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Informācija attiecībā uz drošību un 
noteikumiem

1. nodaļa: Vispārīgas prasības

Digital Energy
Vispārīgas prasības

Ievads

Dokumenta nolūks
Šā dokumenta nolūks ir sniegt lietotājam papildu informāciju par produktu drošību 
un atbilstību noteikumiem attiecībā uz Digital Energy viedo apakšstaciju produktiem. 
Šis dokuments jāizmanto kopā ar attiecīgām lietošanas rokasgrāmatām, uzstādīšanas 
rokasgrāmatām un citiem pievienotiem dokumentiem.
Tā kā ir iespējami neskaitāmi uzstādīšanas varianti un apstākļi, kādos ierīces spēj 
darboties, lietotājam rūpīgi jāizvērtē visas riska situācijas saistībā ar aprīkojumu, 
tā uzstādīšanu un tehnisko apkopi. Lai arī šie norādījumi ir visaptveroši, tajos nav 
aprakstītas visas iespējamās riska situācijas.
Lai saņemtu papildinformāciju vai šī dokumenta skaidrojumus, sazinieties ar attiecīgo 
GE Digital Energy klientu apkalpošanas dienestu.

GE Digital Energy viedo apakšstaciju dokumentos izmantotie 
saīsinājumi

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi saīsinājumi.

AC .........................................maiņstrāva (elektrība)

AEL .......................................sasniedzama emisijas robeža

AWG.....................................sistēma American Wire Gauge

Cd .........................................kadmijs (ķīmiska viela)

CT..........................................strāvmainis

DC.........................................līdzstrāva (elektrība)

EMC......................................elektromagnētiskā saderība

ESD.......................................elektrostatiskā izlāde

Hg.........................................dzīvsudrabs (ķīmiska viela)
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
IEC ........................................ Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

Pb ......................................... svins (ķīmiska viela)

GE Digital Energy viedo apakšstaciju dokumentos izmantotie 
grafiskie apzīmējumi

Uz produktiem vai produktu informācijā var būt norādīti šādi grafiski apzīmējumi.

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Ikona norāda, ka, ja netiek ievēroti norādījumi, var tikt izraisīti iespējami 
aprīkojuma vai datu bojājumi.

PIESARDZĪBU

Piesardzību
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Ikona norāda, ka, ja netiek ievēroti norādījumi, var tikt izraisīti iespējami 
aprīkojuma vai datu bojājumi vai personīgas traumas.

BĪSTAMI

Bīstami
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Bīstamības ikona brīdina par smagu vai nāvējošu traumu gūšanas 
iespējamību lietotājam vai apkārtējiem cilvēkiem.

BĪSTAMI
Bīstami

Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Apzīmē bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, izraisīs 
nāvi vai smagu traumu.

BRĪDINĀJUMS
Brīdinājums
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Apzīmē bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt 
nāvi vai smagu traumu.

PIESARDZĪBU

Piesardzību
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Apzīmē bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt 
nelielu vai vidēji smagu traumu.

NORĀDĪJUMS
Norādījums
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Apzīmē darbību, kas nav saistīta ar traumu gūšanu.

Elektriskās strāvas trieciena risks
Dokumentos vai uz aprīkojuma.
Lokizlādes vai strāvas trieciena risks. Nepieciešams atbilstošs personīgās 
aizsardzības aprīkojums.

Baterija, vispārīgi
Uz aprīkojuma, ko darbina ar baterijām.
Apzīmē ierīci, kas ir saistīta ar enerģijas padevi aprīkojumam ar 
(primāras vai sekundāras) baterijas palīdzību, piemēram, baterijas testa 
poga, spaiļu atrašanās vieta u.c.
Šis apzīmējums nenorāda polaritāti.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Elementa novietojums
Uz bateriju turētājiem un to iekšpusē.
Apzīmē pašu baterijas turētāju, kā arī elementa (-u) novietojumu baterijas 
turētāja iekšpusē.

Maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs, taisngriezis, strāvas padeves 
aizstājējs
Apzīmē maiņstrāvas/līdzstrāvas (AC/DC) pārveidotāju un, iespraužamu 
ierīču gadījumā, apzīmē attiecīgās kontaktligzdas.

Pluss; pozitīva polaritāte
Apzīmē aprīkojuma pozitīvo (-s) polu (-s), ko izmanto kopā ar vai kas ģenerē 
līdzstrāvu.
Šā grafiskā apzīmējuma nozīme ir atkarīga no tā virziena.

Mīnuss; negatīva polaritāte
Apzīmē aprīkojuma negatīvo (-s) polu (-s), ko izmanto kopā ar vai kas ģenerē 
līdzstrāvu.
Šā grafiskā apzīmējuma nozīme ir atkarīga no tā virziena.

"Ieslēgts" (strāva)
Apzīmē pieslēgšanu elektrotīklam, vismaz elektrotīkla slēdžiem vai to 
pozīcijām, kā arī visus gadījumus, kad ir saistība ar drošību.
Šā grafiskā apzīmējuma nozīme ir atkarīga no tā virziena.

"Izslēgts" (strāva)
Apzīmē atslēgšanu no elektrotīkla, vismaz no elektrotīkla slēdžiem vai to 
pozīcijām, kā arī visus gadījumus, kad ir saistība ar drošību.
Šā grafiskā apzīmējuma nozīme ir atkarīga no tā virziena.

Gaidstāve
Apzīmē slēdzi vai slēdža pozīciju, ar kā palīdzību aprīkojuma daļa tiek 
ieslēgta, lai nonāktu gaidstāves stāvoklī.

"Ieslēgts/izslēgts" (nospiest-nospiest)
Apzīmē pieslēgšanu elektrotīklam vai atslēgšanu no tā, vismaz elektrotīkla 
slēdžiem vai to pozīcijām, kā arī visus gadījumus, kad ir saistība ar drošību. 
Abas pozīcijas ("ieslēgts" un "izslēgts") ir stabilas.

"Ieslēgts/izslēgts" (spiedpoga)
Apzīmē pieslēgšanu elektrotīklam, vismaz elektrotīkla slēdžiem vai to 
pozīcijām, kā arī visus gadījumus, kad ir saistība ar drošību. "Izslēgts" 
ir stabila pozīcija, bet pozīcija "ieslēgts" paliek tikai tik ilgi, kamēr poga ir 
nospiesta.

Lampiņa; apgaismojums
Apzīmē slēdžus, ar kuriem ieslēdz un izslēdz gaismas avotus, piemēram, 
istabas apgaismojumu, filmas projektora lampu, ierīces skalas 
apgaismojumu.

Gaisa lāpstiņritenis (ventilators u.c.)
Apzīmē slēdzi vai kontrolierīci, ar ko darbina gaisa lāpstiņriteni, piemēram, 
filmas vai slaidu projektora ventilatoru vai istabas ventilatoru.

Drošinātājs
Apzīmē drošinātāju kārbu vai to atrašanās vietu.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Zemējums
Apzīmē zemēšanas spaili gadījumos, kad nav izteikti nepieciešami ne 
zemējuma bez traucējumiem, ne arī aizsargzemējuma apzīmējumi, 
kas norādīti zemāk.

Zemējums bez traucējumiem
Apzīmē zemēšanas spaili bez traucējumiem, piemēram, tādu, kas pieder 
speciāli konstruētai zemēšanas sistēmai, lai izvairītos no aprīkojuma 
disfunkcijas.

Aizsargzemējums
Apzīmē jebkuru spaili, kas ir paredzēta pievienošanai ārējam vadītājam, 
lai iegūtu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu kļūmes gadījumā, 
vai aizsargzemējuma elektroda spaili.

Rāmja jeb šasijas zemējums
Apzīmē rāmja jeb šasijas zemēšanas spaili.

Ekvipotencialitāte
Apzīmē spailes, kas, kad tiek savienotas kopā, piegādā dažādām 
aprīkojuma vai sistēmas daļām vienādu potenciālu, kam nav noteikti jābūt 
zemējuma potenciālam, piemēram, lokāla savienojuma veidošanai.

Līdzstrāva
Tehnisko pamatdatu plāksnē norāda to, ka aprīkojums ir piemērots tikai 
līdzstrāvai; apzīmē attiecīgas spailes.

Maiņstrāva
Tehnisko pamatdatu plāksnē norāda to, ka aprīkojums ir piemērots tikai 
maiņstrāvai; apzīmē attiecīgas spailes.

Gan līdzstrāva, gan maiņstrāva
Tehnisko pamatdatu plāksnē norāda to, ka aprīkojums ir piemērots gan 
līdzstrāvai, gan maiņstrāvai (universāli); apzīmē attiecīgas spailes.

Ieeja
Apzīmē ieejas spaili, kad ir nepieciešams izšķirt ieeju un izeju.

Izeja
Apzīmē izejas spaili, kad ir nepieciešams izšķirt ieeju un izeju.

Bīstams spriegums
Norāda risku, ko izraisa bīstams spriegums.
Brīdinājuma zīmes gadījumā jāievēro noteikumi atbilstoši ISO 3864.

Piesardzību, karsta virsma
Norāda, ka marķētais elements var būt karsts un, tam pieskaroties, 
jābūt uzmanīgiem.
Iekšējais apzīmējums ir standartizēts pēc ISO 7000-0535 "Karstuma 
pārvade, vispārīgi". Brīdinājuma zīmes ir standartizētas pēc ISO 3864.

Nedrīkst izmantot apdzīvotās vietās
Apzīmē elektroaprīkojumu, kas nav piemērots izmantošanai apdzīvotās 
vietās (piemēram, aprīkojumu, kas darbības laikā rada radiotraucējumus).
4 GE DIGITAL ENERGY INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBU UN NOTEIKUMIEM



1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Signāla lampiņa
Apzīmē slēdzi, ar kura palīdzību signāla lampiņa (-s) tiek ieslēgta (-s) vai 
izslēgta (-s).

Elektrostatiski jutīgas ierīces
Uz iepakojumiem, kuros ir elektrostatiski jutīgas ierīces un uz pašām 
ierīcēm.
Sīkāku informāciju skatiet IEC 60747-1.

Nejonizējošais elektromagnētiskais starojums
Norāda paaugstinātu, iespējami bīstamu nejonizējošā starojuma līmeni.
Brīdinājuma zīmes gadījumā jāievēro noteikumi atbilstoši ISO 3864.

Lāzera aparātu starojums
Apzīmē lāzera izstrādājumu starojumu.
Brīdinājuma zīmes gadījumā jāievēro noteikumi atbilstoši ISO 3864.

Transformators
Apzīmē slēdžus, kontrolierīces, savienotājus vai spailes, ar kurām 
elektriskais aprīkojums tiek pieslēgts elektrotīklam ar transformatora 
palīdzību. To var izmantot arī uz apvalka vai kārbas, lai norādītu, ka tajā ir 
transformators (piemēram, iespraužamas ierīces gadījumā).

II kategorijas aprīkojums
Apzīmē aprīkojumu, kas atbilst II kategorijas aprīkojumam noteiktajām 
drošības prasībām saskaņā ar IEC 60536.
Apzīmējumam ar dubulto kvadrātu jābūt izvietotam tā, lai būtu redzams, 
ka apzīmējums ir tehniskās informācijas daļa un lai to nevarētu sajaukt ar 
ražotāja nosaukumu vai citiem apzīmējumiem.

Pārbaudes spriegums
Apzīmē aprīkojumu, kas var izturēt 500 V lielu pārbaudes spriegumu.
Var būt norādītas citas pārbaudes sprieguma vērtības atbilstoši attiecīgiem 
IEC standartiem; piemērus skatiet IEC 60414.

III kategorijas aprīkojums
Apzīmē aprīkojumu, kas atbilst III kategorijas aprīkojumam noteiktajām 
drošības prasībām saskaņā ar IEC 60536.

Taisngriezis, vispārīgi
Apzīmē taisngrieža aprīkojumu un ar to saistītās spailes un kontrolierīces.

DC/AC pārveidotājs
Apzīmē DC/AC pārveidotāju un ar to saistītās spailes un kontrolierīces.

Īsslēgtas ķēdes pārveidotājs
Apzīmē pārveidotāju, kas var izturēt raksturīgu vai neraksturīgu īsslēgtu 
ķēdi.

Izolējošais transformators
Apzīmē izolējoša veida transformatoru.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Izolējošais drošības transformators
Apzīmē izolējoša drošības veida transformatoru.


Ķēdes, kas nav īsslēgta, transformators
Apzīmē transformatoru, kas nevar izturēt īsslēgtu ķēdi.


Pārveidotājs ar stabilizētu izejas strāvu
Apzīmē pārveidotāju, kas piegādā konstantu strāvu.

Trauksme, vispārīgi
Norāda trauksmi uz kontroles aprīkojuma. 
Trauksmes veids var būt norādīts trīsstūra iekšpusē vai zem trīsstūra.

Neatliekama trauksme
Norāda neatliekamu trauksmi uz kontroles aprīkojuma.
Trauksmes veids var būt norādīts trīsstūra iekšpusē vai zem trīsstūra.
Trauksmes steidzamības līmeni var norādīt ar trauksmes raksturīgo 
pazīmju mainību, piemēram, mirgošanas ātrums vizuālam signālam vai 
kodēšana skaņas signālam.

Trauksmes sistēmas apturēšana
Uz trauksmes aprīkojuma.
Apzīmē kontrolierīci, ar kuras palīdzību trauksmes ķēdi var atiestatīt 
sākotnējā stāvoklī.
Trauksmes veids var būt norādīts atvērtā trīsstūra iekšpusē vai zem 
trīsstūra.

Trauksmes pārtraukšana
Apzīmē trauksmes pārtraukšanu uz kontroles aprīkojuma.
Trauksmes veids var būt norādīts trīsstūra iekšpusē vai zem trīsstūra.

GE Digital Energy viedo apakšstaciju dokumentos izmantotā 
tehnisko terminu vārdnīca

Uz produktiem vai produktu dokumentos var būt norādīti šādi tehniski termini.

Aizsargaprīkojums........ Aizsargapģērbs, ķiveres, aizsargbrilles vai citi līdzekļi, kas paredzēti 
to valkātāja ķermeņa aizsardzībai pret triecieniem, elektriskiem 
apdraudējumiem, karstumu, ķīmiskām vielām un infekcijām ar 
darbu saistītas aroddrošības un veselības nolūkos.

Aizsargierīce.................... Ierīce, ar kuras palīdzību elektroaprīkojumu aizsargā no enerģijas 
pārejas procesiem.

Aizsargrelejs .................... Kompleksa elektromehāniska ierīce, kas paredzēta, lai aprēķinātu 
elektriskās ķēdes pārtraucēju un atvienošanas slēdžu darbības 
apstākļus, kad ir konstatēta kļūme.

Antena .............................. Metāliska ierīce (stieņa vai vada veidā) radioviļņu izstarošanai vai 
uztveršanai.

Apakšstacija .................... Elektrības ģenerēšanas, pārvades un sadales sistēmas daļa, 
kur spriegums tiek transformēts no augsta uz zemu vai otrādi, 
vai veic daudzas citas svarīgas funkcijas.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Apdegumi .........................Ādas savainojuma veids, ko izraisa karstums, elektrība, ķīmiskas 
vielas, gaisma, starojums vai berze.

Aprīkojums .......................Jebkura ar elektrību darbināma mašīna.

Apzīmējums .....................Objekts, zīmējums, rakstīts vārds, skaņa vai noteikts marķējums, 
kas attēlo informāciju ar asociācijas, līdzības vai pieņemta 
nosacījuma palīdzību.

Atslēdzējs ........................... Automātiski darbināms elektriskais slēdzis, kas paredzēts elektriskās 
ķēdes aizsardzībai pret bojājumiem, ko izraisa pārslodze vai īsslēgums.

Augstspriegums.............Ķēdes, kur ir vairāk par 1000 V maiņstrāvas un vismaz 1500 V 
līdzstrāvas.

Baterija...............................Viens vai vairāki elektroķīmiski elementi, kas pārveido ķīmisko 
enerģiju elektriskā enerģijā.

Bīstami................................Paziņojums, kas norāda nelabvēlīgu notikumu rašanās draudus.

Brīdinājums......................Piesardzības paziņojums, kas sniedz informāciju par potenciālu 
risku un attiecīgām darbībām.

Dielektriķis ........................Elektrisks izolators.

Drošinātājs .......................Ierīces veids aizsardzībai pret strāvas pārslodzi.

Dūriens...............................Savainojums, kas rodas, priekšmetam caurdurot ādu.

Ekranēts.............................Elektriskais kabelis ar vienu vai vairākiem izolētiem vadītājiem, kas 
ietverti kopējā vadošā slānī.

Elektrolīts...........................Jebkura viela, kas satur brīvos jonus, kas padara šo vielu elektriski 
vadošu.

Elektrostatika...................Lēni pārvietojošies elektriskie lādiņi.

Elektrotīkls ........................Vispārīgu mērķu maiņstrāvas (AC) elektriskās jaudas padeve.

Enerģija..............................Spēja, ar ko fiziska sistēma iedarbojas uz citām fiziskām sistēmām.

Fāzes CT ............................Ierīce, ko izmanto fāzes elektriskās strāvas mērīšanā.

Galvenā aizsardzība .....Galvenais veids, kā pasargāt elektriskās jaudas sistēmas no kļūmēm.

Gāze ....................................Viens no trim vielas agregātstāvokļiem.

GND .....................................Zemējuma saīsinājums.

Hi-pot ..................................Augstsprieguma saīsinājums.

Ierīce ..................................Ierīce, kas apstrādā noteiktu informācijas veidu un veic attiecīgus 
uzdevumus.

Īsslēgums..........................Elektriska ķēde pieļauj strāvas plūšanu pa līniju, kur būtībā nav 
sastopama (vai ir ļoti zema) pilnā pretestība.

Izlāde...................................Izlādētā uzkrātā enerģija.

Jaudas slēdzis.................Elektriska sastāvdaļa, ar ko var atslēgt elektrisku ķēdi, pārtraucot 
strāvu vai novirzot to no viena vadītāja uz citu.

Kabeļkanāls .....................To izmanto elektrisko vadu aizsardzībai un novadīšanai.

Kļūme..................................Jebkāda nepareiza elektriskās strāvas plūsma.

Kontakts.............................Vadoša ierīce elektrisko ķēžu savienošanai.

Korpuss..............................Apvalks, kas satur aprīkojumu.

Letāls...................................Tas, kas spēj izraisīt nāvi.

Mēraparāts.......................Ierīce, ar ko mēra patērētās elektroenerģijas daudzumu.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Mitri kontakti ................... Dzīvsudrabā samitrināti kontakti.

Pārsāknēšana ................ Programmatūras restartēšana, atslēdzot jaudu.

Piesardzību ..................... Paziņojums, kas norāda uz potenciālu bīstamību.

Plaisas ................................ Lūzumu vai daļēju lūzumu veidošanās cietā materiālā.

Pretestība ......................... Pakāpe, ar kādu objekts pretojas elektriskajai strāvai, kas tiek virzīta 
caur to.

Rāmis.................................. Strukturāla sistēma, kas balsta citas fiziskas konstrukcijas daļas.

Risks .................................... Situācija, kas izraisa apdraudējumu dzīvībai, veselībai, īpašumam 
vai apkārtējai videi.

Rūpnīca ............................ Industriāla būve, kur strādnieki ražo lietas vai pārrauga mašīnas, 
pārvēršot vienu produktu citā.

Šasija.................................... References punkts elektriskajā ķēdē, no kura tiek mērīti citi spriegumi, 
vai ierasts elektriskās strāvas atgriezes ceļš, vai tiešs fizisks 
savienojums ar zemi.

Saslēgšanas bloks ....... Ierīce, kas novērš strāvmaiņa sadegšanu.

Savainojums.................... Bioloģiska organisma bojājums.

Sekundāras ķēdes ........ Vadi, kas pievienoti transformatora, induktora vai līdzīgas ierīces 
sekundāram tinumam.

Stators................................ Rotora sistēmas stacionāra daļa, kas ir atrodama elektriskajā 
ģeneratorā un elektriskajā dzinējā.

Strāva................................. Elektriska lādiņa plūsma, ko parasti vada, virzoties elektroniem 
vadītājā.

Svins.................................... Mīksts veidojams metāls.

Tehniskā apkope........... Ikdienas darbības, kas uztur elektroierīci darba kārtībā.

Temperatūra ................... Fiziska vielas īpašība, kas kvantitatīvi izsaka vispārpieņemtus 
karstuma un aukstuma jēdzienus.

Termiskais cikls .............. Temperatūras modulācijas process, kas izstrādāts, lai uzlabotu 
daudzu materiālu sniegumu, stiprumu un ilgmūžību.

Transformators.............. Statiska ierīce, kas pārvada elektroenerģiju no vienas ķēdes uz citu 
ar induktīvi sapārotu vadītāju palīdzību.

Trieciens............................ Elektriska saskare, kas raida pietiekami daudz strāvas caur ādu, 
muskuļiem vai matiem.

Ugunsgrēks......................Ātra materiāla oksidācija degšanas, izdalīta karstuma, gaismas un 
dažādu reakcijas produktu ķīmiskā procesā.

Uzkrātā enerģija............ Enerģija, kas uzkrāta sistēmā tās stāvokļa dēļ spēka laukā vai tās 
konfigurācijas dēļ.

Uzliesmojošs ................... Cik viegli kāda lieta aizdegas jeb uzliesmo, izraisot ugunsgrēku jeb 
sadegšanu.

Vadītājs ............................. Materiāls, kas vada elektriskās strāvas plūsmu.

Ventilators ....................... Mehāniska ierīce gaisa vai citu gāzu pārvietošanai.

Zeme................................... References punkts elektriskajā ķēdē, no kura tiek mērīti citi 
spriegumi, vai ierasts elektriskās strāvas atgriezes ceļš.

Zemējuma CT ................. Strāvmainis, ko izmanto zemējuma strāvas mērīšanā.

Zemējuma kopne.......... Vadītājs, ko sistēmā izmanto par nulles sprieguma referenci.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
Vispārīgas instrukcijas par visiem produktiem

Instrukcijas attiecībā uz apkārtējo vidi
Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar saimniecības 
atkritumiem. Tas jāizmet attiecīgā iestādē, lai to varētu pārstrādāt.



• Uz baterijām ir apzīmējums, kurā var būt ietverti burti, kas apzīmē kadmiju (Cd), 
svinu (Pb) vai dzīvsudrabu (Hg).

• Izmetiet izlietotas baterijas atbilstoši ražotāja norādījumiem.

• Nemetiet baterijas ugunī vai kopā ar saimniecības atkritumiem.

• Lai baterijas varētu pārstrādāt, atgrieziet tās piegādātājam vai sazinieties ar vietējo 
atkritumu utilizēšanas dienestu, lai uzzinātu tuvākās bateriju nodošanas vietas adresi.

• Ja nav noteikts citādi, šis ir A kategorijas produkts izmantošanai tikai rūpnieciskos 
apstākļos.

• EMC sniegums konkrētos apstākļos var būt pasliktināts vadīto un/vai izstaroto 
traucējumu dēļ.

Vispārīgi drošības pasākumi
• Ja darbs netiek veikts drošā veidā, var tikt sabojāts aprīkojums, izraisīti smagi 

savainojumi un/vai nāve.

• Aprīkojuma uzstādīšanas, tehniskās apkopes un apkalpošanas laikā ieteicams uzvilkt 
atbilstošus aizsargcimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu.

• Stingri jāievēro visas procedūras.

• Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt nenovēršamus 
aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus savainojumus un/vai nāvi.

• Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

• Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

• Sargieties no iespējama riska, valkājiet personīgās aizsardzības aprīkojumu un rūpīgi 
pārbaudiet, vai darba zonā nav rīku vai priekšmetu, kas var būt atstāti aprīkojumā.

• Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
apdegumus vai nāvi.

• Pārbaudes darbiniekiem jāpazīst vispārīgās ierīces pārbaudes metodes, 
drošības pasākumi un jāievēro standarta ESD piesardzības līdzekļi, lai nepieļautu 
savainojumus vai aprīkojuma bojājumus.

• Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

• Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu noņemšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

• Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.
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1. NODAĻA: VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
• Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

• Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

• Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības laikā obligāti jābūt iezemētai.

• Kur attiecināms, neglabājiet baterijas apstākļos, kas neatbilst ražotāja ieteikumiem.

• Aprīkojuma rokasgrāmatā var atrast vairākus drošības un uzticamības līdzekļus, 
bet drošības pasākumus jāizmanto kopā ar drošības kodiem, kas ir spēkā aprīkojuma 
atrašanās vietā.

• Gaismas diožu (LED) devēji pēc IEC 60825-1 ir klasificēti kā sasniedzamas emisijas 
robežas (AEL) 1M kategorijas. 1M kategorijas ierīces tiek uzskatītas par drošām acīm 
bez aizsarglīdzekļiem. Neskatieties tieši optiskos instrumentos.

Norādījumi par montāžu
• Uzstādīšana jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem par elektrību.

• Galalietotājs atbild par to, lai aprīkojums tiktu uzstādīts, darbināts un izmantots tam 
paredzētajiem mērķiem GE noteiktajā veidā.

• Lai nepieļautu savainojumu gūšanu ugunsbīstamības dēļ, iekārtai jātiek uzmontētai 
drošā vietā un/vai ar atbilstošu nožogojumu.

• Neuzstādiet ierīci, ja tā ir bojāta. Pārbaudiet, vai uz kastes nav acīmredzamu defektu, 
piemēram, plaisu uz korpusa.

• Pirms elektrības pievienošanas atslēdziet strāvu un pārliecinieties, vai pirms strāvas 
pievienošanas ierīcei ir veikta pienācīga iezemēšana.

• PIESARDZĪBU: Nepiemērojiet vairāk par maksimālo elektrisko nominālu, kādu ierīce var 
izturēt.

• Pirms sprieguma pieslēgšanas skatiet uzlīmes uz aprīkojuma un/vai rokasgrāmatu 
(-as). Ja tā nenotiek, var tikt izraisīti īpašuma bojājumi, savainojumi un/vai nāve.

• Visiem vadiem, kas pašlaik netiek izmantoti, jābūt pienācīgi iezemētiem, lai nejauša 
jaudas ieslēgšanās neizraisītu īssavienojumu vai elektriskā trieciena risku.

• Lai nepieļautu aprīkojuma disfunkciju vai nepareizu darbību, ieteicams visus metāla 
kabeļkanālus vai kabeļu ekrānus pievienot zemējumam vienā punktā.

Norādījumi par tehnisko apkopi
• Iekšpusē nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs. Ar šo aprīkojumu drīkst strādāt 

tikai kvalificēti darbinieki.

• Esiet uzmanīgi, strādājot blakus aprīkojumam, kad ir pieslēgts spriegums.

• Esiet uzmanīgi un ievērojiet visus drošības noteikumus strādājot, pārbaudot vai 
regulējot aprīkojumu.

• Vienmēr pirms aprīkojuma apkopes atvienojiet strāvas avotu un izņemiet visus 
sprieguma ievadus.

• Tā kā ierīces iekšpusē spriegums var būt arī tad, ja aprīkojums ir izslēgts, apkopes 
darbiniekiem jāpārzina risks, kas saistīts ar elektroaprīkojumu.

• Ja darbinieki mēģina novērst ar aprīkojumu saistītas problēmas, izmantojot metodes, 
ko nav ieteicis ražotājs, var tikt izraisīti bojājumi vai savainojumi.

• Ja nepieciešams un, lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, atvienojiet strāvu 
pirms drošinātāju un/vai bateriju maiņas. Mainiet drošinātājus un baterijas tikai pret 
tāda paša veida drošinātājiem un baterijām, ko ieteicis ražotājs.

• PIESARDZĪBU: Ja jaunā baterija nav ielikta pareizi, tā var eksplodēt.

• Bateriju ielikšanai jāatbilst valsts un vietējiem noteikumiem.
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• Ar bojātu bateriju vai bateriju ar noplūdi rīkojieties īpaši uzmanīgi – neizjauciet, 
nededziniet, necaurduriet, nedauziet bateriju un neveidojiet īsslēgumu ar to. 
Ja notikusi saskare ar elektrolītu, mazgājiet skarto vietu ar ziepēm un ūdeni. 
Ja elektrolīts iekļūst acīs, skalojiet acis ar ūdeni 15 minūtes. Ja elektrolīts ir ieelpots, 
izejiet svaigā gaisā un vērojiet elpošanu un gaisa cirkulāciju. Katrā gadījumā 
nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Lietošanas informācija
• Darba apstākļiem (elektrības un apkārtējās vides) jāatbilst aprīkojuma rokasgrāmatā 

(-s) norādītajām specifikācijām. Ja tā nenotiek, var tikt izraisīta nenormāla aprīkojuma 
darbība, bojājums un/vai cilvēku savainojumi.

• Nedarbiniet aprīkojumu, ja ir noņemti drošības vairogi vai pārsegi, kas ir uzstādīti, 
lai novērstu nejaušu saskari.

• Pievienojot darbvirsmas datoram pārliecinieties, vai ierīcēm ir vienāda zemējuma 
reference. Tomēr, ja pieslēdz portatīvam datoram, ir ieteicams to darbināt ar iekšējo 
akumulatoru.

• Piesardzību: Ņemiet vērā, ka programmaparatūras mainīšanas laikā pastāv iespēja 
zaudēt sakarus.

• Ja piemērojams, nodrošiniet, lai šķiedras neizmantošanas laikā būtu uzlikti 
putekļdrošie pārsegi.

• Netīri vai saskrāpēti savienotāji var izraisīt lielus šķiedras savienojuma zudumus.
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Informācija attiecībā uz drošību un 
noteikumiem

2. nodaļa: Īpašas prasības

Digital Energy
Īpašas prasības

Visi produkti

Vispārīga informācija
 Kontaktligzdu izejas ir jāuzskata par nedrošām, tādām, kam nedrīkst pieskarties, 

kad ierīce ir pieslēgta strāvai!

 Ja izejas releju kontaktligzdas ir nepieciešamas izmantošanai ar zema sprieguma 
ierīcēm, klients atbild par atbilstošas izolācijas nodrošināšanu.

 Nekādā gadījumā neveidojiet īsslēgumu ar sekundārā tinuma spaili.

 Nolietošanās un termiskais cikls var izraisīt statora tinuma izolācijas stipruma 
pazemināšanos. Tas var izraisīt zemu pretestības ceļu no padeves līdz zemei, 
izraisot zemējuma strāvu, kas var būt samērā liela nepārtraukti iezemētās sistēmās. 
Tādējādi ātri var tikt izraisīti smagi strukturāli bojājumi dzinēja statora rievās.

 Iezemētās sistēmās ar pretestību ir pretestība sērijās ar padeves zemējuma 
savienojumu, lai ierobežotu zemējuma strāvu un sistēma varētu īslaicīgi turpināt 
darboties kļūmes stāvoklī. Kļūme ir pēc iespējas ātrāk jāatrod un jānovērš, jo vēl viena 
kļūme citā fāzē var izraisīt ļoti lielu strāvas plūsmu starp fāzēm, cauri diviem 
zemesslēguma ceļiem.

 Papildus dzinēja bojājumiem, zemesslēgums var izraisīt dzinēja korpusa lādiņu virs 
zemējuma potenciāla, tādējādi izraisot drošības risku darbiniekiem.

 Visām mēraparātu spailēm pēc uzstādīšanas jāatrodas vietās, kas nav tik viegli 
sasniedzamas.

 Visiem fāzes un zemējuma strāvmaiņiem jābūt iezemētiem.

 Potenciālajai atšķirībai starp strāvmaiņa zemējumu un zemējuma kopni jābūt 
minimālai (ideālā gadījumā nullei).

 Ja sekundārie tinumi nav iezemēti, kapacitīvajai saitei jāpieļauj sekundārā sprieguma 
palielināšanās līdz elektrotīkla spriegumam. Tas var izraisīt nopietnu drošības risku.

 Darbs ir jāveic atbilstoši vietējām drošības metodēm un procedūrām, kas norādītas 
Elektrības mērīšanas rokasgrāmatas jaunākajā izdevumā. 

 Pēc tam, kad no ierīces ir noņemta strāvas padeves šasija, var būt palicis bīstams 
spriegums. Nogaidiet 10 sekundes, lai uzkrātā enerģija izkliedējas.
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 Drošības nolūkos nav nepieciešama profilaktiskā apkope vai pārbaude. 
Tomēr rūpnīcai ir jāveic remonti un apkope.

 Pirms sastāvdaļu apkopes un noņemšanas atvienojiet un izslēdziet visus barošanas 
avotus, kā arī atslēdziet strāvmaiņa primārās ķēdes.

 Nekādā gadījumā neveriet vaļā pie barošanas avota pieslēgta strāvmaiņa sekundāru 
ķēdi. Radītais augstspriegums var izraisīt gan darbiniekiem, gan aprīkojumam bīstamu 
situāciju!

 Loģiskās ieejas mitrajiem kontaktiem jābūt pieslēgtiem spriegumam, kas ir mazāks 
par maksimālo specifikācijā uzrādīto 300 V DC spriegumu.

 Neievadiet signāla vadus tajā pašā kabeļkanālā vai saišķī, kurā ir elektrotīkla jauda 
vai augsta līmeņa spriegums vai strāva.

 Produktivitātes pārbaužu laikā nepievienojiet filtra zemējumu aizsargierīcei!

 Sprieguma ievadiem un strāvas padevei ir ieteicams izmantot saslēgšanas blokus un 
drošinātājus, lai novērstu bīstama sprieguma apstākļus un strāvmaiņu bojājumus.

 Kur piemērojams, saite starp filtra zemējumu un drošības zemējumu pirms izolācijas 
stipruma pārbaudes ir jālikvidē, lai pasargātu strāvas padeves nestacionārā režīma 
slāpēšanas elektrisko shēmu.

 Pirms elektroinstalācijas ierīkošanas deenerģizējiet sekundāro strāvmaini, saslēdzot to 
ar saslēgšanas bloka palīdzību. 

 Ja rodas izolācijas defekts, releju kārba var saskarties ar vadītājiem un tādējādi var 
rasties bīstams zemējuma spriegums.

 Visiem ārējiem strāvmaiņa sekundārajiem tinumiem jābūt iezemētiem zemējuma kopnē.

 Nekādos apstākļos nedrīkst pieļaut strāvmaiņa pārtrauktu ķēdi, ja notiek primārās 
strāvas plūsma.

 Kontaktligzdu izejas ir jāuzskata par nedrošām, tādām, kam nedrīkst pieskarties, 
kad ierīce ir pieslēgta strāvai!

 Ja izejas releju kontaktligzdas ir nepieciešamas izmantošanai ar zema sprieguma 
ierīcēm, klients atbild par atbilstošas izolācijas nodrošināšanu.

 Uzstādīšanas, darbības un aprīkojuma tehniskās apkopes laikā galalietotājiem 
jāievēro spēkā esoši reģionālie profesionālie drošības noteikumi. Tam var būt 
nepieciešama papildu darba vietas marķēšana, lai definētu atbilstošu personīgās 
aizsardzības aprīkojuma līmeni un samazinātu ar lokizlādi saistītu savainojumu 
gūšanas risku. Lai saņemtu konkrētu informāciju par produktu, sazinieties ar 
GE tehniskā atbalsta dienestu.

 Bīstams spriegums var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.

 Pirms pārslēgšanas slēdža vai kādas tā sastāvdaļas uzstādīšanas, regulēšanas vai 
noņemšanas atslēdziet strāvu.

 Bīstama sprieguma un strāvas dēļ GE iesaka slēdža uzstādīšanu un tehnisko apkopi 
veikt GE sertificētam tehniķim vai kvalificētam elektriķim.

 Dzinēja iedarbināšana var izraisīt ģeneratora iedarbināšanu.

 Pirms pievienošanas izslēdziet ģeneratoru.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
Papildu prasības konkrētiem produktiem

HFA daudzkontaktu palīgrelejs
 Ja aizsargeleju pievienošanā izmanto kontrolvadu, ir iespējams, ka starp kontrolvadu un 

zemējumu pie spailēm var parādīties augstspriegums. Šis spriegums parasti rodas 
atšķirību dēļ stacijas zemējuma potenciālā, bet tas var būt arī garenvirziena indukcijas 
dēļ, ja kontrolvadi atrodas paralēli un tuvu elektroapgādes līnijām. Tā kā HFA releji 
ir tieši pieslēgti kontrolvadiem, releja daļās būs tāds pats potenciāls kā kontrolvados, un 
jāievēro nepieciešamie piesardzības pasākumi, pārbaudot releju vai testējot to uz vietas.

LM10 modulārā zemsprieguma dzinēja aizsardzība
 Šim produktam barošanas shēmā jāizmanto ne vairāk par 10 A DC drošinātājs vai 

atslēdzējs, kad tas ir pieslēgts 48 V centralizētam DC avotam.

 Izmantojot uzturēto pārslēgšanas funkciju, jāņem vērā iespējams drošības risks un 
jāizvēlas atbilstošs iestatījums katram atsevišķam pielietojumam.

269Plus dzinēja aizsardzības sistēma
 Lai novērstu elektrisko strāvas triecienu, pirms J201 savienotājvada pievienošanas 

izlādējiet J201, saslēdzot kontaktspraudņus. Šī opcija jāizmanto tikai tad, kad procesa 
integritātes vai darbinieku drošības dēļ ir nepieciešama nekavējoša pārstartēšana pēc 
atkabināšanas mehānisma izslēgšanas.

 269Plus termiskās atmiņas izlādēšana dod relejam nepatiesu siltumkapacitātes 
vērtību, jo dzinējs uzkarst, un, ja to pārstartē, ir iespējami termiski dzinēja bojājumi. 
Tādējādi, izmantojot šo funkciju, lai pārstartētu dzinēju, var tikt pasliktināta visa 
aizsardzība kopumā.

ML800 Ethernet slēdzis
 48 V DC produkti ir jāuzstāda ar pieejamu un darbam gatavu atvienošanas ierīci ēkas 

elektrotīklā.

 DC iekārtu ārējam barošanas avotam jābūt apstiprinātai, tieši iespraužamai jaudas 
iekārtai, kas marķēta ar 2. kategoriju, vai apstiprinātam ITE barošanas avotam, 
kas marķēts ar LP, kam ir atbilstoša nomināla izejas spriegums (tas ir, 24 V DC vai 48 V DC) 
un atbilstoša nomināla izejas strāva.

 Ja aprīkojums ir iemontēts norobežotā blokā vai mezglā ar vairākiem statņiem, 
pārbaudiet aprīkojuma jaudas prasības, lai novērstu ēkas elektrisko ķēžu pārslodzi.

F650 barojošās līnijas aizsardzība un sekcijas regulators
 VT un CT transformatoru modulis jau ir pieslēgts iekšējam savienotājam, 

kas ieskrūvēts korpusā. Strāvas ieejā ir iebūvētas saslēgšanas kopnes tā, lai moduli 
varētu izvilkt bez nepieciešamības veidot ārēju strāvas īsslēgumu. Drošības nolūkos 
ir ļoti svarīgi nemainīt un nepārslēgt CT un VT spailes.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
339 dzinēja aizsardzības sistēma
 Releja šasijas zemējuma spailes jāpievieno tieši zemējuma kopnei, izmantojot visīsāko 

praktisko ceļu. Jāizmanto vīts un ekranēts alvota vara kabelis. Jāizmanto vismaz 96 
dzīslu 34 numura AWG. Ir piemērots Belden kataloga numurs 8660.

C90Plus regulators
 Pirms AC moduļa izņemšanas jāsaslēdz CT sekundārā ķēde, lai novērstu pārtrauktas 

ķēdes stāvokli CT.

 Moduli drīkst izņemt un ielikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, kad no iekārtas 
ir atslēgta elektrība. Ja elektrība netiek atvienota, ierīce var tikt neatgriezeniski bojāta 
un var tikt gūti savainojumi.

 Ja atverē tiek ielikts nepareizs moduļa veids, var tikt gūti savainojumi, iekārtas vai 
pieslēgtā aprīkojuma bojājumi vai nevēlama darbība!

MLJ digitālā sinhronisma pārbaudes relejs
 Relejiem ar komunikācijām, kā arī tad, ja izmanto kabeli ar ekrānu, ekrāns ir jāpievieno 

spailei, kas paredzēta šim nolūkam (B11), nemainot nepārtrauktību un nepieslēdzot 
zemei. Tomēr personīgās drošības nolūkos, kā arī, lai novirzītu zemējuma traucējumus, 
tas vienmēr vismaz vienā punktā jāpieslēdz zemei. Visērtākā vieta šim nolūkam ir 
komunikāciju regulatora sānā. To darot, tiek panākta kabeļa iezemēšana, kā arī netiek 
pieļauta strāvas cirkulācija caur kabeli, kas var ietekmēt pareizu komunikāciju darbību.

 Jebkura elektroaprīkojuma elektroinstalācijā uz tā korpusu, ja korpuss ir no metāla, 
vienmēr ir jauda, kas ir traucējumu jaudas un filtrēšanai nepieciešamās jaudas summa. 
Lai gan strāva, kas var cirkulēt pa šīm ietaisēm, var nebūt bīstama cilvēkiem, tā vienmēr 
ir kaitinoša, un tas ir vēl sliktāk, ja zeme ir mitra vai, ja valkā vieglus apavus.

DGP digitālā ģeneratora aizsardzība
 Ir ļoti būtiski, lai savienotājvadi tiktu ievietoti sistēmas puses pārbaudes 

kontaktspraudņos, kas ir pievienoti sekundāram CT. Ja šos savienotājvadus atstāj 
ārpusē, izraisītais augstspriegums rada nopietnu apdraudējumu darbiniekiem 
un var smagi sabojāt aprīkojumu.

DGT sadalītā izstrādes atkabināšanas kontrolierīce
 DGT aprīkojumam ir iekšējs pārsprieguma nomākšanas modulis, kas aizsargā 

pret tuvumā notiekošām zibens izlādēm vai pīķveida sprieguma paaugstinājumu 
antenas barošanas līnijā. Lai samazinātu zibens un pārsprieguma izraisītu bojājumu 
iespējamību, nepieciešams labs drošības zemējums. Zemējumā jāpiesaista antenas 
sistēma, DGT iekārta, strāvas padeve un visas pievienotās datu iekārtas vienam 
zemējuma punktam.

iBOX seriālais apakšstacijas regulators
 Pirms sastāvdaļu apkopes un izņemšanas atvienojiet un izslēdziet visus barošanas 

avotus. 

 Pirms apkopes veikšanas saslēdziet ar visiem primārajām strāvmaiņa ķēdēm. 

 Neskarieties pie ierīces barošanas avotiem, jo tajos ir bīstams spriegums.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
EPM6000 vatmetrs
 Galalietošanas aprīkojumā vai ēkas instalācijā jābūt ietvertam pārtraukšanas slēdzim. 

Slēdzim jāatrodas aprīkojuma tuvumā un operatoram ērti aizsniedzamā vietā. 
Slēdzis jāmarķē kā aprīkojuma atvienošanas ierīce.

 Neveiciet izeju, ieeju vai komunikācijas spaiļu augstsprieguma/izolācijas pārbaudes.

 Neizmantojiet vatmetru vai kādu ieejas/izejas ierīci primārai aizsardzībai vai enerģijas 
ierobežojošai kapacitātei. Vatmetru drīkst izmantot tikai kā sekundāru aizsardzību.

 Neizmantojiet vatmetru pielietojumos, kur tā kļūme var izraisīt kaitējumu vai nāvi.

 Normālas ierīces darbības apstākļos cauri daudzām vatmetra daļām plūst bīstams 
spriegums. Reizēm visas primārās un sekundārās ķēdes var radīt letālu spriegumu 
un strāvu. Nepieļaujiet saskari ar strāvu vadošām virsmām.

HardFiber apstrādes kopņu sistēma
 Darbiniet tikai ar zemēšanas spailēm uz cietas virsmas un savstarpēji savienotiem 

paneļiem, kas ciešā veidā pievienoti zemei ar #12 AWG vai lielāka vara vada palīdzību.

SPM sinhronā dzinēja aizsardzība un kontrole
 Nemēģiniet iedarbināt dzinēju bez ārēja rezistora mezgla, kas nostiprināts ar stieplēm. 

Ja ārējais rezistora mezgls nav pareizi pievienots, var tikt izraisīti smagi ierīces bojājumi.

IDU integrētais displeja bloks
 Elektriskā strāvas trieciena un enerģijas apdraudējuma risks: Ja tiek atvienots viens 

barošanas avots, tiek atvienots tikai viens barošanas modulis. Lai pilnīgi izolētu 
iekārtu, atvienojiet visus barošanas avotus.

 Lai panāktu atbilstību drošības prasībām, starp SDIDU uzstādiet slēdzi.

 Lai iegūtu TM ārējo jaudas padevi un SDIDUTM barošanu, slēdzim jāspēj atvienot abus 
barošanas avota polus.

 Statiskā elektrība var izraisīt savainojumus, kā arī apdraudēt elektroniskās sastāvdaļas 
ierīces iekšpusē. Personām, kas atbild par IDU uzstādīšanu un tehnisko apkopi, ir 
jāizmanto ESD plaukstas locītavas siksna. Pieskaroties IDU ir jāievēro ESD aizsardzības 
līdzekļi. Lai novērstu savainojumus, pirms pieskaršanās sastāvdaļām ierīces iekšpusē, 
gan no darbiniekiem, gan instrumentiem ir jāizlādē elektrostatiskais spriegums.

BUS2000 kopnes aizsardzība
 Kopnes diferenciālā aizsardzībā izmanto bistabilus relejus, lai novirzītu pārtraukšanas 

signālus, atbilstoši apakšstacijas topoloģijas izmaiņām. Ja ir uzstādīti vairāki releju 
skapji, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai kopnes aizsardzībai tiktu izmantots tikai viens 
barošanas avots (apakšstacijas akumulators). Ja tiek izmantoti divi DC avoti, tas ir 
jānorāda specifikācijās, lai analizētu visus iespējamos apakšstacijas stāvokļus un 
nodrošinātu, lai bateriju poli nekādā gadījumā nenonāktu elektriskā kontaktā. Ja tā 
nenotiek, var tikt sabojāta kopnes aizsardzība, apakšstacijas kabeļelektrotīkls, 
baterijas, kā arī var tikt radīti darbinieku savainojumi. Ražotājs neuzņemas nekādu 
atbildību par jebkāda veida pretenzijām, kas izriet no nepareizas sistēmas 
izmantošanas.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
MULTINET FE- pārveidotājs no seriālā uz Ethernet tīklu
 BAROŠANAS SPAILES: Trīs spailes kreisajā pusē ir paredzētas ieejas jaudai. Spailes ir 

marķētas ar "L" un "N", kas atbilst maiņstrāvas līnijas fāzei un neitrālei.

 Zemējuma (GND) spaile ir jāpieslēdz zemējumam, lai nodrošinātu pienācīgu 
aizsardzību pret pārejas procesiem.

  PIESARDZĪBU: MultiNet piegādātajai vadošajai jaudai ir jābūt pieslēgtai pie atbilstīga 
strāvas padeves diapazona. Ja spriegums tiek pievadīts nepareizajām spailēm, 
var rasties bojājumi!

 PIESARDZĪBU: Skatīšanās optiskās šķiedras raidītāja atverē var radīt acu traumas!

 VIDE
- Apkārtējā temperatūra: Ekspluatācijas diapazons: -20°C līdz 70°C
- Augstums virs jūras līmeņa: 2000 m (maks.)
- Izolācijas klase: 1
- Piesārņojuma pakāpe: II
- Pārsprieguma kategorija: II
- Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni: IP10 priekšpusē, IP40 augšpusē, apakšā, 
aizmugurē, kreisajā/labajā pusē

EPM2200/EPM7000 daudzfunkcionāls vatmetrs

Apsvērumi, uzstādot 
vatmetrus

 EPM2200 vatmetru drīkst uzstādīt tikai kvalificēti darbinieki, kuri ievēro standarta 
piesardzības pasākumus visu darbību laikā. Šiem darbiniekiem ir jābūt atbilstoši 
apmācītiem un viņiem jābūt pieredzei darbā ar augstsprieguma iekārtām. 
Ieteicams izmantot atbilstošus aizsargcimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu.

 EPM2200 vatmetra normālas darbības apstākļos cauri daudzām tā daļām plūst 
bīstams spriegums, tostarp: Caur spailēm un jebkuriem pieslēgtiem CT (strāvmaiņiem) 
un PT (spriegummaiņiem), visiem I/O (ieejas/izejas) moduļiem un to ķēdēm. 
Reizēm visas primārās un sekundārās ķēdes var radīt letālu spriegumu un strāvu. 
Nepieļaujiet saskari ar strāvu vadošām virsmām.

 Neizmantojiet vatmetru vai kādu I/O ieejas/izejas ierīci primārai aizsardzībai vai 
enerģiju ierobežojošai kapacitātei. Vatmetru drīkst izmantot tikai kā sekundāru 
aizsardzību. Neizmantojiet vatmetru pielietojumos, kur tā kļūme var izraisīt kaitējumu 
vai nāvi. Neizmantojiet vatmetru darbos, kur var pastāvēt ugunsdrošības risks.

 Visām mēraparātu spailēm pēc uzstādīšanas jāatrodas vietās, kas nav tik viegli 
sasniedzamas.

 Nepiemērojiet vairāk par maksimālo spriegumu, kādu vatmetrs vai jebkura pieslēgtā 
ierīce var izturēt. Pirms sprieguma padeves skatiet vatmetra un/vai ierīces marķējumu 
un visu ierīču specifikācijas. Neveiciet izeju, ieeju vai komunikācijas spaiļu 
augstsprieguma/izolācijas pārbaudes.

 GE iesaka sprieguma ievadiem un strāvas padevei izmantot saslēgšanas blokus un 
drošinātājus, lai novērstu bīstama sprieguma apstākļus un strāvmaiņu bojājumus, 
ja vatmetra darbība ir jāpārtrauc. Strāvmaiņa zemējums ir fakultatīvs.

 PIESARDZĪBU: Ja aprīkojumu izmanto veidā, ko nav norādījis ražotājs, aprīkojuma 
sniegtā aizsardzība var pasliktināties.

Sprieguma drošinātāji  GE Multilin iesaka izmantot drošinātājus izmērītajam spriegumam un vadošajai jaudai, 
pat tad, ja ekspluatācijas rokasgrāmatas elektriskajās shēmās tie nav parādīti.

 Izmantojiet 1 ampēra drošinātāju katrā sprieguma ievadā

 Izmantojiet 3 ampēru kūstošo drošinātāju pie strāvas padeves.
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Savienojumi ar masu  Vatmetra zemēšanas spaile ir jāpieslēdz tieši pie iekārtas aizsargzemējuma. 
Šim savienojumam izmantojiet AWG# 12/2,5 mm2 vadu.

 PIESARDZĪBU:
ATVIENOŠANAS IERĪCE: Par aprīkojuma atvienošanas ierīci tiek uzskatīta šāda daļa: 
Galalietošanas aprīkojumā vai ēkas instalācijā ir jābūt ietvertam slēdzim vai atslēdzējam; 
šim slēdzim ir jāatrodas aprīkojuma tuvumā un jābūt viegli sasniedzamam operatoram; 
slēdzim ir jābūt marķētam kā aprīkojuma atvienošanas ierīcei.

Sertifikācija  Lai iegūtu komerciālas elektroenerģijas mērīšanas sertifikātu, enerģijas piegādes 
un enerģētikas uzņēmumiem ir jāpārliecinās, vai komerciālais enerģijas skaitītājs 
darbojas ar norādīto precizitāti. Lai apstiprinātu mērītāja darbību un kalibrāciju, 
enerģijas piegādes uzņēmumi izmanto ekspluatācijas pārbaužu standartus, 
lai pārliecinātos, vai iekārtas enerģijas mērījumi ir pareizi. Tā kā EPM 2200 ir 
izsekojams elektroenerģijas mērītājs, tajā ir lietotāja kategorijas testa impulss, ko var 
izmantot, lai iegūtu precizitātes standartu. Tā ir ļoti svarīga funkcija, kas nepieciešama 
visiem uzskaites kategorijas mērītājiem.

ML810 pārvaldīts robežkomutators

Elektrodrošības 
prasības

 Šo izstrādājumu drīkst uzstādīt tikai vietās ar ierobežotu piekļuvi (speciāli paredzētās 
aprīkojuma telpās, sadales skapjos un tamlīdzīgi).

 48 V DC produkti ir jāuzstāda ar pieejamu un darbam gatavu atvienošanas ierīci ēkas 
elektrotīklā.

 Šim izstrādājumam barošanas līnijā jāizmanto ne vairāk par 10 A līdzstrāvas 
drošinātājs vai atslēdzējs, kad tas ir pieslēgts 48 V centralizētam līdzstrāvas avotam.

 Līdzstrāvas iekārtu ārējam barošanas avotam jābūt apstiprinātai, tieši iespraužamai 
jaudas iekārtai, kas marķēta ar 2. kategoriju, vai apstiprinātam ITE barošanas avotam, 
kas marķēts ar LP, kam ir atbilstoša nomināla izejas spriegums (tas ir, 24 V DC vai 48 V DC) 
un atbilstoša nomināla izejas strāva.

 Izstrādājums nesatur drošinātājus, kas jāmaina lietotājam. Jebkurus iekšējus 
drošinātājus drīkst mainīt TIKAI uzņēmums GE Digital Energy.

Uzstādīšanas prasības  PIESARDZĪBU: Pirms aprīkojuma uzstādīšanas ir jāveic šādi drošības pasākumi:

 Ja aprīkojums ir iemontēts norobežotā blokā vai mezglā ar vairākiem statņiem, 
stabilai ilgtermiņa apkārtējās vides temperatūrai aprīkojuma tuvumā ir jābūt mazākai 
par vai vienādai ar 60°C.

 Ja aprīkojums ir iemontēts norobežotā blokā vai mezglā ar vairākiem statņiem, 
ir jāuztur pienācīga gaisa plūsma, lai nodrošinātu pareizu un drošu darbību.

 Ja aprīkojums ir iemontēts norobežotā blokā vai mezglā ar vairākiem statņiem, 
aprīkojums nedrīkst pārslogot vai nevienmērīgi noslogot statņu sistēmu.

 Ja aprīkojums ir iemontēts norobežotā blokā vai mezglā ar vairākiem statņiem, 
pārbaudiet aprīkojuma jaudas prasības, lai novērstu ēkas elektrisko ķēžu pārslodzi.

 Ja aprīkojums ir iemontēts norobežotā blokā vai mezglā ar vairākiem statņiem, 
pārbaudiet, vai aprīkojumam ir uzticams zemējuma ceļš.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
DGCM (uzmontēts uz paliktņa)

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 PIESARDZĪBU:

 Pirms DGCM lauka RTU programmēšanas, ekspluatācijas vai apkopes veikšanas rūpīgi 
izlasiet šo instrukciju un izstrādājuma lietošanas rokasgrāmatu. Iepazīstieties ar 
"INFORMĀCIJU PAR DROŠĪBU" šajā lappusē.

 Šajā izdevumā ietverto aprīkojumu uzstādīt, ekspluatēt un veikt tā apkopi drīkst 
kvalificēti darbinieki, kuriem ir zināšanas par virszemes elektroenerģijas sadales 
aprīkojuma uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi, kā arī ar to saistītajiem riskiem.

 Lietotājs atbild par jebkura aizsargvadu savienojuma darbspēju nodrošināšanu pirms 
citu darbību veikšanas.

 Lietotājs atbild par to, lai pirms nodošanas ekspluatācijā tiktu pārbaudīti aprīkojuma 
raksturlielumi un izlasītas ekspluatācijas/uzstādīšanas instrukcijas.

 Pirms apkopes/nodošanas ekspluatācijā pārliecinieties, vai aizsargzemējuma vads ir 
pieslēgts pie aizsargzemējuma

 Uzstādot vai veicot apkopi, izmantojiet pacelšanas sistēmu ar sānu sliedēm/kausu, 
lai samazinātu nokrišanas risku.

 Neatvienojiet barošanas savienotājus no DGCM, kad sistēma ir pieslēgta pie strāvas.

 Piegādāto antenu nedrīkst nomainīt pret cita tipa antenu. Citas antenas pieslēgšana 
anulē FCC un IC apstiprinājumu un FCC/IC ID vairs nevar ņemt vērā.

 BRĪDINĀJUMS: Uzstādītājiem ir jāievēro reģionālās prasības un uzņēmuma rīcībpolitika 
attiecībā uz DROŠU DARBA PRAKSI. Obligāti ir jāizmanto atbilstoši individuālie 
aizsardzības līdzekļi. Montējot šo iekārtu uz kārts vai augstumā, kas pārsniedz 6 pēdas 
(1,82 metrus), ir jāizmanto atbilstošs celšanas aprīkojums, lai samazinātu nokrišanas 
risku.

P30 (vektora datu koncentrators)

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces 
testēšana, elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt 
iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Leksāna spaiļu bloka pārsegs uz jaudas ievada paneļa: Jānoņem pēc tam, kad ir 
izveidots elektrības savienojums, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena 
iespējamību.

 Savītajiem spaiļu uzgaļiem, ko izmanto ar P30, ir jābūt izolēta veida uzgaļiem. 
Neizolēti korpusa spaiļu uzgaļi izraisa potenciālu elektriskās strāvas trieciena risku 
galalietotājam.

 BRĪDINĀJUMS: Atkarībā no šasijas, atvērti aprīkojuma apvalki un šasija var izraisīt 
bīstamu spriegumu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu uzstādītājam. Pirms 
šasijas un sastāvdaļu apkopes pārliecinieties, ka jauda līnijā ir atvienota no 
aprīkojuma.
NORĀDĪJUMS PAR ŠĶIEDRU/LĀZERU
Optiskās šķiedras/lāzera ierīcēm ievērojiet šādus brīdinājumus un piezīmes:

 PIESARDZĪBU: Izstrādājumi, kas satur 1. kategorijas optiskās/lāzera ierīces, atbilst:
- IEC60825-1
No atvienotām optiskās šķiedras/lāzera ierīcēm var tikt izstarots neredzams lāzera 
starojums. Neskatieties starā un tieši optiskos instrumentos, jo tas var traumēt acis.

 PIESARDZĪBU: Ir svarīgi pirms plates, kas satur optiskās šķiedras/lāzera raiduztvērēja 
atvienošanas vai uzstādīšanas atvienot vai izņemt visus kabeļus.
Neatstājiet optisko/lāzera raiduztvērēju nepārsegtu, izņemot brīžus, kad tiek ievietots 
vai izņemts kabelis. Drošības/pretputekļu aizbāžņi uztur pieslēgvietu tīru un novērš 
nejaušu lāzera gaismas izstarošanu.

DGC C/V/M – regulatora/sprieguma regulatora/lauka RTU 
kondensatoru bloks

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 Pirms DGC regulatora programmēšanas, ekspluatācijas vai apkopes veikšanas rūpīgi 
izlasiet šo instrukciju un izstrādājuma lietošanas rokasgrāmatu. Iepazīstieties ar 
"INFORMĀCIJU PAR DROŠĪBU" šajā lappusē.

 Šajā izdevumā ietverto aprīkojumu uzstādīt, ekspluatēt un veikt tā apkopi drīkst 
kvalificēti darbinieki, kuriem ir zināšanas par virszemes elektroenerģijas sadales 
aprīkojuma uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi, kā arī ar to saistīto risku.

 Lietotājs atbild par jebkura aizsargvadu savienojuma darbspēju nodrošināšanu pirms 
citu darbību veikšanas.

 Lietotājs atbild par to, lai pirms nodošanas ekspluatācijā tiktu pārbaudīti aprīkojuma 
raksturlielumi un izlasītas ekspluatācijas/uzstādīšanas instrukcijas.

 Pirms darbināšanas/nodošanas ekspluatācijā pārliecinieties, vai aizsargzemējuma 
vads ir pieslēgts pie aizsargzemējuma

 Šim izstrādājumam ir nepieciešama ārēja atvienošana, lai izolētu elektrotīkla 
sprieguma padevi.

 Pārliecinieties, vai ir piemērota aizsargzemējuma (PE) spaile, ar ieteicamo vada izmēru 
vismaz 14 AWG. (PE) spaiļu uzgalis ir jāpiestiprina ar 8. Nr. tapskrūvi ar nepieciešamo 
griezes momentu 18-20 collas/mārciņas (2,03-2,25 Nm).

 Pirms darba ar CT tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
 Šis izstrādājums ir novērtēts ar A kategorijas emisiju līmeni un tas ir jāizmanto tikai 
sabiedriskajā tīklā vai apakšstacijā. Nedrīkst izmantot tādu elektronisku ierīču tuvumā, 
kas novērtētas ar B kategorijas līmeni.

 Nepārbaudīta radio iebūvēšana OEM modulī var izraisīt darbības pasliktināšanos 
nezināmas RF imunitātes ietekmes dēļ. Radio ir jāatbilst vismaz R un TTE direktīvai un 
FCC un rūpniecības, Kanādā reģistrētajiem vietējiem noteikumiem attiecībā uz RF 
Eiropai un Ziemeļamerikai. Radio maksimālā primārā nominālvērtība nedrīkst 
pārsniegt 13,8 VDC 12W nepārtrauktā darbībā un pie 2A maks. raidīšanas strāvas.

 Piegādāto antenu nedrīkst nomainīt pret cita tipa antenu. Citas antenas pieslēgšana 
anulē FCC un IC apstiprinājumu un FCC/IC ID vairs nevar ņemt vērā.

 Ja aprīkots ar radio, kas paredzēts Ziemeļamerikai
- Ar MDS iNETII radio satur raidītāju ar FCC ID: E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII
- Ar MDS TransNet radio satur raidītāju ar FCC ID: E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122
- Ar MDS SD4 radio satur raidītāju ar FCC ID: E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 PIESARDZĪBU:
- Pārliecinieties, vai šis izstrādājums ir aprīkots ar ārēju atvienotāju, kam ir atbilstoša 
paralēlas ķēdes aizsargierīce.
- Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, vai PE tapskrūve ir pieslēgta zemējumam, 
kā noteikts vispārīgajos drošības pasākumos šajā rokasgrāmatā.
- Nomainiet drošinātājus pret drošinātājiem ar pareizu nominālvērtību un tipu, 
kā norādīts spaiļu shēmā vai izstrādājuma rokasgrāmatā. Piesardzību: 
Pirms drošinātāju mainīšanas pārliecinieties, vai ārējais atvienošanas slēdzis ir droši 
atvienots.

 BĪSTAMI:
Izmantot banānveida spraudņus (skatiet attēlu ar banānveida spraudņiem zemāk), 
pievadot spriegumu, lai darbinātu DGC regulatoru caur ārējām (priekšējais panelis) 
barošanas spailēm.

Drošinātāji (izmanto ar DGC regulatoru)
 Izmantotie drošinātāji:

 Iekšējs sprieguma avots: DROŠINĀTĀJA 3A/250V 1/4 collas X 1-1/4 collas 
(0,63 cm X 2,54-0,63 cm) PATRONA GE P/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN P/N: 
AGC-3

 Ārējs sprieguma avots: DROŠINĀTĀJA 3A/250V 1/4 collas X 1-1/4 collas 
(0,63 cm X 2,54-0,63 cm) PATRONA GE P/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN P/N: 
AGC-3

 Slēdža mehānisms: ĀTRAS DARBĪBAS DROŠINĀTĀJS 6.3MMX32.0MM 250V 6A GE P/N: 
0901-0086, COPPER BUSHMANN P/N: AGC-6-R
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
350/345/339- fīdera/transformatora/dzinēja aizsardzības sistēma

Vispārīgi drošības 
pasākumi (350)

  PIESARDZĪBU:

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces testēšana, 
elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt 
iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Pirms darba ar strāvmaiņiem tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.

 PIESARDZĪBU: Lai nepieļautu savainojumu gūšanu ugunsbīstamības dēļ, iekārtai jātiek 
uzmontētai drošā vietā un/vai ar atbilstošu nožogojumu.

Spaiļu identifikācija  Uzstādot divus uzgaļus uz vienas spailes, abiem uzgaļiem ir jāatrodas ar labo pusi uz 
augšu, kā parādīts attēlā zemāk. Tādējādi tiek nodrošināts, ka blakus esošs, zemākais 
spaiļu bloks nesaskaras ar uzgali.

 PIESARDZĪBU: Pirms darba ar strāvmaiņiem tie OBLIGĀTI jāsaslēdz īsslēgumā.

 PIESARDZĪBU: Pārbaudiet, vai releja nominālā ieejas strāva 1A vai 5A atbilst pieslēgtā 
strāvmaiņa sekundārajai nominālvērtībai. Nesakritīgi strāvmaiņi var izraisīt 
aprīkojuma bojājumus vai neatbilstošu aizsardzību.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
Vadošā jauda  PIESARDZĪBU: Relejam pievadītajai vadošajai jaudai ir jāatbilst uzstādītajam strāvas 
padeves diapazonam. Ja pievadītais spriegums nesakrīt, iekārta var tikt bojāta. 
Lai panāktu drošu, normālu darbību, ir JĀPIESLĒDZ viss zemējums, neatkarīgi no 
vadošās jaudas padeves tipa.
Marķējumā uz releja ir norādīts tā pasūtīšanas kods vai modeļa numurs. Strāvas 
padeves darbības diapazons ir viens no tālāk norādītajiem:
Zemspriegums: 24 līdz 48 V DC (nominālais diapazons: 20 līdz 60 V DC)
Augstspriegums: 125 līdz 250 V DC/120 līdz 240 V AC (nominālais diapazons: 84 līdz 
250 V DC/60 līdz 300 V AC)

 PIESARDZĪBU: Releja šasijas zemējuma spailes jāpievieno tieši zemējuma kopnei, 
izmantojot visīsāko praktisko ceļu. Jāizmanto vīts un ekranēts alvota vara kabelis. 
Jāizmanto vismaz 96 dzīslu 34 numura AWG. Ir piemērots Belden kataloga numurs 
8660.

 PIESARDZĪBU: Pirms apkopes veikšanas izolēt strāvu.

 PIESARDZĪBU: Nodrošiniet pareizu polaritāti uz kontaktu ieejas savienojumiem un 
nepieslēdziet kontakta ieejas ķēdi zemējumam, citādi var tikt sabojāts relejs.

 PIESARDZĪBU: Lai visām ierīcēm secīgajā ķēdē būtu vienāds potenciāls, kopējām 
spailēm katrā RS485 pieslēgvietā ir obligāti jābūt sasietām kopā un sazemētām tikai 
vienu reizi, pie galvenās vai sekotājspailes. Ja tā neizdara, saziņa var tikt pārtraukta 
vai neizdoties.

EPM 9900 – elektroniskais mērītājs

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
apdegumus vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces 
testēšana, elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Pirms darba ar strāvmaiņiem tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.
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2. NODAĻA: ĪPAŠAS PRASĪBAS
 Lai iegūtu komerciālas elektroenerģijas mērīšanas sertifikātu, enerģijas piegādes 
un enerģētikas uzņēmumiem ir jāpārliecinās, vai komerciālais enerģijas skaitītājs 
darbojas ar norādīto precizitāti. Lai apstiprinātu mērītāja darbību un kalibrāciju, 
enerģijas piegādes uzņēmumi izmanto līnijas testa standartus, lai pārliecinātos, 
vai iekārtas enerģijas mērījumi ir pareizi.

Drošības apsvērumi, 
uzstādot mērītājus

 EPM 9900 mērītāju drīkst uzstādīt tikai kvalificēti darbinieki, kuri ievēro standarta 
piesardzības pasākumus visu darbību laikā. Šiem darbiniekiem ir jābūt atbilstoši 
apmācītiem un viņiem jābūt pieredzei darbā ar augstsprieguma iekārtām. 
Ieteicams izmantot atbilstošus aizsargcimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu.

 EPM 9900 mērītāja normālas darbības apstākļos cauri daudzām tā daļām plūst 
bīstams spriegums, tostarp: Caur spailēm un jebkuriem pieslēgtiem CT (strāvmaiņiem) 
un PT (spriegummaiņiem), visām I/O (ieejām un izejām) un to ķēdēm. Reizēm visas 
primārās un sekundārās ķēdes var radīt letālu spriegumu un strāvu. Nepieļaujiet 
saskari ar strāvu vadošām virsmām.

 Neizmantojiet mērītāju primārai aizsardzībai vai enerģiju ierobežotā kapacitātē. 
Vatmetru drīkst izmantot tikai kā sekundāru aizsardzību.

 Neizmantojiet vatmetru pielietojumos, kur tā kļūme var izraisīt kaitējumu vai nāvi.

 Neizmantojiet vatmetru darbos, kur var pastāvēt ugunsdrošības risks.

 Visām mēraparātu spailēm pēc uzstādīšanas jāatrodas vietās, kas nav tik viegli 
sasniedzamas.

 Nepiemērojiet vairāk par maksimālo spriegumu, kādu vatmetrs vai jebkura pieslēgtā 
ierīce var izturēt. Pirms sprieguma padeves skatiet vatmetra un/vai ierīces marķējumu 
un visu ierīču specifikācijas.

 Lai nepieļautu bīstama sprieguma apstākļus, sprieguma ievadiem un strāvas padevei 
ir nepieciešams izmantot drošinātāja paralēlās ķēdes aizsargierīci. Lai novērstu 
strāvmaiņa bojājumus un iespējamas traumas, strāvmaiņa ķēdēm ir nepieciešami 
saslēgšanas bloki, ja vatmetra darbība ir jāpārtrauc.

 Paralēlās ķēdes aizsargierīces izmēram ir jābūt 15 ampēru.

 Ilgstošai noslodzei, kas pārsniedz 10 ampērus, strāvmaiņa vadi ir jāpieslēdz tieši pie 
strāvmaiņa atveres (vadu izvadīšanas metode – skatiet "Strāvmaiņa vadu izvadīšana 
(mērītāja darbības beigšana nenotiek)), izmantojot 10 AWG vadu.

 BRĪDINĀJUMS:
NEATSTĀJIET strāvmaiņa sekundāro tinumu atvērtu, kamēr primārajā tinumā plūst 
strāva.
Tas var radīt augstspriegumu strāvmaiņa atvērtā sekundārajā tinumā, kas var būt letāli 
cilvēkiem un iznīcināt pašu aprīkojumu.

D.20 RIO 

Drošības pasākumi  Ievērojiet visus D.20 rokasgrāmatā norādītos drošības pasākumus un norādījumus.

 Ar D.20 DNA drīkst strādāt tikai kvalificēti darbinieki. Apkopes darbiniekiem ir jāpārzina 
tehnoloģija un ar elektroaprīkojumu saistītā bīstamība.

 Nekādā gadījumā nestrādājiet vienatnē.

 Pirms aprīkojuma vizuālu pārbaužu, testu vai tehniskās apkopes veikšanas izolējiet 
vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas barošanas avotam, un elektriskās 
jaudas avotus. Pieņemiet, ka visas ķēdes ir pieslēgtas strāvai, kamēr tās nav pilnīgi 
atslēgtas, pārbaudītas un marķētas. Pievērsiet īpašu uzmanību energosistēmas 
konstrukcijai. Ņemiet vērā visus enerģijas avotus, ietverot apgriezto barošanu.

 Pirms D.20 DNA uzstādīšanas un vadu pievadīšanas izslēdziet visu enerģiju, kas tiek 
pievadīta aprīkojumam, kurā ir jāuzstāda D.20 DNA.
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 Darbiniet tikai no barošanas avota, kas norādīts uz uzstādītā strāvas padeves moduļa.

 Atcerieties par potenciālu bīstamību un izmantojiet personīgās aizsardzības aprīkojumu.

 Šīs iekārtas veiksmīga darbība ir atkarīga no pienācīgas uzstādīšanas un ekspluatācijas. 
Ja neievēro svarīgākās uzstādīšanas prasības, var tikt gūtas traumas, kā arī tikt sabojāts 
elektroaprīkojums vai cits īpašums.

 Visas maiņstrāvas sprieguma spailes ir aizsargātas pret nejaušu saskari ar mehānisku 
drošības vairogu.

 Visas elektroniskās sastāvdaļas D.20 DNA ietvaros ir jūtīgas pret elektrostatiskās 
izlādes radītiem bojājumiem. Lai nepieļautu bojājumus, strādājot ar šo izstrādājumu, 
izmantojiet apstiprinātas statiskās kontroles procedūras.

 Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus vai nāvi. 
Lai novērstu bīstama sprieguma iedarbību, pirms sastāvdaļu apkopes un izņemšanas 
atvienojiet un izslēdziet visus barošanas avotus.

 Ja D.20 DNA izmanto veidā, kas nav norādīts šajā rokasgrāmatā, aprīkojuma sniegtā 
aizsardzība var pasliktināties.

 Iekārtai veiktās izmaiņas vai modifikācijas, ko nav sankcionējis uzņēmums 
GE Digital Energy, var izraisīt garantijas anulēšanu.

 PIESARDZĪBU, KARSTA VIRSMA: Kad iekārta darbojas apkārtējā temperatūrā, 
kas pārsniedz 68°C, ieteicams veikt darba drošības pasākumus, lai nepieļautu 
apdegumu gūšanu.

 PIESARDZĪBU: Pirms uzstādīšanas pārskatiet ražotāja dokumentus, kas ir piegādāti kopā 
ar strāvas padeves iekārtu. Nodrošiniet atbilstību visiem norādījumiem par drošību.

 PIESARDZĪBU: Perifērisku ierīču papildu spailes un/vai enerģija caur D.20 pieslēgvietu 
nedrīkst pārsniegt 165 W.

B95P – kopnes aizsardzības sistēma

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 PIESARDZĪBU:

 Uzstādīšanas, tehniskās apkopes un apkalpošanas laikā ieteicams izmantot Omega 
līmeņa aizsargcimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu.

 Lietošanas rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt aprīkojuma 
bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas pārskatiet visus bīstamības un piesardzības indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
pasliktināta un izraisīt bojājumus un/vai savainojumus.

 Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces testēšana 
un elektrības joma. Ir jāveic drošības pasākumi.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas ķēdes, kas pieslēgtas barošanas 
avotam, un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.
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 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei visu ierīces ekspluatācijas un apkopes veikšanas laiku 
ir jābūt sazemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības 
savienojumiem ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Gaismas diožu (LED) devēji pēc IEC 60825-1 ir klasificēti kā sasniedzamas emisijas 
robežas (AEL) 1M kategorijas. 1M kategorijas ierīces tiek uzskatītas par drošām acīm 
bez aizsarglīdzekļiem. Neskatieties tieši optiskos instrumentos.

 Pirms darba ar strāvmaiņiem (CT) saslēdziet to īsslēgumā.

 Lāzera kategorija: 1. kategorija. Skatiet attēlu zemāk.

1. kategorijas ierīces tiek uzskatītas par drošām acīm bez aizsarglīdzekļiem. 
Neskatieties tieši optiskos instrumentos.

 BRĪDINĀJUMS: Pieslēdzot iekārtai vadus pārliecinieties, vai nepienāk strāva, citādi var 
tikt izraisītas traumas vai nāve.

EPM6000,6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –daudzfunkcionāls 
vatmetrs

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 PIESARDZĪBU:

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces testēšana, 
elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.
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 Pirms darba ar strāvmaiņiem tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.

 Lai iegūtu komerciālas elektroenerģijas mērīšanas sertifikātu, enerģijas piegādes 
un enerģētikas uzņēmumiem ir jāpārliecinās, vai komerciālais enerģijas skaitītājs 
darbojas ar norādīto precizitāti. Lai apstiprinātu mērītāja darbību un kalibrāciju, 
enerģijas piegādes uzņēmumi izmanto līnijas testa standartus, lai pārliecinātos, 
vai iekārtas enerģijas mērījumi ir pareizi.

Apsvērumi, uzstādot 
vatmetrus

 BRĪDINĀJUMS: POTENCIĀLA ELEKTRĪBAS IEDARBĪBA – EPM7000/T ir jāuzstāda 
elektrības skapī, kur piekļuve elektroinstalācijai, kam tiek pievadīta strāva, ir atļauta 
tikai pilnvarotiem apkopes darbiniekiem.

 EPM7000 vatmetru drīkst uzstādīt tikai kvalificēti darbinieki, kuri ievēro standarta 
piesardzības pasākumus visu darbību laikā. Šiem darbiniekiem ir jābūt atbilstoši 
apmācītiem un viņiem jābūt pieredzei darbā ar augstsprieguma iekārtām. 
Ieteicams izmantot atbilstošus aizsargcimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu.

 EPM7000 vatmetra normālas darbības apstākļos daudzās tā daļās ir bīstams 
spriegums, tostarp: spailēs, strāvmaiņos, spriegummaiņos, ieejas/izejas moduļos. 
Reizēm visas primārās un sekundārās ķēdes var radīt letālu spriegumu un strāvu. 
Nepieļaujiet saskari ar strāvu vadošām virsmām.

 Neizmantojiet vatmetru vai kādu I/O ieejas/izejas ierīci primārai aizsardzībai vai 
enerģijas ierobežojošai kapacitātei. Vatmetru drīkst izmantot tikai kā sekundāru 
aizsardzību.

 Neizmantojiet vatmetru pielietojumos, kur tā kļūme var izraisīt kaitējumu vai nāvi. 
Neizmantojiet vatmetru darbos, kur var pastāvēt ugunsdrošības risks.

 Visām mēraparātu spailēm pēc uzstādīšanas jāatrodas vietās, kas nav tik viegli 
sasniedzamas.

 Nepiemērojiet vairāk par maksimālo spriegumu, kādu vatmetrs vai jebkura pieslēgtā 
ierīce var izturēt. Pirms sprieguma padeves skatiet vatmetra un/vai ierīces marķējumu 
un visu ierīču specifikācijas. Neveiciet izeju, ieeju vai komunikācijas spaiļu 
augstsprieguma/izolācijas pārbaudes.

 Uzņēmums GE Digital Energy iesaka sprieguma ievadiem un strāvas padevei izmantot 
saslēgšanas blokus un drošinātājus, lai novērstu bīstama sprieguma apstākļus un 
strāvmaiņu bojājumus, ja vatmetra darbība ir jāpārtrauc. Strāvmaiņa zemējums ir 
lietojams pēc izvēles.

 PIESARDZĪBU: Ja aprīkojumu izmanto veidā, ko nav norādījis ražotājs, aprīkojuma 
sniegtā aizsardzība var pasliktināties.

 NORĀDĪJUMS: Drošības nolūkos nav nepieciešama profilaktiskā apkope vai pārbaude, 
tomēr visi remonta un tehniskās apkopes darbi ir jāveic rūpnīcā.

 PIESARDZĪBU: ATVIENOŠANAS IERĪCE: Galalietošanas aprīkojumā vai ēkas instalācijā 
jābūt ietvertam slēdzim vai atslēdzējam. Slēdzim jāatrodas aprīkojuma tuvumā un 
operatoram ērti aizsniedzamā vietā. Slēdzis jāmarķē kā aprīkojuma atvienošanas ierīce.
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EPM6100 daudzfunkcionāla vatmetra sistēma

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces 
testēšana, elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Pirms darba ar strāvmaiņiem tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.

Apsvērumi, uzstādot vatmetrus
 EPM6100 vatmetru drīkst uzstādīt tikai kvalificēti darbinieki, kuri ievēro standarta 

piesardzības pasākumus visu darbību laikā. Šiem darbiniekiem ir jābūt atbilstoši 
apmācītiem un viņiem jābūt pieredzei darbā ar augstsprieguma iekārtām.

 Ieteicams izmantot atbilstošus aizsargcimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu.

 EPM6100 vatmetra normālas darbības apstākļos cauri daudzām vatmetra daļām 
plūst bīstams spriegums, tostarp: Caur spailēm un jebkuriem pieslēgtiem CT 
(strāvmaiņiem) un PT (spriegummaiņiem), visiem I/O (ieejas/izejas) moduļiem un to 
ķēdēm. Reizēm visas primārās un sekundārās ķēdes var radīt letālu spriegumu un 
strāvu. Nepieļaujiet saskari ar strāvu vadošām virsmām.

 Neizmantojiet vatmetru vai kādu I/O ieejas/izejas ierīci primārai aizsardzībai vai enerģijas 
ierobežojošai kapacitātei. Vatmetru drīkst izmantot tikai kā sekundāru aizsardzību. 
Neizmantojiet vatmetru pielietojumos, kur tā kļūme var izraisīt kaitējumu vai nāvi.

 Neizmantojiet vatmetru darbos, kur var pastāvēt ugunsdrošības risks.

 Visām mēraparātu spailēm pēc uzstādīšanas jāatrodas vietās, kas nav tik viegli 
sasniedzamas.

 Nepiemērojiet vairāk par maksimālo spriegumu, kādu vatmetrs vai jebkura pieslēgtā 
ierīce var izturēt. Pirms sprieguma padeves skatiet vatmetra un/vai ierīces marķējumu 
un visu ierīču specifikācijas. Neveiciet izeju, ieeju vai komunikācijas spaiļu 
augstsprieguma/izolācijas pārbaudes.
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 GE iesaka sprieguma ievadiem un strāvas padevei izmantot saslēgšanas blokus un 
drošinātājus, lai novērstu bīstama sprieguma apstākļus un strāvmaiņu bojājumus, 
ja vatmetra darbība ir jāpārtrauc. Strāvmaiņa zemējums ir lietojams pēc izvēles.

 BRĪDINĀJUMS:
- JA APRĪKOJUMU IZMANTO VEIDĀ, KO NAV NORĀDĪJIS RAŽOTĀJS, APRĪKOJUMA 
SNIEGTĀ AIZSARDZĪBA VAR PASLIKTINĀTIES.
- DROŠĪBAS NOLŪKOS NAV NEPIECIEŠAMA PROFILAKTISKĀ APKOPE VAI PĀRBAUDE. 
TOMĒR VISI REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES DARBI IR JĀVEIC RŪPNĪCĀ.

 BRĪDINĀJUMS:
ATVIENOŠANAS IERĪCE: Par aprīkojuma atvienošanas ierīci tiek uzskatīta šāda daļa. 
GALALIETOŠANAS APRĪKOJUMĀ VAI ĒKAS INSTALĀCIJĀ JĀBŪT IETVERTAM SLĒDZIM VAI 
ATSLĒDZĒJAM. SLĒDZIM JĀATRODAS APRĪKOJUMA TUVUMĀ UN OPERATORAM ĒRTI 
AIZSNIEDZAMĀ VIETĀ. SLĒDZIS JĀMARĶĒ KĀ APRĪKOJUMA ATVIENOŠANAS IERĪCE.

DGCS/R pārslēgšanas regulators/atpakaļieslēdzējs

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 PIESARDZĪBU:

 Pirms DGC regulatora programmēšanas, ekspluatācijas vai apkopes veikšanas rūpīgi 
izlasiet šo instrukciju un izstrādājuma lietošanas rokasgrāmatu. Iepazīstieties ar 
"INFORMĀCIJU PAR DROŠĪBU" šajā lappusē.

 Šajā izdevumā ietverto aprīkojumu uzstādīt, ekspluatēt un veikt tā apkopi drīkst 
kvalificēti darbinieki, kuriem ir zināšanas par virszemes elektroenerģijas sadales 
aprīkojuma uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi, kā arī ar to saistīto risku.

 Lietotājs atbild par jebkura aizsargvadu savienojuma darbspēju nodrošināšanu pirms 
citu darbību veikšanas.

 Lietotājs atbild par to, lai pirms nodošanas ekspluatācijā tiktu pārbaudīti aprīkojuma 
raksturlielumi un izlasītas ekspluatācijas/uzstādīšanas instrukcijas.

 Pirms darbināšanas/nodošanas ekspluatācijā pārliecinieties, vai aizsargzemējuma 
vads ir pieslēgts pie aizsargzemējuma

 Šim izstrādājumam ir nepieciešama ārēja atvienošana, lai izolētu elektrotīkla 
sprieguma padevi.

 Pārliecinieties, vai ir piemērota aizsargzemējuma (PE) spaile, ar ieteicamo vada izmēru 
vismaz 14 AWG. (PE) spaiļu uzgalis ir jāpiestiprina ar 8. Nr. tapskrūvi ar nepieciešamo 
griezes momentu 18-20 collas/mārciņas (2,03-2,25 Nm).

 Pirms darba ar CT tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.

 Pirms pieslēgšanās DGCR sazinieties ar attālo lietotāju, lai vadītu darbu uz vietas.

 Uzstādot vai veicot apkopi, izmantojiet pacelšanas sistēmu ar sānu sliedēm/kausu, 
lai samazinātu nokrišanas risku.

 Neatvienojiet barošanas savienotājus no DGCR, kad sistēma ir pieslēgta pie strāvas.

 Pēc tam, kad ir pabeigts darbs uz vietas, obligāti noslēdziet DGCS/DGCR ārējo skapi.

 Šis izstrādājums ir novērtēts ar A kategorijas emisiju līmeni un tas ir jāizmanto tikai 
sabiedriskajā tīklā vai apakšstacijā. Nedrīkst izmantot tādu elektronisku ierīču tuvumā, 
kas novērtētas ar B kategorijas līmeni.

 Nepārbaudīta radio iebūvēšana OEM modulī var izraisīt darbības pasliktināšanos 
nezināmas RF imunitātes ietekmes dēļ. Radio ir jāatbilst vismaz R un TTE direktīvai 
un FCC un rūpniecības, Kanādā reģistrētajiem vietējiem noteikumiem attiecībā uz RF 
Eiropai un Ziemeļamerikai. Radio maksimālā primārā nominālvērtība nedrīkst 
pārsniegt 13,8 VDC 12W nepārtrauktā darbībā un pie 2A maks. raidīšanas strāvas.

 Piegādāto antenu nedrīkst nomainīt pret cita tipa antenu. Citas antenas pieslēgšana 
anulē FCC un IC apstiprinājumu un FCC/IC ID vairs nevar ņemt vērā.
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 Ja aprīkots ar radio, kas paredzēts Ziemeļamerikai
- Ar MDS iNETII radio satur raidītāju ar FCC ID:
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII
- Ar MDS TransNet radio satur raidītāju ar FCC ID:
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122
- Ar MDS SD4 radio satur raidītāju ar FCC ID:
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 PIESARDZĪBU:
AKUMULATORS: Iekārtā esošo akumulatoru drīkst mainīt tikai pret tāda paša modeļa tipu. 
Jebkurš cits akumulators var nespēt nodrošināt nepieciešamo drošību vai darbību.

Izmantotie drošinātāji  Iekšējs sprieguma avots:
- DROŠINĀTĀJA 3A/250V 1/4 collas X 1-1/4 collas (0,63 cm X 2,54-0,63 cm) 
PATRONA GE P/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN
P/N: AGC-3

 Slēdža mehānisms
ĀTRAS DARBĪBAS DROŠINĀTĀJS 6.3MMX32.0MM 250V 6AGE P/N: 0901-0086, 
COPPER BUSHMANN P/N: AGC-6-R

Akumulators  Akumulators:
- Ražotājs: Odyssey
- Ražotāja P/N: PC310
- Apraksts: AKUMULATORS AR SAUSO ELEMENTU 101X86X138MM 12V 8AH 
AUGSTAS_TEMP. M4_KONTAKTLIGZDA

 Rezerves akumulators:
- Spriegums: 24 VDC (divi 12 V akumulatori)
- Kapacitāte: 8 stundas
- Uzlāde: pastāvīgi pieslēgts pie viedās uzlādes iekārtas
- Trauksmes signāli: LED gaismas diode un ziņojumi par trauksmi
- Akumulatora pārbaude: programmējama ar sistēmas iestatīšanas izvēlnes palīdzību

 PIESARDZĪBU: Nomainiet pret tāda paša modeļa un tipa akumulatoru. 
Nomainot pārliecinieties, vai ir uzlikts metāla pārsegs, lai varētu ekspluatēt 
akumulatorus. Uzlieciet atpakaļ akumulatora spaiļu gumijas pārsegus, lai nepieļautu 
nejaušus īsslēgumus.

ML3000, 3100, 3001, 3101 – Ethernet slēdžu sērija

Elektrodrošības 
prasības

 Šo izstrādājumu drīkst uzstādīt tikai vietās ar ierobežotu piekļuvi (speciāli paredzētās 
aprīkojuma telpās, sadales skapjos un tamlīdzīgi).

 48 V DC produkti ir jāuzstāda ar pieejamu un darbam gatavu atvienošanas ierīci ēkas 
elektrotīklā.

 Šim izstrādājumam barošanas līnijā jāizmanto ne vairāk par 10 A līdzstrāvas 
drošinātājs vai atslēdzējs, kad tas ir pieslēgts 48 V centralizētam līdzstrāvas avotam.

 Līdzstrāvas iekārtu ārējam barošanas avotam jābūt apstiprinātai, tieši iespraužamai 
jaudas iekārtai, kas marķēta ar 2. kategoriju, vai apstiprinātam ITE barošanas avotam, 
kas marķēts ar LP, kam ir atbilstoša nomināla izejas spriegums (tas ir, 48 V DC) un 
atbilstoša nomināla izejas strāva.

 Izstrādājums nesatur drošinātājus, kas jāmaina lietotājam. Jebkurus iekšējus 
drošinātājus drīkst mainīt TIKAI uzņēmums GE Digital Energy.

 Modeļi ar līdzstrāvas barošanas avotu ir jāapgādā ar līdzstrāvas barošanas avotu 
uz aprīkojumu, kas ir ņemts no sekundāras ķēdes, kas ir izolēta no maiņstrāvas 
elektrotīkla ar dubultas vai pastiprinātas izolācijas palīdzību (piem.: UL sertificēta 
ITE enerģijas padeve, kas nodrošina dubultu vai pastiprinātu izolāciju).
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Vispārīgi drošības 
pasākumi

 PIESARDZĪBU:

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces testēšana, 
elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Šis izstrādājums satur I kategorijas lāzerus.

 Pirms nomaināmu strāvas padeves moduļu ievietošanas ir jāpārbauda šasijas strāvas 
padeves nominālvērtību piemērotība.

UL/CE prasības 
iekārtām, ko darbina 

ar līdzstrāvu

 Vismaz 18 AWG kabelis pieslēgšanai pie centralizēta līdzstrāvas avota.

 Vismaz 14 AWG kabelis pieslēgšanai pie zemējuma vada.

 Izmantojiet tikai ar norādītu 10 A atslēdzēju, kas atrodas ēkas instalācijā, un 20 A 
(maksimāli) paralēlās ķēdes aizsargierīci iekārtām ar nominālu no 90 līdz 265 V.

 “Atbilst FDA starojuma standartiem, 21 CFR apakšnodaļa J” vai ekvivalentām prasībām.

 Spaiļu bloka uzgaļu piestiprināšanas griezes moments: ne vairāk par 9 collas-mārciņas 
(1,01 Nm).

 Iekārtām ar barošanu no AC un HI, izmantojiet tikai ar norādītu 20 A atslēdzēju, 
kas atrodas ēkas instalācijā. Atslēdzējam ir jāatrodas galasistēmā vai ēkā kā 
atvienošanas ierīcei.

 Pirms apkopes veikšanas atvienojiet visus strāvas avotus. Ja veicat tādas iekārtas 
apkopi, kam ir dubultas barošanas bloks, esiet īpaši uzmanīgi.

 Iekārtām, ko darbina ar līdzstrāvu, drīkst izmantot tikai ārējus barošanas avotus ar 
CE marķējumu.

 Centralizēta līdzstrāvas barošanas avota kabeļa nostiprināšana; izmantojiet vismaz 
četrus kabeļa mezglus, lai nostiprinātu kabeli pie statņa vismaz 4 collu (10,16 cm) 
attālumā; pirmajam mezglam jāatrodas 6 collu (15,24 cm) attālumā no spaiļu bloka.
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Izolācijas stipruma 
(augstsprieguma) 

pārbaude

 PIESARDZĪBU:

 Saite starp filtra zemējumu un drošības zemējumu pirms izolācijas stipruma 
pārbaudes ir jālikvidē, kā parādīts zemāk, lai pasargātu strāvas padeves nestacionārā 
režīma slāpēšanas elektrisko shēmu.

EPM 4600 vairāku enerģijas mērīšanas iekārtu risinājums

Vispārīgi drošības 
pasākumi

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces testēšana, 
elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Pirms darba ar strāvmaiņiem tie ir jāsaslēdz īsslēgumā.

 Lai iegūtu komerciālas elektroenerģijas mērīšanas sertifikātu, enerģijas piegādes 
un enerģētikas uzņēmumiem ir jāpārliecinās, vai komerciālais enerģijas skaitītājs 
darbojas ar norādīto precizitāti. Lai apstiprinātu mērītāja darbību un kalibrāciju, 
enerģijas piegādes uzņēmumi izmanto līnijas testa standartus, lai pārliecinātos, 
vai iekārtas enerģijas mērījumi ir pareizi.
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Apsvērumi, uzstādot 
EPM 4600 mērīšanas 

sistēmu

 PIESARDZĪBU: EPM 4600 mērīšanas sistēmu drīkst uzstādīt tikai kvalificēti darbinieki, 
kuri ievēro standarta piesardzības pasākumus visu darbību laikā. Šiem darbiniekiem 
ir jābūt atbilstoši apmācītiem un viņiem jābūt pieredzei darbā ar augstsprieguma 
iekārtām. Ieteicams izmantot atbilstošus aizsargcimdus, aizsargbrilles un 
aizsargapģērbu. 
Iekārtas EPM 4600 normālas darbības apstākļos cauri daudzām iekārtas daļām 
plūst bīstams spriegums, tostarp: spailes un jebkurš pieslēgts CT (strāvmainis) un PT 
(spriegummainis), visi I/O moduļi (ieeja un izeja) un to ķēdes.
Reizēm visas primārās un sekundārās ķēdes var radīt letālu spriegumu un strāvu. 
Nepieļaujiet saskari ar strāvu vadošām virsmām.

 BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet EPM 4600 mērīšanas sistēmu vai kādu I/O ieejas/izejas 
ierīci primārai aizsardzībai vai enerģijas ierobežojošai kapacitātei. EPM 4600 mērīšanas 
sistēmu drīkst izmantot tikai kā sekundāru aizsardzību.

 BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet iekārtu EPM 4600 pielietojumos, kur EPM 4600 kļūme var 
izraisīt kaitējumu vai nāvi.

 BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet iekārtu EPM 4600 darbos, kur var pastāvēt ugunsdrošības 
risks.
Visām iekārtas EPM 4600 spailēm pēc uzstādīšanas jāatrodas vietās, kas nav tik viegli 
sasniedzamas.

 BRĪDINĀJUMS: Nepiemērojiet vairāk par maksimālo spriegumu, kādu iekārta EPM 
4600 vai jebkura pieslēgtā ierīce var izturēt. Pirms sprieguma padeves skatiet iekārtas 
EPM 4600 un/vai ierīces marķējumu un visu ierīču specifikācijas. Neveiciet izeju, ieeju 
vai komunikācijas spaiļu augstsprieguma/izolācijas pārbaudes.

 BRĪDINĀJUMS: Uzņēmums GE Digital Energy iesaka sprieguma ievadiem un strāvas 
padevei izmantot saslēgšanas blokus un drošinātājus, lai novērstu bīstama sprieguma 
apstākļus un strāvmaiņu bojājumus, ja iekārtas EPM 4600 darbība ir jāpārtrauc. Viena 
strāvmaiņa puse ir jāiezemē.

 PIEZĪME: Strāvas ievades drīkst pieslēgt tikai pie uzstādītāja nodrošinātiem ārējiem 
strāvmaiņiem. Strāvmaiņiem ir jābūt apstiprinātiem vai sertificētiem un paredzētiem 
izmantotā mērītāja strāvai.

 BĪSTAMI: JA APRĪKOJUMU IZMANTO VEIDĀ, KO NAV NORĀDĪJIS RAŽOTĀJS, 
APRĪKOJUMA SNIEGTĀ AIZSARDZĪBA VAR PASLIKTINĀTIES.
DROŠĪBAS NOLŪKOS NAV NEPIECIEŠAMA PROFILAKTISKĀ APKOPE VAI PĀRBAUDE. 
TOMĒR VISI REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES DARBI IR JĀVEIC RŪPNĪCĀ.

 BĪSTAMI:
ATVIENOŠANAS IERĪCE: Par aprīkojuma atvienošanas ierīci tiek uzskatīta šāda daļa. 
GALALIETOŠANAS APRĪKOJUMĀ VAI ĒKAS INSTALĀCIJĀ JĀBŪT IETVERTAM SLĒDZIM VAI 
ATSLĒDZĒJAM. SLĒDZIM JĀATRODAS APRĪKOJUMA TUVUMĀ UN OPERATORAM ĒRTI 
AIZSNIEDZAMĀ VIETĀ. SLĒDZIS JĀMARĶĒ KĀ APRĪKOJUMA ATVIENOŠANAS IERĪCE.

Savienojumi ar masu  EPM 4600 iekārtas zemēšanas spaile ir jāpieslēdz tieši pie iekārtas aizsargzemējuma. 
Šim savienojumam izmantojiet AWG# 12/2,5 mm2 vadu.

 NEATSTĀJIET sekundāro strāvmaini atvērtu, kamēr plūst primārā strāva. Tas var 
izraisīt augstspriegumu, kas pārkarsē strāvmaini. Ja strāvmainis nav pieslēgts, 
nodrošiniet saslēgšanas bloku sekundārajam strāvmainim.
Uzņēmums GE Digital Energy stingri iesaka izmantot saslēgšanas blokus, 
lai nepieciešamības gadījumā varētu izņemt iekārtu EPM 4600 no ieslēgtas ķēdes 
(norādījumus skatiet “Iekārtas EPM 4600 izņemšana no ekspluatācijas/iekārtas EPM 
4600 pārinstalēšana” lappusē 4-39). Uzņēmums GE Digital Energy iesaka izmantot 
trīsfāzu saslēgšanas bloku katram trīsfāzu patērētājam.
8 trīsfāzu ķēdēm ir nepieciešami 8 saslēgšanas bloki.
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 PIESARDZĪBU: Ar saslēgšanas bloku palīdzību uzstādīto strāvmaini var saslēgt tā, 
ka mērītāju nepieciešamības gadījumā var nebūt iespējams noņemt, lai veiktu apkopi. 
Tā ir ļoti svarīga drošības funkcija. Skatiet "Tipisks saslēgšanas bloks (paredzēts 1 
trīsfāzu strāvmaiņu komplektam)" attēlā zemāk.

A60 lokizlādes sistēma

Vispārīgi drošības 
pasākumi 

 PIESARDZĪBU:

 Aprīkojuma rokasgrāmatā (-s) sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt 
nenovēršamus aprīkojuma bojājumus, kā arī īpašuma bojājumus, personīgus 
savainojumus un/vai nāvi.

 Pirms aprīkojuma lietošanas ir svarīgi pārskatīt visus bīstamības un piesardzības 
indikatorus.

 Ja aprīkojums tiek izmantots veidā, ko nav noteicis ražotājs vai tas darbojas anormālā 
veidā, esiet piesardzīgi. Ja to neievēro, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var tikt 
bojāta un izraisīt pasliktinātu darbību un savainojumus.

 Piesardzību: Bīstams spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus 
vai nāvi.

 Uzstādīšanas/apkopes veikšanas darbiniekiem ir jāpārzina vispārīga ierīces testēšana, 
elektrības joma un jāievēro piesardzība.

 Pirms ierīces vai ar to saistītu ķēžu vizuālu pārbaužu, testu vai periodiskas tehniskās 
apkopes veikšanas izolējiet vai atvienojiet visas bīstamās ķēdes, kas pieslēgtas 
barošanas avotam un elektriskās jaudas avotus.

 Ja aprīkojums pirms jaudas savienojumu atslēgšanas netiek izslēgts, jūs varat tikt 
pakļauts bīstamam spriegumam, kas var izraisīt savainojumus vai nāvi.

 Visam aprīkojumam, kas jāiezemē, jābūt uzticamam sazemēšanas ceļam drošības 
nolūkos, lai iegūtu aizsardzību pret elektromagnētiskiem traucējumiem un, lai ierīces 
darbība būtu pienācīga.

 Aprīkojuma zemējums ir jāsaslēdz kopā un jāpievieno galvenajai ietaises zemēšanas 
sistēmai.

 Visiem zemējumvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem.

 Aprīkojuma zemēšanas spailei ierīces darbības un apkopes laikā obligāti jābūt iezemētai.

 Papildus minētajiem piesardzības pasākumiem, izveidotajiem elektrības savienojumiem 
ir jāatbilst piemērojamās vietējās jurisdikcijas elektrības noteikumiem.

 Ieteicams aprīkojuma tuvumā pieslēgt lauka ārējo slēdzi, atslēdzēju, lai varētu atvienot 
strāvu. Ārējais slēdzis vai atslēdzējs tiek izvēlēts saskaņā ar A60 nominālvērtību.

 BRĪDINĀJUMS:
Šis izstrādājums neaizstāj personīgās aizsardzības aprīkojumu. Tomēr to var izmantot 
vietai raksturīgās lokizlādes analīzes aprēķināšanai, lai noteiktu uzstādījumam jaunu, 
atbilstošu bīstamības samazināšanas kategorijas kodu.
Izstrādājums A60 ir konstruēts tā, lai atbilstu aizsargreleja standartiem, kas aprakstīti 
izstrādājuma datu lapā.
- Signālreleja izvads ir jāpieslēdz ārējam aprīkojumam, lai uzraudzītu A60 stāvokli.
- Uzstādiet A60 slēgtā nodalījumā, lai nepieļautu nesankcionētu iestatījumu maiņu.
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 PIESARDZĪBU: Iekārta A60 ir jāuzstāda komutācijas aparatūras zemsprieguma 
nodalījumā.

 NORĀDĪJUMS: Elektrības skapī ir jāuzstāda AFS ierīce ar autorizētu piekļuvi.

 PIESARDZĪBU: Ieteicams aprīkojuma tuvumā pieslēgt lauka ārējo slēdzi, atslēdzēju, 
lai varētu atvienot strāvu. Ārējais slēdzis vai atslēdzējs ir jāizvēlas saskaņā ar A60 
nominālvērtību.

 NORĀDĪJUMS: Visu aizsargzemējuma savienojumu galapdarē ir jābūt zaļam un 
dzeltenam vadam.

850 fīdera aizsardzības sistēma

Vispārīgi piesardzības 
pasākumi un 

brīdinājumi

 Tiek piemēroti šādi piesardzības pasākumi un brīdinājumi.

 BĪSTAMI:
Pārliecinieties, vai visi savienojumi ar izstrādājumu ir pareizi, lai nepieļautu elektriskās 
strāvas trieciena un/vai ugunsgrēka risku; piemēram, tāds var rasties, ja augstspriegums 
tiek pievadīts zemsprieguma spailēm.

 Ievērojiet prasības, kas norādītas šajā rokasgrāmatā, ietverot atbilstošu vadu izmēru 
un veidu, spaiļu griezes momentu, spriegumu, pielietoto strāvas amplitūdu, kā arī 
pienācīgu ārējās elektroinstalācijas izolāciju/ augstsprieguma ķēžu atstatumu no 
zemsprieguma ķēdēm.

 Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim un pielietojumam.

 Nodrošiniet visu zemēšanas ceļu nemainīgumu drošības nolūkos ierīces darbības un 
apkopes laikā.

 Pārliecinieties, vai ierīcei pievadītā vadošā jauda, maiņstrāva un sprieguma 
ieeja atbilst nominālvērtībām, kas norādītas uz releja nosaukuma plāksnītes. 
Nepiemērojiet strāvu vai spriegumu, kas pārsniedz norādītās robežas.

 Ierīci drīkst ekspluatēt tikai kvalificēti darbinieki. Šiem darbiniekiem ir jāpārzina visi 
piesardzības pasākumi un brīdinājumi, kas sniegti šajā rokasgrāmatā, kā arī 
attiecināmie valsts, reģionālie, komunālo pakalpojumu un elektrostacijas drošības 
noteikumi.

 Jaudas padevē un ierīces pieslēgšanā strāvmaiņiem, spriegummaiņiem, vadības un 
pārbaudes ķēžu spailēm var būt bīstams spriegums. Pirms darba ar ierīci pārliecinieties, 
vai visi šāda sprieguma avoti ir izolēti.

 Atverot strāvai pieslēgtu strāvmaiņu sekundārās ķēdes, var būt bīstams spriegums. 
Pirms ierīces ieejas spaiļu pieslēgšanas strāvmainim (CT) vai atslēgšanas no tā 
pārliecinieties, vai strāvmaiņa sekundārās ķēdes ir saslēgtas.

 Testējot ar sekundāru testa aprīkojumu pārliecinieties, vai šim aprīkojumam nav 
pieslēgti citi sprieguma vai strāvas avoti un, vai palaišanas un noslēgšanas komandas 
atslēdzējiem vai citām pārslēgšanas ierīcēm ir izolētas, ja vien tas nav nepieciešams 
testa procedūrā un to nenosaka attiecīga enerģētikas uzņēmuma/elektrostacijas 
procedūra.

 Ja ierīci izmanto, lai kontrolētu tādu primāru aprīkojumu, kā atslēdzēji, atdalītāji un 
citas pārslēgšanas ierīces, visām vadības ķēdēm no ierīces uz primāro aprīkojumu ir 
jābūt izolētām, kamēr darbinieki strādā ar primāro aprīkojumu vai tā tuvumā, lai 
nepieļautu nejaušu komandu no šīs ierīces.

 Izmantojiet ārēju atvienošanu, lai izolētu elektrotīkla sprieguma padevi.

 PIESARDZĪBU: Gaismas diožu (LED) devēji pēc IEC 60825-1 ir klasificēti kā sasniedzamas 
emisijas robežas (AEL) 1M kategorijas. 1M kategorijas ierīces tiek uzskatītas par drošām 
acīm bez aizsarglīdzekļiem. Neskatieties tieši optiskos instrumentos.

 PIESARDZĪBU: Lai nepieļautu savainojumu gūšanu ugunsbīstamības dēļ, iekārta ir 
jāuzmontē drošā vietā un/vai ar atbilstošu nožogojumu.
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 NORĀDĪJUMS: Pirms releja atvienošanas vai pievienošanas izslēdziet vadošo jaudu, 
lai nepieļautu sliktu darbību.

 PIESARDZĪBU: Ja atverē tiek ielikts nepareizs moduļa veids, var tikt gūti savainojumi, 
iekārtas vai pieslēgtā aprīkojuma bojājumi vai nevēlama darbība.

 PIESARDZĪBU: Pārbaudiet, vai releja nominālā ieejas strāva 1 A vai 5 A atbilst pieslēgtā 
strāvmaiņa sekundārajai nominālvērtībai. Nesakritīgi strāvmaiņi var izraisīt 
aprīkojuma bojājumus vai neatbilstošu aizsardzību.

 PIESARDZĪBU:
SVARĪGI: Ierīce fāzes un zemes strāvas ievades pareizi mēra līdz 46 reiz strāvas ieejas 
nominālvērtība. Kad strāva pārsniedz 20 x PKP, laika strāvas pārslodzes līknes kļūst 
par horizontālām līnijām.

 PIESARDZĪBU:
Pārliecinieties, vai pirmā zīme uz spailes kontaktjoslas atbilst atveres atrašanās vietai, 
kas iespiesta uz šasijas.

 NORĀDĪJUMS: Uzliekot divus uzgaļus uz vienas spailes, abiem uzgaļiem ir jābūt ar labo 
pusi uz augšu, kā norādīts attēlā "Pareiza uzgaļu pagriešana" zemāk. Tādējādi tiek 
nodrošināts, ka blakus esošs, zemākais spaiļu bloks nesaskaras ar uzgali.

 PIESARDZĪBU: Relejam pievadītajai vadošajai jaudai ir jāatbilst uzstādītajam strāvas 
padeves diapazonam. Ja pievadītais spriegums nesakrīt, iekārta var tikt bojāta. 
Lai panāktu normālu darbību, ir JĀPIESLĒDZ viss zemējums, neatkarīgi no vadošās 
jaudas padeves tipa.

 PIESARDZĪBU: Relejs ir jāpievieno tieši zemējuma kopnei, izmantojot visīsāko praktisko 
ceļu. Jāizmanto vīts un ekranēts alvota vara kabelis. Jāizmanto vismaz 96 dzīslu 34 
numura AWG. Ir piemērots Belden kataloga numurs 8660.
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Informācija attiecībā uz drošību un 
noteikumiem

3. nodaļa: ES atbilstības deklarācija

Digital Energy
ES atbilstības deklarācija

GE Digital Energy atbilstības veidnes

Nākamajās trijās lapās ir vispārīga ES atbilstības deklarācijas dokuments un vispārīgas ES 
atbilstības deklarācijas pielikums, kas ir pievienots GE Digital Energy produktiem.
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EC Declaration of Conformity  
 
 Declaration No.      
 
 Issuer�s Name:       
 Address:      
        
  
 Authorized representative:  
 Address:      

  
    

 
Object of the declaration  
  

 . 
  
  

 
We (the Issuer) declare that the product(s) described above is in conformity with applicable 
EC harmonization Legislation: 
  
Document No. Title Edition/Issue 
   

   
  
  

Harmonised standards or references to the specifications in relation to which conformity is declared: 
   

Document No. Title Edition/Issue 
   

   
   
   
   
   
   

 
Additional Information  
  

  
 

Signed for and on behalf of: (enter Issuers� company name here) 
 

Name:        Name:     
Function:   
 

Function:  
 

Signature: 
 
 
 
Issued Date: 
Revised Date: 

Signature: 
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EC Declaration of Conformity 
Appendix  

 
 Declaration No.    (Unique ID number of declaration)  
 
 
 

Object of the declaration  
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Rādītājs

Digital Energy
Rādītājs

Vispārīgs rādītājs

A
AIZSARDZĪBA UN KONTROLE

informācija par produktu .................................................................. 15
vispārīga informācija .......................................................................... 13

D
DOKUMENTA NOLŪKS ..............................................................................1

E
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA .......................................................... 39

G
GLOSĀRIJS ......................................................................................................6
GRAFISKI APZĪMĒJUMI ........................................................................2, 6

I
IEVADS ...............................................................................................................1
INSTRUKCIJAS ATTIECĪBĀ UZ APKĀRTĒJO VIDI ..........................9

N
NORĀDĪJUMI PAR MONTĀŽU ............................................................. 10
NORĀDĪJUMI PAR TEHNISKO APKOPI ........................................... 10

S
SAĪSINĀJUMI ................................................................................................. 1

V
VĀRDNĪCA ....................................................................................................... 6
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA .....................................................................11
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI ........................................................ 9
GE DIGITAL ENERGY INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBU UN NOTEIKUMIEM 43



RĀDĪTĀJS
44 GE DIGITAL ENERGY INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBU UN NOTEIKUMIEM


	Vispārīgas prasības
	Ievads
	Dokumenta nolūks
	GE Digital Energy viedo apakšstaciju dokumentos izmantotie saīsinājumi
	GE Digital Energy viedo apakšstaciju dokumentos izmantotie grafiskie apzīmējumi
	GE Digital Energy viedo apakšstaciju dokumentos izmantotā tehnisko terminu vārdnīca

	Vispārīgas instrukcijas par visiem produktiem
	Instrukcijas attiecībā uz apkārtējo vidi
	Vispārīgi drošības pasākumi
	Norādījumi par montāžu
	Norādījumi par tehnisko apkopi
	Lietošanas informācija


	Īpašas prasības
	Visi produkti
	Vispārīga informācija

	Papildu prasības konkrētiem produktiem
	HFA daudzkontaktu palīgrelejs
	LM10 modulārā zemsprieguma dzinēja aizsardzība
	269Plus dzinēja aizsardzības sistēma
	ML800 Ethernet slēdzis
	F650 barojošās līnijas aizsardzība un sekcijas regulators
	339 dzinēja aizsardzības sistēma
	C90Plus regulators
	MLJ digitālā sinhronisma pārbaudes relejs
	DGP digitālā ģeneratora aizsardzība
	DGT sadalītā izstrādes atkabināšanas kontrolierīce
	iBOX seriālais apakšstacijas regulators
	EPM6000 vatmetrs
	HardFiber apstrādes kopņu sistēma
	SPM sinhronā dzinēja aizsardzība un kontrole
	IDU integrētais displeja bloks
	BUS2000 kopnes aizsardzība
	MULTINET FE- pārveidotājs no seriālā uz Ethernet tīklu
	EPM2200/EPM7000 daudzfunkcionāls vatmetrs
	Apsvērumi, uzstādot vatmetrus
	Sprieguma drošinātāji
	Savienojumi ar masu
	Sertifikācija

	ML810 pārvaldīts robežkomutators
	Elektrodrošības prasības
	Uzstādīšanas prasības

	DGCM (uzmontēts uz paliktņa)
	Vispārīgi drošības pasākumi

	P30 (vektora datu koncentrators)
	Vispārīgi drošības pasākumi

	DGC C/V/M – regulatora/sprieguma regulatora/lauka RTU kondensatoru bloks
	Vispārīgi drošības pasākumi

	Drošinātāji (izmanto ar DGC regulatoru)
	350/345/339- fīdera/transformatora/dzinēja aizsardzības sistēma
	Vispārīgi drošības pasākumi (350)
	Spaiļu identifikācija
	Vadošā jauda

	EPM 9900 – elektroniskais mērītājs
	Vispārīgi drošības pasākumi
	Drošības apsvērumi, uzstādot mērītājus

	D.20 RIO
	Drošības pasākumi

	B95P – kopnes aizsardzības sistēma
	Vispārīgi drošības pasākumi

	EPM6000,6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –daudzfunkcionāls vatmetrs
	Vispārīgi drošības pasākumi
	Apsvērumi, uzstādot vatmetrus

	EPM6100 daudzfunkcionāla vatmetra sistēma
	Vispārīgi drošības pasākumi

	Apsvērumi, uzstādot vatmetrus
	DGCS/R pārslēgšanas regulators/atpakaļieslēdzējs
	Vispārīgi drošības pasākumi
	Izmantotie drošinātāji
	Akumulators

	ML3000, 3100, 3001, 3101 – Ethernet slēdžu sērija
	Elektrodrošības prasības
	Vispārīgi drošības pasākumi
	UL/CE prasības iekārtām, ko darbina ar līdzstrāvu
	Izolācijas stipruma (augstsprieguma) pārbaude

	EPM 4600 vairāku enerģijas mērīšanas iekārtu risinājums
	Vispārīgi drošības pasākumi
	Apsvērumi, uzstādot EPM 4600 mērīšanas sistēmu
	Savienojumi ar masu

	A60 lokizlādes sistēma
	Vispārīgi drošības pasākumi

	850 fīdera aizsardzības sistēma
	Vispārīgi piesardzības pasākumi un brīdinājumi



	ES atbilstības deklarācija
	GE Digital Energy atbilstības veidnes

	Rādītājs
	Vispārīgs rādītājs


