zablokowania zewn trznego zasilania mo e by przyczyn
pojawienia si napi cia w przedziałach siłowych przy
ustawieniu odł cznika w pozycji zamkni tej (ON). Rockwell
Automation nie ponosi odpowiedzialno ci za wypadki b d ce
skutkiem przyst pienia do prac bez uprzedniego wykonania
poni szych czynno ci zapewniaj cych bezpiecze stwo.
1)

Odł czy i zablokowa wszystkie ródła zasilania szafy.

2)

Ustawi d wigni odł cznika izolacyjnego w pozycji otwartej (OFF).

3)

Je eli system wyposa ony jest w kondensatory słu ce do kompensacji
mocy biernej, przed przyst pieniem do prac w przedziałach siłowych
konieczne jest rozładowanie zmagazynowanej w kondensatorach energii.
Nale y w tym celu odczeka co najmniej pi minut lub rozładowa
kondensatory w nast puj cy sposób:
a) Sprawdzi czy d wignia odł cznika jest w pozycji otwartej (OFF).
b) Otworzy drzwi przedziału niskiego napi cia.
c) Podł czy odpowiednie zasilanie (120 lub 230VAC) do gniazda
zasilania testowego, jak pokazano na schemacie sterowania.
d) Ustawi przeł cznik trybu pracy w pozycji TEST.

Rysunek 3.2
Panel sterowania

Gniazdo zasilania pomocniczego (gniazdo testowe)
Przeł cznik trybu pracy
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Procedura
odł czania zasilania
(ci g dalszy)

e)
f)
g)

Zał czy stycznik elektrycznie przez naci ni cie przycisku START
w szafie lub w miejscu sterowania zdalnego.
Wył czy stycznik i przeł czy przeł cznik trybu pracy w pozycj
NORMAL. Odł czy zewn trzne zasilanie.
Procedura odł czania zasilania jest zako czona.

4)

Otworzy drzwi przedziału redniego napi cia.

5)

Nale y wzrokowo sprawdzi czy no e odł cznika s pewnie osadzone w
uziemnikach poł czonych z szyn ochronn PE odł cznika (patrz
Rysunek 3.3).

Rysunek 3.3
Kontrola otwarcia odł cznika
Szyna ochronna PE
odł cznika

Styki ruchome odł cznika musz
by pewnie osadzone w
zaczepach szyny ochronnej PE
(sprawdzi w ka dej fazie)

Uziemniki odł cznika musz
by zamkni te
(sprawdzi w ka dej fazie)

6)

Za pomoc dr ka wska nikowego lub odpowiedniego urz dzenia do
pomiaru napi cia nale y sprawdzi czy stycznik jest w stanie
beznapi ciowym zarówno od strony zasilania jak i od strony obci enia
(patrz Rysunek 3.4).
a) Sprawdzi napi cie strony zasilania na zaciskach u góry komór
pró niowych.
b) Sprawdzi napi cie strony obci enia na zaciskach u dołu komór
pró niowych.
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Rysunek 3.4
Miejsca kontroli napi cia na styczniku
Miejsca kontroli
napi cia zasilania

Miejsca kontroli
napi cia obci enia

7)

Wykona przedstawion na stronie 3-2 procedur obej cia blokady
drzwi, a nast pnie przeł czy d wigni odł cznika izolacyjnego w
pozycj zamkni t (ON).

8)

Za pomoc dr ka wska nikowego lub odpowiedniego urz dzenia do
pomiaru napi cia nale y sprawdzi czy no e odł cznika s w stanie
beznapi ciowym (patrz Rysunek 3.5).

Rysunek 3.5
Miejsca kontroli napi cia na odł czniku

Styki odł cznika musz
w pełni obejmowa
nieruchome styki
zasilania

Miejsca kontroli napi cia
obci enia

9)

Po sprawdzeniu, e wszystkie obwody siłowe s wolne od napi cia
nale y z powrotem przeł czy d wigni odł cznika izolacyjnego w
pozycj otwart (OFF). Prowadzenie prac serwisowych jest teraz
bezpieczne.
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Wymiana
bezpieczników

UWAGA: Przy szafach typu 1500 mog pracowa tylko
osoby przeszkolone i zapoznane z t seri urz dze . W
ka dym przypadku nale y zachowywa odpowiednie rodki i
procedury ochronne.

Rysunek 3.6
Bezpieczniki mocy redniego napi cia
Bezpieczniki przykr cane

Bezpiecznik
mocowany na zatrzask
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Przyrz d do wyjmowania
bezpieczników
mocowanych na zatrzask
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UWAGA: Prowadzenie serwisu przemysłowych urz dze
sterowania przy wł czonym zasilaniu mo e by
niebezpieczne. Pora enie elektryczne , oparzenie lub
niezamierzone uruchomienie sterowanych urz dze mo e by
przyczyn wypadku lub mierci. Niebezpieczne napi cia
mog wyst powa w szafie nawet przy wył czonym
wył czniku głównym. Zalecane jest odł czenie i
zablokowanie ródeł zasilania oraz sprawdzenie rozładowania
energii zmagazynowanej w kondensatorach. W razie potrzeby
prowadzenia pracy w s siedztwie urz dze pod napi ciem
nale y zachowa zasady bezpiecze stwa NFTA 70E
(Wymagania bezpiecze stwa elektrycznego w miejscach
pracy).

UWAGA: Aby unikn pora enia pr dem elektrycznym,
przed rozpocz ciem pracy nale y si upewni , e odł czono
zasilanie, zało ono stosowne blokady i tabliczki
ostrzegawcze. Za pomoc wska nika wysokiego napi cia lub
odpowiednich mierników nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn wypadków lub mierci.

Uwaga: Bezpieczniki główne posiadaj z jednej strony wska nik zadziałania
w postaci wyskakuj cego kołka. W przypadku przepalenia bezpiecznika,
wska nik znajdzie si w pozycji wysuni tej. Bezpiecznik powinien by
zorientowany w swoich gniazdach w taki sposób, aby wska nik zadziałania
znajdował si u góry.

UWAGA: Bezpieczniki mog pozostawa gor ce nawet przez
godzin od zako czenia pracy. Przed wyj ciem
bezpieczników nale y sprawdzi ich temperatur i w razie
potrzeby zaopatrzy si w termoizolacyjn ochron r k.
Zlekcewa enie tej uwagi mo e by przyczyn oparze .
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Wymiana BEZPIECZNIKÓW PRZYK CANYCH
Wymagane narz dzia: klucz grzechotkowy 3/8”, przedłu ka 2”, przedłu ka
6”, przedłu ka 12”, klucz nasadowy ½”, klucz dynamometryczny 3/8”.
Uwaga: Rodzaj potrzebnej przedłu ki zale y od konfiguracji bezpieczników.
Od układu bezpieczników zale y te rozmiar zainstalowanych przegród
mi dzyfazowych. Aby uzyska lepszy dost p do nakr tek mocuj cych
bezpieczniki, dolne przegrody mo na usun .
1.

Z gwintowanych bolców nale y odkr ci dwie dolne nakr tki mocuj ce,
wyj podkładki blokuj ce oraz podkładki płaskie.

2.

Z gwintowanych bolców nale y odkr ci dwie górne nakr tki mocuj ce,
wyj podkładki blokuj ce oraz podkładki płaskie, a nast pnie zdj
bezpiecznik z bolców.

3.

Nasun nowy bezpiecznik na cztery bolce mocuj ce, przytrzyma
bezpiecznik na miejscu i zało y dwie górne podkładki płaskie,
podkładki blokuj ce i nakr tki. Dokr ci nakr tki z momentem 12 ft.-lbs.

4.

Zało y dwie dolne podkładki płaskie, podkładki blokuj ce i nakr tki.
Dokr ci nakr tki z momentem 12 ft.-lbs.

5.

Je eli przegrody mi dzyfazowe były wcze niej wyjmowane nale y si
upewni , e zostały prawidłowo zainstalowane powtórnie.

Wymiana BEZPIECZNIKÓW MOCOWANYCH NA ZATRZASK
Wymagane narz dzia: przyrz d do wyjmowania bezpieczników
mocowanych na zatrzask, nr. kat. 80144-491-02 (opcjonalnie).
Uwaga: Aby ułatwi wymian bezpieczników, przegrody mi dzyfazowe
umieszczone u dołu bezpieczników mo na usun .
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1.

Umie ci gniazdo przyrz du do wyjmowania bezpieczników nad
bezpiecznikiem.

2.

Poci gn przyrz d szybkim ruchem, wyci gaj c górn cz
bezpiecznika z uchwytu bezpiecznikowego.

3.

Odło y przyrz d na bok.

4.

Wyj doln cz
bezpiecznika przez jednoczesne poci gni cie do góry
i lekki obrót wokół osi.

5.

Aby zainstalowa nowy bezpiecznik nale y go umie ci pomi dzy
uchwytami bezpiecznikowymi.

Konserwacja

6.

Nale y si upewni czy rozszerzenia oku bezpiecznika s wła ciwie
uło one wzgl dem uchwytów bezpiecznikowych.

7.

Zdecydowanym ruchem wcisn
bezpiecznikowy.

doln cz

bezpiecznika w uchwyt

8.

Zdecydowanym ruchem wcisn
bezpiecznikowy.

górn cz

bezpiecznika w uchwyt

3-9

9. Chwyci bezpiecznik obydwoma r kami w rodkowej cz ci i u ywaj c
niewielkiej siły do tyłu i do przodu upewni si , e bezpiecznik jest
prawidłowo osadzony w uchwytach.
10. Nale y powtórnie sprawdzi czy rozszerzenia oku bezpiecznika z obu
stron nie stykaj si z uchwytami bezpiecznikowymi.
11. Je eli przegrody mi dzyfazowe były wcze niej wyjmowane nale y si
upewni , e zostały prawidłowo zainstalowane powtórnie.
Rysunek 3.7
Bezpiecznik redniego napi cia mocowany na zatrzask

Wska nik przepalenia
bezpiecznika
(widoczny w stanie
zadziałania)

Rozszerzenia oku
bezpiecznika

Konserwacja stycznika

Informacje dotycz ce konserwacji stycznika zamieszczono w publikacji
1502-UM050C-PL-P (Stycznik redniego napi cia; Typ 1502 • 400A;
Instrukcja obsługi).
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Demonta stycznika

UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
1)

Odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3).

2)

Odł czy wtyk wi zki przewodów steruj cych z gniazda znajduj cego
si u dołu z lewej strony stycznika (patrz Rysunek 3.8).

3)

Wyj umieszczone u góry stycznika bezpieczniki zabezpieczaj ce
pierwotn stron transformatora napi cia obwodów sterowania.

4)

Odł czy doprowadzenia pierwotnej strony transformatora napi cia
obwodów sterowania z zacisków bezpieczników umieszczonych u góry
stycznika.

5)

Za pomoc klucza nasadowego 9/16” nale y z tyłu stycznika odł czy
kable siłowe i szyny zasilaj ce.

Rysunek 3.8
Demonta stycznika
Pr t blokuj cy stycznika

Wtyk sterowania
stycznika

D wignia nap du stycznika
ruby mocuj ce
stycznika
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6)

Odkr ci

rub blokuj c nylonow tulejk w d wigni nap du stycznika.

7)

Wysun pr t blokady stycznika wraz z nylonow tulejk ze szczeliny w
d wigni nap du stycznika (patrz Rysunek 3.9).
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Rysunek 3.9
Demonta stycznika (widok z prawej strony)
Pr t blokuj cy
stycznika

ruba blokuj ca
tulejk nylonow
Tulejka nylonowa

Nakr tka blokuj ca
Wsporniki
ustalaj ce

D wignia nap du
stycznika

8)

W przedniej cz ci podstawy stycznika nale y odkr ci dwie ruby
mocuj ce.

9)

Nieznacznie wysun stycznik do przodu, tak by zsun wsporniki
ustalaj ce umieszczone z tyłu stycznika ze wspornika monta owego
wewn trz szafy.

10) Ostro nie wyj

stycznik z szafy.

UWAGA: Masa stycznika wynosi około 22kg (50lb). W celu
bezpiecznego wyj cia stycznika z szafy i jego transportu
mo e by potrzebna pomoc drugiej osoby. Zlekcewa enie
tego ostrze enia podczas przemieszczania stycznika mo e by
przyczyn uszkodzenia urz dzenia i/lub wypadków.
11) W przypadku wymiany stycznika na nowy nale y przeło y d wigni
nap du do nowego stycznika.
UWAGA: ruba blokuj ca ma krytyczne znaczenie dla
działania odł cznika. Nale y si upewni , e podczas
ponownego monta u ruba ta została z powrotem wkr cona.
12) W celu ponownego monta u stycznika nale y wykona przedstawione
czynno ci w kolejno ci odwrotnej. Nale y si upewni czy ruby
mocuj ce stycznik, kable i szyny s dokr cone z odpowiednim
momentem. Patrz zalecane warto ci momentów dokr cania, strona 3-1.
13) Wykona regulacj blokady stycznika, zgodnie z procedur ze strony 312.
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Regulacja
blokady stycznika

UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
1)

Odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3).

2)

Otworzy drzwi przedziału redniego napi cia. Zlikwidowa działanie
blokady drzwiowej w sposób przedstawiony na stronie 3-2 i ustawi
d wigni odł cznika izolacyjnego w pozycji rodkowej pomi dzy
zał czeniem (ON) i wył czeniem (OFF). Pozostawi d wigni w tej
pozycji do czasu zako czenia regulacji.

3)

Przy otwartym styczniku (pozycja OFF) nale y umie ci szczelinomierz
u grubo ci 1.3mm (0.050cala) w szczelinie pomi dzy d wigni blokady,
a d wigni mechanizmu odł cznika izolacyjnego. Szeroko szczeliny
musi si mie ci w zakresie od 1.1mm do 1.5mm (od 0.045in. do
0.060in.).

4)

W celu zmniejszenia szeroko ci szczeliny nale y wykona kroki 5-7.
W celu zwi kszenia szeroko ci szczeliny nale y wykona kroki 8-10.

Rysunek 3.10
Regulacja d wigni odł cznika

Szczelina
1.1mm do 1.5mm
(0.045in. do 0.060in.)

D wignia mechanizmu
odł cznika

D wignia blokady

D wignia
odł cznika w
pozycji
rodkowej

Wspornik
ograniczaj cy

Pr t blokady stycznika

D wignia nap du stycznika
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Nakr tka blokuj ca
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Zmniejszanie szeroko ci szczeliny
5)

Poluzowa dwie ruby mocuj ce wspornik ograniczaj cy i przesun
wspornik w stron d wigni blokady.

6)

W celu zmniejszenia szeroko ci szczeliny nale y przy szczelinomierzu
umieszczonym w szczelinie przesun d wigni blokady i wspornik
ograniczaj cy w stron d wigni mechanizmu odł cznika. Dokr ci ruby
mocuj ce wspornik.

7)

Dokr ci nakr tk blokuj c pr t blokady stycznia w taki sposób, by
ciasno przylegała do d wigni nap dowej stycznika. Nie nale y
nadmiernie dokr ca nakr tki, poniewa spowoduje to przesuni cie
d wigni blokady i zmniejszenie szeroko ci szczeliny.
Przej do punktu 11

Zwi kszanie szeroko ci szczeliny
8)

Poluzowa dwie ruby mocuj ce wspornik ograniczaj cy i odsun
wspornik od d wigni blokady.

9)

Poluzowa nakr tk blokuj c pr t blokady do momentu osi gni cia
danej szeroko ci szczeliny.

10) Dosun
11)

wspornik ograniczaj cy do d wigni blokady i dokr ci

ruby.

ruby wspornika ograniczaj cego nale y posmarowa klejem Loctite 290
(lub odpowiednikiem) i dokr ci z momentem 8Nm (6 ft.-lb.).

12) Przesun

d wigni odł cznika w pozycj zał czon (ON).

13) Zamkn stycznik r cznie przez przekr cenie kleszczami d wigni
nap dowej stycznika w taki sposób, by zwora elektromagnesu przylegała
do rdzeni magnetycznych (patrz rysunek 3.11). Sprawdzi , czy d wignia
blokady zachodzi na d wigni mechanizmu odł cznika minimum 3mm
(0.125in.) (patrz Rysunek 3.12).
Rysunek 3.11
R czne zamykanie stycznika
(dla czytelno ci rysunku niektóre elementy pomini to)

Zwora elektromagnesu
Rdze magnetyczny
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Regulacja
blokady stycznika

Rysunek 3.12
Poło enie elementów mechanizmu przy zamkni tym styczniku

Zakładka min.
3mm (0.125in)

D wignia mechanizmu
odł cznika

D wignia blokady

14) Otworzy stycznik. Sprawdzi , czy d wignia blokady i pr t blokuj cy
poruszaj si swobodnie oraz czy spr yny powrotne spowodowały
powrót elementów do pozycji pocz tkowej.

Kontrola i smarowanie
mechanizmu odł cznika
izolacyjnego
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UWAGA: W celu unikni cia niebezpiecze stwa pora enia
pr dem elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y
odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc
dr ka wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy
wszystkie obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej
uwagi mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków
lub mierci.
1)

Odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3).

2)

Otworzy drzwi przedziału redniego napi cia.

3)

Sprawdzi stan oznaczonych na Rysunku 3.13 sworzni i zawleczek.
Wymieni wszystkie zu yte elementy.

4)

W przypadku konieczno ci wymiany d wigni mechanizmu odł cznika
izolacyjnego lub d wigni blokady, przed instalacj nowych elementów
nale y posmarowa osie przegubów smarem Dow Corning 55 O-ring
(Rockwell Automation, Nr kat. RU-8216 lub odpowiednik), patrz
Rysunek 3.13.

Konserwacja
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Rysunek 3.13
Miejsca smarowania mechanizmu odł cznika
Ł cznik gwintowany

Sworznie z zawleczkami

D wignia mechanizmu
odł cznika izolacyjnego

D wignia blokady

Miejsca smarowania
(tylko w przypadku wymiany)

Pr t blokady stycznika

5)

6)

7)

Sprawdzi elementy mocuj ce d wigni mechanizmu odł cznika i pr ta
blokady stycznika (patrz Rysunek 3.13). Dokr ci wszystkie lu ne
elementy.
Sprawdzi stan no y odł cznika izolacyjnego oraz nieruchomych styków
zasilania (patrz Rysunek 3.15). Współpracuj ce ze sob powierzchnie
powinny by czyste i dobrze nawil one.
Usun wszystkie zanieczyszczenia i zeschni ty smar.

Wa ne: Powierzchni nie nale y skroba ani piłowa pilnikiem. Mo e to
spowodowa usuni cie powłoki galwanicznej i nara enie wewn trznych
warstw miedzi na korozj .
8)

No e odł cznika izolacyjnego oraz ich osie obrotu nale y smarowa
smarem Nyogel 759G (patrz Rysunek 3.14).

Wa ne: No e odł cznika izolacyjnego nale y smarowa przynajmniej raz w
roku. Pozwala to na zabezpieczenie przed nadmiernym zu yciem elementów
oraz przegrzaniem styków odł cznika.
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Kontrola i smarowanie
mechanizmu odł cznika
izolacyjnego
(ci g dalszy)

Rysunek 3.14
Miejsca smarowania odł cznika izolacyjnego

Miejsca smarowania
no y odł cznika

Miejsca smarowania
osi obrotu no y
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UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
1)

Odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3).

2)

Sprawdzi prawidłowo uziemienia no y odł cznika izolacyjnego. Przy
ustawieniu d wigni odł cznika w pozycji wył czonej (OFF), no e
odł cznika musz całkowicie obejmowa styki uziemników, a
maksymalna odległo no y od szyny ochronnej PE odł cznika nie mo e
przekracza 1.5mm (0.06in.) (patrz rysunek 3-15). Przy ustawieniu
d wigni odł cznika izolacyjnego w pozycji zał czonej (ON), no e
odł cznika musz całkowicie obejmowa nieruchome styki zasilania.

Rysunek 3.15
Regulacja uziemników odł cznika
Szyna ochronna PE
odł cznika

Maksymalna odległo no a odł cznika od szyny
ochronnej PE przy otwartym odł czniku wynosi
1.5mm (0.06in.)
Nó odł cznika izolacyjnego
Nieruchomy styk zasilania

Styk pomocniczy

Odł cznik izolacyjny (przekrój, widok z prawej strony)

3)

W celu regulacji odległo ci pomi dzy no ami, a szyn ochronn PE
nale y odł czy ł cznik gwintowany od d wigni mechanizmu odł cznika
izolacyjnego. Patrz Rysunek 3.13.

4)

Obracaj c ł cznik gwintowany nale y go odpowiednio skróci lub
wydłu y . Spowoduje to zmian pozycji no y odł cznika izolacyjnego w
stanie zał czenia (ON) i wył czenia (OFF).
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Kontrola i wymiana
styków pomocniczych

UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3).
Sprawdzi styki pomocnicze pod wzgl dem zu ycia, nadpalenia lub
uszkodzenia termicznego. Wymieni wszystkie uszkodzone styki. W
warunkach eksploatacji zgodnych z danymi technicznymi rednia
trwało styków wynosi 20 milionów przeł cze .
W celu zdemontowania styku nale y obróci obydwa elementy blokuj ce
typu D w taki sposób, by ich spłaszczenia znalazły si równolegle do
kraw dzi korpusu styku (patrz Rysunek 3.16).
Wyj styk z podstawy.
Odł czy przewody od zacisków styku pomocniczego.
Monta nale y przeprowadza w kolejno ci odwrotnej.
Nale y si upewni czy styk jest prawidłowo ustawiony w podstawie
(patrz Rysunek 3.16).

Rysunek 3.16
Ustawienie styków pomocniczych

Element blokuj cy
typu D

Prawidłowe ustawienie styków pomocniczych

Bł dne ustawienie styków pomocniczych
Styki nale y zainstalowa w sposób przedstawiony wy ej
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Styki pomocnicze znajduj si z lewej strony odł cznika, nieco poni ej
krzywki przymocowanej do osi odł cznika izolacyjnego. Styki zwierne (NO)
umieszczone s od wewn trznej strony obudowy, a styki rozwierne (NC) od
strony zewn trznej. Styki zwierne i rozwierne s takie same. Odpowiedni stan
styków wymusza krzywka.
Wa ne: W celu uzyskania wła ciwej synchronizacji działania, przed
regulacj styków pomocniczych nale y wykona regulacj uziemników
odł cznika (strona 3-17).

Regulacja styków rozwiernych (normalnie zwartych – NC)
UWAGA: Aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem
elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy nale y odł czy i
zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3). Za pomoc dr ka
wska nikowego lub miernika nale y sprawdzi , czy wszystkie
obwody s pozbawione napi cia. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
1)

Odł czy i zablokowa zasilanie (patrz strona 3-3).

2)

Ustawi d wigni odł cznika izolacyjnego w pozycji zał czonej(ON).

3)

Poluzowa ruby mocuj ce zewn trzn krzywk do osi. rub nie nale y
odkr ca całkowicie. Krzywka nie powinna si swobodnie obraca na
osi.

4)

Umie ci sworze o rednicy 6.35mm (0.25”) w szczelinie krzywki
pomi dzy wodzikiem, a ko cem szczeliny.

5)

Ustawi krzywk na osi w taki sposób by odst p pomi dzy wodzikiem, a
ko cem szczeliny był równy rednicy sworznia – 6.35mm (0.25”).
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Regulacja styków
pomocniczych
(ci g dalszy)

Rysunek 3.17
Regulacja styków pomocniczych
(widoczne styki rozwierne NC)

Krzywka

Wodzik

Odst p
6.35mm
(0.25in.)

Styk
pomocniczy

6)

Przestawi d wigni odł cznika w pozycj wył czon (OFF) i sprawdzi
czy nic nie utrudnia obrotu krzywki wraz z osi .

7)

Dokr ci ruby mocuj ce krzywk do osi. Przestawi d wigni
odł cznika w pozycj zał czon (ON) i powtórnie sprawdzi odst p za
pomoc sworznia.

Regulacja styków zwiernych (normalnie rozwartych – NO)
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1)

Przestawi d wigni odł cznika w pozycj wył czon (OFF).

2)

Poluzowa ruby mocuj ce wewn trzn krzywk do osi. rub nie nale y
odkr ca całkowicie. Krzywka nie powinna si da swobodnie obraca
na osi.

3)

Umie ci sworze o rednicy 6.35mm (0.25”) w szczelinie krzywki
pomi dzy wodzikiem, a ko cem szczeliny.

4)

Ustawi krzywk na osi w taki sposób by odst p pomi dzy wodzikiem, a
ko cem szczeliny był równy rednicy sworznia – 6.35mm (0.25”).

5)

Przestawi d wigni odł cznika w pozycj zał czon (ON) i sprawdzi
czy nic nie utrudnia obrotu krzywki wraz z osi .

6)

Dokr ci ruby mocuj ce krzywk do osi. Przestawi d wigni
odł cznika w pozycj wył czon (ON) i powtórnie sprawdzi odst p za
pomoc sworznia.

7)

Zmieniaj c poło enie d wigni odł cznika nale y kilkakrotnie sprawdza
odst p pomi dzy wodzikiem, a ko cem szczeliny dla obydwu krzywek.
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Regulacja punktu przeł czania
Procedura opisuje regulacj działania dodatkowej blokady elektrycznej. Przy
prawidłowo wyregulowanej blokadzie, przy zmianie poło enia d wigni
odł cznika w pozycj wył czon (OFF) otwarcie stycznika nast puje przed
otwarciem odł cznika izolacyjnego.
1)

Po wykonaniu regulacji styków pomocniczych nale y ustawi d wigni
odł cznika izolacyjnego w pozycji zał czonej (ON).

2)

Podł czy próbnik przej cia do zwartych styków pomocniczych.

3)

Powoli zmieniaj c poło enie d wigni odł cznika w pozycj wył czon
(OFF) nale y obserwowa punkt, w którym nast puje odł czenie
ruchomych styków odł cznika izolacyjnego od nieruchomych styków
zasilania.

4)

Je eli zmiana stanu styków pomocniczych nie nast puje przed otwarciem
odł cznika izolacyjnego nale y dokona regulacji ł cznika
gwintowanego. Sposób regulacji opisano w procedurze regulacji
uziemników, na stronie 3-17.
UWAGA: Otwarcie styków pomocniczych musi nast pi
przed utrat kontaktu no y odł cznika izolacyjnego z
nieruchomymi stykami zasilania. Zabezpiecza to przed
otwarciem odł cznika izolacyjnego podczas pracy z
obci eniem. Zlekcewa enie prawidłowej regulacji styków
pomocniczych mo e by przyczyn powa nego uszkodzenia
szafy i/lub wypadków.

Procedura obej cia
blokady bezpiecze stwa
w celu uzyskania
dost pu do przedziału
siłowego

Mechanizm blokuj cy zabezpiecza przed dost pem do przedziału siłowego
szafy przy ustawieniu d wigni odł cznika w pozycji zał czonej (ON) i przy
zamkni tym odł czniku.
Wa ne: Przedstawiona procedura przeznaczona jest do wykorzystania tylko
w przypadkach, gdy nie jest mo liwe otwarcie odł cznika w sposób opisany
w procedurze otwierania drzwi (strona 2-1).
UWAGA: Procedura mo e nara a obsług na bezpo redni
kontakt z elementami redniego napi cia b d cymi pod
napi ciem. O ile jest to mo liwe, przed rozpocz ciem
realizacji procedury nale y zawsze odł czy i zablokowa
zasilanie. Je eli odł czenie zasilania nie jest mo liwe nale y
korzysta z odpowiedniego sprz tu ochronnego oraz
post powa w sposób wykluczaj cy niebezpiecze stwo
pora enia pr dem elektrycznym. Zlekcewa enie tej uwagi
mo e by przyczyn powa nych oparze , wypadków lub
mierci.
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Procedura obej cia
blokady bezpiecze stwa
w celu uzyskania
dost pu do przedziału
siłowego

1)

Odkr ci dwie samogwintuj ce ruby ¼-20, które mocuj profil
blokuj cy typu Z, a nast pnie wyj ten profil.

Rysunek 3.18
Profil blokuj cy typu Z

Bolec d wigni

Nale y odkr ci dwie ruby
samogwintuj ce ¼-20

Wyj
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profil typu Z

2)

Odkr ci dwie ruby blokuj ce drzwi.

3)

Za pomoc płaskiego rubokr ta nale y przekr ci bolec blokuj cy
umieszczony z prawej strony d wigni odł cznika (patrz Rysunek 3.19).

4)

Otworzy drzwi przedziału redniego napi cia.

Konserwacja
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Rysunek 3.19
Bolec blokuj cy

Bolec blokuj cy

Je eli ustawienie d wigni odł cznika w pozycji wył czonej (OFF) jest
mo liwe, przy powtórnym monta u nale y post powa zgodnie z
krokami 5-10.
Je eli ustawienie d wigni odł cznika w pozycji wył czonej (OFF) nie jest
mo liwe, przy powtórnym monta u nale y post powa zgodnie z
krokami 11-13.
UWAGA: Aby zapewni poprawne działanie mechanizmu
blokuj cego konieczne jest powtórne zamocowanie profilu
blokuj cego typu Z. Zlekcewa enie tej uwagi umo liwi dost p
do elementów pod napi ciem i mo e by przyczyn
powa nych oparze , wypadków lub mierci.

Instalacja profilu blokuj cego typu Z przy ustawieniu
d wigni odł cznika w pozycji wył czonej (OFF)
5)

Nale y powtórnie zamocowa profil Z za pomoc rub
samogwintuj cych. rub nie nale y jednak całkiem dokr ca .

6)

Ustawi d wigni odł cznika w pozycji wył czonej (OFF).

7)

Przymkn drzwi i sprawdzi poło enie profilu Z w stosunku do bolca
d wigni odł cznika.

8)

Ustawi profil Z tak, by jego górna kraw d znajdowała si tu ponad
bolcem d wigni. Profilu Z nie nale y ustawia wi cej ni 3mm (0.125in.)
ponad bolcem. Otworzy drzwi i dokr ci ruby.

9)

Zamkn drzwi i przestawi d wigni odł cznika w pozycj zał czon
(ON). Sprawdzi , czy bolec d wigni zachodzi za profil Z i zabezpiecza
drzwi przed otwarciem.

10) Przestawi d wigni odł cznika w pozycj wył czon (OFF) i dokr ci
ruby blokuj ce drzwi.
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Procedura obej cia
blokady bezpiecze stwa
w celu uzyskania
dost pu do przedziału
siłowego
(ci g dalszy)

Instalacja profilu blokuj cego typu Z przy ustawieniu
d wigni odł cznika w pozycji zał czonej (ON)
11) Zamkn

drzwi oraz dokr ci

ruby blokuj ce.

12) Ustawi profil blokuj cy typu Z w sposób pokazany na Rysunku 3.18.
Upewni si , czy bolec d wigni zachodzi za górn kraw d profilu Z.
13) Przy u yciu rub samogwintuj cych nale y powtórnie przymocowa
profil Z.
14) Wykona przedstawione wcze niej kroki 5-10 w celu upewnienia si , e
profil Z jest zainstalowany prawidłowo.
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Rozdział 4
Cz

ci zamienne

Zamieszczony wykaz cz ci zamiennych dotyczy jednostek 1512B oraz
1512BT w wersji typowej. Aby si upewni , e numery cz ci dotycz
konkretnego systemu nale y si skontaktowa z lokalnym biurem Rockwell
Automation.
Numer cz

ci

Zalecana
liczba cz ci
zapasowych

Opis

80154-991-59

Panel niskiego napi cia LV (dla wersji ze
stycznikiem z podtrzymaniem elektrycznym)

1

80154-991-61

Panel niskiego napi cia LV (dla wersji ze
stycznikiem z zatrzaskiem mechanicznym)

1

Dane specjalistyczne

Bezpieczniki mocy

3

Dane specjalistyczne

Bezpieczniki transformatora napi cia sterowania

2

Dane specjalistyczne

Bezpieczniki obwodów sterowania

2

Dane specjalistyczne

Elementy grzejne przeka nika przeci

40266-515-03

Blok styków pomocniczych 20A

2

80145-566-51

Elementy no a odł cznika 400A

3

80158-357-51

Smar Nyogel 759G

3

RU-8216

Smar Dow Corning 55 O-ring

1

80144-491-02

Przyrz d do wyjmowania bezpieczników (tylko
dla bezpieczników mocowanych na zatrzask)

1

eniowego

3

Panel niskiego napi cia zawiera: przeka nik CR1, przeka nik CR2, prostownik, warystory
MOV, przeł cznik testowy oraz wtyk testowy. Uwaga: W wersji ze stycznikiem z
zatrzaskiem mechanicznym, przeka nik CR1 jest zast powany przeka nikiem CR2.
Bezpieczniki mocy posiadaj oznaczenie R dla obci e silnikowych lub E dla obci e
niesilnikowych. Bezpieczniki dobierane s na podstawie danych obci enia silnikowego lub
transformatorowego podanych przy zamawianiu szafy. Szczegółów dotycz cych typów i
wielko ci bezpieczników nale y szuka na rysunkach wymiarowych. Dla ró nych warto ci
obci e dost pne s zarówno bezpieczniki do przykr cania jak i do mocowania na
zatrzask. W sprawie szczegółów nale y si skontaktowa z firm Rockwell Automation.
Porówna z wykazem cz
z urz dzeniem.

ci zamiennych w instrukcjach serwisowych dostarczonych wraz

Informacje dotycz ce cz ci zamiennych stycznika 400A zamieszczono w
publikacji 1502-UM050C-PL-P (Stycznik redniego napi cia; Typ 1502 •
400A; Instrukcja obsługi), w rozdziale 6.
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ci zamienne

Ta strona jest celowo pusta.
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