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1. SÄKERHETSNOTERINGAR
Tack för att Ni har köpt TERASAKI luftbrytare (ACB). (TemPower2).
Ta del av denna information, instruktionerna i manualen samt annan dokumentation gällande denna produkt. Informera
dig om de säkerhets instruktioner och handhavande innan installation, manövrering eller service arbeten på luftbrytaren
AR.
I denna manual är säkerhetsinformationen uppdelad på “DANGER” och “CAUTION” enligt olika risknivåer:
DANGER : Denna symbol anger fara och anger en potentiell risk situation som kan innebära om den inte beaktas dödsfall
eller allvarlig skada.
CAUTION : Denna symbol anger fara och anger en potentiell risk situation som kan innebära om den inte beaktas mindre eller
medelsvåra skada och/eller skada på egendom.
Observera att negligera denna säkerhetsinformtion kan resultera till allvarlig skada i vissa situationer. Säkerhetsinformationen är
viktig, var vänlig observera den.

n Transport, försiktighetsåtgärder
DANGER
l Stå aldrig under en luftbrytaren om den är hanteras av en lyftanorning. Vikten av luftbrytaren kan orsaka allvarlig skada.

n Installation, försiktighetsåtgärder
CAUTION

l Allt elektriskt arbete skall utföras av utbildad personal.
l Placera inte luftbrytaren i omgivningar med hög temperatur, hög luftfuktighet, dammig luft, korrosiva gaser, starka
l
l
l
l
l
l

vibrationer och shocker eller andra onormala villkor. Installation denna typ av omgivningar kan orsaka brand eller
felaktig funktion.
Förhindra att främmande föremål ( så som skräp, fast/hårt puder, damm, spån och järn puder) och olja eller
regnvatten att tränga in i luftbrytaren. Dessa material inne i brytaren kan orsaka brand eller felaktig funktion.
Innan påbörjande av något arbete på ACB, slå ifrån matande brytare eller frånskilj på annat sätt från all
ström/spänning.
I annat fall kan det medföra en elektrisk shock.
Fixera luftbrytaren (kassett) stadigt på en plan och rät yta genom att använda montageskruv/bult. I annat fall kan
brytarkroppen eller kassetten fall vid manövrering av brytaren vilket kan medföra skada på luftbrytaren eller
personal.
Förvissa Er om att inte kassetten böjs eller deformeras på något sätt vid montage av kassett. En deformation kan
orsaka felaktig funktion.
Vid anslutning av ledarna till luftbrytaren skall rätt moment användas, specificerad i manualen.
Annars kan det medföra varmgång och/eller brand.
Vid 4-polig ACB, anslut faserna och nollan korrekt. Nollan är placerad till höger på brytaren.
I annat fall kan detta medföra att brytaren ej löser vid överlast och resultera i brand.

n Handhavande, försiktighetsåtgärder
DANGER

l Vidrör ej spänningssatta delar. Om så sker kan resultatet bli elektrisk shock.
l Lämna ej luftbrytaren i utdraget läge. Om luftbrytaren hädelsevis faller kan den orsaka allvarlig skada..

CAUTION
l Tvinga inte ned uppspänningshandtaget efter färdig manuell uppspänning. I annat fall kan det medföra felaktig funktion.
l Tillåtet spänningsområde för uppspänningsmotor är 85 till 110% av AC märkspänning eller 75 till 110% of DC märkspänning
Förvissa er o matt spänningen innefattas av området oav. I annat fall kan det medföra felaktig funktion, brand motor eller brand.
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n Handhavande, försiktighetsåtgärder (fortsättning)
CAUTION
l Repetera inte till- och frånmanövrering med motor mer än 15 gånger utan paus. Efter 15 gånger måste man ha en paus på 20
minuter. I annat fall kan motorn brinna upp.

l Håll inte handen eller ansiktet nära utblåset när ACB är I tilläge. Vid utlösning av ACB kan man bränna sig på de gaser som
blåser ut genom släckkamrarna.

l Om ACB löser ut, avlägsna felet innan återkoppling. I annat fall kan felet orsaka brand.
l Om ACB har fixerbultar monterade, lossa dessa innan manövrering av ACB. I annat fall kan ACBn ta skada
l Säkerställ att kassetten är fastbultat innan brytarkroppen sätts in. I annat fall kan ACBn fall och orsaka på skada på ACB och
personal.

l Vid återinförning av gejdrarna, skjut in dem genom att trycka på änden av gejdern. Håll inte på låspinnarna, ACB stopparen
eller dess axel. I annat fall kan fingrarna komma I kläm och skadas.

l Forcera inte manöverveven medurs när Brytaren är I driftläge “CONN”. I annat fall kan ACBn ta skada
l Om ACB har fixerbultar monterade, säkerställ att fixerbultarna är åtskruvade på båda sidorna innan ACBn tas I drift.. Lösa
fixerbultar kan orsaka felaktig funktion, speciellt i applikationer med starka vibrationer.

n OCR (Överströmsrelä) Handhavande, försiktighetsåtgärder
CAUTION
l Inställning av OCR ska göras av utbildad personal.
l Använd en liten spårskruvmejsel och moment som är mindre än 0,1 Nm vis justering av inställningsskruvarna och
skjutpottarna. I annat fall kan det orsaka felaktig funktion av OCR

n Underhåll och inspection, försiktighetsåtgärder
CAUTION
l ACB underhåll , inspektion och utbyte av delar måste utföras av utbildad personal.
l Vidrör inte strömförande delar eller i ACB nära strömförande delar, direkt efter att ACBn har brutit. Kvarvarande värme kan
orsaka skada.

l Innan påbörjande av något arbete på ACB, slå ifrån matande brytare eller frånskilj på annat sätt från all ström/spänning. I
annat fall kan det orsaka elektrisk chock.

l Säkerställ att inget fastsittande smuts finns på huvud- och manöverkontakter. Smuts kan orsaka brand.
l Innan påbörjande av inre inspektion av ACB, försäkra Er om att fjädrarna är ospända och att ACBn är frånslagen. I annat fall
kan ett oavsiktligt från/tillslag orsaka skada på fingrar eller verktyg

l Efter drag anslutningsskruvar med angivet moment, annars kan det orsaka varmgång med brand som följd.
l Vi putsning av kontaktytor, undvik att smuts kommer in i brytarens mekanism. Torka av kontakterna noga efter putsning. I
annat fall kan det ge felaktig funktion och orsaka brand.

l Genomför inte isolationstest med andra värden än specificerade. I annat fall kan ACB ta skada få en felaktig funktion.
l Säkerställ att släckkamrarna är monterade om dessa har varit borttagna. I annat fall kan det orsaka brand.
l Vid uppspänning av tillfjädern eller vid till- och frånslag med släckkammare, frontskydd och/eller sidoskydd borttagna under
underhåll och inspektion. Vidrör ej delar annat än de som behövs för att utföra dessa manövreringar. (Uppspänningshandtag,
ON/OFF knapp, spolankaret eller liknade). I annat fall kan fingrar eller verktyg komma i kläm och ta skada
l Vid utbyte av hjälpkontakter, skada ej ledningarna till hjälpkontakterna eller kläm ledningarna mellan hjälpkontakt och
brytarkroppen.. I annat fall kan det ge en felaktig funktion på ACB.

KRB-5258
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2. MOTTAGANDE OCH HANDHAVANDE
Vid mottagande av ACB, kontrollera följande. Om du har några frågor eller problem kontakta Ert närmsta Terasaki kontor.

l Kontroller att ACB är enligt order och att tillbehören är enligt specifikation.
l Kontrollera att ACB inte har tagit skada av transporten.

2-1. Transport, försiktighetsåtgärder

DANGER
l Stå aldrig under ACBn som har lyfts upp. Om ACBn tappas kan den orsaka allvarlig skada på ACB och personal.

2-1-1. Transport av ACB
l Innan transport av ACB, försäkra Er o matt brytarkroppen är I driftläge “CONN” läge. Om ACB har fixerbultar är monterade,
säkerställ att dessa är åtskruvade.

l Vid hantering ac ACB, använd speciella lyfttillbehör eller lyfthakar genom lyfthålen. Skydda positionskontakter,
manöverkontakter, hjälpkontakter, ljusbågsskärmar och beröringsskydd över manöverkrets, så de ej tar skada av lyftanorningen.
Lyft ACBn sakta och försiktigt

l Undvik stötar och vibrationer under transporten.
l Lägg inte ACB ned under transporten.
l Vid längre transport av ACB, förpacka ACB så att vibrationer och stötar ej skadar brytaren.
l Vid transport av ACB monterad i ett ställverk, bör brytarkroppen fixeras I kassetten med fixerbultar. (tillbehör).
l Lyft ned ACBn på en plan och rät yta.
Positionkontakter
Manöverkontakter
Hjälpkontakter

Lyftanordning
Beröringskydd, manöverkrets
Lyfthål (ø20mm)
Ljusbågsskärmar

Brytarkropp

Kassett
Fixerbult

Framsida

Baksida

Fig. 1 Transport av ACB
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2-1-2. Transport av brytarkropp
l Använd en lyft eller lyftanordning (finns som tillbehör) för att transportera Brytarkroppen.
l Om en brytarlyft används, transportera brytarkroppen i lyftens nedersta läge.
l Var försiktig och bruka inte våld mot frontkåpan, manöverkontakter eller beröringsskydd vid transport, enligt Fig. 2 . I annat fall
kan det resultera i deformation eller skada.

Lyftanordning

Manöverkontakter

Framsida

Baksida
Fig. 2 Transport av brytarkropp

2-1-3. Transport av kassett
l Vid transport av kassett, hall den genom att använda lyfthålen och någon lyftanordning eller bär den genom att fixera kassetten
vid markerade ställen, enligt Fig 3. Vid transport av kassett, var försiktig och bruka inte våld mot skärmväggar, utdragningsarm,
positionskontakter, manöverkontakter och hjälpkontakter.

Positionkontakter
Manöverkontakter
Hjälpkontakter

Lyftanordning
Beröringsskydd manöver
Lyfthål (ø20mm)
Ljusbågsskärmar

Kontaktdon,

Utdragningsarm

Framsida

Baksida
Fig. 3 Transport av kassett

2-2. Lagring, försiktighetsåtgärder
Rekommendationen är att använda ACB snarast efter leverans. Om det är nödvändigt att lagra ACB, beakta följande:

l Förvara ACBn inomhus i ett torrt utrymme. Undvik kondensbildning som sker vid kraftiga förändringar av
omgivningstemperaturen. Kondens har en skadlig effekt på ACBn.

l Förvara ACBn i ett rent utrymme fritt från korrosiva gaser och damm, skärskilt exponering av blandning av fukt och cementdamm
kan ge rostskador på metalldelar på och I ACB.

l Placera ACB på en platt yta, stående (Lägg inte ACB ned.)
l Ställ inte ACB direkt på golvet. Stapla inte ACB under lagring.

KRB-5258
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2-3. Installation, försiktighetsåtgärder

CAUTION
l Elektriskt arbete måste utföras av utbildad personal..
l Installera inte ACB i omgivning med hög temperatur, hög luftfuktighet, korresiva gaser, starka vibrationer och shocker eller
andra onormala förhållanden. Montage av ACB i sådan omgivning kan orsaka brand eller felaktig function.

l Var försiktig och undvik att främmande föremål (som skräp, fast/hart puder, damm, spån och järn puder) och olja eller
regnvatten kommer in i ACBn. Dessa matr. inuti ACB kan orsaka brand eller felaktig function.

l Innan påbörjande av något arbete på ACB, slå ifrån matande brytare eller frånskilj på annat sätt från all ström/spänning. I
annat fall kan det medföra elektrisk chock..

l Fixera kassetten på en stadig och plan yta med fixerbultar. I annat fall kan en manövrering av brytarkroppen i kassetten
fallera. Det kan resultera att skador kan uppkomma på ACBn och/eller personal

l Försäkra Er om att inte deformation sker av bottenplåten av kassetten, vid fastsättning av kassetten. En deformation kan
förorsaka en felaktigt funktion av ACB.

l Vid anslutning av ledarna till ACB, ska rätt moment användas, enligt denna manual. I annat fall kan det bli varmgång, med
brand som följd.

l Vid 4-polig ACB, anslut faserna och nollan korrekt. Nollan är placerad till höger på brytaren. I annat fall kan ACB hindras att
lösa ut vid en överström, med brand som resultat.

Montagebult till kassett
M12 (4) (inkluderas ej)
Fjäderbricka, planbricka (2) och
mutter
Åtdragningsmoment: 41 - 52 Nm

Givararm
Fixerhål till kassett

Fig. 4 Givararm på botten av kassett

l Installera inte ACB där exponering av direkt solljus kan ske.
l Säkerställ att montagejärn etc. har tillräcklig bärighet. (se tabell 3 och 4). Montaget måste skyddas från vibrationer. Utför lämplig
studie för skydda montaget mot resonans. I annat fall kan manövrering av ACB, medföra felaktig funktion på ACB eller annan
utrustning i ställverket.

l Använd följande skruvar/bultar med lämplig längd för huvudanslutningar.
Huvudanslutningar: M10 Bult, med fjäderbricka (1), planbricka (2) mutter (1)per bult.
Åtdragningsmoment: 22.5 - 37.2 Nm

Table 1 Erforderliga antal bultar för huvudanslutning.
ACB typ
Antal bult till huvudanslutning (3/4-polig)

AR208S, AR212S, AR216S

AR220S,
AR212H, AR216H, AR220H

AR325S, AR332S
AR316H, AR320H, AR325H, AR332H

AR440S

12/16

18/24

24/32

48/64

18/24

-

Vertikala anslutning

Horisontella/Front
anslutningar
* Frontanslutningar är inte tillgängliga för högeffekt serien ARxxxH.

12/16

l Använd följande bult för jordanslutning. Bulten måste ha en längd som tillåter bulten gå in 4 - 9 mm I jordanslutningen M8
gängat hål.
Jordanslutningbult: M8 (1) med fjäderbricka och planbricka.
Åtdragningsmoment: 11.8 - 14.7 Nm
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l Anslut ledarna till huvudanslutningarna inom anslutningsytan, enligt Fig. 5 - 7.
Vertikala anslutningar, 3 Polig
Vy från höger

Vertikala anslutningar, 4 Polig
Vy bakifrån

Vy från höger

Vy bakifrån

Horisontella anslutningar, 3 Polig

Horisontella anslutningar, 4 Polig

Vy från höger

Vy från höger

Vy bakifrån

Frontanslutningar, 3 Polig
Vy från höger

Vy bakifrån

Frontanslutningar, 4 Polig
Vy bakifrån

Vy från höger

Vy bakifrån

Fig. 5 Ledare (inkl. bult) anslutningsyta (AR208S, AR212S, AR216S, AR220S, AR212H, AR220H)

KRB-5258
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Vertikala anslutningar, 3 Polig
Vy från höger

Vertikala anslutningar, 4 Polig
Vy bakifrån

Vy från höger

Vy bakifrån

Horisontella anslutningar, 3 Polig

Horisontella anslutningar, 4 Polig

Vy från höger

Vy från höger

Vy bakifrån

Frontanslutningar, 3 Polig
Vy från höger

Vy bakifrån

Frontanslutningar, 4 Polig
Vy bakifrån

Vy från höger

Vy bakifrån

Fig. 6 Ledare (inkl. bult) anslutningsyta (AR325S, AR332S, AR316H, AR320H, AR325H, AR332H)
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Vertikala anslutningar, 3 Polig
Vy från höger

Vy bakifrån

Vertikala anslutningar, 4 Polig
Vy från höger

Vy bakifrån

Fig. 7 Ledare (inkl. bult) anslutningsyta (AR440S)

l Använd skenstöd för att hålla ledarna säkert på plats, med ett avstånd L, enligt Fig. 8 och tabell 2. Skenstöden ska förhindra att
ledarna att deformeras eller att skadas av hög elektromagnetisk kraft från hög felström.

l Tabell 2 Avstånd: L
Kortslutningsström (kA)
Typ AR2
Avstånd
L (mm)
Typ AR3, AR4

30
300
350

Skenstöd

Ledare
ACB

Ledare

Skenstöd

ACB

Fig. 8 Montage av skenstöd

KRB-5258
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50
250
300

65
150
250

80
150
150

100
150

l Följande tillvägagångssätt gör det enkelt att ansluta anslutningsblock (#187) till positionkontakter, manöver och hjälpkontakter .
(1) Drag ut brytarkroppen till utdraget läge för att sedan lyfta bort den. Ref sektion 4-2-2 och 2-1-2.
(2) Om ACB är utrustad med beröringsskydd över anslutningsblocken, lossa båda skruvarna och tag bort skyddet.
(3) Lossa fixerskruvarna på sedan av kassetten, enligt Fig. 9.

Fixerskruvar
Sexkant M6 x 10 (4) (röda),
Med fjäderbricka och plan bricka.
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm

Hjälpkontakter

Fig. 9 Fixerskruvar

(4) Vik fram anslutningsblocket, enligt Fig. 10. Efter anslutning av ledarna, vik anslutningsblocket tillbaka igen och skruva
åt fixerskruvarna.

Anslutningsskruvar
Kryssskruv M4 x 8,
Med fjäderbricka och
anslutningsbricka
Åtdragningsmoment: 1.3 - 1.7 Nm

Fig. 10 Anslutningsblock nedvikt

l Om arbete sker nära ACB som har installeras , skydda ACBn med lämpligt skydd för att förhindra stänk, metallspån, kardeler eller
andra främmande föremål att komma in i ACB.
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3. ALLMÄNT
3-1. Typer och beskrivning
TemPower2 är tillgänglig i följande typer, enligt tabell 3 och 4.
Table 3 Standardserien
Amperestorlek (A)
Typ
Max. märkström [In] (A) *1, *2

IEC, EN, AS
JIS
Marint bruk

800
AR208S

1250
AR212S

1600
AR216S

2000
AR220S

2500
AR325S

3200
AR332S

800

1250

1600

2000

2500

3200

N-ledare, märkström (A)
800
1250
1600
Antal poler *3, *4
3
4
3
4
3
4
AC, Isolationsspänning [Ui] (50/60Hz) *5
1000
1000
1000
Märkdriftspänning [Ue] (50/60Hz) *6
690
690
690
Märkbrytförmåga/märkslutförmåga [kA sym rms/kA peak]
AC 690V *8
50/105
IEC ,EN, AS [ICS = ICU]
AC 440V
65/143 *10
AC 550V
50/105
JIS
AC 460V
65/143
AC 220V
AC 690V
50/115
NK *7
AC 450V
65/153 *10
DC 600V *9
For DC
DC 250V
Kortslutningshållfasthet [ICW ] [kA rms] (1 sec.)
65
Slutförmåga (kA)
65
Med underhåll
30000
30000
30000
Mekanisk
Livslängd, antal
Utan underhåll
15000
15000
15000
ON-OFF man.
Utan
AC 460V
12000
12000
12000
*11
Elektrisk
underAC 690V
10000
10000
10000
håll
Installation
Utdragbar eller fast utförande
Vikt (kg) för utdragbart utförande
73
86
73
86
76
90
Externa dimensioner (mm)
a
360
445
360
445
360
445
Fast
b
460
utförande
c
290
*12
d
75
a
354
439
354
439
354
439
Utdragbart
b
460
utförande
c
345
*13
d
40
Matande sida
Vertikala, horisontella eller frontanslutningar
Anslutningsmetod
Vertikala, horisontella eller frontanslutningar
Lastsida
Manöveranslutningar
Uppspänningsmetod
Överströmsrelä (OCR)
Driftindikering

Utlösningsenheter

Hjälpkontakter
Märkspänning manöver

2000
3
1000
690

4

2500
3
1000
690

3200
3
1000
690

4

4

4000
AR440S
4000
3700
4000
4000
3
4
1000
690

65/143
85/187 *10
65/143

75/165
100/220
75/165

85/195.5

100/230

65/153
85/201 *10

75/179
100/245

40/40
85
85
25000
12000

20000
10000

20000
10000

100
100
15000
8000

10000

7000

7000

3000

7000

5000

5000

2500

79

94

105

125

105

125

139

176

360

445

466

586

466

586

354

439

460

580

460

580

631
801
460
375
53
Vertikala anslut.
Vertikala anslut.

Skruvanslutning
Manuellt eller med motor.
Utan OCR, eller med L-karakteristik för ledningsskydd.
Gruppindikering
Utlösningsspole
(TC)
Shuntutlösare
(SHT)
Underspänningsutlösare (UVT)
Antal kontakter
Anslutningstyp
Driftspänningar

Standard för alla ACB med OCR.
Tillbehör
Tillbehör
4CO (standard), 7CO eller 10CO; tillgängliga för allmän eller “mikro”laster
Skruvanslutning
AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V or DC48V

*1: Omgivningstemperatur: 40°C (45°C för marint bruk).
*2: För horisontella anslutningar för AR208S - 216S och vertikala anslutningar för AR220S - 440S
*3: För 2-polig applikation, använd två poler I båda ändarna.
*4: 4-polig ACB är inte lämplig I IT-nät, såvida nollan inte är skyddad.
*5: Varierar beroende på standard. AC1000V är förenlig till ACB, enligt IEC60947-2 och JIS C8201-2.
*6: Varierar beroende på standard. AC690V är förenlig till ACB, enligt IEC60947-2 och JIS C8201-2.
*7: Förenlig med 3-poliga ACBn
*8: Vid IT-nät application, kontakta oss.
*9: Se anslutningschema, 3-poler I serie.
*10: För AC500V
*11: Förväntad livstid baserad på livstidstester. Livslängden av ACB är beroende av förhållandet av drift och omgivning. Refererar till kapitel 6 “Underhåll, inspektion och utbyte av
delar”.
*12: För både vertikala och horisontella anslutningar.
*13: Denna manual behandlar ACB i utdragbart utförande.

KRB-5258
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Table 4 Högeffektserien
Amperestorlek (A)
Typ
Max. märkström [In] (A) *1, *2

IEC, EN, AS
JIS
Marine use

1250
AR212H

1600
AR216H

2000
AR220H

1600
AR316H

2000
AR320H

2500
AR325H

3200
AR332H

1250

1600

2000

1600

2000

2500

3200

N-ledare, märkström (A)
1250
1600
Antal poler *3, *4
3
4
3
4
AC, Isolationsspänning [Ui] (50/60Hz) *5
1000
1000
Märkdriftspänning [Ue] (50/60Hz) *6
690
690
Märkbrytförmåga/märkslutförmåga [kA sym rms/kA peak] *7
AC 690V *9
55/121
IEC ,EN, AS [ICS = ICU]
AC 440V
80/176
AC 550V
55/121
JIS
AC 460V
80/176
AC 220V
AC 690V
55/128
NK *8
AC 450V
80/186
DC 600V *10
For DC
DC 250V
Kortslutningshållfasthet [ICW ] [kA rms] (1 sec.)
80
Slutförmåga (kA)
65
Med underhåll
30000
30000
Mekanisk
Livslängd, antal
Utan underhåll
15000
15000
ON-OFF man.
Utan
AC 460V
12000
12000
*11
Elektrisk
UnderAC 690V
10000
10000
håll
Installation
Utdragbar eller fast utförande
Vikt (kg) för utdragbart utförande
79
94
79
94
Externa dimensioner (mm)
a
360
445
360
445
Fast
b
460
utförande
c
290
*12
d
75
a
354
439
354
439
Utdragbart
b
460
utförande
c
345
*13
d
40
Matande sida
Lastsida

Anslutningsmetod
Manöveranslutningar
Uppspänningsmetod
Överströmsrelä (OCR)
Driftindikering

2000
3
1000
690

4

1600
3
1000
690

4

2000
3
1000
690

4

2500
3
1000
690

4

3200
3
1000
690

4

85/187
100/220
85/196
100/230
85/201
100/233
40/40
100
85
25000
12000

30000
15000

25000
12000

20000
10000

20000
10000

10000

12000

10000

7000

7000

7000

10000

7000

5000

5000

79

94

105

125

105

125

105

125

105

125

360

445

466

586

466

586

466

586

466

586

354

439

460

580

460

580

460

580

460

580

Vertikala anslutningar (Horisontella kan erhållas som option)
Vertikala anslutningar (Horisontella kan erhållas som option)
Skruvanslutning
Manual eller med motor
Utan OCR, eller L-karakteristik för ledningsskydd
Gruppindikering

Utlösningsspole
Standard för alla ACB med OCR
(TC)
Shuntutlösare
Utlösarenheter
Tillbehör
(SHT)
UnderspänningsTillbehör
utlösare (UVT)
Antal kontakter
4CO (standard), 7CO eller 10CO; tillgängliga för allmän eller “mikro”laster
Hjälpkontakter
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Märkspänning manöver
Driftspänningar
AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V or DC48V
*1: Omgivningstemperatur: 40°C (45°C för marint bruk)
*2: För vertikala anslutningar
*3: För 2-polig applikation , använd två poler i båda ändarna.
*4: 4-polig ACBs är inte lämplig I IT-Nät, såvida nollan inte är skyddad.
*5: Varierar beroende på standard. AC1000V är förenlig till ACB, enligt IEC60947-2 och JIS C8201-2.
*6: Varierar beroende på standard. AC690V är förenlig till ACB, enligt IEC60947-2 och JIS C8201-2.
*7: Vid avstängning av momentanskyddet “NON”, reduceras märkbrytförmågan till märkslutförmågan
*8: Förenlig med 3-poliga ACBn.
*9: Vid IT-nät application, kontakta oss
*10: SE anslutningschema, 3 poler i serie.
*11: Förväntad livstid baserad på livstidstester. Livslängden av ACB är beroende av förhållandet av drift och omgivning. Refererar till kapitel 6 ”Underhåll, inspektion och utbyte av
delar”.
*12: För vertikala anslutningar
*13: Denna manual behandlar ACB I utdragbart utförande.

Använd ACBs i miljöer specificerade I tabell 5.
Tabell 5 Driftmiljöer

Standard miljö
(Standardutrustad
ACB)

Altitud
Omgivningstemperatur
Luftfuktighet
Vibrationer
Shock
Atmosfär

Special miljö
(Tillval)

Utförande,Tropisk miljö
Utförande, Kall miljö
Utförande, Korresiv
miljö

2000 m max.
-5°C till +45°C
45 till 85% rel. max.
0.7G max.
200 m/s2 (20G) max.
Ingen vattenånga, oljedimma, damm, eller korresiva gaser. Inga plötsliga skiftningar av omgivningstemperaturen och ingen
kondens.
Ammoniak (NH3): 0.5 ppm max, Hydrogen sulfide (H2S)/sulfur dioxide (SO2)/hydrogen chloride (HCl): 0.1 ppm max.,
Chlorine (Cl 2): 0.05 ppm max.
Olik standardutförande av ACB: Omgivningstemperatur: 60°C max. och luftfuktighet: 95% rel. max. (ingen kondens)
Olik standardutförande av ACB: Omgivningstemperatur: -25°C min. för drift och -40°C min. för lagring (ingen kondens)
Olik standardutförande av ACB: NH3: 50 ppm max, H2S: 10 ppm max., SO2/HCl: 5 ppm max., and Cl2 : 1 ppm max.
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Tabell 6 visar Dielektrisk hållfasthet och isolationsresistans av ACB.

CAUTION
l Genomför inte dielektrisk test/Isolationstest med andra värden än specificerade. Annat fall kan det medföra felaktig funktion
av ACB.
Tabell 6 Dielektrisk hållfasthet och isolationsresistans
Krets

Inpulshållfasthet
spänning Uimp

Dielektrisk hållfasthet spänning (50/60Hz)

Huvudkrets

Isulation resistans
(DC500V
Megger )
300MΩ
100MΩ
100MΩ
100MΩ
100MΩ

Mellan poler, och mellan anslutning och jord
Mellan anslutning och jord
Mellan anslutning och jord
Mellan anslutning och jord
Mellan anslutning och jord

AC3500V
AC2500V
AC2000V
AC2000V
AC2000V

1 minute
1 minute
1 minute
1 minute
1 minute

12kV
6kV
4kV
4kV
4kV

Mellan anslutning och jord

AC2500V

1 minute

6kV

100MΩ

Andra tillbehör
Mellan anslutning och jord
AC2000V
1 minute
4kV
Ovanstående data gäller för nya ACBn. Anslutninmg inuti ACBn, är inte inkluderade. Använd en DC500V Megger för att mate isulationsresistansen.

100MΩ

Manöverkrets

För allmän typ
Hjälpkontakter
För mikrolast
Positionskontakter
Överströmsrelä (OCR)
Underspänningsutlösare,
Bakeffektskydd

Tabell 7 Visar internresistansen och effektförbrukning av ACB.
Tabell 7 Internresistans och effektförbrukning
Typ
Amperestorlek (A)
DC internresistans (mΩ) (för 1-pol ACB)
AC Effektförbrukning (W) (för 3-poler ACB)
Typ
Amperestorlek (A)
DC internresistans (mΩ) (för 1-pol ACB)
AC Effektrförbrukning (W) (for 3-poler ACB)

AR208S
800
0.033
200
AR212H
1250
0.024
260

AR212S
1250
0.033
350
AR216H
1600
0.024
350

AR216S
1600
0.028
350
AR220H
2000
0.024
490

AR220S
2000
0.024
490
AR316H
1600
0.014
310

AR325S
2500
0.014
600
AR320H
2000
0.014
430

AR332S
3200
0.014
780
AR325H
2500
0.014
600

AR440S
4000
0.014
1060
AR332H
3200
0.014
780

Tabell 8 Visar strömbelastning av ACB. Strömbelastning varierar beroende på omgivningstemperaturen.
Tabell 8 Förhållande strömbelastning och omgivningstemperatur
Typ
Standard
IEC60947-2
EN60947-2
AS3947-2
JIS C8201-2

NEMA,SG-3
ANSI C37.13

JIS C8372

JEC-160

Type

Ledarstorlek
Omgivnings
temperatur (°C)
40 (standard omgivningstemp.)
45
50
55
60
40 (standard omgivningstemp.)
45
50
55
60
40 (standard omgivningstemp.)
45
50
55
60
40 (standard omgivningstemp.)
45
50
55
60

AR208S

AR212S

AR216S

AR220S

AR325S

AR332S

AR440S

2 × 50 × 5t

2 × 80 × 5t

2 × 100 × 5t

3 × 100 × 5t

2 × 100 × 10t

3 × 100 × 10t

4 × 150 × 6t

800
800
800
800
800
800
800
800
790
740
800
800
800
800
800
800
800
800
770
730
AR212H

1250
1250
1250
1200
1150
1250
1190
1130
1070
1000
1250
1250
1190
1130
1080
1100
1060
1010
960
920
AR216H

1600
1600
1600
1540
1460
1540
1470
1390
1310
1230
1600
1600
1540
1460
1390
1460
1400
1340
1280
1220
AR220H

2000
2000
2000
1820
1740
2000
1960
1860
1750
1640
2000
1900
1820
1740
1650
1740
1680
1600
1530
1450
AR316H

2500
2500
2500
2500
2400
2500
2500
2440
2300
2150
2500
2500
2500
2400
2280
2370
2280
2180
2080
1970
AR320H

3200
3200
3200
2990
2850
3200
3010
2860
2690
2520
3200
2900
2800
2710
2610
2610
2510
2400
2290
2170
AR325H

4000
4000
4000
3940
3760
3700
3580
3470
3350
3140
3700
3580
3470
3350
3230
3230
3100
2970
2830
2690
AR332H

Ledarstorlek
Omgivnings
2 × 80 × 5t
2 × 100 × 5t
3 × 100 × 5t
2 × 100 × 5t
3 × 100 × 5t
2 × 100 × 10t
3 × 100 × 10t
temperatur (°C)
40 (standard omgivningstemp.)
1250
1600
2000
1600
2000
2500
3200
IEC60947-2
45
1250
1600
2000
1600
2000
2500
3200
EN60947-2
50
1250
1600
2000
1600
2000
2500
3200
AS3947-2
55
1250
1600
1820
1600
2000
2500
2990
JIS C8201-2
60
1250
1550
1740
1600
2000
2400
2850
40 (standard omgivningstemp.)
1250
1600
2000
1600
2000
2500
3200
45
1250
1600
1960
1600
2000
2500
3010
NEMA,SG-3
50
1250
1600
1860
1600
2000
2440
2860
ANSI C37.13
55
1250
1510
1750
1600
1950
2300
2690
60
1240
1420
1640
1550
1830
2150
2520
40 (standard omgivningstemp.)
1250
1600
2000
1600
2000
2500
3200
45
1250
1600
1900
1600
2000
2500
2900
JIS C8372
50
1250
1600
1820
1600
2000
2500
2800
55
1250
1550
1740
1600
2000
2400
2710
60
1250
1480
1650
1600
1900
2280
2610
40 (standard omgivningstemp.)
1250
1500
1740
1600
2000
2370
2610
45
1250
1440
1680
1600
2000
2280
2510
JEC-160
50
1250
1380
1600
1600
2000
2180
2400
55
1250
1310
1530
1600
1920
2080
2290
60
1230
1250
1450
1600
1820
1970
2170
Notes: För AR208S, AR212S och AR216S, är baserade horisontell anslutningar på båda sidor. För övriga storlekar är baserade på vertikala anslutningar på båda sidor.
Ovanstående värden kan variera beroende på ställverkskonstruktion.
Standard

KRB-5258
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3-2. Delar och funktioner
Fig. 11 Presenterar en allmän vy av ACB

6) ON-OFF indikator
Frontkåpa 19)
7) Uppspännings indikator
ON-OFF cycle
counter
OFF knapp
4)
ON-OFF knappskydd 15)
Lock-in-OFF plate 14)
5) ON knapp
15) ON-OFF knappskydd

Överströmsrelä (OCR) 18)
OCR skydd 17)

20) Märkdata
9) Position indikator
Hänglåsspärr, position ACB 13)
Spärrknapp 12)

Ansl. av positionkontakter 37)

39) Beröringsskydd Manöver

Ansl. av manöverkontakter 38)

49) Lyfthål (ø20mm)
40) Fixerskruv beröringsskydd

Manöverkontakter 25)

41) Hjälpkontakter
42) Manöverkontakter

Huvudkontakter 24)

? ,1 ACB
Fixerbult (röd) 30)

34) ACB stopp
33) Låspinne

Utdragningsgejder 31)

35) ACB stoppaxel

Stopp gejder 32)

36) Gejderstopp (röd)

Givararm 50)
Brytarspecifikation 22)
2) Kassett (framsida)

Ljusbågsskärmar 46)

Släckkammare 26)

Utblås 45)

Strömsensor 27)

Huvudanslutningar 48)

Huvudfingerkontakter 24)

25) Manöverkontakt
28) Gjutkropp
29) Gjutkropp
22) Specifikation

Utdragningsarm 47)

10) Handtag
23) Hjul, brytarkropp

Jordanslutning
M8 gängat hål 44)
2) Kassett (Baksida)

2) Brytarkropp (Baksida)

Fig. 11 Allmän vy och beskrivning av delar
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1)

ACB

2)

Kassett

3)

Brytarkropp

4)
5)
6)

8)

OFF knapp
ON knapp
ON-OFF indikator
Uppspänningsindikator
Uppspänningshandtag

9)

Positionindikator

10)
11)
12)

Handtag
Hål för manövervev
Spärrknapp
Hänglåsspärr,
position (Tillval)
Hänglåsspärr OFF
knapp (tillval)

7)

13)
14)
15)

ON-OFF knappskydd

16)

ON-OFF Räkneverk
(tillval)

17)

OCR skydd

18)

Överströmsrelä
(OCR)

19)
20)
22)
23)
24)
25)
26)

Frontkåpa
Märkdata
Specifikation av ACB
Hjul, brytarkropp
Huvudfingerkontakt
Manöverkontakt
Släckkammare

27)

Strömsensor

28)
29)

Gjutkropp
Gjutkropp
Fixerbultar (röda)
(tillval)
Utdragningsgejder
Stopp, gejder
Låspinne
ACB stopp
ACB stoppaxel
Gejderstopp (röd)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

Positionskontakter
(tillval)

38)

Manöverkontakter

KRB-5258

Brytarkropp 3) och kassett 2).
Levereras med huvudansl. 48), Manöverkontakter 38), Hjälpkontakter41), och
positionskontakter 37).
Med ON-OFF mekanism, tillspole, utlösarenheter, och överströmsutlösare 19).
Frånknapp ACB.
Tillknapp ACB.
Visar “OFF” (Från) när ACB är öppen och “ON” (Till) när den är sluten.
Visar “CHARGED” (Uppspänd) när tillslagsfjädrarna är uppspända och “DISCHARGED”
när de är ospända.
Pumpa för att spänna upp tillslagsfjädrarna.
Indikerar aktuell position av brytarkropp i kassett: CONN. (Ansluten), TEST, oeller
ISOLATED (Frånskilt läge).
Att hålla när man drar ut brytarkroppen.
Sätt in manövervev och vrid, för att manövrera brytarkroppen i kassetten.
Tryck in spärrknappen för att flytta brytarkroppen från TEST position.
Rymmer upp till tre hänglås för att låsa ACB i CONN., TEST eller ISOLATED position.
(Hänglås medföljer inte. Använd hänglås med 6 mm-diameter bygel.)
Genom att låsa OFF knappen tillåter man ACB att vara last I frånläge. (Hänglås medföljer
inte. Använd hänglås med 6 mm-diameter bygel.)
Förhindrar oavsiktig manövrering av ACB och kan låsas. (Hänglås medföljer inte. Använd
hänglås med 6 mm-diameter bygel.) Upp till tre hänglås får plats.
Räknar antalet ON-OFF operationer.
Genom att låsa detta förhindrar man otillåten justering av OCR. 18) (Hänglås medföljer
inte. Använd hänglås med 6 mm-diameter bygel.)
Detta skydd matas via effekttrafos installerade i huvudkretsen. När aktuell strömsensor
detekterar en överström I huvudkretsen, ger OCR en puls till MHT (skyddets utlösarspole)
som öppnar ACBn.
Plastkåpa som täcker framsidan av ACBn.
Anger typ, tillämpliga standards och märkbrytförmåga.
Anger antal poler, typ av manövrering, tillbehör och serie nummer av ACBn.
Tillåter brytarkroppen 3) att röra sig lätt på utdragningsgejdrarna 31).
Anslutna när ACB är i CONN. position.
Anslutna när ACB är i CONN. or TEST position.
Släcker ljusbågen som uppkommer när ACB bryter strömbanan.
Konverterar strömmen i huvudkretsentill en spänningssignal som är proportionell med
magnituden av strömmen och ger en signal till överströmsreläet, OCR 18).
Plastskydd av brytarkroppens sidor.
Plastskydd av brytarkroppens baksida.
Bultar fast brytarkroppen i kassetten i CONN. Position, även om ACB är utsatt för starka
vibrationer.
Används för föra ut brytarkroppen ur kassetten.
Referera till kapitel 1 “Drift, försiktighetsåtgärder”.
Referera till kapitel 1 “Drift, försiktighetsåtgärder”.
Förhindrar brytarkroppen att fall, när den är i utdraget läge.
Referera till kapitel 1 “Drift, försiktighetsåtgärder”.
Stoppar gejdern I utdraget- och inskjutet läge.
Indikerar aktuellt läge av brytarkroppen: CONN., TEST, ISOLATED eller INSERTED.
Positionskontakterna är tillgänglig med 2CO eller 4Co konfiguration. Anslutning av
positionskontakterna görs genom M4 skruv.
För att ansluta externa manöverkablar till manöverkretsen Anslutning av
positionskontakterna görs genom M4 skruv. Fig. 12 visar anslutningarna av manöverkrets.
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Fig. 12 Anslutningar av manöverkrets

39)
40)
41)
42)
44)

Beröringsskydd manöverkont. (tillval)
Fixerskruv beröringsskydd
Hjälpkontakter
(tillval)
Anslutningsblock
Jordanslutning M8
gängat hål

45)

Utblås

46)
47)

Ljusbågskärm
Utdragningsarm

48)

Huvudanslutningar

Vertikala anslutningar

Skyddar positionskontakter, manöverkontakterna och hjälpkontakterna.
Fixerar beröringsskyddet.
Indikerar statusen av ACB ACB (ON eller OFF). Hjälpkontakterna är tillgängliga med 4
CO figuration (standard), eller 7C eller 10C konfiguration (tillval). Anslutning av
positionskontakterna görs genom M4 skruv.
Innehåller positionskontakter 36), manöverkontakter 37), och hjälpkontakter 38).
Anslutning av jordanslutning.
Släpper ut ljusbågsgasen (Joniserad luft) från släckkammaren 25) I horisontell direktion när
ACB bryter.
Förhindrar ljusbågsgasen från att sprida sig uppåt från släckkammare 25) när ACBn bryter.
Är inskjuten I kassetten när brytarkroppen är i CONN. läge
För anslutning av externa ledare. Dessa anslutningar är tillgängliga i tre olika
konfigurationer, enligt Fig. 13.

Horisontella anslutningar

Frontanslutningar

Fig. 13 Huvudanslutningar

49)
50)
51)

Lyfthål (ø20mm)
Givararm
Manövervev
(borttagbar)

Avsedda för angöring av lyftanordning (rep etc.) för lyft av ACB.
Refererar till sektion 2-3. “Installation, försiktighetsåtgärder”.
Används for manövrera brytarkroppen i kassetten.
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3-3. Kretsschema och märksdata
Fig. 14 visar ACB kretsschema och tabell 9 och Fig. 15 visar funktionen på varje anslutning och symboler

Fig. 14 Brytarens kretsschema
Tabell 9 Funktion symbol på anslutning. (För AC gäller både 50 och 60Hz.
Anslutningsnr.

och

betyder DC polaritet.)

0) , 22)

Funktion
AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V or DC48V
(Ska anges vid ordertillfället)

03), 12) / 07)

Tillkontakt. OBS Vid skilda kretsar tas förbindningen mellan 22 och 07 bort.

05), 15)

LTD trippindikering eller summalarm 40ms

05), 17)

Trippindikering, ej klarindikering

05), 27)

Indikering, fjädrar spända

10), 20)

AC100V, AC110V, AC120V, AC200V, AC220V, AC240V, DC24V, DC48V, DC100V,
DC110V, DC125V, DC200V or DC220V (Anges vid ordertillfället)
AC100V, AC200V or AC400V enhet (ska anges vid ordertillfället)
Anslut enheten till aktuell anslutningsnummer.
Terminal No. AC100V enhet AC200V enhet AC400V enhet

08), 09), 18), 28)

AC100V

AC200V

AC380V

18), 09)

AC110V

AC220V

AC415V

28), 09)

AC120V

AC240V

AC440V

Frånkontakt

19), 29)

Polaritet:

Anslutning av tillslagsspolen

Driftindikering, utgångar

08), 09)

24), 30)

Anslutning av manöverspänning

Anslutningar shuntutlösare

Anslutningar till
underspänningsutlösaren
UVT.

Utlösning av UVT.

19) - , 29) -

N-ledare CT anslutning *3

01)04)06)11)13)
14)16)21)23)25) —

(Reserverad)

26)
Symbol
M
LRC
MHT
SHT
UVT
S1 - S4

Betydelse
Motor, Uppspänning
Tillslagsspole
Utlösningsspole tfor OCR.
Shuntutlösare
Underspänningsutlösare
Strömsensorer *5

Symbol
CT1 - CT3

*1: För 4-polig ACB.
*2: För 4-polig ACBs utrustad med nolledarskydd och/eller jordfelsskydd.
*3: Används till 3-polig ACB med nolledarskydd och/eller jordfelsskydd installerad i 5 ledarsystem.
*4: Anslut inte tillkontakt med hjälpkontaktens b-kontakt. ACB får så kallad pumpfunktion.
*5: Konverteringsratio: CT primärmärkström ICT (A)/150 mV
*6: Om skyddets manöverspänning förloras, säkerställ annan matning.

KRB-5258
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Betydelse
Effektspolar CT *6
Huvud/Manöverkontakter
Kontaktdon
Kablage, användare
Relä eller LED

111
3:de siffran: Typ av kontakt

1: Gemensam, 2: b-kontakt, 4: a-kontakt

2:a siffran: Typ av kontakt

1: Hjälpkontakt, 2: Positionskontakt (CONN.), 3: Positionskontakt (TEST),
4: Positionskontakt (ISOLATED), 5: Positionskontakt (INSERTED)

1:a siffran: Antal kontakter

1 - 0: Antal av hjälp- och positionskontakter,
A – C: Antal hjälp- och positionskontakter för mA.

Fig. 16 visar anslutningarnas placering på ACB.

Positionkontakter

Huvud/kontrollkrets

Hjälpkontakter

Övre delen
Mellandelen
Undre delen

(Standard 4CO + Tillägg av 6CO)
Övre delen
Mellandelen
Undre delen

(Standard 4C)

Fig. 16 Anslutningarnas placering

Tabell 10 - 15 visar spänningsområdena vid respektive spänning för shuntutlösare (SHT), underspänningsutlösare (UVT),
hjälpkontakter, positionskontakter, kontaktindikering och noll-ledartrafo (CT).
Tabell 10 Spänningsområde
Tillåtet
spänningsområde
Startpik på motor (A)
(V)
85 - 110
7
94 - 121
7
102 - 132
7
170 - 220
4
187 - 242
4
204 - 264
4
20 - 26
14
41 - 53
10
85 - 110
6
94 - 121
6
106 - 138
6
170 - 220
4
187 - 242
4

Märkspänning
(V)
AC100
AC110
AC120
AC200
AC220
AC240
DC24
DC48
DC100
DC110
DC125
DC200
DC220

Ratings of operation power supply
Tillslagspik av
Motorström (A)
tillspole, LRC (A)
1.1
0.48
1.1
0.39
1.1
0.37
0.7
0.24
0.7
0.19
0.7
0.18
4
1.65
1.6
0.86
0.8
0.39
0.8
0.37
0.8
0.31
0.5
0.19
0.5
0.18

Tillspole, LRC
resistans (ohm) *
280 - 350
330 - 420
450 - 560
1120 - 1380
1400 - 1730
1800 - 2210
15 - 19
63 - 78
280 - 350
330 - 420
450 - 560
1120 - 1380
1400 - 1730

* Omgivningstemperatur: 20°C

Tabell 11 Märkdata shuntutlösare (SHT)
Märkspänning (V)
AC100
AC110
AC120
AC200
AC220
AC240
DC24
DC48
DC100
DC110
DC125
DC200
DC220

Tillåtet
spänningsområde (V)
70 - 110
77 - 121
84 - 132
140 - 220
154 - 242
168 - 264
16.8 - 26.4
33.6 - 5.28
70 - 110
77 - 121
87.5 - 137.5
140 - 220
154 - 242

Tillslagspik (A)

Märkström (A)

0.48
0.39
0.37
0.24
0.19
0.18
1.65
0.86
0.39
0.37
0.31
0.19
0.18

0.32
0.26
0.24
0.16
0.13
0.12
1.1
0.57
0.26
0.25
0.21
0.13
0.12

Spolresistans (ohm) * Max. frånslagstid (ms)
280 - 350
330 - 420
450 - 560
1120 - 1380
1400 - 1730
1800 - 2210
15 - 19
63 - 78
280 - 350
330 - 420
450 - 560
1120 - 1380
1400 - 1730

40

* Omgivningstemperatur: 20°C
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Tabell 12 Märkdata för underspänningsutlösare (UVT)
Märkspänning
(V)
AC100
AC110
AC120
AC200
AC220
AC240
AC380
AC415
AC440
DC24
DC48
DC100

Tillslagsspänning Frånslagspänning
(V)
(V)
35 - 70
85
38.5 - 77
93.5
42 - 84
102
70 - 140
170
77 - 154
187
84 - 168
204
133 - 266
323
145 - 290
352
154 - 308
374
8.4-16.8
20.4
16.8-33.6
40.8
35-70
85

Märkström (A)

0.1

Effektförbrukning (VA)
Normal
Tillslag

8

Spolresistans (ohm) *

Hållspole: 410 – 510
Tillslagspole: 5.6-6.8

10

* Ambient temperatur: 20°C

Tabell 13 Märkdata för hjälp- och positionskontakter
Spänning (V)
AC100 - 250
AC251 - 500
DC8
DC30
DC125
DC250
DC125 - 250

Hjälpkontakter
Normalkontakter
För mA last (Microload)
Resistiv last (A)
Induktiv last (A) *2
Resistiv last (A)
Induktiv last (A) *1
5
5
0.1
0.1
5
5
1
1
0.1
0.1
1
1
-

Positionskontakter
Resistiv last (A)
11
10
6
0.6
0.3
-

Induktiv last (A) *2
6
6
5
0.6
0.3
-

*1: AC cosø ≥ 0.3, DC L/R ≤ 0.007
*2: AC cosø ≥ 0.6, DC L/R ≤ 0.01
*3: Min. möjlig last: DC5V/1 mA

Tabell 14 Märkdata för indikeringskontakter
Spänning (V)
AC250
DC30
DC125
DC250

Märkström (A)
Gruppindikering
Fjädrar spända/trippindikering
Resistiv last (A)
Induktiv last (A) *1
Resistiv last (A)
Induktiv last (A) *2
3
3
3
3
3
3
3
2
0.5
0.25
0.5
0.5
0.3
0.15
0.1
0.1

*1: AC cosø ≥ 0.3, DC L/R ≤ 0.007
*2: AC cosø ≥ 0.6, DC L/R ≤ 0.01
*3: Min. möjlig last: DC5V/1 mA

Tabell 15 Märkdata för noll-ledartrafo CT
Typ av ACB
AR208S, AR212S, AR216S
AR212H, AR216H, AR316H
AR220S, AR325S, AR332S, AR440S
AR220H, AR320H, AR325H, AR332H

KRB-5258

Typ av Noll-ledartrafo
CT

Märkdata (A)
200/5A
1250/5A
1600/5A
3200/5A

CW80-40LS
EC160-40LS

-22-

400/5A
1600/5A
2000/5A
4000/5A

800/5A
2500/5A

4. Manövrering
4-1. Uppspänning- och frånslagsmanövrering

DANGER
l Vidrör ej spänningssatta anslutningar. Om så sker kan det resultatet bli elektrisk chock.

CAUTION
l Tvinga inte ned uppspänningshandtaget efter färdig manuell uppspänning. I annat fall kan det medföra felaktig funktion.
l Tillåtet spänningsområde för uppspänningsmotor är 85 till 110% av AC märkspänning eller 75 till 110% of DC märkspänning
Förvissa er att spänningen innefattas av angivet området. I annat fall kan det medföra felaktig funktion, brand motor eller brand.

l Upprepande till- och frånslagsmanövreringar via motordonet får inte ske mer än 15 ggr utan paus. En pauslängd av minst 20
minuter efter de 15 manövreringarna. I annat fall kan motordonet brinna upp.

l Håll inte handen eller ansiktet nära utblåset från släckkammrarna när ACB är i drift. I annat fall brännskada ske från de heta
utblåset om brytaren löser ut

l Om ACBn löser ut, åtgärda felet innan ACBn slås till igen. I annat fall kan brand uppkomma.
l Om ACBn har fixerbultar, se till att båda är åtdragna innan brytaren tas I bruk. Lösa fixerbultar kan ge felaktig funktion av
ACB, särskilt i applikationer med starka vibrationer.
Luftbrytaren finns tillgänglig med två typer av fjäderuppspänning och fjärrmanövrering: Med manuell fjäderspänning och med
motormanöverdon. Den manuella typen kräver att uppspänning och TILL-FRÅN manövreringen sker manuell, medan den med
motormanöverdon tillåter både manuell manövrering eller via motormanöverdonet.

4-1-1. Uppspänning av ACB
ACBn slås till först efter det att tillslagsfjädrarna har spänns upp. Se till att spänna upp dessa innan tillslag av ACBn. Uppspänning av
fjädrarna tillåts oavsett om ACBn är tillslagen eller frånslagen. Tillvägagångssättet att spänna fjädrarna går till på följande sätt:

l Manuell uppspänning
Pumpa uppspänningsarmen (Fig. 17 2)) tills att uppspänningsindikeringen (Fig. 17 1)) visar “CHARGED”. Pumpa
uppspänningsarmen 10 -13 gånger (hela tag) för att spänna fjädrarna fullt ut.

(TILL-FRÅN)ON-OFF indikering 10)

1) Uppspänningsindikering

(FRÅN)OFF-knapp 6)
Låsförregling i från-läge 7)
(TILL-FRÅN) ON-OFF knappskydd

9) (TILL) ON-knapp
8) (TILL-FRÅN) ON-OFF knappskydd

2) Uppspänningsarm

Positionsindikering 3)
5) Hål för manövervev

Fig. 17 Uppspännings- och frånslagsmanövrering
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l Motoruppspänning
När uppspänningsindikeringen (Fig. 17 1)) växlar till “DISCHARGED” när angiven spänning ansluts till anslutningarna 02) and 22),
aktiveras motordonet och startar uppspänning av fjädrarna. Vid slutförd manövrering visar uppspänningsindikeringen ”CHARGED”
och motordonet kopplas automatiskt ifrån. Tidsåtgången för att spänna fjädrarna varierar på manöverspänning och typ av ACB, skall
dock inte överskrida 10 sekunder.

4-1-2. Tillslagsmanöver
Tillslag av ACBn är inte tillåtet utan att alla av nedanstående villkor är uppfyllda:
1) Uppspänningsindikeringen (Fig. 17 1)) visar "CHARGED".
2) Positionsindikeringen (Fig. 17 3)) visar "CONN.", "TEST" eller "ISOLATED" (något mittläge gäller inte).
3) Manöverveven inte sitter kvar i hålet för veven (Fig. 17 5)) .
4) FRÅN-knappen (Fig. 17 6)) inte är last av knappförreglingen (Fig. 17 7)).
5) Den angivna spänningen för underspänningsutlösaren är ansluten.

l Manuellt tillslag
Öppna skyddet för TILL-FRÅN knappen (Fig. 17 8)) och tryck på TILL-knappen (ON) (Fig. 17 9)). Brytaren kommer att slå till
hörbart. TILL-FRÅN indikeringen (Fig. 17 10)) visar "ON" och uppspänningsindikeringen (Fig. 17 1)) visar "DISCHARGED".

l Elektriskt frånslag
Tryck på TILL-knappen, enligt Fig. 14. Tillspolen (LRC) (Fig. 14) kommer att dra och ACBn slås hörbart till. TILL-FRÅN
indikeringen (Fig. 17 10)) visar "ON", uppspänningsindikeringen (Fig. 17 1)) visar "DISCHARGED", och motordonet startar för att
spänna upp fjädrarna igen.

4-1-3. Frånslagsmanövrering
l Manuellt frånslag
Öppna skyddet för TILL-FRÅN knappen (Fig. 17 8)) och tryck på FRÅN-knappen (Fig. 17 16)). Brytaren kommer att slås hörbart
ifrån. TILL-FRÅN indikeringen (Fig. 17 10)) visar "OFF".

l Elektrisk frånslag
Tryck på FRÅN-knappen enligt Fig. 14. Shuntutlösaren (SHT) eller underspänningsutlösaren (UVT) (Fig. 14) kommer att aktiveras
så att ACBn slås hörbart ifrån. TILL-FRÅN indikeringen (Fig. 17 10)) visar "OFF".

4-1-4. Motion av trippindikering och kontakt för indikering av spända fjädrar.
Trippindikering och kontakt för indikering av spända fjädrar, ger brytarstatus enligt Tabell 16.
Tabell 16 Motion av trippindikering och kontakt för indikering av spända fjädrar.
Kontaktutgång
Typ av OCR

Manöver

Visar

Anslutning Nr.
Se Fig. 14

Tillslagsfjädrar
Spända

Ospända

ACB till

ACB från
Ej klar att slå till *
Klar att slå till *

Tripp

05), 17)

Ingen förändring

Ingen förändring

OFF

ON

OFF

Fjädrar spända

05), 27)

ON

OFF

Ingen förändring

Ingen förändring

Ingen förändring

Alla

* “Klar att slå till” innebär att alla följande villkor är uppfyllda:
1. Fjädrarna är spända.
2. Ev. frånslagsmanövrrering är slutförd (Minst 40 ms har förflutit efter det att trippsignal har angivits).
3. FRÅN-knappen är släppt.
4. Angiven spänning på ansluten på underspänningsutlösaren (om monterad).

KRB-5258
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4-1-5. Funktion av mekanism
Fig. 18 - 21 illustrerar funktionen av TILL-FRÅN Mekanismen.

3)

För manuellt tillslag, TILL-knappen 1) som roterar
moturs. För elektriskt tillslag, slagstift 1)' förs nedåt
från frånslagsspolen (LRC) och påverkar utlösararmen
2) som roterar medurs. Detta påverkar tillslagsarmen 3)
medurs och den store utlösararmen 4) frånkopplas i från
det ocentrerade hjulet och roterar medurs.
Uppspänningskammen 5) roterar motors, så att
uppspänningsarmen 7) lossar från tillslagsfjädern 6)
och roterar motors. Tillslagskammen 8) trycks upp av
uppspänningsarmen 7) och roterar medurs. Vid detta
tillfälle är varje del i läge enligt Fig. 20. Fortsätt till Fig.
19.

1)'

1)

2)

4)
6)

5)

8)
7)

Fig. 18 Tillslagssekvens 1

Tillslagskammen 8) roterar medurs, tvingar
tillslagslänken och den övre länken 9) att tryckas rakt
fram. Detta roterar tillslagsarmen 10) länkad med
tillslagslänken 9) roterar motors, så att armen 11)
roterar medurs och påverkar de rörliga kontakterna 12)
att sluta sig mot de fasta kontakterna. 13). Vid detta
tillfälle är varje del i läge enligt Fig. 21.

13)
12)
10)

11)
13)

9)
8)

Fig. 19 Tillslagssekvens

-25-

KRB-5258

3)
Uppspänningshandtaget eller motordonet påverkar
uppspänningskammen motors. 1). Denna rotation
roterar armen för tillslag. 2) och sluter utlösararmen. 3)
moturs och en samroterande hake påverkar
tillslagsarmen 2). och uppspänningsarmen 4) roterar
medurs så att tillslagsfjäder 5) spänns upp och
tillslagskammen 5 roterar medurs. Vid detta tillfälle är
varje del i läge enligt Fig. 18.

2)

5)
6)

1)
4)

Fig. 20 Uppspänningssekvens

För manuellt frånslag, FRÅN-knappen 1) roterar
medurs och utlösarlänkarmen 2) roterar medurs. För
elektrisk frånslag, manöverarmen 1) förs nedåt från
skuntutlösaren (SHT) eller underspänningsutlösaren
(UVT). För utlösning via överströmsreläet (OCR),
manöverarmen 1) förs nedåt från frånslagspolen (MHT)
och utlösarlänkarmen 2) roterar moturs (Delar
markerade med en asterisk (*) är utlösar sprintar. För att
underlätta synbarheten i figuren är delarna relaterade till
(MHT) ritade annorlunda än aktuell position. Detta
roterar utlösaraxeln 3) moturs och utlösararm B 4)
frigörs från en samroterande hake och roterar motors.
Utlösararm A 5) roterar motors, utlösarlänk 6) flyttas till
en lägre höger position och sluter vippkammen 7) som
roterar medurs. Kraften från tillslagsfjädern 9) och
kontaktfjäder 10) roterar tvärarmen 8) moturs så att den
de rörliga kontakterna 10) är separerade från de fasta
kontkterna 12). Vid detta tillfälle är varje del i läge
enligt Fig. 19.

1)"
2)"

*
1)'
3)

2)
1)

12)
10)

? ,7

11)

9)

10)

8)
12)

6)
5)

4)

Fig. 21 Frånslagssekvens
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4-2. Manövrering av brytare i kassett
4-2-1. Allmänt
Utdragbar ACB består av brytarkropp och en kassett. Huvudanslutningar och anslutningarna för manövern är installerade på
kassetten, vilket tillåter manövrering och inspektion eller service av brytarkroppen utan att anslutningarna behöver demonteras.
Utdragningsmekanismen tillåter manövrering av brytarkroppen till alla fyra positionerna enligt Fig. 22. Ställverksdörren kan hållas
stängd under manövrering i CONN.(ANSLUTEN), TEST eller ISOLATED (FRÅNSKILD) position.

1. CONN. position

4. REMOVED (UTDRAGEN) position

Positionsindikator

Positionsindikator

Manöverkontakt

Kassett

Brytarkropp

Huvudkontakter

Rullar

Gejder

I denna position, huvudkretsen och manöverkretsen
på ACB är anslutna till den externa kretsen för

Brytarkroppen är helt utdragen ur kassetten.

normal drift.

Ut

In

In

2. TEST position

Ut

3. ISOLATED position

Positionsindikator

Positionsindikator

Ut

In

I denna position är huvudkretsen frånskild,

I denna position är både huvudkrets och

medan manöverkretsen är ansluten. ACB kan testas

manöverkrets frånskilda. ACB är totalt spännings-

med stängd ställverksdörr.

lös. Ställverksdörren kan hållas stängd.

Fig. 22 Positions av brytarkroppen i kassetten

l Livslängd, manövrering
AR serien är designad för livslängd av 100 ut- och in cykler, enligt IEC 60947-1 (en cykel innebär att brytarkroppen manövreras från
anslutet läge till utdraget läge och tillbaka igen.) Manövrering över 100 cykler kan innebära onormalt slitage av huvudkretsens
kontaktytor, vilket kan resultera i varmgång under drift.
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4-2-2. Manövrering till utdragbart läge

DANGER
l Rör inte spänningssatta delar. Det kan föranleda elektrisk chock.
l Lämna inte brytarkroppen I utdraget läge. Tyngden av ACBn kan föranleda skada.

CAUTION
l Om ACB har fixerbultar, säkerställ att dessa lossas på båda före manövrering av brytarkroppen. I annat fall kan skada
uppkomma på ACB.

l Säkerställ att kassetten är fastskruvad innan manövrering av brytarkroppen sker. I annat fall brytaren eller kassetten falla, med
resultat att ACB eller personal skadas.

l Vid återställning av den utdragbara gejdern , säkerställ att den skjuts ända in. Håll inte på spärrhaken, ACB stoppet eller
gejderstoppet. Detta kan ge klämskador.

Använd den separata manöverveven, för att manövrera brytarkroppen.

4-2-2-1. Manövrera brytaren från CONN. position till TEST position
1) Slå ifrån brytaren. (Om brytaren fortfarande är i tilläge, kan manöverveven (Fig. 23 1)) inte sättas in.
2) Lossa fixerbultarna (Fig. 23 2)), om de används , för att lösgöra brytarfkroppen. (Fig. 23 3)).
3) Lås upp låsarmen för brytarpositionen (Fig. 23 14)) om låst. Se sektion 4-5.
4) Sätt in manöverveven I där avsett hål 23 4)) och veva sakta motors tills positionsindikeringen (Fig. 23 5)) visar “TEST”.

l När huvudkretsen är frånskiljs vid fingerkontakterna, skjuts brytarkroppen en aning framåt av fjäderkraften från
fingerkontakterna. När detta sker hörs ett litet fjäderljud. Detta ljud innebär inte att det är något fel.

l Brytaren kan inte slås till så länge manöverveven sitter kvar i brytaren. För att slå till ACB, för ON-OFF test, ta bort veven.

7) Kassett
3) Brytarkropp

ON-OFF indikator 13)

2) Fixerbultar

Hänglåsspärr, position 14)

4) Hål för manövervev
1) Manövervev

Positionsindikator 5)
Spärrknapp 6)
9) Gejder
Ändstopp 8)
Styrpinne
ACB stoppaxel
Gejderslut 12)
8) Gejderstopp
Riktning
Fig. 23 Manövrering av brytare i kassett
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4-2-2-2. Manövrering av ACB från TEST position till ISOLATED position
1) Slå ifrån ACB. (Om ACB förblir till, kan manöverveven (Fig. 23 1)) inte sättas in.)
2) Tryck in spärrknappen (Fig. 23 6)). Spärrkknappen stannar kvar i intryckt läge.
3) Lås upp hänglåsspärren (Fig. 23 14)) om den är låst. Se sektion 4-5.
4) Sätt in manöverveven i hålet (Fig. 23 4)) och veva sakta motors tills positionsindikatorn (Fig. 23 5)) visar “ISOLATED” och att
ljudet av ett frigående hjul hörs. Spärrknappen snäpps ut när manövern är färdig
5) Tag ut manöverveven.

4-2-2-3. Manövrering av ACB från ISOLATED position till utdraget läge.
1) Säkerställ att kassetten (Fig. 23 7)) är säkrad med montagebultar.
2) Lås upp hänglåsspärren (Fig. 23 14)) om den är låst. Se sektion 4-5.
3) Tryck gejderstoppen (Fig. 23 8)) utåt på båda sidor av kassetten, får att lösgöra gejdern (Fig. 23 9)), tryck den utåt och drag ut
gejdern till ändläge. Gejdern spärras igen i ändläget. (ACBn kan inte dras ut såvida gejdern inte är helt urdragen och spärrad.)
4) Tag tag i båda handtagen (Fig. 23 10)), dra ut ACBn till den stannar.

l Om ACBn är utrustad med automatisk fjäderavspännings (Fig. 23 11)), kommer tillslagsfjädrarna att automatiskt avaktiveras
med ett mekaniskt ljud. Detta ljud innebär inte någon felaktig funktion av brytaren.

l Lämna inte ACBn i utdraget läge.
5) Använd en brytarlyft eller liknande för att transportera ACBn (Fig. 23 3)) till ett säkert ställe. Refererar till sektion 2-1-2.

4-2-3. Sätt tillbaka ACBn i kassetten.

DANGER
l Rör aldrig spänningssatta delar. I annat fall kan det föranleda elektrisk chock.
l Lämna inte brytarkroppen I utdraget läge. Tyngden av ACBn kan föranleda skada.

CAUTION
l Säkerställ att kassetten är fastskruvad innan manövrering av brytarkroppen sker. I annat fall brytaren eller kassetten falla, med
resultat att ACB eller personal skadas.

l Vid återställning av den utdragbara gejdern , säkerställ att den skjuts ända in. Håll inte på spärrhaken, ACB stoppet eller
gejderstoppet. Detta kan ge klämskador.

l Fortsätt inte att vrida manöverveven medurs när ACBn är i CONN. Position. Detta kan medföra skada på mekanismen.
l Om ACBn har fixerbultar, säkerställ att båda dessa är åtskruvade innan ACBn används. Lösa fixerbultar kan innebära felaktig
funktion av brytaren, särskilt I application där starka vibrationer förkommer.
Använd den separata manöverveven för manövrera brytaren i kassetten.

4-2-3-1. Manövrering av ACBn tillbaks till ISOLATED position
1) Säkerställ att kassetten (Fig. 23 7)) är säkert fastskruvad.
2) Använd en brytarlyft eller liknande för att transportera ACBn (Fig. 23 3))
3) Skjut in ACBn in i kassetten
4) Tryck gejderstoppen (Fig. 23 8)) utåt på båda sidor av kassetten, får att lösgöra gejdern (Fig. 23 9)), tryck den utåt och skjut in
gejdern tills den spärras i inskjutet läge.
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Brytarkropp

Kassett

Fig. 24 Placering av brytarkroppen på gejdrarna

4-2-3-2. Manövrering av ACBn från ISOLATED position till TEST position
1) Säkerställ att ON-OFF indikeringen (Fig. 23 13)) visar “OFF”. (Om ACBn är i tilläge, kan inte manöverveven (Fig. 23 1)) inte
sättas in).
2) Lås upp hänglåsspärren (Fig. 23 14)) om den är låst. Se sektion 4-5.
3) Sätt in manöverveven i hålet (Fig. 23 4)) och vrid sakta medurs till position indikatorn (Fig. 23 5)) visar “TEST”.

l ACB kan i slås till så länge manöverveven sitter kvar I hålet. För att slå till ACB t.ex. för att göra ett ON-OFF test, tag ur
manöverveven.

4-2-3-3. Manövrering av ACB fån TEST positionen till CONN. positionen.
1) Slå ifrån ACB. (Om ACB inte slås ifrån, kan manöverveven (Fig. 23 1)) inte sättas in i hålet).
2) Tryck in spärrknappen (Fig. 23 6)). Om den är låst, se sektion 4-5.

4) Sätt in manöverveven i hålet (Fig. 23 4)) och veva medurs tills positionindikatorn
(Fig. 23 5)) visar “CONN.” maximalt moment (14.7 Nm).

Manövermoment

3) Tryck in spärrknappen (Fig. 23 6)). Spärrknappen stannar kvar i instryckt läge.

13 eller 14 varav

TEST

CONN.
Position

Spärrknappen kommer att frigöras i detta läge.

Fig. 25 Moment vid manövering

l När huvudkretsens anslutningar når fingerkontakterna, ökar behovet av moment, enligt Fig. 25. Detta är normalt och innebär
inte att något är fel. Fortsätt vrid manöverveven, 13 or 14 varav förflyttar ACB kroppen till CONN. positionen, och när inte
manöverveven kan inte vridas längre, max moment 14,7 Nm.
5) Tag bort manöverveven.
6) Skruva åt brytarens fixerbultar (Fig. 23 2)), om de används för att fixera brytarkroppen i kassetten.

KRB-5258
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4-2-4. Kontaktstatus av hjälp- och positionskontakter
Tabell 17 och 18 visar kontaktstatusen av hjälpkontakter respektive positionskontakter.
Tabell 17 Kontaktstatus av hjälpkontakter
ACB status
Position av brytarkropp

ON

OFF

CONN.
TEST
ISOLATED
Borttagen (Utdragen)

Status på
a-kontakt

Status på
b-kontakt

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

Status på
a-kontakt

Status på
b-kontakt

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

Tabell 18 Kontaktstatus av positionkontakter
Positionkontakter

ISOLATED

TEST

CONN.

CONN. position indikation
TEST position indikation
ISOLATED position indikation
”På plats” position indikation *
* "På plats" innebär att brytarkroppen är i CONN., TEST, eller ISOLATED position.

4-3. ON-OFF Tryckknappsförregling förfarande.
Lås tryckknappsförreglingen genom att använda ett hänglås med ø6 bygel (upp till 3 hänglås kan användas) enligt Fig. 26. ON-OFF
tryckknappsförreglingen är låst och ON och OFF knappen kan inte manövreras.

ON-OFF
tryckknappsförregling
OFF knappen

ON-OFF tryckknappsförregling
ON knappen

Hänglås
Hål för hänglås

Fig. 26 Låsning av ON-OFF tryckknappsförregling
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4-4. Låsning av OFF knapp
1) Öppna OFF knappens förregling, enligt Fig. 27.
2) Lyft upp förreglingstappen under förreglingen och stäng förreglingen.
3) Lås knappsförreglingen med ett hänglås med ø6 bygel (upp till 3 hänglås kan användas), enligt Fig. 27. OFF knappen är låst i
intryckt läge, vilket blockerar tillslag av brytaren.

Hål för hänglås

OFF knapp
förreglingstapp

OFF knappförregling

Fig. 27 Låsning av OFF knappen

4-5. Låsning av brytarens position.
1) Manövrera brytarkroppen till önskad position (CONN, TEST eller ISOLATED).
2) För ut låsbygeln, enligt Fig. 28.
3) Lås låsbygeln med ett hänglås med ø6 bygel (upp till 3 hänglås kan användas) enligt Fig. 28. Detta förhindrar att man sätta in
manöverveven och brytarkroppens position kan inte ändras.

Hål för hänglås

Låsbygel

Fig. 28 Låsning av brytarens position.
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4-6. Säkring av fixerbultar.
1) Veva in brytaren så den är i CONN. position.
2) Lossa fixerbulten, se Fig. 29, tryck fjäder- och planbricka intill bulthuvudet och skjut in fixerbulten i den U-formade fästet i
kassetten.
3) Skruva åt fixerbulten (manöverveven kan användas). Denna procedur görs på båda sidorna av brytaren.

Fixerbult
Fjäder- och planbricka

U-formad slits

Fäste
Fig. 29 Säkring av fixerbultar

4-7. Låsning av kåpa över reläskyddet (OCR).
Lås reläskyddets kåpa med ett hänglås, se Fig. 30. Kåpan kan inte öppnas, vilket förhindrar att reläskyddets inställningar kan ändras.

Kåpa
Hänglås

Fig. 30 Låsning av kåpa över reläskyddet (OCR)
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5. RELÄSKYDD (OCR)
Reläskyddet till luftbrytaren, typ AR, inkluderar ett mycket tillförlitligt, multfunktions reläskydd, med en 16-bit mikroprocessor.
Reläskyddet effektmatas från effektspolar från huvudkretsen. Strömmätning sker via rogowski-spolar, som sitter utanpå
effektspolarna. När reläskyddet detekterar ett fel, sands en utlösningssignal till en speciell utlösningsspole, MHT (Magnet Hold
Trigger) eller indikerar ett fel, eller skickar en larmsignal, allt beroende på inställning och typ av fel.
Reläskyddet använder effektivvärdesmätning för det termiska skyddet (LTD), och nolledarskyddet (NP). (När sex gånger nominell
ström av rogowski-spolarna uppmäts, övergår reläskyddet att mäta pikvärdet istället) Om en kontinuerlig övertonsström detekteras,
tillåter reläskyddets effektivvärdesberäkning ACB att fungera normalt.
Reläskyddet är tillgängt i följande typer:

l AGR-11BL

L-Ledningskarakteristik för allmänt bruk (ledningar och transformatorer)

5-1. Specifikation
Specifikation av reläskyddet, se Tabell 19, nedan.
Tabell 19 Specifikationer typ AGR-11B OCR (l: Standard, ¡: Tillägg, –: Ej möjligt)
Applikation
Karakteristik
Typ av skydd
Termiskt skydd (LT)
Korttidsfördröjt kortsl.skydd(ST)
Skyddsfunktion *) Momentant kortsl.skydd (INST)
Jordfelsskydd (GF)
Nolledarskydd
I2t ON/OFF (ST)
Skyddskarakteristik
I2t ON/OFF (GF)
Summalarm LED och
Trippindikation
utlösningskontakt
Testfunktion
Manöverspänning

För allmänt bruk
L
AGR-11BL-GL

l

l

–
¡
l
–

l
¡
l
l

5-2.

l

l

5-4.

–

–

Behövs ej

Behövs ej

–
3-3.

*) LT = Long Time Delay Trip
ST = Short Time Delay Trip
INST = Instantaneous Trip

KRB-5258
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5-2. Karakteristiker
5-2-1. L Karakteristik för ledningar och allmänt bruk
Allmän översikt, inställningsmöjligheter, utlösningskurvor på reläskydd AGR-11BL OCR (with L karakteristik), se Fig. 33,
Tabell 20, respektive Fig. 34..

1

3

4

2
7
6
8
9
12
11
13

16
17

Fig. 33 Allmän översikt AGR-11BL OCR (med L karakteristik)

Tabell 20 Inställningsmöjligheter, AGR-11L OCR (med L karakteristik)
No.

Inställning

Symbol

Inställningsområde
CT nominell primärström [ICT] × (0.5-0.63-0.8-1.0) (A)
Installerad [ICT] (A)
200
400
800
1250
1600
2000
2500
3200
100
200
400
630
800
1000
1250
1600
Nominell- [ICT] × 0.5
ström
[ICT] × 0.63
125
250
500
800
1000
1250
1600
2000
[In]
[ICT] × 0.8
160
320
630
1000
1250
1600
2000
2500
(A)
[ICT] × 1.0
200
400
800
1250
1600
2000
2500
3200
[In] × (0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-NON) (A)
• Löser inte ut om strömmen är < [IR] x 1.05, löser ut om strömmen är > [IR × 1.05 och < [IR] × 1.2
[ICT] × (0.4-0.5-0.63-0.8-1.0): Fast inställt värde, specificeras vid beställning
• Löser inte ut om strömmen är < [IR] x 1.05, löser ut om strömmen är > [IR × 1.05 och < [IR] × 1.2
Termiskt skydd: (0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30) (sek) vid 600% av [IR], Tolerans: ±15%, +0.15s –0s
Nolledarskydd: (0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30) (sek) vid 600% av [IN], Tolerans: ±15%, +0.15s –0s

1

Nominellström *1

In

2

Termiskt skydd, ströminställning (LTD)

IR

3

Nolledarskydd, ströminställning (NP)

IN

4
6

Termisk- Nolledarskydd (LTD/NP), tidsinställning

tR

Korttidsfördröjt kortslutningssk. ströminst. (STD)

Isd

[In] × (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-10-NON) (A), Tolerans: ±15%

tsd

Momentanskydd, ströminställning (INST)

Ii

Fördröjningstid (ms.)
50
100
Återställningstid (ms.)
25
75
Max. total bryttid (ms.)
120
170
ON/OFF
[In] × (2-4-6-8-10-12-14-16-NON) (A), Tolerans: ±20%

Jordfelsskydd, ströminställning (GFP) *2

Ig

[ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A), Tolerance: ±20%

tg

Fördröjningstid (ms.)
Återställningstid (ms.)
Max. total bryttid (ms.)

7

Korttidsfördröjt kortslutningsskydd
fördröjning. (STD)

8
9

Korttidsfördröjning i I2t läge

11
12

Jordfelsskydd (GFP), tidsinställning

13
16
17

Jordfelsskydd i I2t läge

I2t tsd

I2t tg

100
75
170

200
175
270

4000
2000
2500
3200
4000

200
175
270

400
375
470

600
575
670

800
775
870

300
275
370

500
475
570

1000
975
1070

2000
1975
2070

ON/OFF

CT Nominell primärström, fält för värde
IR Fält för värde, vid inställt värde vid leverans.

l Understrukna värden anger fabriksinställda värden.
l NON-inställning blockerar skyddsfunktioner. Om det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet och momentanskyddet är inställt på NON., sätts reläskyddet i ”fail-safe” läge, så att:
• Momentanskyddet aktiveras vid [In] × 16 eller mer, om STD och INST är inställt på NON.
l En inställningsström som detekteras av reläskyddet, innebär att skyddet börjar att lösa med en tolerans av [IR] x 1.05 < och ≤ [IR × 1.2, Om strömmen minskar inom inställd
utlösningstid, återställs tidräkningen reläskyddet automatiskt och återgår till normalläge.
*1: En förändring av IR innebär automatiskt att inställda värden av LTD, STD och INST ändras.
*2: Jordfelsskyddets inställningsvärde bör inte överskrida 1200A.
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Long time delay trip

Short time delay trip, instantaneous trip

Utlösningskurva (LTD)

Utlösningskurva STD och INST
Not 1:

Utlösningstid (t) vid LTD (eller
Nolledarskydd) beräknas enligt nedan.
t=-27.94tRln

1-

(1.125IR)2
i2

±15% +0,15 – 0 sek.
+0.15

IR = LTD Termiskt skydd (eller Nolledarskydd)
inställningsström
i = överström
tR = Tidsinställning

Not 2:

Det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet
(STD) är överordnat (LTD skyddet om dess
inställningsvärde överskrides.

Utlösningskurva NP och GFP
Fig. 34 Utlösningskurvor AGR-11BL OCR (med L karakteristik)
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5-3. Inställninginstruktion

CAUTION
l Inställning av reläskyddet måste utföras av kompetent personal.
l Använd en liten spårskruvmejsel, med ett moment av max 0,1 Nm vid justering av inställningsskruvarna. (stegvisa roterande
skruvar eller dip-switchar). Ett för högt moment kan ge felaktig funktion av reläskydd.
Beskrivning hur man ställer in reläskyddet.
1) Om dörr eller IP kåpa täcker ACB front, öppna dessa.
2) Tryck den höra delen av skyddskåpan till vänster med hjälp av haken, för att öppna skyddskåpan. Se Fig. 31. Om skyddskåpan är
låst med hänglås, tag först bort hänglåset.

Hake
Skyddskåpa

Frontkåpa

Fig. 31 Skyddskåpa

3) Använd inställningsskruvarna och dip-switchar för att ställa in reläskyddet. Se Fig. 32.

l Inställningskruvarna måste justeras med en liten spårskruvmejsel. Vrid skriven stegvis, ställ inte den mellan stegen. En fet
linje mellan stegen innebär samma inställning.

l Dip-switcharna ska också justeras med en liten spårskruvmejsel. Stanna inte halvvägs mellan lägena.

Inställningsskruv
Steg
Fet linje
(samma inställningsvärde)

IR:
0.95

1.0
I2t SW
ON

0.9
0.85
0.8

Dip-switch

OFF

×In

Inställningsskruvar

Dip-switch

Fig. 32 Inställningar av reläskydd

4) Stäng skyddskåpan.
5) Efter att inställning har gjorts, rekommenderas att reläskyddet testas med en extern testenhet, typ ANU-1 OCR checker (tillval).
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5-4. Driftindikeringar
Reläskyddet har lysdioder på frontpanelen som ger driftindikering, enligt Fig. 35och Tabell 21. Signal ges via larmkontakt när
skyddet löser ut.

(Röd) 1)

Fig. 35 Lysdiod

Tabell 21 Driftindikation
Typ av
reläskydd

Manöverspänning

AGR-11BL-AL
AGR-11BL-GL

*1:

Behövs ej

Skyddsfunktion
Termiskt skydd (LT)
Nolledarskydd (NP)
Korttids.fördr.kortsl.skydd
(ST) Jordfelsskydd (GF)
Momentanskydd (INST)

Position

1)

Lysdiod
Status
Normal
pickup

OFF

Blinkar
OFF

En hållkrets erfordras.

KRB-5258
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Larmkontakt
Tripp/Larm

Terminal Nr.
Se Fig. 14

Normal

Tripp/Larm

OFF

5), 15)

OFF

Återgår
automatiskt efter
ON i 40 ms eller
mer *1

Status

6. UNDERHÅLL, INSPEKTION OCH BYTE AV RESERVDELAR
Detta kapitel beskriver hur underhåll och inspektion görs på luftbrytare typ AR..
Livslängden på ACB beror på applikation och driftmiljö. ACBn exponeras av mekanisk och elektrisk stress som gradvis påverkar
brytaren under dess livslängd, vilket ökar riskerna av felaktiga funktion, driftstopp etc. Förebyggande underhåll och periodiska
inspektioner är mycket viktigt för att undvika nedsatt driftsäkerhet och felaktig funktion samt ökar livslängden.
Den uppskattade underhålls- och inspektionsintervall av ACBn varierar beroende typ av drift, antal till- och frånslag, storleken på
brytströmmar och andra faktorer.
Som vägledning, tabell 22 visar rekommenderad inspektionsintervall. Se sektion 6-1 för detaljerad tillvägagångssätt på underhåll och
inspektion.
Tabell 22 Underhåll- och inspektionsintervall
Kategori

Normal

Hård

Driftmiljö

Inspektions
-grad

• Inte så dammigt,
Normal/
• Inte så mycket aggressiva
Detaljerad
gaser,
• Omgivningstemp. 35°C eller
lägre
• Normal luftfuktighet,
• Antal Till- och Frånslag per
Grundlig
dag: 2 eller mindre
Ex. Ställverk I stv-rum.
Kontrollrum eller liknande.
Fullständig
• Dammig miljö,
• Mycket aggressiva gaser,
• Omgivningstemp.: 45°C
Normal/
eller högre,
Detaljerad
• Hög luftfuktighet,
• Antal Till- och Frånslag per
dag: 4 eller mer,
• Ständigt exponerad av
vibrationer
Ex. Stål- eller kemiskind.,
Grundlig
Maskinrum (utan
ventilation),
Stödgen, installationer,
Fullständig
Ombord på färjor

Intervall eller antal Till- och Frånslag
Intervall
Antal Till- och Frånslag
1250AF 3200AF eller
• Varje år eller 2 år
Till/Från villkor
800AF
2500AF
större
• Varje år efter år 3, sedan
Nästan ingen
Varje 1000 cykler
installation.
ström
• Varje halvår efter år 6
Varje 1000
Varje 500
Varje 100
Märkström
sedan installation.
cykler
cykler
cykler
• Varje 5 eller 6 år
• Varje 4 år efter år 6,
sedan installation.
Varje 4000 cykler
• Varje år eller 2 efter år
10, sedan installation.
När något onormalt hittas vid den normala/genomgående inspektionen.
Till/Från villkor

• Varje år
• Varje halvår efter år 2
sedan installation

Nästan ingen
ström

Märkström

• Varje 2 eller 3 år
• Varje 2 år efter år 6
• Varje 2500 - 3000 cykler
sedan installation
• Varje 2000 cykler efter 3000 cykler
• Varje år efter år 10 sedan
installation
När något onormalt hittas vid den normala/genomgående inspektionen.
Till/Från villkor

Exceptionell

• Till/Från manövrering med
överlast.,
• Utlösning pga kortslutning,
• Tillfälligt utsatt för vatten

Grundlig

Fullständig
l

l

l

1250AF 3200AF or
2500AF
more
• Varje 1000 cykler
• Varje 500 cykler efter 1000 cykler
• Varje 100
• Varje 500
• Varje 1000
cykler
cykler
cykler
• Varje 50
• Varje 250
• Varje 500
cykler efter
cykler efter
cykler efter
100 cykler
500 cykler
1000 cykler
800AF or less

När något ovanligt inträffar

Överströmsnivå
(c:a. 6 gånger
märkström)
Strömnivåer över
som räknas som
kortslutningsströmmar.

800AF

1250AF 2500AF

3200AF eller
mer

Varje 25
cykler

Varje 25
cykler

Varje 25
cykler

Varje gång

Varje gång

Varje gång

När ACBn anses reparerbar vid den grundliga inspektionen.

Normal inspektion inkluderar inspektion och åtgärder som kan göras genom att endast lossa på släckkammare, kontakter, frontkåpan
och liknande. Normal inspektion kan genomföras av användaren. Terasaki Service genomför även inspektioner av normal grad.
Detaljerad inspektion inkluderar inspektion och åtgärder samt byta av delar i förebyggande art, orsakande av föråldring eller liknande.
när något onormalt hittas vid den normala inspektionen.
Vi rekommenderar att använda Terasaki Service för detaljerad inspektion.
Grundlig inspektion måste lämnas till Terasaki Service. Fullständig görs på Terasaki Verkstad.

l Angående livslängd.
Den förväntade livslängden på luftbrytaren typ AR, visas ” Livslängd, antal ON-OFF man.” i tabell 3 och 4. "Med
underhåll" i tabellen innebär att lämplig inspektion, underhåll, reparationer och byte av delar som utföres enligt
instruktionerna I detta kapitel. Men, när en ACB har brutit tre kortslutningar nära märkbrytförmågan, har den nått slutet av
sin livslängd, trots att inspektioner har gjorts efter varje kortslutningsbrytning. En sådan ACB ska bytas ut utan fördröjning,
för att undvika driftstörningar och akuta service insatser.
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6-1. Inspektion av ACB

CAUTION
l ACB underhåll, inspektion och byte av delar måste utföras av kompetent personal.
l Vidrör inte strömförande delar i ACB och konstruktioner nära strömförande delar, direkt efter att ACBn har slagits ifrån.
Kvarvarande värme kan orsaka brännskada.

l Innan något arbete påbörjas på ACB, slå ifrån brytaren som ligger före aktuell ACB eller frånskilj ACB från alla
spänningskällor både på huvud- och manöverkrets. I annat fall kan det resultera i elektrisk chock.

l Vidtag åtgärder för att förhindra att damm fastnar på huvud- och manöverkontakter. Damm på kontakterna kan orsaka brand.
l Innan något underhållet, inspektionen eller byte av delar påbörjas på ACB, säkerställ att tillslagfjädern är ospänd och ACBn är
i frånläge. I annat fall kan en Till/Från manöver orsaka klämskador på fingrar och verktyg.

l Skruva åt anslutningsskruvarna periodiskt med specificerat moment. I annat fall det resultera I brand.
l Vid putsning av kontaktytor, se till att putsdamm inte kommer i brytarmekanismen. Borsta rent ytorna rena efter putsningen. I
annat fall det föranleda felaktig funktion eller brand.

l Genomför inte isolationstest vid andra förhållande än specificerad. Det kan föranleda felaktig funktion.
l Säkerställ att släckkamrarna är fastmonterade, om de har varit demonterade. Om inte eller monterade på felaktigt sätt kan
orsaka brand.

l När uppspänning av tillslagsfjädern eller genomföra Till/Från manöver, med släckkammare, frontkåpa och/eller sidokåpor
borttagna under arbetet med underhåll eller inspektion. Rör inga andra delar än de som behövs aktuell manöver
(uppspänningsarm, ON/OFF knappar eller liknande) I annat fall kan det förorsaka klämskador på fingrar och verktyg.
l Vid byte av hjälpkontakter, skada inte manöverledningarna till hjälpkontakterna eller kläm dem mellan hjälpkontakt och
brytarkropp. I annat fall det ge felaktig funktion.

För att säkerställa säkerheten , se till att genomföra förberedande arbetet, beskrivet i sektion 6-2-1, såvida annat är specificerat i
manualen för inspektionen. Den normala och den detaljerade inspektionen är beskrivet i tabell 24 respektive tabell 25.

l Information som ska noteras.
Om du ska vidta åtgärder mot något onormal hos brytaren, kontakta Terasaki Service och delge oss informationen som visas I tabell
23 nedan. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna manual.
Tabell 23 Information som ska noteras
Beskrivning
Typ
Serie Nr.
Huvudmärkspänning
Märkström
Metod att spänna
tillslagsfjädern
Reläskydd
Typ av elektrisk utlösning
Special specifikation

AR_____ __ __ poler med kassett
__________ – ______
o AC o DC _____V
______A
o Manuelt o Motormanövrerad
Manöverspänning: o AC o DC _____V
o Inget o Utrustad Typ: AGR-11__ – _______
Manöverspänning: o AC o DC _____V
o Shuntutlösare (SHT) Manöverspänning: o AC o DC _____V
o Underspänningsutlösare (UVT) o Momentan o Tidsfördröjd 0,5 sek.
Manöverspänning: o AC o DC _____V
SR: ________ SS: ________

Referens
Typskylt

SO: ________

Produktspecifikation
In
”CLOSING” sektion på
Tillbehörspecifikationen *)
”OCR” sektion på T
Tillbehörspecifikationen *)
”TRIPPING” sektion på
Tillbehörspecifikationen *)
”OTHERS” sektion på
Tillbehörspecifikationen *)

Driftvillkor
(Spänning, ström, miljö etc.)

-

Symptom av något onormalt
(i detalj): När, Hur, Var, etc.)

-

Inspektion gjord/åtgärdad
taken (om någon)

6-1.

”Status quo” och schema

När kan ACB vara ur drift, datum och tid: ____________________
Var ska servicen utföras: ____________________

-

‘) Tillbehörspecifikationen finns på vänster sida av brytaren.
l Innehållet på typskylten ska noteras I detalj.
l Relaterad dokumentation som produktspecifikation och servicerapport upprättas.
l Om du har ett bestämt inspektions- och underhållsschema, var god meddela den till Terasaki Service vid första bästa tillfälle, för att undvika akuta och sista minuten service jobb..
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Tabell 24 Normal inspektion
Kontrollpunkt

Nr.

Beskrivning
Kontrollera anslutna ledare, anslutningar huvudkrets och andra strömförande ledare efter
missfärgning. Om missfärgning från varmgång finns, var god kontakta Terasaki Service.
Kontrollera skruvar, bultar, muttrar brickor, fjädrar och liknade delar inte saknas. Om något saknas,
2 Saknade delar
var god kontakta Terasaki Service.
Skador på
Leta efter deformationer, sprickor, flagor eller andra skador på delar. Om skador hittas, var god
3
delar
kontakta Terasaki Service.
DammKontrollera så att inga dammsamlingar finns i ACB. Om damm finns, använd en dammsugare för att
4
samlingar
göra rent och torka av med en torr och ren trasa.
Kontrollera

Missfärgning
1
av ledare
Allmänt

Anslutningar
Huvud/Manöver
krets
Se 2-3.
Kontakter
Huvud/Manöver
krets

Släckkammare
Se 6-2-2.

Kontakter
Se 6-2-2, 6-2-3
och 6-2-4.

5 Ledare

6 Ytkondition

Damm7 samlingar
/Skador

8 Ytkondition

9 Lösa skruvar
Släckkammare
Huvudkrets
Se 6-2-2.

10

Insolationsresistans

Huvudmekanism
Se 6-2-7.

11

Intern
mekanism

Manöverkrets
Se 6-2-5.

12 Tråddragning

13 Manöver
Hjälpkontakter
Se 6-2-9.
14 Hjälpkontakter
15 Lösa skruvar
Utdragnings/In
16 dragningsmek
anism
Driftrelaterad
mekanism
Se 4-1 and 4-2.

17 UVT

18

Manövermekanism
LRC, SHT och
UVT

Kontrollera anslutningsbultar på huvudkretsen, jordanslutning, hjälpkontakter, manöveranslutningar
och anslutningarna på ev. positionskontakter, så att inga lösa anslutningar finns. Om lösa hittas,
skruva åt dem med specificerat moment.
Kontrollera så att kontakter inte har några dammsamlingar eller missfärgningar. Om damm finns,
använd en dammsugare för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om ytan är kraftigt
missfärgad, polera med #200 sandpapper. * För kontakter på huvudkretsen, applicera kontaktfett
(SS Grease, No. F-5G, FUJI KAGAKU SANGYO) på kontaktyta efter rengöring.
l Rikligt med fett, kan binda dammsamlingar. Fett ska appliceras sparsparsamt.
l Svärtning på kontakter orsakade av oxidation eller svavelhaltig luft har inte någon skadlig effekt,
förutom i extrema fall. Om missfärgning efter varmgång, brännmärken, ojämnheter eller rester
från plätering hittas, var god kontakta Terasaki Service.
Demontera släckkamrarna och kontrollera så att inga främmande föremål eller dammsamlingar
finns, deformationer, sprickor, flagor och andra skador. Om främmande föremål eller damm hittas,
använd en dammsugare för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om metallstänk
sitter fast, använd sandpapper för att ta bort dem. * Om släckkammare är svårt nedsmutsad med
metallstänk så att rengöring skadar metallen, ersätt släckkammaren.
Demontera släckkamrarna och kontrollera kontaktytorna och runt samt spetsar så att inga
främmande föremål, dammsamlingar, deformationer, sprickor, flagor eller andra skador. OM damm
hittas, använd en dammsugare för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om
kontaktspetsarna är svårt missfärgade eller ojämna, polera med #200 sandpapper. * Om
kontaktspets är skadad eller mindre än 0.7 mm tjock efter polering, ersätt både den rörliga och fasta
kontakten.
l Svärtning av kontakt orsakad av oxidation eller svavelhaltig luft, kommer att försvinna vid tillslag.
Det har inte någon skadlig effekt, såvida i extrema fall. Om missfärgning efter varmgång hittas,
genomför detaljerad inspektion.
Kontrollera rörliga och fasta kontakters montageskruvar A och B så de inte är lösa. Om så är fallet,
skruva åt dessa med specificerat moment.
Använd DC500V Megger för att kontrollera isolationsresistansen mellan huvudkretserna och mellan
huvudkrets och jord samt till slutet av angränsande gejderskena. Resistansen ska vara > 5M Ohm.
Om resistansen inte är store än 5M Ohm använd sandpapper för rengöra runt kontakter, i
släckkammare mm. Om problem kvarstår, var god kontakta Terasaki Service.
Tag bort reläskyddet (OCR), kontrollera den interna mekanismen så inga delar saknas,
deformationer, sprickor, flagor, främmande föremål, dammsamlingar, trasiga fjädrar eller rost. Om
främmande föremål eller damm hittas, använd en dammsugare för att göra rent och torka av med
en torr och ren trasa. Om några delar saknas eller skador eller några trasiga fjädrar förkommer, var
god kontakta Terasaki Service.
Tag bort frontkåpa och sidokåpor (om det finns), kontrollera att manöverledningarna anslutna
ordenligt, inte är lösa eller skadade. Om felaktig anslutning hittas, anslut korrekt Om lös ledning eller
skadad ledning hittas, var god kontakta Terasaki Service.
Position
Förbindning
Förbindning
Kontrollera att hjälpkontakter
manöverarm
mellan 11 och 12
mellan 11 och 14
fungerar enligt tabell.
Opåverkad
100 mO eller mindre
Inget
Om inte, ersätt hjälpkontakt.
position
Påverkad uppåt
Inget
100 mO eller mindre
position
Demontera hjälpkontakterna och kontrollera kontakterna efter ojämnheter. Om stora ojämnheter,
ersätt hjälpkontakterna.
Kontrollera skruvarna till hjälpkontakterna, så att de inte är lösa. Om lösa hittas, skruva fast dem.
Drag ut och drag in brytarkroppen i kassetten för att kontrollera att manöverveven can vridas med
max moment eller mindre. Kontrollera även att positionsindikatorn visar rätt position, spärrknappen
fungerar normalt och inga onormala ljud hörs under manövreringen. Om något omormalt hittas, var
god kontakta Terasaki Service.
När brytarkroppen är i ISOLATED (Frånskild) position, spänn upp tillslagsfjädern manuellt och
försök slå till brytaren. Säkerställ att inte brytaren kan gå till. Om den går att slå till, genomför
detaljerad inspektion.
När brytarkroppen är i TEST position och SHT och UVT har manöverspänning, genomför
uppspänning av tillslagsfjäder, manuellt och elektriskt (om motor är monterad) upprepande ganger.
Kontrollera att fjäder indikering, ON-OFF indikering och ON-OFF räkneverk (om monterat) visar rätt
indication och ingen onormalt ljud hörs. Om något omormalt hittas, genomför detaljerad inspektion.

* Se till att inget polerdamm hamnar i ACB. Torka rent kontaktytorna från polerdamm.
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Tabell 25 Detaljerad inspektion
Kontrollpunkt

Nr.

1 Kontaktavstånd

Kontakter
Se 6-2-2, 6-2-3
och 6-2-4

2 Kontaktverkan

3 Förskjutning

4 Resistans
Strömsensorer
Se 6-2-3.

5 Lösa skruvar
6 Spolresistans

Tillslagsmagnet
, LRC
(Latch release
coil )
Se 6-2-5.

Längd och
7 slaglängd på
pistong

9

11
12
13
14
15

16
Underspänning
sutlösare
(UVT)
Se 6-2-1.

17
18
19
20
21

Reläskyddets
utlösningsmagnet, MHT
(Magnet hold
trigger)
Se 6-2-8.

22
23
24
25

Motordon och
LRC

26

SHT

27

UVT

28

OCR och MHT

29
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När ACB är ifrån, tag bort släckkamrarna. Mät avståndet mellan fast och rörlig kontakt. Avståndet
ska var 20±1mm. Om inte, ersätt både rörlig och fast kontakt. Om inte det hjälper, var god kontakta
Terasaki Service.
Sätt in en tapp med dimensionen 3.5 - 4.0 mm-dia x 50-mm- längd, in i mäthålen (se 6-2-3) tills det
är stopp, mät sedan utskjutande delen av tappen när brytaren är till och när den är ifrån. Säkerställ
att skillnaden är enligt följande: Matande sida; 2.7-3.4mm, Last sida; 2.7-4.0mm. (Skillnaden på
värdet mellan matande och last sida får inte överstiga 1.0mm.) Om så är fallet, ersätt både rörlig
och fast kontakt. Om inte det hjälper, var god kontakta Terasaki Service.
När ACB är till, tag bort släckkammarna, mät eventuell skillnad mellan korresponderande kontakter
Förskjutningen måste var mindre än 2 mm. Om förskjutningen är 2 mm eller mer, ersätt både rörlig
och fast kontakt. Om inte det hjälper, var god kontakta Terasaki Service.
När ACB är till, tag bort släckkamrarna. Mät resistansen mellan den rörliga och fasta kontakten.
Värdet får inte vara mer än 100 µΩ. Om inte, ersätt både rörlig och fast kontakt. Om inte det
hjälper, var god kontakta Terasaki Service. Efter inspektion, slå ifrån ACB och spänn av
tillslagsfjädrarna.
Kontrollera fixerskruvarna till strömsensorerna så att de inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast
dem.
Frånskilj snabbkoppling (grön) och mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att värdet ligger
inom området, specificerat I tabell 10. Om inte, ersätt LRC.
Demontera LRC, mät längden på pistongen , ska vara 24.2 - 24.8 mm i opåverkat läge. När spolen
aktiveras ska pistongen röra sig 6.3 - 7 mm Om inte, ersätt LRC

Kontrollera att snabbkoppling (grön) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt.
Om inte, anslut korrekt.
Lösa skruvar
Kontrollera att fixerskruvarna till LRC inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem.
Med uppspänd tillslagsfjäder, kontrollera genom att trycka spolens ankare, resulterar i att ACB går
till sakta. När man sedan släpper spolens ankare ska den lätt gå tillbaka. Om inte, ersätt LRC. Om
Mekanisk rörelse
det inte hjälper, var god kontakta Terasaki Service. Efter inspektion, slå ifrån ACB och spänn av
tillslagsfjädrarna.
Frånskilj snabbkoppling (svart) och mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att värdet ligger
Spolresistans
inom området, specificerat I tabell 11. Om inte, ersätt SHT.
Längd och
Demontera SHT , mät längden på pistongen , ska vara 24.2 - 24.8 mm i opåverkat läge. När
slaglängd på
spolen aktiveras ska pistongen röra sig 6.3 - 7 mm Om inte, ersätt SHT
pistong
Kontrollera att snabbkoppling (svart) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt.
Snabbkoppling
Om inte, anslut korrekt.
Lösa skruvar
Kontrollera att fixerskruvarna till SHT inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem.
Se till att ACB tillslagen, kontrollera genom att trycka spolens ankare, resulterar i att ACB går sakta
ifrån. När man sedan släpper spolens ankare ska den lätt gå tillbaka. Om inte, ersätt SHT. Om det
Mekanisk rörelse
inte hjälper, var god kontakta Terasaki Service. Efter inspektion, slå ifrån ACB och spänn av
tillslagsfjädrarna.
Frånskilj snabbkopplingen (röd), mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att hållspolens
Spolresistans
värde ligger mellan 410 - 510 Ω och dragspolen värde mellan 5.6 - 6.8Ω. Om inte, ersätt UVT
spolen.
Tag bort UVT och tryck in pistongen och säkerställ den lätt återgår när man släpper den. Om inte,
Manövrering
ersätt UVT spolen.
Längd och
Demontera UVT spolen, mät längden på pistongen , ska vara 32.5 – 33.5 mm i opåverkat läge.
slaglängd på
När spolen aktiveras ska pistongen röra sig 6.5 – 7.5 mm Om inte, ersätt UVT spolen
pistong
Kontrollera att snabbkoppling (röd) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt.
Snabbkoppling
Om inte, anslut korrekt
Lösa skruvar
Kontrollera att fixerskruvarna till UVT spolen inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem.
Frånskilj snabbkopplingen (röd), mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att hållspolens
Spolresistans
värde ligger mellan 1.8 – 2.2 Ω. Om inte, ersätt UVT spolen.
Tag bort MHT och tryck in pistongen och säkerställ den lätt återgår när man släpper den. Om inte,
Manövrering
ersätt MHT.
Längd och
Demontera MHT , mät längden på ankaret , ska vara 2.2 - 2.8 mm i intryckt läge och i utdraget
slaglängd på
läge 6.7 – 7.3 mm Om inte, ersätt MHT
spolens ankare
Kontrollera att snabbkoppling (röd) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt.
Snabbkoppling
Om inte, anslut korrekt
Lösa skruvar
Kontrollera att fixerskruvarna till MHT inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem
När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, manövrera in den till TEST position, som
Elektrisk
matar ACB med manöverspänning. Kontrollera att motor och tillslag fungerar med max. och min.
spänning och att ACB fungerar normalt. Spänningsområde, se tabell 10. Om ACB inte fungerar
Manöver
normalt, var god kontakta Terasaki Service.
När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, manövrera in den till TEST position, som
Elektrisk
matar ACB med manöverspänning. Kontrollera att SHT fungerar med max. och min. spänning och
Manöver
att ACB löser ut som den ska. Spänningsområde, se tabell 11. Om ACB löser ut som den ska, var
god kontakta Terasaki Service..
När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, manövrera in den till TEST position, som
matar ACB med manöverspänning. Spänn upp tillslagsfjädern, kontrollera att ACB kan slås till.
Elektrisk
Sänk spänningen till UVT tills ACB slås ifrån. Öka spänningen på UVT för att kontrollera UVT
Manöver
“pickup” spänning. Kontrollera spänningsnivåerna ligger inom specificerat område, se tabell 12.
Om ACB inte fungerar normalt, var god kontakta Terasaki Service.
När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, kontrollera OCR och MHT med testenhet
Manöver
typ ANU-1 OCR checker (tillval) och säkerställ att ACB fungerar normalt. Om ACB inte fungerar
normalt, var god kontakta Terasaki Service.

8 Snabbkoppling

10

Shuntutlösare
(SHT)
Se 6-2-6.

Beskrivning

Kontrollera
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6-2. Byte av delar

CAUTION
l ACB underhåll, inspektion och byte av delar måste utföras kompetent personal.
l Vidrör inte strömförande delar i ACB och konstruktioner nära strömförande delar, direct efter att ACBn har slagits ifrån.
Kvarvarande värme kan orsaka brännskada.

l Innan något arbete påbörjas på ACB, slå ifrån brytaren som ligger före aktuell ACB eller frånskilj ACB från alla
spänningskällor både på huvud- och manöverkrets. I annat fall kan det resultera i elektrisk chock.

l Vidtag åtgärder för att förhindra att damm fastnar på huvud- och manöverkontakter. Damm på kontakterna kan orsaka brand.
l Innan något underhållet, inspektionen eller byte av delar påbörjas på ACB, säkerställ att tillslagfjädern är ospänd och ACBn är
i frånläge. I annat fall kan en Till/Från manöver orsaka klämskador på fingrar och verktyg.

l Säkerställ att släckkamrarna är fastmonterade, om de har varit demonterade. Om inte eller monterade på felaktigt sätt kan
orsaka brand.

l Vid byte av hjälpkontakter, skada inte manöverledningarna till hjälpkontakterna eller kläm dem mellan hjälpkontakt och
brytarkropp. I annat fall det ge felaktig funktion.

6-2-1. Förberedelser
Se till att följande förberedelser är gjorda inför byte av delar, för ökad säkerhet.
1) Slå ifrån matande brytare, eller liknande för att frånskilja all spänning/ström på huvud- och manöverkrets.
2) Manövrera brytarkroppen till uttaget läge. Lyft bort brytaren genom att använda en brytarlyft eller original lyftöglor. Ref. sektion
4-2-2 och 2-1-2.
3) Spänn av tillslagsfjädern och säkerställ att ACB är ifrån läge. Tillvägagångssätt beror om ACB är utrustad med UVT eller inte.

l När ACB inte är utrustad med underspänningsutlösare (UVT):
Genomför manuell Till/Frånslag manöver. Ref. sektion 4-1-2 och 4-1-3.

l När ACB är utrustad med underspänningsutlösare (UVT):
(1) Lossa frontkåpans fixerskruvar fem till sex varav, se Fig. 36. Om ACBn är utrustad med sidokåpor, tag bort dessa först, innan du
lossar fixerskruvarna till fronkåpan. (Fixerskruvarna är oförlorbara och kan inte tas bort)
Placering av kåpornas fixerskruvar
Frontkåpa

Sidokåpa
Fixerskruvar
AR2 serien
3-Poliga

AR2 serien

AR3/4 serien

4-Polig

Fixerskruvar (oförlorbara),
Skruv med ostskalle M5 x 20 (4 - 8)
med fjäder- och planbricka.
Åtdragningsmoment: 2.7 - 3.5 Nm

Frontkåpa

Fig. 36 Kåpornas fixerskruvar
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(2) Tag bort skruvarna för till kontaktblocket, enligt Fig. 37.

Fixerskuv till kontaktblock,
Phillipskruv M5 x 10 (2)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 2.7-3.5 Nm

Kontaktblock

Fig. 37 Fixerskruvar till kontaktblock

(3) Skjut frontkåpan framåt och vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 38.

Front cover

Fig. 38 Vik upp kontaktblock

(4) Lossa fixerskruvarna till UVT (åtta till tio varv). Koppla ifrån snabbkontakten (röd) och tag bort UVT spolen, enligt Fig. 39.

Fixerskruvar till UVT-spole,
Phillipskruv M4 x 60 (2)
Med fjäderbricka
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 Nm

Snabbkoppling

UVT

LRC
Fig. 39 Borttagning av UVT spole

KRB-5258
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(5) Vik ner kontaktblocket till ursprungligt läge, enligt Fig. 40.

Frontkåpa

kontaktblock

Fig. 40 Skjut tillbaka frontkåpan till ursprungligt läge.

(6) Genomför manuell Till/Frånslag manöver. Ref. sektion 4-1-2 och 4-1-3.
(7) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Vid montage av UVT, se till att typskylten på spolen
kan läsas framifrån.

l Fig. 41 Visar allmän vy av UVT-spolen
Pistong
Terminal Nr.1
Terminal Nr.2
Terminal Nr.3

UVT fixerskruv

Snabbkoppling (röd, 3 anslutningar)
Dragspolens resistans mats mellan stift
1 och 2. Hållspolens resistans mäts
mellan stift 1 och 3.
Fig. 41 Allmän vy av UVT-spolen
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6-2-2. Släckkammare
Följande beskriver hur man ersätter släckkamrarna.
1) Förbered för byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Placera försiktigt brytarkroppen på stöd, med baksidan nedåt, enligt Fig. 42. Stöden måste vara minst 7 cm för att förhindra
deformation av utskjutande delar på brytarens baksida.. Stödet ska även tåla tyngden av brytaren, så den ligger säkert. Säkerställ
att huvudkretsens kontakter hålls rena från damm.

Brytarkropp

Stöd
7 cm eller mer
Fig. 42 Brytare liggande på stöd

3) Lossa släckkamrarnas fixerskruvar, åtta till tio varav, enligt Fig. 43. (Släckkamrarnas fixerskruvar är av oförlorbara och kan inte
tas bort.)

Fixerskruvar till släckkammare
(oförlorbara),
Phillipskruv M6 (12 - 16)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 4.7-5.9 Nm
Släckkammare (6 - 8)
Släckkammare (översida)

Släckkammare (undersida)
Fig. 43 Fixerskruvar till släckkammare

4) Håll i fixerskruvarna och tag ur släckkammaren
5) Återmontera varje del i omvänd order efter inspektion.

l Fig. 44 Visar borttagen släckkammare.
Galler/metallskivor som
förlänger och släcker
ljusbågen

Fixerskruv släckkammare

Fig. 44 Släckkammare
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6-2-3. Fasta huvudkontakter
Följande beskriver hur man byter de fasta huvudkontakterna. Fig. 45 visar en allmän vy av den fasta huvudkontakten.

Fingerkontakt, huvudkrets
Fast huvudkontakt
Fast huvudkontaktyta

Gjutet bakstycke

Mäthål för kontaktverkan

Rörlig huvudkontaktyta
Rörlig huvudkontakt

Rörliga kontaktens montageskruv
Sexkantskruv M8 x 30-2 (3)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 14.7 Nm

Isolerad manöverarm

Fast kontaktens montageskruv, B
Phillipskruv M6 x 20-2 (6)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm

Fasta kontaktens montageskruv, A
Phillipskruv M6 x 16-2 (6)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm
Fig. 45 Allmän vy runt den fasta huvudkontakten

1) Förbered för byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Lossa montageskruvarna till strömsensorerna och tag bort dessa samt effekt spolarna som sitter bakom strömsensorerna. Tag inte
bort anslutningarna till strömsensorerna och effektspolarna. Placera dessa på brytaren eller annan plats utan att ledningarna
sträcks/spänns. Se Fig. 46.

Fast kontaktens montageskruv, A
Phillipskruv M6 x 16 (12)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm

Strömsensors montageskruv,
Phillipskruv M4 x 12 (6)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 1.3 - 1.7 Nm

Hål för insexnyckel
(här markerade vit linje)

Mäthål för kontaktverkan
(här markerade vit linje)

Fast kontaktens montageskruv, B
Phillipskruv M6 x 20 (12)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm

Strömsensor

Fig. 46 Fasta huvudkontakten
3) Lossa de fasta huvudkontaktens montage, A och B.
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4) Fäll ut och tag bort the den fasta huvudkontakten, enligt Fig. 47.

Strömsensor
sensorledare

Nollans kontaktenhet är
märkt med "N"

Fast huvudkontakt
(Utfälld)

Effektspole
Fast huvudkontakt
Fasta ljusbågskontakter

Fast huvudkontakt
(borttagen)

Fig. 47 Borttagning av de fasta huvudkontakterna

5) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. För de rörliga huvudkontaktdelarna, se Fig. 56.
Montera den isolerade manöverarmen, isolationsplattan, distansen, rörlig kontakt, övre skiljevägg, undre skiljevägg, planbricka,
fjäderbricka och montageskruvarna för den rörliga huvudkontakten, i denna ordning.
6) Efter att ha monterat den rörlig och/eller den fasta huvudkontakten, utför 10 -20 till- och frånslag. Efterdrag sedan
montageskruvarna till huvudkontakterna , enligt angivet moment.

l Fig. 48 visar huvudkontakterna i tilläge och frånläge.
Mätpunkter,
Avstånd ifrån

Mätpunkter,
avstånd i tilläge

Mätpunkter,
för resistans
Frånläge

Tilläge
Fig. 48 Läge av huvudkontakter
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6-2-4. Rörlig huvudkontakt
Följande beskriver hur man byter den rörliga huvudkontakten.
1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Tag bort släckkammare och den fasta huvudkontakten. Ref. sektions 6-2-2 och 6-2-3.
3) Sätt in en insexnyckel av storlek 5 i hålen, enligt Fig. 46. För att lossa montageskruvarna, vrid varje skruv två eller tre varv och
lyft upp och tag bort den övre skiljeväggen, enligt Fig. 49.

Övre skiljevägg
Rörlig huvudkontaktyta
Rörlig huvudkontakt
Montageskruv rörlig huvudkontakt,
Sexkantskruv M8 x 30-6 (8)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 14.7 N·m

Isolerad manöverarm

Distans B (för AR208S)
Distans
Nedre skiljevägg

Fig. 49 Rörlig huvudkontakt

4) Håll distanserna (vars antal bestäms av polerna), den rörliga huvudkontakten, den nedre skiljeväggen och montageskruvarna till
den rörliga huvudkontakten med handen. Vrid montageskruven till den rörliga huvudkontakten, ytterligare två eller tre varv, för
att lossa dessa delar. Fig. 50 visar delarna runt den rörliga huvudkontakten.

Distans

Nedre skiljevägg

Rörlig
huvudkontakt

Övre skiljevägg

Montageskruv, rörlig huvudkontakt

Fig. 50 Delarna runt den rörliga huvudkontakten

5) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Reinstall each part or component in reverse order of
removal after inspection. Montera den isolerade manöverarmen, isolationsplattan, distansen, rörlig kontakt, övre skiljevägg,
undre skiljevägg, planbricka, fjäderbricka och montageskruvarna för den rörliga huvudkontakten, i denna ordning. Se Fig. 49.
6) Efter att ha monterat den rörlig och/eller den fasta huvudkontakten, utför 10 -20 till- och frånslag. Efterdrag sedan
montageskruvarna till huvudkontakterna , enligt angivet moment.
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6-2-5 Tillslagsspole (LRC)
Följande beskriver hur man byter tillslagsspolen (LRC).
1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Om ACB inte är utrustad med en fast typ av underspänningsutlösare, lossa fixerskruvarna till fronkåpan fem till sex varv, enligt
Fig. 36. Om ACB är utrustad med sidokåpor, tag bort dessa innan du lossar fixerskruvarna till frontkåpan. (Fixerskruvarna till
kåporna är oförlorbara och kan inte tas bort.)
3) Tryck ned uppspänningsarmen och tag bort frontkåpan.
4) Tag bort fixerskruvarna till kontaktblocket, enligt Fig. 37.
5) Vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 38.
6) Lossa montageskruvarna till LRC åtta till tio varv, koppla ifrån snabbkontakt (grön) och tag bort LRC spolen. Se Fig. 51.
(Fixerskruvarna till LRC spolen är oförlorbara och kan inte tas bort från LRC spolen.)

Fixerskruv till LRC (oförlorbar),
Phillipskruv M4 x 80 (2)
Med fjäderbricka
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 Nm

Kontaktblock

Snabbkontakt (green)

LRC

Fig. 51 Demontage av LRC

7) Återmontera varje del eller komponent efter inspektion. Vid montage av LRC spolen, se till att typskylten på spolen kan läsas
framifrån.
Fig. 52 Allmän vy av tillslagsspole, LRC.

Pistong

Snabbkontakt (grön)
Fixerskruv LRC
Rörlig spolkärna

Fig. 52 Allmän vy av LRC
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6-2-6. Shuntutlösare (SHT)
Följande beskriver hur man byter shuntutlösaren (SHT).
1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Lossa fixerskruvarna till frontkåpan fem till sex varv, enligt Fig. 36. Om ACB är utrustad med sidokåpor tag bort dessa innan du
lossar skruvarna till frontkåpan. (Fixerskruvarna till kåporna är oförlorbara och kan inte tas bort.)
3) Tryck ned uppspänningsarmen och tag bort frontkåpan.
4) Tag bort fixerskruvarna till kontaktblocket, enligt Fig. 37.
5) Vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 38.
6) Lossa montageskruvarna till SHT åtta till tio varv, koppla ifrån snabbkontakt (svart) och tag bort SHT spolen. Se Fig. 51.
(Fixerskruvarna till SHT spolen är oförlorbara och kan inte tas bort från SHT spolen.)

Fixerskruv till SHT (oförlorbar),
Phillipskruv M4 x 80 (2)
Med fjäderbricka
Åtdragningsmoment:1.3-1.7 Nm

Snabbkontakt (svart)

Kontaktblock

SHT
LRC
Fig. 53 Demontage av SHT
7) Återmontera varje del eller komponent efter inspektion. Vid montage av SHT spolen, se till att typskylten på spolen kan läsas
framifrån.

l Fig. 54 Allmän vy av SHT.
Snabbkontakt (svart)
Pistong

Fixerskruv SHT

Rörlig spolkärna

Fig. 54 Allmän vy av SHT
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6-2-7. Antipumprelä
Följande beskriver hur man byter antipumpreläet
1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Om ACB inte är utrustad med en fast typ av underspänningsutlösare, lossa fixerskruvarna till frontkåpan fem till sex varv, enligt
Fig. 36. Om ACB är utrustad med sidokåpor tag bort dessa innan du lossar skruvarna till frontkåpan. (Fixerskruvarna till kåporna
är oförlorbara och kan inte tas bort.)
3) Tryck ned uppspänningsarmen och tag bort frontkåpan.
4) Om ACB är utrustad med ON-OFF räkneverk, haka av haken placerad under fjädern till räkneverket. Lossa fixerskruvarna till
räkneverket, två till tre varv (tag inte bort dem) och vik undan räkneverket upp åt höger. Se Fig. 55.

Fjäder till ON-OFF räkneverk
Hake

ON-OFF räkneverk
(uppvikt upp åt höger)

Fixerskruv ON-OFF räkneverk
Phillipskruv M5 x 10
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment:2.7-3.5 Nm

Fixerskruv OCR

Fig. 55 ON-OFF räkneverk
4)

Skruv bort fixerskruvarna till OCR och tag bort ledningarna från ledningshållaren. Se Fig. 56.

Fixerskruv OCR,
Phillipskruv M5 x 10 (2)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment:2.7-3.5 Nm

Ledningshållare
Ledning

OCR

Fixerskruv OCR
Fig. 56 OCR and related parts

KRB-5258

-52-

6) Vik ut OCR enligt figur Fig. 57 och placera den vid sidan.

Snabbkontakt
(röd, med två anslutningar)
Snabbkontakt
(vit, med tre anslutningar)

OCR
Snabbkontakt
(vit, sex anslutningar)
Snabbkontakt
(vit, två anslutningar)

Fig. 57 Frånkoppling av snabbkontakter
7) Skruva bort fixerskruvarna till kontaktblocket, enligt Fig. 37 och vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 38.
8) Skruva bort fixerskruvarna A och B för OCR montageplåt, lyft OCR montageplåt för att haka frigöra det från övriga delar,
placera det ovanpå brytaren. Se Fig. 58.

l När fixerskruv A tas bort, tas även jordskruven till OCR montageplåt bort.
Fixerskruv A, OCR montageplåt
Phillipskruv M5 x 10
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 2.7-3.5 Nm

Jordskruv till OCR
montageplåt

Fixerskruv A OCR montageplåt
Hake

Fixerskruv B, OCR montageplåt
Phillipskruv M5 x 10
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 2.7-3.5 Nm
Fig. 58 OCR montageplåt med delar
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9) Tag bort spännbygeln till antipumpreläet, enligt Fig. 59. Tag bort antipumpreläet från OCR Montageplåt.

Spännbygel

Antipumprelä

Sockel

Fig. 59 Antipumprelä

10) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Glöm inte att montera jordanslutningen till OCR
montageplåt.

KRB-5258
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6-2-8. Utlösningsmagnet (MHT)
Följande beskriver hur man byter shuntutlösaren (MHT).
1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1.
2) Demontera OCR och dess montageplåt. Ref. pos. 2 - 8, sektion 6-2-7.
3) Skruva bort fixerskruvarna till MHT, enligt Fig. 60, koppla ifrån snabbkontakten (röd) och tag bort MHT.

Snabbkontakt (röd)

Fixerskruv MHT

Fixerskruv MHT,
Phillipskruv M4 x 8 (2)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 Nm

MHT

Fig. 60 Demontage av MHT

4) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion.

l Fig. 61 Allmän vy av MHT.
Snabbkontakt (röd)

Spolankaret
För att ta bort spolankaret, sätt in en
liten sprint in I hålet I mitten av ankaret,
bänd hållande i sprinten, lyft ankaret.
Fig. 61 Allmän vy av MHT

-55-

KRB-5258

6-2-9. Hjälpkontakter
Följande beskriver hur man byter shuntutlösaren (MHT).
1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 1) och 2)
2) Om ACB är utrustad med beröringsskydd över anslutningarna, lossa de båda fixerskruvarna och tag bort beröringsskyddet.
3) Skruva bort fixerskruvarna till hjälpkontaktblocket, enligt Fig. 62.

Hjälpkontakter

Fixerskruv beröringsskydd

Fixerskruv till
hjälpkontaktblock,
Phillipskruv M4 x 10 (4 - 6)
Med fjäder- och planbricka
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7
Nm
Fig. 62 Hjälpkontaktblock

4) Tryck ned spärrbygeln till hjälpkontakt, enligt Fig. 63. Lyft upp manöverarmen.

Manöverarm

Spärrbygel, hjälpkontakt

Fig. 63 Spärrbygel och manöverarm

KRB-5258
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5) Med manöverarmen lyft, lyft upp hjälpkontaktblocket och dra tappen genom U-nocken. Tag sedan bort hjälpkontaktblocket.
Se Fig. 64.

Hjälpkontaktblock

Manöverarm

Tapp

Fig. 64 Demontage av hjälpkontaktblock

6) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Vid montage av hjälpkontaktblock, stryk lite
molybdenum fett på övergången mellan manöverarmen och tappen.

l Hjälpkontakter kan kontrolleras visuellt genom inspektionshålen, enligt Fig. 65.
Inspektionshål

Hjälpkontakt

Tapp

Fig. 65 Kontroll av hjälpkontakt
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7. FLÖDESSCHEMA VID PROBLEM
Fig. 66 - 69 är flödesschema vid problem där typiska problem och åtgärder visas.

Tillslagsfjädern
kan inte spännas

Kontakta Terasaki service.

Kontakta Terasaki service

OK

Är det möjligt att spänna
upp den manuellt?

Kontrollera
uppspänningsmekanismen
Se Nr. 11, tabell
24

Nej

Nej

Inte bra

Är det möjligt att spänna
upp den manuellt?

Reparera

Ja

Kontrollera
manöverspänning.

Ja

Inte bra
Anslut rätt manöverspänning.

OK
Kontrollera
manöverkrets
och anslutningar. Se Not. 5
och 12 i Tabell
24.

Ja

Är det möjligt att spänna
upp den elektriskt?

Slut

Nej

Inte bra
Kontakta Terasaki service
Reparera

OK

Fig. 66 Återgärder vid problem att spänna upp tillslagsfjädern

ACB kan inte slås ifrån.

Är manuellt
frånslag möjligt?

Nej

Kontrollera SHT, MHT
och UVT. Se Not. 11 – 25
in tabell 25.

Kontakta Terasaki service.

Inte bra

Är elektriskt
frånslag möjligt?

Anslut rätt manöverspänning.

Nej

OK
Kontrollera
manöverkrets
och anslutningar. Se Not. 5
och 12 i Tabell
24.

Inte bra
Reparera

Kontakta Terasaki service.

OK

Fig. 67 Återgärder vid problem att slå ifrån ACB.
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Reparera/Ersätta

OK

Ja

Kontrollera
manöverspänning och SHT
spänning.

Inte bra
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Ja
Slut

Är manuellt
tillslag möjligt?

ACB kan inte slås till.

Ja

Nej

Fungerar manöver
Mekaniskmen bra?

Ja

Fungerar kontaktindikeringen bra?

Nej

Är tillslagsfjädrarna
Spända?

Kontrollera
kontakterna, Se Not.
8 och 9 tabell 24 och Not.
1 - 4 tabell 25.

Nej
Spänn upp

Ja

Kontrollera
manövermekanismen
Se Nr. 11 tabell 24.

Manövrera brytaren till
“CONN.”, “TEST” eller
“ISOLATED” position.

Ja

Är manuellt
tillslag möjligt?

Lås upp

Ja

Kontrollera
manöverspänningen.

Reparera

Nej
Kontakta Terasaki Service.

Inte bra
Anslut rätt spänning.

Avaktivera

OK
Kontrollera
manöverspänningen
och anslutningar. Se Not.
5 och 12 tabell
24.

Inte bra
Anslut rätt spänning.

OK

Kontrollera
SHT, MHT och UVT.
Se Not. 15, 17 och 22
Tabell 25.

Inte bra

Yes

Nej

Kontrollera UVT-utlösaren
aktuiverad, finns
spänning?

Reparera/rErsätt

OK

Nej

Är SHT utlösen
aktiverad?

Inte bra

OK

Nej

Är OFF knappen låst
eller några andra Från förreglingar aktiva?

Kontrollera efterliggande
Krets.

Nej

Ja

Är brytarkroppen i
något mellanläge?

Ja

Inte bra
Reparera

OK

Inte bra

Kontrollera LRC. Se Not.
6 - 10 tabell 25.

Reparera/rErsätt

OK

Inte bra
Reparera/rErsätt

OK
Inte bra

Kontrollera manövermekanismen. Se Nr. 11
Tabell 24.

Är elektriskt
Tillslag möjligt?

Reparera

OK

Ja
Slut

Nej
Nej

Är manuellt
tillslag möjligt?

Kontakta Terasaki Service.

Kontakta Terasaki Service.

Ja

Fig. 68 Återgärder vid problem att slå till ACB
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Är reläskyddets
Inställning korrekt?

Varmgång

Nej
Rätta tillt/Justera

Ja

Är omgivningstemperaturen enligt
specifikation?

Kontrollera
manöverkretsen.
Se Nr. 12 table 24.

Nej
Rätta tillt/Justera

Kontrollera
utlösningsmanövern. Se
Nr. 29 tabell 25.

Nej

Kontrollera
kontakter. Se Not.
8 och 9 tabell 24 och Not.
2 - 4 tabell
25.

Ja
Drag åt bultarna

Inte bra

Inte bra
Reparera/Ersätt

Ja
ReparerarErsätt

Är problemet löst?

OK

Nej

Kontakta Terasaki Service.

Fig. 69 Återgärder vid problem med varmgång
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Kontakta Terasaki Service.

OK

Nej

Kontrollera
huvudkontakterna.
Se Nr. 6 tabell 24.

Inte bra

OK

Ja

Är bultarna på
huvudanslutningarna lösa?
Se Nr. 5 tabell 24.

Reparera

OK

Ja

Är belastningsströmmen enligt
specifikation?

Inte bra
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8. DÖRRFÖRREGLING
Funktion av dörrförregling
Allmänt:
Dörrföreglingen motverkar att dörren till ställverksfacket öppnas om ACB är tillslagen och är i positionen ”CONNECT” eller TEST.
Dörren kan endast öppnas när ACB är frånslagen och i ”ISOLATED” (Frånskild), vilket förhindrar fjärr,manövrering av av ACB.

Normal funktion:
•

När ACB är TILL och är i driftläge kan inte manöverveven sättas in I hålet för manövrering av brytarkroppen.

•

När ACB är FRÅN kan brytarkroppen manövreras till test eller frånskilt läge. Detta indikeras på ACBn position indikator.

•

För att öppna dörren till ställverksfacket måste ACB vara frånslagen och vara i frånskilt läge.

Försiktighetsåtgärder:
•

Säkerställ att dörren till ställverksfacket är ordenligt stängd och låst, innan ACB manövreras från någon av de tre positionerna
CONNECTED, TEST och ISOLATED.

•

När brytarkroppen manövreras, se till att inte skada tappen till dörrförreglingen, monterad ner till vänster och sticker ut från
luftbrytaren.

Passage av dörrförregling:
•

Dörrförreglingen kan passeras genom att lösgöra den fjäderbelastade haken på förreglingsenheten. Den är åtkomlig genom ett
hål placerad mellan förreglingsplattan och fästet.

Justering av förregling
Hur justeras förreglingsplattan:
Efter det att ACB är installerad i ställverksfacket och förreglingsplattan är installerad, kontrollera positionen av skyddet för
manöverveven när dörren är stängd och ACB är i frånskilt läge.
Skydd för manöverveven

Justeringsplatta

Skyddet för manöverveven är i
rätt position när den är
centrerad i hålet. Ingen
justering behövs.

-61-

KRB-5258

När skyddet för manöverveven
är till vänster i hålet. Lossa
justeringsplattan, vilket gör att
den

trycker

skyddet

mindre

mot

flyttas

mot

som

centrum av hålet.

När skyddet för manöverveven
är till höger i hålet. Vänd
justeringsplattan så att den
dubbla sidan är uppåt., vilket
gör att den ökar trycket mot
skyddet

som

flyttas

mot

centrum av hålet.

Dörrförreglings dimensioner & placeringsritning

ACB FRONT COVER CENTRE LINE

KRB-5258
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9. MEKANISK FÖRREGLING. (HORISONTELL)
TYP: AKR-1MH.

Grupp
AR2
AR3
AR4

Till typ av brytare
AR208S, AR212S, AR216S, AR220S
AR212H, AR216H, AR220H
AR325S, AR332S,
AR316H, AR320H, AR325H, AR332H
AR440S

INTERLOCK RELEASE

Den mekaniska förreglingen tillåter upp till tre ACB att vara till eller ifrån, beroende på hur den mekaniska förreglingen konfigureras.

Var god läs denna manual noga för att säkerställa korrekt användning. Terasaki tar inget ansvar för skada som uppkommer felaktig
användning eller felaktigt montage efter och enligt denna instruktion. Innehållet i denna manual kan ändras utan förhandsbesked ges.
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CAUTION

SÄKERHET:
Läs hela instruktionen och all relevant dokumentation av produkten genomgående och försäkra dig om att inga oklarheter finns,
angående hantering, säkerhet och alla andra säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsåtgärder vid installation:
• Installationen måste utföras av kvalificerad och certifierad personal.
• Använd inte mekanisk förregling på platser det är hög temperatur och luftfuktighet, mycket damm och
aggressive gaser samt mycket vibrationer och risk för mekanisk shockpåverkan. Användning av mekanisk
förregling under dessa förhållanden kan föranleda felaktig funktion.
• Åtgärder ska vidtas för att förhindra att främmande föremål (som skräp, betongdamm, damm flagor), olja och
regnvatten kommer in i förreglingen. Användning av mekanisk förregling under dessa förhållanden kan föranleda
felaktig funktion.
• Om ACB är av typen utdragbar, sätt inte in brytarkroppen I kassetten förrän den mekaniska förreglingen är
färdigmonterad. Om ACB är av fast utförande, säkerställ att de är låsta under installationen. Om inte, kan det
resultera i skador på den mekaniska förreglingen eller personskador.
• Böj inte förreglingsvajern med mindre radie än 200 mm. Om det gör kan det resultera skada på förreglingsvajern
och att förreglingen inte fungerar som den ska.
• Insert the interlock wire until it stops at the grove end of the lever. Insufficient insertion of the wire could result

Drift & Underhåll
• Rör inte förreglingen under drift. Om det görs, kan det ge personskador.
• Underhåll och/eller inspektion av den mekaniska förreglingen måste utföras av kvalificerad och certifierad
personal.
• Innan underhållsarbetet påbörjas, tag bort brytarkropparna från kassetterna eller lås ACB I frånläge. Om inte, kan
det resultera i skador på den mekaniska förreglingen eller personskador.
• Om ACB är I utdragbart utförande, se till att de är frånslagna när de sätts in i kassetterna. Om inte, kan det
resultera i skador på den mekaniska förreglingen.
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Typer & Driftlägen

TYP C.

TYP B.

TYP D.

TYP A.

• Den mekaniska förreglingen är aktiverad i ”CONNECT” läge. När ACB är i läget TEST, ISOLATED

eller utdragen,

är förreglingen inte aktiverad.
• Om alla brytarna som ingår i förreglingen, är FRÅN och tar emot en tillsignal, kommer ingen att då att gå till. Om detta händer
kommer det vara ett kort ögonblick av varaktighet mellan huvudkretsen och hjälpkontaktens A-kontakt i alla brytarna, vilket gör
att tillslaget blockeras
• Brytarkroppen av den/de andra ACB, så länge är frånslagna, kan de manövreras in eller ut i kassetten, oberoende av läget på
övriga brytare. NOTERA: Manövrera inga brytare under vajerinstallation, justeringar eller driftkontroll.

Specifikationer

•

- ACB Centrumlinje.

•

Det bör vara ett minimum avstånd på 200mm kvar mellan förreglingsmekanismen och kapslingens vägg.
Detta för att möjliggöra vajerinstallation, justeringar och driftkontroller.
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Montage av ACB
• Innan montage av ACB, kontrollera typ av förregling, anta loch längd av vajer, för att säkerställa att allt är
enligt specifikation..
• Installera ACBs (för fast utförande) eller kassett (för utdragbart utförande) i ställverket (se specifikationer sidan 65)
• Vid installation av ACB, säkerställ att varje ACB är i rätt utförande, enligt din specifikation vid ordertillfället. (Ex i mitten,
till höger eller vänster). Ett annat arrangemang ger inte korrekt installation av förreglingsvajrar.
• Om ACBs är I utdragbart utförande, sätt inte in brytarkropparna I kassetterna förrän installationen av den mekeniska
förreglingen är klar. Om ACB är I fast utförande, säkerställ att de är låsta I FRÅN läge under installation.

Vajerinstallation
Bilden nedan visar anslutningarna mellan brytarna.
Vajerinstallation

TYP C.

Hål
TYP B.

för vajermontage.

TYP D.

Stämpel
TYP A.

Montage av vajrar
• Vid installation av förreglingsvajrarna, genomför först prioritet 1 anslutningen och sedan prioritet 2, enligt vajerinstallations
schemat ovan. Följ sedan steg, 1 till 10.

INTERLOCK PARTS.

Interlock Parts
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Placera kabeln i där i avsedda hål och
Lossa båda muttrarna vajerfixeringen

2
stick in vajern fixerhålet för vajern.

1

Muttrar för vajerfixering
Kabel

Hylsa

Vajer

Drag åt tillfälligt muttrarna för
3
vajerfixeringen.

Tryck och håll vajern tills den når
4
slutet av spåret.
Håll vajern och drag åt bulten för att
5
fixera vajern. Åtdragningsmoment
4.7 till 5.9 Nm.

6

Reptera steg 1 till 5 för vajern I den andra ändan.

Se till att avståndet mellan fästmekanismen och förreglings-

7

armen är enligt specifiaktion och muttrarana för vajer-fixeringen
är dragna med rätt moment, 12.5 Nm. Om avståndet ligger
utanför angivna mått, fortsätt till steg 8 och justera avståndet.
8

Om avståndet är för litet , vrid muttern för kabel fixeringen moturs,
för att sänka hylsan och förreglingsarmen. Öka avståndet till det
hamnar inom specificerat område. Om avståndet är för stort , vrid
muttern för kabel fixering medurs, för att höja hylsan och
förreglingsarmen.

9

Om ACB är I utdragbart utförande, sätt in brytarkropparna I
kassetterna och manövrera dem till “connect” position. Slå inte
till brytarna innan dess. Om ACB är I fast utförande, lås upp
brytarna.
Efter säkerställande att huvudkretsen inte är spänningssatt,

10

kontrollera funktionen av brytarna. Rör inte förreglingen under
tiden funktionen kontrolleras.
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Inspektion & Underhåll
• Om ACBs är i utdragbart utförande, tag bort brytarkropparna från kassetterna. Om are draw-out types, remove the ACB
bodies from their chassis. Om ACB är i fast utförande, säkerställ att de är låsta ifrån läge.
• Kontrollera att muttrarna för vajerfixeringen är dragna. Om de är lösa. Drag åt med specificerat moment.
• Säkerställ att avståndet mellan förreglingens fäste och förreglingsarm är enligt specifikation. Om inte, justera det.
• Om ACBs är i utdragbart utförande, sätt in brytarkropparna i kassetterna och manövrera dem till ”connect” position.
Slå inte till brytarna innan dess. Om ACB är I fast utförande, lås upp brytarna.
• Efter säkerställande att huvudkretsen inte är spänningssatt, kontrollera funktionen av brytarna. Rör inte förreglingen under
tiden funktionen kontrolleras.

Publicerad i juli 2002.
Reviderad i november 2002, april 2003, mars 2004, mars 2006.
Innehållet i denna manual kan ändras utan något meddelande utgår.
Återanvänt papper har används.
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