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Špecifické regulačné informácie 
a informácie o bezpečnosti produktov

Kapitola 1: Všeobecné požiadavky

Digital Energy
Všeobecné požiadavky

Úvod

Účel tohto dokumentu
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť užívateľovi dodatočné informácie o bezpečnosti 
produktov a zhode s predpismi, ktoré súvisia s inteligentnými rozvodňami divízie Digital 
Energy. Tento dokument by sa mal používať spoločne s platnými užívateľskými príručkami 
návodmi na inštaláciu a akoukoľvek inou poskytnutou dokumentáciou.
V dôsledku existencie nespočetného množstva scenárov pre inštaláciu a prostredí, 
v ktorých zariadenia môžu pracovať , užívateľ musí starostlivo posúdiť všetky riziká 
súvisiace so zariadením, jeho inštaláciou a údržbou. Táto príručka je písaná zrozumiteľne, 
ale nemá popisovať všetky možné riziká, ktoré sa môžu objaviť .
Dodatočné informácie alebo objasnenie informácií uvedených v tomto dokumente získate 
od príslušného centra služieb zákazníkom divízie Digital Energy spoločnosti GE.

Grafické symboly používané v dokumentácii k inteligentnej 
rozvodni divízie Digital Energy spoločnosti GE

V tomto dokumente sú použité nasledujúce skraty.

AC .........................................striedavý prúd (elektrická energia)

AEL .......................................dosiahnuteľný emisný limit

AWG.....................................americká mierka pre vodiče

Cd .........................................kadmium (chemický prvok)

CT..........................................prúdový transformátor

DC.........................................jednosmerný prúd (elektrická energia)

EMC......................................elektromagnetická kompatibilita

ESD.......................................elektrostatický výboj

Hg .........................................ortuť (chemický prvok)
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
IEC ........................................ Medzinárodná elektrotechnická komisia

Pb ......................................... olovo (chemický prvok)

Grafické symboly používané v dokumentácii k inteligentnej 
rozvodni spoločnosti GE Digital Energy

Na výrobkoch alebo v produktovej dokumentácii sa môžu objaviť nasledujúce 
grafické symboly.

Výstraha
V dokumentácii alebo na zariadení.
Ikona výstrahy naznačuje, že v prípade nedodržania pokynov môže dôjsť 
k poškodeniu zariadenia alebo údajov.

Varovanie
V dokumentácii alebo na zariadení.
Ikona varovania naznačuje, že v prípade nedodržania pokynov môže dôjsť 
k poškodeniu zariadenia alebo údajov.

Nebezpečenstvo
V dokumentácii alebo na zariadení.
Ikona nebezpečenstva užívateľov varuje, o možnosti vážneho alebo 
smrteľného úrazu ich samotných alebo iných osôb.

Nebezpečenstvo

V dokumentácii alebo na zariadení.
Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí smrť alebo 
vážne zranenie, ak sa jej nevyvarujete.

Výstraha
V dokumentácii alebo na zariadení.
Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť 
smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nevyvarujete.

Varovanie
V dokumentácii alebo na zariadení.
Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť 
drobný úraz, ak sa jej nevyvarujete.

Poznámka
V dokumentácii alebo na zariadení.
Naznačuje postupy, ktoré nesúvisia s osobným zranením.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
V dokumentácii alebo na zariadení.
Nebezpečenstvo oblúkového blesku alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. 
Vyžadujú sa vhodné OOP (osobné ochranné pomôcky).

Batéria, všeobecné informácie
Na zariadení napájanom z batérií.
Slúži na identifikáciu zariadenia súvisiaceho s dodávkou energie k zariadeniu 
prostredníctvom (primárnej alebo sekundárnej) batérie, napríklad tlačidla 
testovania batérie, umiestnenia svoriek konektorov, a pod.
Tento symbol nemá určovať polaritu.

VÝSTRAHA

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO

VÝSTRAHA

VAROVANIE

POZNÁMKA
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Poloha článku batérie
Na priehradke na batérie a v nej.
Za účelom identifikácie samotnej priehradky na batérie a identifikáciu 
polohy článkov v priehradke na batérie.

Menič AC/DC, usmerňovač prúdu, náhradný zdroj energie
Za účelom identifikácie meniča AC/DC a v prípade zariadení pripájaných 
zástrčkou na identifikáciu príslušných zásuviek. 

Plus; kladná polarita
Ma identifikáciu kladných svoriek zariadenia, s ktorým sa používa, 
alebo ktoré generuje jednosmerný prúd.
Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie.

Mínus; záporná polarita
Ma identifikáciu záporných svoriek zariadenia, s ktorým sa používa, 
alebo ktoré generuje jednosmerný prúd.
Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie.

„On (Zap)“ (zapnuté)
Na indikovanie pripojenia k sieti, aspoň pre sieťové spínače alebo ich polohy 
a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie.

„Off (Vyp)“ (vypnuté)
Na indikovanie odpojenia od siete, aspoň pre sieťové spínače alebo ich 
polohy a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie.

Pohotovostný režim
Na identifikáciu spínača alebo polohy spínača, prostredníctvom ktorého 
sa zapne časť zariadenia za účelom uvedenia zariadenia do stavu 
pohotovostného režimu. 

„On/Off (Zap/Vyp)“ (zatláčacie tlačidlo v každej polohe)
Na indikovanie pripojenia k sieti alebo odpojenia od siete, aspoň pre sieťové 
spínače alebo ich polohy a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti. 
Každá poloha, „ZAP“ alebo „VYP“ je stabilnou polohou.

„On/Off“ (Zap/Vyp) (zatláčacie tlačidlo)
Na indikovanie pripojenia k sieti, aspoň pre sieťové spínače alebo ich polohy 
a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Poloha „VYP“ je stabilnou 
polohou, zakiaľ čo poloha „ZAP“ je aktívna len vtedy, keď je tlačidlo stlačené.

Žiarovka; svetlo; osvetlenie
Na identifikáciu spínačov, ktoré ovládajú zdroje svetla, napr. osvetlenie 
miestnosti, žiarovka filmového projektora, podsvietenie ciferníka zariadenia. 

Vzduchová turbína (dúchadlo, ventilátor, atď.)
Na identifikáciu spínača alebo ovládača, ktorým sa ovláda vzduchová turbína, 
napr. ventilátor premietačky filmov alebo diapozitívov, izbový ventilátor). 
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Poistka
Na identifikáciu poistkových skríň alebo ich polohy. 
 

Uzemnenie (zem)
Na identifikáciu uzemňovacej svorky v prípadoch, kedy sa výslovne 
nevyžadujú symboly Bezšumové uzemnenie a Ochranné uzemnenie 
zobrazené nižšie.

Bezšumové uzemnenie
Na identifikáciu svorky bezšumového uzemnenia, napr. špeciálne 
skonštruovaného systému uzemnenia, aby sa predišlo funkčnej 
poruche zariadenia.

Ochranné uzemnenie
Na identifikáciu akejkoľvek svorky, ktorá je určená na pripojenie k externému 
vodiču kvôli ochrane proti zásahu elektrickým prúdom v prípade poruchy 
alebo svorky elektródy ochranného uzemnenia.

Spojenie s kostrou
Na identifikáciu svorky spojenia s kostrou. 
 

Ekvipotencialita
Na identifikáciu svoriek, ktoré v prípade vzájomného prepojenia dostávajú 
rôzne časti zariadenia alebo systému na ten istý pocenciál, ktorý nevyhnutne 
nemusí byť potenciálom uzemnenia, napr. pri lokálnom vodivom prepojení.

Jednosmerný prúd
Na štítku zariadenia na označenie, že zariadenie je vhodné len pre 
jednosmerný prúd; na identifikáciu príslušných svoriek. 

Striedavý prúd
Na štítku zariadenia na označenie, že zariadenie je vhodné len pre striedavý 
prúd; na identifikáciu príslušných svoriek. 

Jednosmerný aj striedavý prúd
Na štítku zariadenia na označenie, že zariadenie je vhodné pre 
jednosmerný aj striedavý prúd; na identifikáciu príslušných svoriek. 

Vstup
Na identifikáciu vstupnej svorky, ak je potrebné rozlišovať medzi vstupmi 
a výstupmi. 

Výstup
Na identifikáciu výstupnej svorky, ak je potrebné rozlišovať medzi vstupmi 
a výstupmi. 

Nebezpečné napätie
Na indikovanie nebezpečenstiev vyplývajúcich z nebezpečných napätí.
V prípade aplikácie výstražného označenia sa bude postupovať podľa 
pravidiel v súlade s normou ISO 3864.
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Varovanie, horúci povrch
Na označenie, že označený výrobok môže byť horúci a je možné dotýkať sa 
ho len opatrne.
Vnútorný symbol je štandardizovaný v norme ISO 7000-0535 „Prenos tepla, 
všeobecné informácie“ Výstražné značenia sú štandardizované v norme 
ISO 3864.

Nepoužívať v obytných oblastiach
Na identifikáciu elektrického zariadenia, ktoré nie je vhodné pre obytné 
oblasti (napr. zariadenia, ktoré počas prevádzky produkuje rádiové rušenie). 

Signalizačná kontrolka
Na identifikovanie spínača, prostredníctvom ktorého sa zapína alebo 
vypína signalizačná kontrolka, prípadne prostredníctvom ktorého sa 
zapínajú alebo vypínajú signalizačné kontrolky. 

Elektrostaticky citlivé zariadenia
Na obaloch obsahujúcich elektrostaticky citlivé zariadenia a na samotných 
zariadeniach.
Ďalšie informácie nájdete v norme IEC 60747-1

Neionizačné elektromagnetické žiarenie
Na označenie zvýšených, potenciálne nebezpečných hladín 
neionizačného žiarenia.
V prípade aplikácie výstražného označenia sa bude postupovať podľa 
pravidiel v súlade s normou ISO 3864.

Radiačný alebo laserový prístroj
Na identifikáciu radiačných alebo laserových výrobkov.
V prípade aplikácie výstražného označenia sa bude postupovať podľa 
pravidiel v súlade s normou ISO 3864.

Transformátor
Na identifikovanie spínačov, ovládačov, konektorov alebo svoriek, 
ktoré spájajú elektrické zariadenie so sieťou prostredníctvom 
transformátora. Môže sa použiť aj na obálke alebo kostre za účelom 
označenia, že obsahuje transformátor (napr. v prípade zariadenia 
pripájaného zástrčkou).

Zariadenie triedy II
Na identifikovanie zariadenia, ktoré vyhovuje bezpečnostným 
požiadavkám uvedeným pre zariadenia triedy II podľa normy IEC 60536.
Poloha symbolu s dvoma štvorcami bude taká, aby bolo jasné, že tento 
symbol je súčasťou technických informácie a aby sa nedal zameniť 
s názvom výrobcu alebo inými identifikáciami.

Testovacie napätie
Na identifikovanie zariadenia, ktoré dokáže odolať testovaciemu 
napätiu 500 V.
Iné hodnoty testovacieho napätia môžu byť uvedené v súlade s príslušnými 
normami IEC: pozri napríklad normu IEC 60414.

Zariadenie triedy III
Na identifikovanie zariadenia, ktoré vyhovuje bezpečnostným 
požiadavkám uvedeným pre zariadenia triedy III podľa normy IEC 60536. 
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Usmerňovač prúdu
Na identifikovanie usmerňovacieho zariadenia a s ním súvisiacich svoriek 
a ovládačov. 

Menič DC/AC
Na identifikovanie meniča AC/DC a s ním súvisiacich svoriek a ovládačov. 
 

Transformátor odolný voči skratovaniu
Na identifikovanie transformátora, ktorý znesie skrat, vo svojej podstate 
alebo inak. 

Izolačný transformátor
Na identifikáciu transformátora izolačného typu. 
 

Bezpečnostný izolačný transformátor
Na identifikáciu bezpečnostného izolačného transformátora. 
 

Transformátor neodolný voči skratovaniu
Na identifikovanie transformátora, ktorý neznesie skrat. 
 

Menič so stabilizovaným výstupným prúdom
Na identifikovanie meniča dodávajúceho konštantný prúd. 
 

Alarm, všeobecný
Na označenie alarmu na riadiacom zariadení. 
Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri trojuholníka alebo pod ním. 
 

Naliehavý alarm
Na označenie naliehavého alarmu na riadiacom zariadení.
Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri trojuholníka alebo pod ním.
Naliehavosť alarmu môže byť naznačená menením charakteristiky alarmu, 
napr. rýchlosťou blikania vizuálneho signálu alebo kódovaním 
počuteľného signálu.

Vymazanie alarmu systému
Na poplašnom zariadení
Na identifikovanie ovládača, prostredníctvom ktorého je možné poplašný 
obvod znovu nastaviť do pôvodného stavu.
Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri otvoreného trojuholníka alebo 
pod ním.

Potlačenie alarmu
Na označenie potlačenia alarmu na riadiacom zariadení.
Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri trojuholníka alebo pod ním.
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Technická slovná zásoba pre dokumentáciu k inteligentným 
rozvodniam divízie Digital Energy spoločnosti GE

Na výrobkoch alebo v produktovej dokumentácii sa môže objaviť nasledujúca technická 
terminológia.

Anténa................................Kovové zariadenie (napríklad tyč alebo drôt) na vysielanie alebo 
príjem rádiových vĺn.

Batéria................................Jeden alebo viac elektrochemických článkov, ktoré menia viazanú 
chemickú energiu na elektrickú energiu.

Dielektrikum.....................Elektrický izolant.

Dúchadlo...........................Mechanické zariadenie na zabezpečenie pohybu vzduchu alebo 
iných plynov.

Elektrolyt ...........................Akákoľvek látka obsahujúca voľné ióny, ktoré robia látku 
elektricky vodivou.

Elektrostatický ................Pomaly sa pohybujúce elektrické náboje.

Energia ...............................Schopnosť , ktorú má fyzikálny systém na vykonanie práce na iných 
fyzikálnych systémoch.

Fázový prúdový 
transformátor .................Zariadenie používané na meranie fázových elektrických prúdov.

GND .....................................Skratka pre uzemnenie.

Hi-pot ..................................Skratka pre vysoký potenciál.

Horľavý ..............................Ako ľahko niečo zhorí alebo sa zapáli, pričom spôsobí požiar 
alebo horenie.

Inštalačná lišta ...............Používa sa na ochranu a smerovanie elektrickej kabeláže.

Istič.......................................Automaticky ovládaný elektrický spínač určený na ochranu 
elektrického obvodu pred poškodením spôsobeným preťažením 
alebo skratom.

Kontakt...............................Vodivé zariadenie na vzájomné prepájanie elektrických obvodov.

Kostra .................................Referenčný bod v elektrickom obvode, z ktorého sa merajú iné 
napätia, alebo spoločná spiatočná cesta pre elektrický prúd alebo 
priame fyzické spojenie so zemou.

Kryt ......................................Skrinka, v ktorej je nejaké zariadenie.

Merač ..................................Zariadenie, ktoré meria množstvo spotrebovanej elektrickej energie.

Mokré kontakty ..............Kontakty vlhčené ortuťou.

Nebezpečenstvo............Situácia, ktorá predstavuje istú úroveň ohrozenia života, zdravia, 
majetku alebo životného prostredia.

Nebezpečenstvo............Vyhlásenie popisujúce riziko nepriaznivých udalostí.

Ochranné pomôcky.....Ochranný odev, prilby, okuliare alebo iný kus odevu určený 
na ochranu tela nositeľa pred poranením tupým nárazom, 
nebezpečenstvami, ktoré predstavuje elektrická energia, teplom, 
chemikáliami a infekciou na účely súvisiace s bezpečnosťou pri 
práci a ochranou zdravia pri výkone povolania.

Ochranné relé .................Komplexné elektromechanické zariadenie určené na výpočet 
prevádzkových podmienok v elektrickom obvode a prepnutie ističov 
v prípade zistenia poruchy.
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Ochranné zariadenie .... Zariadenie na ochranu elektrického zariadenia pred 
prechodom energie.

Odpor ................................. Miera stupňa, do akého predmet odporuje elektrickému prúdu, 
ktorý ním preteká.

Olovo................................... Mäkký, taviteľný slabý kov.

Opätovné spustenie...... Reštartovanie ovládača softvéru odstránením napájania.

Pichnutie ........................... Rana spôsobená predmetom, ktorý prepichne pokožku.

Plyn ..................................... Jedno z troch skupenstiev hmoty.

Poistka ............................... Typ ochranného zariadenia pred nadprúdom, ktoré sa obetuje.

Popáleniny....................... Typ poranenia osôb, spôsobeného teplom, elektrickou energiou, 
chemikáliami, svetlom, žiarením alebo trením.

Poranenie ......................... Poškodenie biologického organizmu.

Porucha............................. Akýkoľvek abnormálny tok elektrického prúdu.

Požiar.................................. Rýchla oxidácia materiálu v chemickom procese horenia, 
uvoľňovanie tepla, svetla a rôznych produktov reakcie.

Primárna ochrana........ Hlavné prostriedky na ochranu elektrických silnoprúdových 
energetických systémov pred poruchami.

Prúd..................................... Tok elektrického náboja, typicky prenášaného pohybujúcimi sa 
elektrónmi, vo vodiči.

Rám......................................... Konštrukčný systém, ktorý nesie iné komponenty fyzickej konštrukcie.

Rozvodňa..........................Časť systému na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie, 
kde sa napätie transformuje z vysokého na nízke, alebo naopak, 
alebo vykonáva mnoho iných dôležitých funkcií.

Sekundárne obvody...... Elektrické vedenie pripojené k sekundárnemu vinutiu 
transformátora, indukčnej cievky alebo podobného zariadenia.

Sieť .........................................Elektrické napájanie so striedavým prúdom (AC) na všeobecné účely.

Skrat.................................... Elektrický obvod, ktorý umožňuje prúdu pretekať po dráhe, kde sa 
v podstate nestretá so žiadnou elektrickou impedanciou (alebo kde 
je elektrická impedancia veľmi malá).

Skratovací blok .............. Zariadenie, ktoré bráni vyhoreniu prúdového transformátora.

Smrteľný ........................... Taký, ktorý môže spôsobiť smrť .

Spínač napájania.......... Elektrický komponent, ktorý dokáže prerušiť elektrický obvod, 
prerušiť prúd alebo presmerovať ho z jedného vodiča na iný.

Stator.................................. Stacionárna časť rotorového systému, nachádzajúca sa 
v elektrickom generátore alebo elektrickom motore.

Symbol............................... Predmet, obrázok, napísané slovo, zvuk alebo konkrétna značka, 
ktorá predstavuje nejaké informácie na základe asociácie, 
podobnosti alebo zvyklosti.

Tepelný cyklus ............... Proces modulácie teploty vytvorený na zlepšenie výkonu, 
pevnosti a životnosti rôznych materiálov.

Teplota ............................... Fyzikálna vlastnosť hmoty, ktorá kvantitatívne vyjadruje bežný 
pocit tepla a chladu.

Tienený.............................. Elektrický kábel zložený z jedného alebo viacerých izolovaných 
vodičov uzavretých do spoločnej vodivej vrstvy.
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Transformátor ..................Statické zariadenie, ktoré prenáša elektrickú energiu z jedného obvodu 
do iného prostredníctvom indukčne spárovaných kondenzátorov.

Trhliny.................................Vytvorenie praskliny alebo čiastočnej praskliny v pevnom materiáli.

Údržba................................Rutinné akcie, ktoré udržujú elektrické zariadenie v stave 
schopnom prevádzky.

Uzemňovací prúdový 
transformátor .................Prúdový transformátor, ktorý sa používa na meranie 

uzemňovacieho prúdu.

Uzemňovacia 
zbernica.............................Vodič použitý ako referencia s nulovým napätím v systéme

Viazaná energia.............Energia viazaná v systéme v dôsledku jej polohy v silovom poli 
alebo v dôsledku jej konfigurácie.

Vodič ...................................Materiál, ktorý umožňuje tok elektrického prúdu.

Výboj ...................................Uvoľnenie viazanej energie.

Vysoké napätie ..............Obvody s viac ako 1000 V pri striedavom prúde a aspoň 1500 V pri 
jednosmernom prúde.

Výstraha............................Bezpečnostné vyhlásenie poskytujúce informácie o potenciálnych 
nebezpečenstvách a správnych postupoch.

Výstraha............................Vyhlásene popisujúce potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie.........................Akýkoľvek stroj poháňaný elektrickou energiou.

Zariadenie.........................Zariadenie, ktoré sa zameriava na spracovanie konkrétneho typu 
informácií a súvisiace úlohy.

Zásah elektrickým 
prúdom ..............................Elektrický kontakt, ktorý spôsobuje dostatočný prúd prechádzajúci 

cez kožu, svaly alebo vlasy.

Závod..................................Priemyselná budova, kde robotníci vyrábajú tovar alebo dozerajú 
na stroje, ktoré spracovávajú jeden výrobok na iný.

Zem......................................Referenčný bod v elektrickom obvode, z ktorého sa merajú iné 
napätia, alebo spoločná spiatočná cesta pre elektrický prúd.

Všeobecné pokyny pre všetky výrobky

Environmentálne pokyny
Tento štítok označuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu 
s komunálnym odpadom. Mal by sa likvidovať v príslušnom zariadení, 
aby sa umožnila jeho obnova a recyklácia. 
 

• Batérie sú označené symbolom, ktorý môže obsahovať písmená, označujúce 
kadmium (Cd), olovo (Pb) alebo ortuť (Hg).

• Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

• Batérie neodhadzujte do ohňa a nelikvidujte s komunálnym odpadom.

• Kvôli správnej recyklácii vráťte batériu dodávateľovi alebo kontaktujte lokálnu 
agentúru na likvidáciu odpadu, ktorá vám oznámi adresu najbližšieho miesta, kde sa 
likvidujú batérie.
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KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
• Pokiaľ nie je uvedené inak, ide o výrobok triedy A určený na použitie len 
v priemyselnom prostredí.

• Funkčné charakteristiky elektromagnetickej kompatibility v určitých prostrediach 
môžu byť zhoršené v dôsledku vedeného a/alebo vyžarovaného rušenia.

Všeobecné bezpečnostné opatrenia.
• Nedodržiavanie bezpečných pracovných postupov môže viesť k poškodeniu 

zariadenia, vážnemu poraneniu a/alebo smrti.

• Počas inštalácie, údržby a servisu zariadenia sa odporúča používanie vhodných 
bezpečnostných rukavíc, bezpečnostných okuliarov a ochranného odevu.

• Všetky postupy je nutné prísne dodržiavať .

• Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

• Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

• Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

• Dávajte pozor na potenciálne nebezpečenstvá, noste osobné ochranné pomôcky 
a dôsledne kontrolujte pracovnú plochu, či sa v zariadení nezabudli nástroje a predmety.

• Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

• Zamestnanci, ktorí vykonávajú skúšky, musia byť oboznámení so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musia dodržiavať 
ESD, bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo poraneniu osôb alebo škode na zariadení.

• Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

• Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

• Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

• Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

• Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

• Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky zariadenia uzemnená.

• Ak je to možné, batérie nevystavujte skladovacím podmienkam, ktoré nevyhovujú 
odporúčaniu výrobcu.

• Aj keď návod k zariadeniu môže navrhovať niekoľko krokov v oblasti bezpečnosti 
a spoľahlivosti, bezpečnostné opatrenia musia byť používané v spojitosti 
s bezpečnostnými zákonmi platnými u vás.

• LED vysielače sú zaradené do triedy 1M podľa dosiahnuteľného emisného limitu (AEL) 
v súlade s normou IEC 60825-1. Zariadenia triedy 1M sa považujú za bezpečné pre 
zrak bez ochrany. Nepozerajte sa priamo s optickými prístrojmi.
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Návod na montáž
• Inštaláciu je nutné vykonať v súlade s národným elektrickým kódexom platným 

v príslušnej krajine.

• Za zabezpečenie toho, že zariadenie bude inštalované, prevádzkované a používané na 
určený účel a spôsobom špecifikovaným spoločnosťou GE, nesie zodpovednosť 
konečný užívateľ.

• Aby sa predišlo možnému poraneniu osôb v dôsledku nebezpečenstva požiaru, 
uistite sa, že výrobok je namontovaný na bezpečnom mieste a/alebo vo vhodnom kryte.

• Ak je zariadenie poškodené, neinštalujte ho. Škatuľu skontrolujte, či na kryte nie sú 
bežné závady, napríklad trhliny.

• Pred vykonaním akýchkoľvek elektrických zapojení vypnite elektrické napájanie 
a zabezpečte, že pred pripojením sieťového napájania k zariadeniu sa vykoná 
správne uzemnenie.

• VAROVANIE: Neaplikujte napätie presahujúce maximálnu menovitú hodnotu napätia, 
ktoré zariadenie dokáže vydržať .

• Pred privedením napätí sa pozrite na štítky zariadenia a/alebo do návodu (návodov). 
Ak tak neučiníte, môže to viesť k škode na majetku, poraneniu osôb a/alebo smrti.

• Akékoľvek a všetky drôty, ktoré sa hneď nepoužijú, musia byť riadne izolované, 
aby sa zabezpečilo, že náhodné zapnutie napájania nespôsobí skrat alebo 
nebezpečie, zásahu elektrickým prúdom.

• Aby ste predišli funkčnej poruche alebo nesprávnej prevádzke zariadenia, odporúča sa 
pripojiť všetky kovové inštalačné lišty alebo plášte káblov v jednom mieste.

Návod na údržbu
• Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky, ktorých servis by mal vykonávať užívateľ. Na tomto 

zariadení môžu pracovať len kvalifikovaní zamestnanci.

• Majte sa na pozore pred prácou v okolí tohto zariadenia, keď je pod napätím.

• Ak so zariadením manipulujete, testujete ho alebo nastavujete ho, dávajte si pozor 
a dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá.

• Pred vykonaním servisu zariadenia vždy odpojte prívodný zdroj a odstráňte všetky 
napäťové vstupy.

• Keďže vo vnútri zariadenia môžu byť prítomné napätia, dokonca aj keď je zariadenie 
odpojené od napájania, údržbári by mali byť oboznámení s nebezpečenstvami 
spojenými s elektrickým zariadením.

• Pokus o vyriešenie problémov so zariadením s využitím metód, ktoré výrobca 
neodporúča, môže viesť k poškodeniu majetku alebo poraneniu osôb.

• Ak je to potrebné a za účelom predchádzaniu zásahu elektrickým prúdom pred 
pokusom o výmenu poistiek a/alebo batérií odpojte napájanie. Poistky alebo batérie 
vymieňajte len za poistky alebo batérie toho istého alebo ekvivalentného typu 
odporúčané výrobcom.

• VAROVANIE: Ak je nová batéria nainštalovaná nesprávne, môže explodovať .

• Inštalácia batérie musí byť v súlade s národnými a lokálnymi predpismi.

• S poškodenou alebo tečúcou batériou manipulujte s mimoriadnou opatrnosťou - 
batériu nedemontujte, nespaľujte, neprepichujte, nedrvte ani neskratujte. Ak ste sa 
dotkli elektrolytu, postihnuté pokožku si umyte mydlom a vodou. Ak sa elektrolyt 
dostane do oka, 15 minút ho vyplachujte vodou. Ak ste elektrolyt vdýchli, prejdite na 
čerstvý vzduch a monitorujte dýchanie a obeh. V každom prípade vyhľadajte 
okamžitú lekársku pomoc.
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Informácie týkajúce sa používania
• Uistite sa, že prevádzkové podmienky (t .j. elektrické a environmentálne) sú v súlade 

so špecifikáciami uvedenými v návode (návodoch) k danému zariadeniu. Ak tak 
neučiníte, môže to spôsobiť abnormálnu prevádzku zariadenia, poškodenie zariadenia 
a/alebo poranenie osôb.

• Zariadenie neprevádzkujte, ak sú odstránené bezpečnostné plášte alebo kryty, 
ktoré boli nainštalované za účelom prevencie náhodného kontaktu.

• Ak zariadenia pripájate k stolovému počítaču, uistite sa, že tieto zariadenia majú tú 
istú uzemňovaciu referenciu. Ak ho však pripájate k prenosnému počítaču, 
odporúča sa napájať ho z internej batérie.

• Varovanie: Dajte si pozor na možnosť straty komunikácie počas procesu zmeny firmvéru.

• Ak je to možné, zabezpečte, aby boli v čase, kedy sa vlákno nepoužíva, inštalované 
protiprachové kryty.

• Zaprášené alebo poškriabané konektory môžu viesť k vysokým stratám na 
vláknovej linke.
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Informácie týkajúce sa bezpečnosti 
výrobkov a predpisov

Kapitola 2: Špeciálne požiadavky

Digital Energy
Špeciálne požiadavky

Všetky výrobky

Všeobecné informácie
 Keď je zariadenie pod prúdom, považujte za nebezpečné dotýkať sa výstupov 

kontaktov!

 V prípade, že sú výstupné kontakty relé potrebné pre nízkonapäťové prístupné 
aplikácie, zodpovednosť za zabezpečenie správnych úrovní izolácie nesie zákazník.

 Nikdy neskratujte sekundárnu svorku.

 Starnutie a termálny kolobeh môžu prípadne zapríčiniť zníženie dielektrickej pevnosti 
izolácie vinutia vo vinutí statora. Môže tak vzniknúť cesta s nízkou impedanciou 
od zdroja po zem, čo vedie k vzniku zemných prúdov, ktoré môžu byť v pevne 
uzemnených systémoch dosť veľké. Tieto prúdy by mohli rýchlo spôsobiť vážne 
konštrukčné poškodenie štrbín v statore motora.

 V odporových uzemnených systémoch je odpor v sérii so zapojením medzi zdrojom 
a zemou, aby sa zemný prúd obmedzil a systém mohol krátko pokračovať v 
prevádzke za poruchových podmienok. Závadu je potrebné lokalizovať a opraviť v čo 
možno najkratšom termíne, pretože druhá závada na inej fáze by viedla k prietoku 
veľmi vysokého prúdu medzi fázami cez dve uzemnené cesty s poruchou.

 Okrem poškodenia motora môže závada v uzemnení viesť k tomu, že skrinka motora sa 
dostane nad potenciál uzemnenia, čo predstavuje pre personál bezpečnostné riziko.

 Všetky svorky merača by po inštalácii mali byť neprístupné.

 Všetky fázové a uzemňovacie prúdové transformátory musia byť uzemnené.

 Potenciálový rozdiel medzi uzemnením prúdového transformátora a uzemňovacou 
zbernicou by mal byť minimálny (ideálne nulový).

 Keby sekundárne vinutia neboli uzemnené, kapacitná väzby by umožnila 
sekundárnemu napätiu prekročiť hodnotu sieťového napätia. To môže predstavovať 
vážne bezpečnostné riziko.

 Všetky práce musia byť vykonané v súlade s lokálnymi bezpečnostnými postupmi 
verejných služieb a postupmi uvedenými v aktuálnom vydaní Príručky pre 
elektrické meranie. 
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 Po odložení kostry sieťového prívodu zo zariadenia môžu byť prítomné nebezpečné 
napätia. Počkajte 10 sekúnd, kým sa naviazaná energia nerozptýli.

 Z hľadiska bezpečnosti nie je potrebná žiadna preventívna údržba ani kontrola. 
Akúkoľvek opravu alebo údržbu by však mal vykonávať závod.

 Pred vykonávaním servisu a vyberaním komponentov odpojte a zablokujte všetky 
napájacie zdroje a pred vykonaním servisu skratujte všetky primáre prúdových 
transformátorov.

 Nikdy neotvárajte sekundárny obvod živého prúdového transformátora. 
Vygenerované vysoké napätie môže viesť k situácii, ktorá je nebezpečná pre 
zamestnancov aj zariadenie!

 Uistite sa, že mokré kontakty logických vstupov sú pripojené k napätiam nižším ako 
maximálna špecifikácia napätia 300 V DC.

 Signálne káble neveďte v tej istej inštalačnej lište, ktorá prenáša výkonovú sieť alebo 
vysoké napätie alebo prúdy.

 Počas akýchkoľvek výrobných testov nespájajte uzemnenie filtra k bezpečnostnému 
uzemneniu.

 Použitie skratovacích blokov a poistiek sa odporúča pre napäťové káble a napájanie, 
aby sa predišlo podmienkam nebezpečného napätia alebo poškodeniu prúdových 
transformátorov.

 Ak je to možné, skratovacie vedenie medzi uzemnením filtra a bezpečnostným 
uzemnením musí byť odstránené pred vykonaním testu dielektrickej pevnosti, 
aby sa ochránil obvod v napájaní potláčajúci prechody.

 Pred zapojením prúdový transformátor odpojte od napájania jeho skratovaním cez 
skratovací blok. 

 Závada na izolácii môže dovoliť skrinke relé dostať sa do kontaktu s vodičmi, 
ktoré môžu privádzať nebezpečné uzemňovacie napätia.

 Všetky sekundárne vinutia externého prúdového transformátora musia byť 
uzemnené na uzemňovacej zbernici.

 Za žiadnych okolností nesmú byť sekundárne vinutia prúdových transformátorov 
ponechané s otvorenými obvodmi, keď preteká primárny prúd.

 Keď je zariadenie pod prúdom, považujte za nebezpečné dotýkať sa výstupov kontaktov!

 V prípade, že sú výstupné kontakty relé potrebné pre nízkonapäťové prístupné 
aplikácie, zodpovednosť za zabezpečenie správnych úrovní izolácie nesie zákazník.

 Koneční užívatelia musia počas inštalácie, prevádzky a údržby zariadenia dodržiavať 
platné regionálne zákony/predpisy v oblasti bezpečnosti pri práci. Môže si to vyžiadať 
dodatočné oblastné značenie alebo označenie štítkom, aby sa definovala príslušná 
úroveň OPP (osobných ochranných pomôcok) za účelom zníženia rizika poranení 
súvisiacich s elektrickým oblúkom. Informácie špecifické pre konkrétny výrobok 
získate na oddelení technickej podpory.

 Nebezpečné napätie môže spôsobiť vážne poranenie alebo smrť .

 Pred inštaláciou, nastavením alebo odstránením spínača s prenosom alebo jeho 
akéhokoľvek komponentu vypnite napájanie.

 Kvôli nebezpečnému napätiu a prúdu spoločnosť GE odporúča, aby inštaláciu 
a údržbu spínača vykonával len technik certifikovaný spoločnosťou GE alebo 
kvalifikovaný elektrotechnik.

 Zapájanie štartovacieho spínača motora môže generátor zapnúť .

 Pred jeho zapájaním generátor vypnite.
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Ďalšie požiadavky kladené na špecifické výrobky

Viackontaktové pomocné relé HFA
 Keď sa na spojenie ochranných relé používajú závesné drôty, je možné, že sa medzi 

závesnými drôtmi a uzemnením na svorkách objavia vysoké napätia. Tieto napätia 
sú obvykle spôsobené rozdielmi v uzemňovacom potenciáli stanice, ale môžu byť 
spôsobené aj pozdĺžnou indukciou, ak sú závesné drôty vedené rovnobežne 
a v blízkosti napájacích káblov na akúkoľvek vzdialenosť . Keďže relé HFA sa zapájajú 
priamo na závesné drôty, časti relé budú mať ten istý potenciál ako závesné drôty 
a pri kontrole relé alebo jeho testovaní na mieste je potrebné dodržiavať nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia.

Stavebnicová nízkonapäťová ochrana motora LM10
 Tento výrobok sa bude pri zapojení na 48 V centralizovaný zdroj jednosmerného 

prúdu dodávať s poistkou alebo ističom v napájacom obvode s maximálne uvedenou 
hodnotou 10 A DC.

 Ak používate zachovanú funkciu spínania, je nutné brať do úvahy potenciálne 
bezpečnostné riziká a zvoliť vhodné nastavenie pre každú jednotlivú aplikáciu.

Systém ochrany motora 269Plus
 Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred opätovným zapojením prepojky J201 

túto prepojku vybite skratovaním cez kolíky. Táto možnosť by sa mala používať len 
v prípade potreby okamžitého reštartu po zablokovaní kvôli integrite procesu alebo 
bezpečnosti zamestnancov.

 Vybitie tepelnej pamäte269Plus poskytne relé nereálnu hodnotu tepelnej kapacity, 
ktorá zostáva v motore a môže dôjsť k termálnemu poškodeniu motora jeho 
reštartovaním. Preto celková ochrana môže byť znížená, aby sa umožnil reštart 
motora s využitím tejto funkcie.

Ethernetový spínač ML800
 Výrobky 48 V DC sa budú inštalovať s priamo prístupným odpojovacím zariadením 

v napájacom obvode inštalácie budovy k výrobku.

 Externý napájací zdroj pre jednotky DC musí byť uvedená napájacia jednotka 
s priamou zástrčkou, zatriedená do triedy 2 alebo uvedený napájací zdroj ITE, 
označený LP, ktorý má vhodne stanovené menovité výstupné napätie (t .j. 24 V DC 
alebo 48 V DC) a vhodne stanovený menovitý prúd.

 Ak sa zariadenie montuje v uzavretej zostave alebo zostave s viacerými prístrojovými 
skrinkami, overte si požiadavky kladené na napájanie zariadenia, aby sa predišlo 
preťaženiu elektrických obvodov budovy.

Ochrana prívodného zariadenia a panelový ovládač F650
 Modul transformátora pre napäťové transformátory a prúdové transformátory je už 

pripojený do zásuvky pripevnenej skrutkami ku skrinke. Prúdové vstupy obsahujú 
skratovacie tyče, takže modul je možné vytiahnuť bez potreby externého skratovania 
prúdov. Z bezpečnostných dôvodov je veľmi dôležité nemeniť ani nespínať svorky pre 
prúdové transformátory a napäťové transformátory.
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Systém ochrany motora 339
 Uzemňovacie svorky kostry relé by mali byť zapojené priamo do uzemňovacej 

zbernice, a to s využitím tej najkratšej praktickej dráhy. Mal by sa používať 
pocínovaný, opletaný, ochranný a spojovací kábel. Minimálne by sa malo používať 96 
prameňov kalibru 34 podľa AWG. Vhodné sú pramene uvádzané v katalógu firmy 
Belden pod číslom 8660.

Radič C90Plus 
 Pred vybraním modulu AC je nutné skratovať sekundárny obvod prúdového 

transformátora, aby sa predišlo stavu otvoreného obvodu na prúdovom transformátore.

 Ak bolo z jednotky odstránené riadiace napájanie, modul smú vyberať a vkladať len 
kvalifikovaní pracovníci servisu. Ak nezabezpečíte odpojenie napájania, môžete viesť 
k trvalému poškodeniu zariadenia a poranenia osôb.

 Vkladanie nesprávneho typu modulu do štrbiny môže viesť k poraneniu osôb, 
poškodeniu jednotky alebo pripojeného zariadenia, či k nežiadúcej prevádzke!

Relé na kontrolu digitálnej synchronizácie MLJ
 V relé s komunikáciami, alebo ak sa používa kábel s plášťom, tento plášť by mal byť 

pripojený k svorke určenej na tento účel (B11), bez prerušenia nepretržitosti a nemal 
by sa pripájať na zem. Kvôli osobnej bezpečnosti a aby sa odklonilo rušenie do zeme, 
musí byť však pripojené k uzemneniu aspoň v jednom bode. Vo všeobecnosti je 
najvhodnejšie miesto na boku ovládača komunikácie. Takto sa dosiahne uzemnenie 
kábla, ako aj vyhnutie sa cirkulácii prúdov cez kábel, čo by mohlo ovplyvniť správnu 
prevádzku komunikácie.

 V kabeláži akéhokoľvek elektrického zariadenia je v prípade, že je jeho skrinka kovová, 
vždy kapacita voči tejto skrinke, pričom ide o súčet interferenčnej kapacity a kapacít 
potrebných na filtrovanie. Hoci prúdy, ktoré môžu cirkulovať cez tieto kapacity, 
nemusia byť nebezpečné pre ľudí, vždy prekvapujú a obťažujú a situácia sa zhoršuje, 
keď je zem mokrá, alebo keď sa používa ľahká obuv.

Ochrana digitálneho generátora DGP
 Je veľmi dôležité, aby boli vložené prepojky na svorkách testovacej zástrčky na strane 

systému, ktoré sú pripojené k sekundáru prúdového transformátora. Ak sa tieto 
prepojky vynechajú, výsledné vysoké napätia budú prestavovať vážne 
nebezpečenstvo pre zamestnancov a môžu vážne poškodiť zariadenie.

Ovládanie vypínania rozloženej generácie DGT
 Zariadenie DGT je vybavené interným modulom na potláčanie rázového prepätia 

na ochranu proti blízkym bleskovým výbojom alebo špičkám v anténnom vedení. 
Aby sa minimalizovali šance na poškodenie bleskom a rázovým prepätím, potrebné je 
dobré bezpečnostné uzemnenie. Toto uzemnenie musí spojovať anténny systém, 
jednotku DGT, napájací zdroj a všetky pripojené dátové zariadenia do uzemnenia 
v jedinom bode.
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Sériový ovládač rozvodne iBOX
 pred vykonaním servisu a vybraním komponentov odpojte a zablokujte všetky 

napájacie zdroje. 

 Pred vykonaním servisného zásahu skratujte všetky primáre prúdového transformátora. 

 Vyhýbajte sa dotyku napájacích zdrojov zariadenia, pretože v týchto zdrojoch sú 
nebezpečné napätia.

Wattmeter EPM6000
 V koncovom zariadení alebo inštalácii budovy musí byť istič. Spínač môže byť v tesnej 

blízkosti zariadenia a v pohodlnom dosahu operátora. Spínač bude označený ako 
odpájacie zariadenie zariadenia.

 Nevykonávajte testy izolačného odporu/dielektrické testy akýchkoľvek výstupov, 
vstupov alebo komunikačných terminálov.

 Merač ani akékoľvek vstupné/výstupné zariadenie nepoužívajte na primárnu ochranu 
alebo v kapacite, ktorá obmedzuje energiu. Merač je možné používať len ako 
sekundárnu ochranu.

 Merač nepoužívajte pri aplikáciách, kde porucha merača môže spôsobiť poranenie 
alebo smrť .

 Počas normálnej prevádzky zariadenia cez množstvo častí merača pretekajú nebezpečné 
napätia. Všetky primárne a sekundárne obvody môžu občas produkovať smrteľné napätia 
a prúdy. Vyhnite sa kontaktu s akýmikoľvek povrchmi, ktoré vedú prúd.

Systém zbernice procesov HardFiber
 Neuvádzajte ju do činnosti, okrem prípadov, kedy sú uzemňovacie svorky na 

murovaných a krížových viazaných paneloch pevne pripojené k zemi pomocou 
medeného kábla s veľkosťou minimálne č. 12 podľa AWG.

Ochrana a ovládanie synchrónneho motora SPM
 Nepokúšajte sa spustiť motor bez zapojenia zostavy externého odporu. Ak nie je 

správne pripojená zostava externého odporu, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu 
zariadenia.

Integrovaná zobrazovacia jednotka IDU
 Riziko zásahu elektrickým prúdom a energetické nebezpečenstvo: Odpojením jedného 

napájacieho zdroja odpojíte len jeden modul napájania. Ak chcete výrobok izolovať 
úplne, odpojte všetky napájacie zdroje.

 Aby ste splnili bezpečnostné požiadavky, medzi SDIDU nainštalujte spínač.

 Pre externý zdroj napájania TM a zdroje napájania SDIDUTM tento spínač musí 
odpájať oba póly napájacieho zdroja.

 Statická elektrina môže spôsobiť poranenie, ale tiež môže poškodiť elektronické 
komponenty vo vnútri zariadenia. Osoba zodpovedná za inštaláciu alebo údržbu IDU 
musí používať remeň na zápästie kvôli elektrostatickému výboju. Pri dotyku IDU je 
nutné dodržiavať ochranné opatrenia týkajúce sa elektrostatického výboja. Aby ste 
predišli poškodeniu, skôr ako sa dotknete komponentov vo vnútri zariadenia, 
všetko elektrostatické napätie musí byť vybité zo zamestnancov aj nástrojov.
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Ochrana zbernice BUS2000
 Diferenciálna ochrana zbernice využíva bistabilné relé na presmerovanie spúšťacích 

signálov podľa meniacej sa topológie rozvodne. V prípade niekoľkých skriniek pre 
inštaláciu relé je veľmi dôležité zabezpečiť , že na ochranu tyče zbernice sa použije len 
jeden napájací zdroj (batéria rozvodne). Ak sa používajú dva zdroje jednosmerného 
prúdu, musí to byť uvedené v špecifikáciách, aby sa mohli analyzovať všetky možné 
stavy rozvodne a aby sa mohlo zabezpečiť , že póly batérií sa nikdy nedostanú do 
elektrického kontaktu. Ak tak neučiníte, môžete poškodiť ochranu zbernice, kabeláž 
rozvodne, batérie alebo môžete spôsobiť zranenie zamestnancov. Výrobca nepreberá 
žiadne záväzky súvisiace s akýmikoľvek nárokmi akéhokoľvek druhu, odvodené od 
nesprávneho použitia systému,

MULTINET FE- prevodník sériového rozhrania na Ethernet
 SVORKY NAPÁJANIA: Tri ľavé svorky slúžia na vstupné napätie. Tieto svorky sú 

označené symbolmi „L“ a „N“ pre vedenie striedavého prúdu a nulový vodič.

 Uzemňovacia svorka musí byť pripojená k zemi, aby sa zaistila potrebná ochrana pred 
prechodovým prúdom.

 VAROVANIE: Riadiace napätie privádzané do prevodníka MultiNet musí byť napojené 
na zdroj napájania so zodpovedajúcim rozsahom. Ak sa napätie napojí nesprávne na 
svorky, môže dôjsť k poškodeniu!

 VAROVANIE: Sledovanie výstupu optického vodiča voľným okom môže spôsobiť 
poškodenie oka!

 PROSTREDIE 
- Teplota okolitého prostredia: Rozsah prevádzkovej teploty: -20 °C až 70 °C 
- Nadmorská výška: 2000 m (max) 
- Trieda izolácie: 1 
- Stupeň znečistenia: II 
- Prepäťová kategória: II 
- Ochrana voči vniknutiu: IP10 vpredu, IP40 navrchu, odspodu, vzadu, vľavo/vpravo

EPM2200/EPM7000 Multifunkčný wattmeter

Pokyny na inštaláciu 
meračov

 Inštaláciu merača EPM2200 musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál pri 
dodržaní bezpečnostných opatrení počas všetkých postupov. Personál by mal byť 
v oblasti vysokonapäťových zariadení primerane zaškolený a mal by disponovať 
súvisiacimi skúsenosťami. Odporúčame používať bezpečnostné rukavice, 
bezpečnostné okuliare a ochranný odev.

 Počas normálnej prevádzky merača EPM2200 môže cez množstvo častí merača - 
vrátane nasledujúcich častí - pretekať nebezpečné napätie: Svorky a akékoľvek CT 
(meniče prúdu) a PT (potenciálne meniče), všetky vstupno-výstupné moduly (vstupy 
a výstupy) a ich obvody. Všetky primárne a sekundárne obvody môžu občas 
produkovať smrteľné napätia a prúdy. Vyhnite sa kontaktu s akýmikoľvek povrchmi, 
ktoré vedú prúd.

 Merač ani akékoľvek vstupné/výstupné zariadenie nepoužívajte na primárnu ochranu 
alebo v kapacite, ktorá obmedzuje energiu. Merač je možné používať len ako 
sekundárnu ochranu. Merač nepoužívajte pri aplikáciách, kde porucha merača môže 
spôsobiť poranenie alebo smrť . Merač nepoužívajte na účely, kde môže existovať 
riziko požiaru.

 Všetky svorky merača by po inštalácii mali byť neprístupné.
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 Neaplikujte napätie presahujúce maximálnu menovitú hodnotu napätia, ktoré je 
pripojené zariadenie schopné vydržať . Pred privedením napätí sa pozrite na štítky 
merača a/alebo zariadení, ako aj technické údaje. Nevykonávajte testy izolačného 
odporu/dielektrické testy akýchkoľvek výstupov, vstupov alebo komunikačných 
terminálov.

 Spoločnosť GE odporúča použitie skratovacích blokov a poistiek pre napäťové káble 
a napájanie, aby sa predišlo podmienkam nebezpečného napätia alebo poškodeniu 
prúdových transformátorov pri prípadnom vyradení merača z prevádzky. 
Uzemnenie k meniču prúdu je voliteľné.

 VAROVANIE: Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, 
ochrana, ktorú poskytuje zariadenie môže byť narušená.

Napäťové poistky  Spoločnosť GE Multilin odporúča použitie poistiek na každom snímacom napätí a na 
riadiacom prúde, a to napriek tomu, že nie sú zobrazené na schémach zapojenia ani 
v návodoch na používanie.

 Na každom vstupe napätia použite jednu poistku s odporom 1A.

 Na prívode napájania použite jednu poistku s odporom 3A a možnosťou krátkodobého 
prekročenia menovitého odporu bez odpojenia.

Uzemňovacie 
pripojenie

 Uzemňovacie svorky merača by mali byť zapojené priamo do ochranného uzemnenia 
zariadenia. Na toto pripojenie použite vodič AWG# s rozmermi 12/2,5 mm2.

 VAROVANIE: 
ODPOJENIE ZARIADENIA: Nasledujúca časť sa považuje za zariadenie odpájajúce 
prístroj: Spínač alebo prerušovač obvodu môže byť zabudovaný v zariadení na 
konečné použitie alebo technickom vybavení budovy, spínač môže byť v tesnej 
blízkosti zariadenia a v pohodlnom dosahu operátora. Odporúčame označiť spínač 
ako odpájacie zariadenie prístroja.

Certifikácia  Na účely merania spotreby energií musia poskytovatelia elektrickej energie 
a verejnoprospešných služieb overiť , či zodpovedajú údaje poskytované meračom 
deklarovanej presnosti. Poskytovatelia energie musia potvrdiť kvalitu výstupu merača 
a kalibráciu prostredníctvom noriem na testovanie na mieste inštalácie, aby sa 
zabezpečilo, že zariadenie meria spotrebu energie správne. Keďže merač EPM 2200 
ponúka možnosť sledovania, obsahuje testovací impulz pre dodávku energie, 
ktorý možno použiť ako normu presnosti. To je nevyhnutnosťou všetkých 
ciachovaných meračov, ktoré sa používajú na zúčtovanie.

ML810- spínač s riadenou hranou

Všeobecné 
bezpečnostné 

požiadavky

 Tento produkt sa smie inštalovať len v priestoroch s obmedzeným prístupom 
(miestnosti vyhradené pre technické zariadenia, elektrické rozvodne a p.).

 Výrobky 48 V DC sa budú inštalovať s priamo prístupným odpojovacím zariadením 
v napájacom obvode inštalácie budovy k výrobku.

 Tento výrobok sa bude pri zapojení na 48 V centralizovaný zdroj jednosmerného 
prúdu dodávať s poistkou alebo ističom v napájacom obvode s maximálne uvedenou 
hodnotou 10 A DC.

 Externý napájací zdroj pre jednotky DC musí byť uvedená napájacia jednotka 
s priamou zástrčkou, zatriedená do triedy 2 alebo uvedený napájací zdroj ITE, 
označený LP, ktorý má vhodne stanovené menovité výstupné napätie (t .j. 24 V DC 
alebo 48 V DC) a vhodne stanovený menovitý prúd.

 Tento produkt neobsahuje poistky, ktoré smie vymieňať používateľ. Vnútorné poistky 
smie vymieňať len zástupca spoločnosti GE Digital Energy.
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Inštalačné požiadavky  VAROVANIE: Pred inštaláciou zariadenia je potrebné prijať nasledujúce opatrenia:

 Ak sa zariadenie montuje v uzavretej zostave alebo zostave s viacerými prístrojovými 
skrinkami, dlhodobá teplota v stabilných podmienkach musí byť najviac 60° C.

 Ak sa zariadenie montuje v uzavretej zostave alebo zostave s viacerými prístrojovými 
skrinkami, kvôli riadnej a bezpečnej prevádzke je nutné udržiavať primerané 
prúdenie vzduchu.

 Ak sa zariadenie montuje v uzavretej zostave alebo zostave s viacerými prístrojovými 
skrinkami, miesto uloženia zariadenia sa nesmie preťažiť . Zostavu s viacerými 
prístrojovými skrinkami nemožno zaťažovať nepravidelne.

 Ak sa zariadenie montuje v uzavretej zostave alebo zostave s viacerými prístrojovými 
skrinkami, overte si požiadavky na napájanie zariadenia, aby ste predišli preťaženiu 
elektrických obvodov budovy.

 Ak sa zariadenie montuje v uzavretej zostave alebo zostave s viacerými prístrojovými 
skrinkami, skontrolujte, či má zariadenie spoľahlivé a neohrozujúce napojenie 
k uzemneniu.

DGCM (s montážou na podložku)

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 VAROVANIE:

 Pred programovaním, obsluhou alebo údržbou prístroja DGCM Field RTU si pozorne 
prečítajte celé znenie tejto brožúrky s pokynmi. Oboznámte sa s časťou 
„BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE“ na tejto strane.

 Zariadenie, o ktorom sa píše v tejto publikácii, smie inštalovať, obsluhovať a udržiavať 
výlučne kvalifikovaný personál, ktorý je oboznámený s inštaláciou, obsluhou a údržbou 
prídavného elektrického rozdeľovacieho zariadenia, ako aj súvisiacim nebezpečenstvom.

 Používateľ je povinný zabezpečiť integritu všetkých ochranných vodivých spojení 
predtým, než sa vykonajú akékoľvek kroky.

 Pred uvedením do prevádzky, prípadne vykonávaním servisu je používateľ povinný 
skontrolovať menovité hodnoty zariadenia a prevádzkové pokyny/pokyny na inštaláciu.

 Pred vykonávaním servisu, prípadne uvedením do prevádzky musí používateľ 
zabezpečiť , aby bol ochranný uzemňovací vodič (PE) pripojený k uzemňovaciemu 
bodu, a to pred vykonávaním akejkoľvek práce so zariadením.

 Na elimináciu nebezpečenstva pádu použite ako protiváhu k ostatným prostriedkom 
pri inštalácii alebo vykonávaní servisných úkonov zdvíhací systém s bočnými 
koľajničkami/radlicou.

 Neodpájajte napájacie konektory na prístroji DGCM, keď je systém pod napätím.

 Dodávanú anténu nemožno vymeniť za anténu iného typu. Pripojenie antény iného 
typu bude mať za následok neplatnosť schválenia FCC a IC a FCC/IC ID nemožno od 
toho momentu vziať do úvahy.

 VÝSTRAHA: Inštalatéri sa musia riadiť regionálnymi požiadavkami a/alebo politikou 
spoločnosti v oblasti BEZPEČNÝCH PRACOVNÝCH POSTUPOV. Používanie riadnych 
a primeraných PPE je povinné. Pri montáži tohto zariadenia na tyče alebo do výšky 
viac než 6 stôp (1,8 m) je nutné použiť zdvíhacie zariadenie na elimináciu miery 
nebezpečenstva pádu.
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KAPITOLA 2: ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY
P30 (Koncentrátor fázorových údajov)

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Kryt svorkovnice na vstupnej napájacej doske z lexanu: Po vykonaní elektrických 
pripojení je ho nutné vymeniť , aby sa znížila pravdepodobnosť úrazu el. prúdom.

 Na P30 je nutné použiť izolovaný typ vrúbkovaných svorkových očiek. Neizolované 
svorkové očká na kostre predstavujú pre konečného používateľa nebezpečenstvo úrazu.

 VÝSTRAHA: V závislosti od rámu môžu otvorené kryty zariadení a rámu predstavovať 
nebezpečenstvo vystavenia sa napätiu, ktoré môže spôsobiť osobe vykonávajúcej 
inštaláciu úraz el. prúdom. Pred vykonávaním servisu rámu a dielov sa uistite, 
že napäťový prívod k zariadeniu je odpojený. 
INFORMÁCIA O OPTICKÝCH VLÁKNACH/LASEROVOM ŽIARENÍ 
Pri zariadeniach vybavených optickými vláknami alebo laserovými zariadeniami berte 
na vedomie nasledujúce varovania a poznámky:

 VAROVANIE: Produkty vybavené optickými alebo laserovými zariadeniami triedy 1 
spĺňajú požiadavky normy: 
- IEC60825-1 
Odpojené zariadenia vybavené optickými vláknami alebo optickými/laserovými 
zariadeniami môžu emitovať neviditeľné laserové žiarenie. Nepozerajte sa do šošoviek 
ani priamo do optických prístrojov. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie očí.

 VAROVANIE: Pred demontážou alebo inštaláciou dosky obsahujúcej optický alebo 
laserový vysielač je dôležité odpojiť alebo demontovať všetky káble. 
Pri vkladaní alebo vyberaní kábla nenechávajte optický alebo laserový vysielač 
odkrytý. Bezpečnostné krytky/krytky proti prachu udržiavajú zdierky čisté 
a zabraňujú náhodnému vystaveniu laserovému svetlu.
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KAPITOLA 2: ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY
DGC C/V/M – Radič batérie kondenzátorov/radič napäťového 
regulátora/Pole RTU

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 Pred programovaním, obsluhou alebo údržbou radiča DGC si pozorne prečítajte celé 
znenie tejto brožúrky s pokynmi. Oboznámte sa s časťou „BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE“ 
na tejto strane.

 Zariadenie, o ktorom sa píše v tejto publikácii, smie inštalovať, obsluhovať a udržiavať 
výlučne kvalifikovaný personál, ktorý je oboznámený s inštaláciou, obsluhou a údržbou 
prídavného elektrického rozdeľovacieho zariadenia, ako aj súvisiacim nebezpečenstvom.

 Používateľ je povinný zabezpečiť integritu všetkých ochranných vodivých spojení 
predtým, než sa vykonajú akékoľvek kroky.

 Pred uvedením do prevádzky, prípadne vykonávaním servisu je používateľ povinný 
skontrolovať menovité hodnoty zariadenia a prevádzkové pokyny/pokyny na inštaláciu.

 Pred vykonávaním servisu, prípadne uvedením do prevádzky musí používateľ 
zabezpečiť , aby bol ochranný uzemňovací vodič (PE) pripojený k uzemňovaciemu 
bodu, a to pred vykonávaním akejkoľvek práce so zariadením.

 Tento produkt vyžaduje externé odpojenie na izoláciu hlavného zdroja napájania.

 Zabezpečte, aby bola ochranná uzemňovacia svorka (PE) vhodná na inštaláciu s vodičom 
s minimálnym priemerným rozmerom 14. Očko svorky (PE) musí byť uchytené pomocou 
čapu #8 požadovaným momentom 18-20 palcov/libra (2,03 - 2,26 Nm).

 Pred začatím práce na ccts CT odporúčame ccts zoskratovať .

 Tento produkt je kategorizovaný podľa triedy A úrovne emisií a používať sa smie 
výlučne vo verejnoprospešnom alebo elektrorozvodnom prostredí. Nepoužívať 
v blízkosti elektronických zariadení kategorizovaných do úrovne triedy B.

 Zabudovanie neotestovaného vysielača do OEM modulu môže viesť k zhoršeniu 
funkčnej výkonnosti pre neznáme účinky rádiofrekvenčnej imunity. Vysielač musí 
prinajmenšom spĺňať požiadavky kladené smernicou R&TTE a FCC, ako aj byť 
registrovaný Kanadským ministerstvom pre priemysel vzhľadom na miestne normy 
v oblasti vysokofrekvenčného vysielania pre Európu a Severnú Ameriku, Maximálny 
primárny menovitý výkon vysielača nesmie prekročiť 13,8 VDC 12W pri nepretržitej 
prevádzke a pri maximálnom vysielacom prúde 2A.

 Dodávanú anténu nemožno vymeniť za anténu iného typu. Pripojenie antény iného 
typu bude mať za následok neplatnosť schválenia FCC a IC a FCC/IC ID nemožno od 
toho momentu vziať do úvahy.

 Ak je zariadenie vybavené vysielačom, ktorý je parametrami určený pre Severnú Ameriku 
-Pre MDS iNETII vysielač obsahuje vysielač s prijímačom s FCC ID: 
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
-Pre MDS TransNet vysielač obsahuje vysielač s prijímačom s FCC ID: 
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
-Pre MDS SD4 vysielač obsahuje vysielač s prijímačom s FCC ID: E5MDS-SD4/IC: 
101D-SD4

 VAROVANIE: 
-Ubezpečte sa, že tento produkt je vybavený možnosťou externého odpojenia, 
ktoré chráni zodpovedajúca ochrana prúdovej odbočky. 
-Pred zapojením zdroja napájania zabezpečte, aby bol kolík PE pripojený k uzemneniu, 
ako je opísané vo všeobecných bezpečnostných pokynoch v tejto príručke. 
-Poistky vymieňajte pri dodržaní menovitého odporu a odporúčaného typu podľa 
schémy svoriek alebo podľa konkrétnych pokynov v príručke k produktu. 
Varovanie: Pred výmenou poistiek zabezpečte, aby bol spínač na externé 
odpojenie bezpečne odpojený.
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KAPITOLA 2: ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY
 NEBEZPEČENSTVO: 
Pri privádzaní napätia na napájanie radiča DGC prostredníctvom externých 
napájacích svoriek (predný panel) použite oplášťované banánové svorky, 
pozri nasledujúci obrázok „Banánové svorky“.

Poistky (používané v radiči DGC)
 Používané poistky:

 Interný zdroj napájania: POISTKA 3A/250V 1/4" (6,35 mm) X 1-1/4" (6,35 mm) VLOŽKA 
GE kat.č.: 0901-0015, COPPER BUSHMANN kat.č.: AGC-3

 Externý zdroj napájania: POISTKA 3A/250V 1/4" (6,35 mm) X 1-1/4" (6,35 mm) VLOŽKA 
GE kat.č.: 0901-0015, COPPER BUSHMANN kat.č.: AGC-3

 Mechanizmus spínača: OKAMIHOVÁ POISTKA 6,3MMX32,0MM 250V 6A GE kat.č.: 
0901-0086, COPPER BUSHMANN kat.č.: AGC-6-R

350/345/339- Podávač /Menič/Systém na ochranu motora

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia (350)

 VAROVANIE:

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.
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KAPITOLA 2: ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY
 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Pred začatím práce na CT musia byť zoskratované.

 VAROVANIE: Aby sa predišlo možnému poraneniu osôb v dôsledku nebezpečenstva 
požiaru, uistite sa, že výrobok je namontovaný na bezpečnom mieste a/alebo vo 
vhodnom kryte.

Identifikácia svorky  Pri inštalácii dvoch čapov na jednu svorku by mali byť oba čapy orientované 
„správnou stranou nahor“, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. 
Tým zabezpečíte, že vedľajšia svorkovnica sa nebude dotýkať telesa očka.

 VAROVANIE: Pred začatím práce na CT MUSIA byť zoskratované.

 VAROVANIE: Uistite sa, že nominálny vstupný prúd relé 1A alebo 5A zodpovedá 
sekundárnej menovitej hodnote pripojených CT. Nevhodné CT môžu mať za následok 
poškodenie zariadenia alebo nedostatočnú ochranu.

Riadiace napätie  VAROVANIE: Riadiace napätie privádzané do relé musí zodpovedať rozsahu 
inštalovaného zdroja napájania. Ak používané napätie tomu nezodpovedá, môže dôjsť 
k poškodeniu zariadenia. Všetky uzemňovacie prvky musia byť pripojené za účelom 
bezpečnej a normálnej prevádzky bez ohľadu na typ riadiaceho zdroja napájania. 
Štítok, ktorý sa nachádza na relé, presnejšie uvádza katalógové číslo alebo číslo 
modelu. Prevádzkový rozsah inštalovaného zdroja napájania bude nasledovný: 
LO (od): 24 až 48 V DC (nominálny rozsah: 20 až 60 V DC) 
HI (do): 125 až 250 V DC/ 120 až 240 V AC (nominálny rozsah: 84 až 250 V DC/60 až 
300 V AC)

 VAROVANIE: Uzemňovacie svorky kostry relé by mali byť zapojené priamo do 
uzemňovacej zbernice, a to s využitím tej najkratšej praktickej dráhy. Mal by sa 
používať pocínovaný, opletaný, ochranný a spojovací kábel. Minimálne by sa malo 
používať 96 prameňov kalibru 34 podľa AWG. Vhodné sú pramene uvádzané 
v katalógu firmy Belden pod číslom 8660.

 VAROVANIE: Pred vykonávaním servisných úkonov izolujte zdroj napätia.

 VAROVANIE: Zabezpečte, aby bola na kontaktoch vstupných pripojení správna polarita 
a nepripájajte žiadne kontaktné vstupné obvody k uzemneniu, v opačnom prípade 
môže dôjsť k poškodeniu technickej časti relé.

 VAROVANIE: Na to, aby sa zabezpečilo, že všetky zariadenia vo venčeku majú rovnaký 
potenciál, je nutné, aby boli spoločné svorky všetkých portov RS485 zviazané 
a uzemnené len raz, a to na hlavnom alebo vedľajšom bode. Nedodržanie tejto 
podmienky môže viesť k prerušovanej alebo neúspešnej komunikácii.
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EPM 9900 — elektrometer

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Pred začatím práce na CT musia byť zoskratované.

 Na účely merania spotreby energií musia poskytovatelia elektrickej energie 
a verejnoprospešných služieb overiť , či zodpovedajú údaje poskytované meračom 
deklarovanej presnosti. Poskytovatelia energie musia potvrdiť kvalitu výstupu merača 
a kalibráciu prostredníctvom noriem na testovanie na mieste inštalácie, aby sa 
zabezpečilo, že zariadenie meria spotrebu energie správne.

Bezpečnostné pokyny 
na inštaláciu meračov

 Inštaláciu merača EPM 9900 musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál pri 
dodržaní štandardných bezpečnostných opatrení počas všetkých postupov. 
Personál by mal byť v oblasti vysokonapäťových zariadení primerane zaškolený 
a mal by disponovať súvisiacimi skúsenosťami. Odporúčame používať bezpečnostné 
rukavice, bezpečnostné okuliare a ochranný odev.

 Počas normálnej prevádzky merača EPM 9900 môže cez množstvo častí merača - 
vrátane nasledujúcich častí - pretekať nebezpečné napätie: Svorky a akékoľvek CT 
(meniče prúdu) a PT (meniče potenciálu), všetky vstupno-výstupné moduly (vstupy 
a výstupy) a ich obvody. Všetky primárne a sekundárne obvody môžu občas 
produkovať smrteľné napätia a prúdy. Vyhnite sa kontaktu s akýmikoľvek povrchmi, 
ktoré vedú prúd.

 Merač nepoužívajte na primárnu ochranu alebo v kapacite, ktorá obmedzuje energiu. 
Merač je možné používať len ako sekundárnu ochranu.
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 Merač nepoužívajte pri aplikáciách, kde porucha merača môže spôsobiť poranenie 
alebo smrť .

 Merač nepoužívajte na účely, kde môže existovať riziko požiaru.

 Všetky svorky merača by po inštalácii mali byť neprístupné.

 Neaplikujte napätie presahujúce maximálnu menovitú hodnotu napätia, ktoré je 
pripojené zariadenie schopné vydržať . Pred privedením napätí sa pozrite na štítky 
merača a/alebo zariadení, ako aj technické údaje.

 Na prevenciu pred nebezpečným napätím sa vyžaduje používanie ochrany prúdovej 
odbočky poistkou pre napäťové vodiče a zdroj napájania. Za účelom prevencie 
poškodenia CT a potenciálnych úrazov sa vyžadujú skratovacie bloky pre CT obvody, 
ak je potrebné vyradiť merač z prevádzky.

 Ochrana prúdovej odbočky by mala mať menovitý odpor 15A.

 Pri trvalom zaťažení vyššom než 10A by mali byť CT vodiče priamo napojené cez 
otvory v CT (metóda prevliekania - pozri časť Prevliekanie vodičov cez CT) 
(bez zakončenia merača) pomocou vodiča 10 AWG.

 VÝSTRAHA: 
Pri pretekaní primárneho prúdu NENECHÁVAJTE sekundárne CT otvorené. 
Môže to spôsobiť vysoké napätie na otvorenom sekundárnom CT, ktoré by mohlo byť 
potenciálne pre ľudí smrteľné a deštrukčné pre samotné zariadenie.

D.20 RIO 

Bezpečnostné 
opatrenia

 Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v príručke D.20.

 S prístrojom D.20 DNA by mal pracovať výlučne kvalifikovaný personál, 
personál vykonávajúci údržbu by mal byť oboznámený s technológiou 
a nebezpečenstvami spojenými s elektrickými zariadeniami.

 Nikdy nepracujte s prístrojom sami.

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo údržby tohto zariadenia izolujte 
alebo odpojte všetky nebezpečné živé obvody a zdroje elektrickej energie. 
Predpokladajme, že všetky obvody sú pod napätím, kým v nich úplne prestal pretekať 
prúd, boli otestované a označené. Mimoriadnu pozornosť venujte koncepcii 
napájacieho systému. Berte do úvahy všetky zdroje napájania vrátane možnosti 
spätného prívodu.

 Vypnite všetky zdroje privádzajúce napätie do zariadenia, do ktorých sa má 
nainštalovať prístroj D.20 DNA, a to pred inštaláciou a prepojením prístroja D.20 
DNA vodičmi.

 Napájanie veďte výlučne zo zdroja napájania uvedeného na inštalovanom 
module napájania.

 Venujte pozornosť potenciálnym nebezpečenstvám a používajte osobný 
ochranný výstroj.

 Úspešná prevádzka tohto prístroja závisí od správnej manipulácie, inštalácie 
a obsluhy. Zanedbanie kľúčových požiadaviek na inštaláciu môže viesť k osobným 
zraneniam, ako aj poškodeniu elektrického zariadenia, prípadne iného majetku.

 Všetky svorky striedavého napätia sú chránené pred náhodným kontaktom 
mechanickým bezpečnostným štítom.

 Všetky elektronické súčiastky v prístroji D.20 DNA sú náchylné na poškodenie 
elektrostatickým výbojom. Uplatňujte schválené postupy statickej kontroly, 
aby ste predišli poškodeniu tohto produktu pri manipulácii.
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 Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popáleniny alebo 
smrť . Pred vykonávaním servisných úkonov a demontážou komponentov odpojte 
a zablokujte všetky zdroje napájania, aby ste tak predišli nebezpečenstvu vystavenia 
sa el. prúdu.

 Ak sa zariadenie D.20 DNA používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje v tejto 
príručke, ochrana, ktorú poskytuje zariadenie môže byť narušená.

 Akékoľvek zmeny alebo úpravy na jednotke, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou 
GE Digital Energy by mohli mať za následok neuznanie záruky.

 VAROVANIE, HORÚCI POVRCH: Ak prístroj pracuje pri teplote okolitého prostredia nad 
68 °C, odporúčame dodržiavať opatrenia na bezpečnú manipuláciu, aby sa predišlo 
popáleninám.

 VAROVANIE: Pred inštaláciou si prezrite dokumentáciu poskytovanú výrobcom, 
ktorá je súčasťou dodávky vášho zdroja napájania. Uistite sa, že dodržiavate všetky 
bezpečnostné pokyny,

 VAROVANIE: Pomocné svorky a/alebo napätie vedené portom prístroja D.20 by 
sa nemalo zaťažovať periférnymi zariadeniami s príkonom presahujúcim 165 W.

B95P — Systém ochrany zbernice

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 VAROVANIE:

 Počas inštalácie, údržby a servisu zariadenia sa odporúča používanie bezpečnostnej 
obuvi na úrovni Omega, bezpečnostných rukavíc, bezpečnostných okuliarov 
a ochranného odevu.

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v príručke k zariadeniu môže spôsobiť poškodenie 
zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia si prezrite všetky kontrolky indikujúce 
nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k škodám a poraneniu.

 Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia a musí byť poučený o práci s elektrotechnickými 
zariadeniami. Bezpečnostné postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky živé kontakty a zdroje 
elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré môžu byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.
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 LED vysielače sú zaradené do triedy 1M podľa dosiahnuteľného emisného limitu (AEL) 
v súlade s normou IEC 60825-1. Zariadenia triedy 1M sa považujú za bezpečné pre 
zrak bez ochrany. Nepozerajte sa priamo s optickými prístrojmi.

 Pred začatím práce na meničoch prúdu CT musia byť meniče zoskratované.

 Laserová trieda: Trieda 1 Pozri obrázok nižšie. 

Zariadenia triedy 1 sa považujú za bezpečné pre zrak bez ochrany. Nepozerajte sa 
priamo s optickými prístrojmi.

 VÝSTRAHA: Zabezpečte, aby nebolo zariadenie pri pripájaní vodičov pod napätím, 
v opačnom prípade to môže viesť k zraneniu alebo smrti.

EPM6000,6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –Multifunkčný 
wattmeter

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 VAROVANIE:

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Pred začatím práce na CT musia byť zoskratované.
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 Na účely merania spotreby energií musia poskytovatelia elektrickej energie 
a verejnoprospešných služieb overiť , či zodpovedajú údaje poskytované meračom 
deklarovanej presnosti. Poskytovatelia energie musia potvrdiť kvalitu výstupu merača 
a kalibráciu prostredníctvom noriem na testovanie na mieste inštalácie, aby sa 
zabezpečilo, že zariadenie meria spotrebu energie správne.

Pokyny na inštaláciu 
meračov

 VÝSTRAHA: POTENCIÁLNE VYSTAVENIE SA NEBEZPEČENSTVU ÚRAZU EL. PRÚDOM - 
Prístroj EPM7000/T je nutné nainštalovať do elektrického krytu, v ktorom budú 
elektrické vodiče pod napätím prístupné len autorizovanému servisnému personálu.

 Inštaláciu merača EPM7000 musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál pri 
dodržaní bezpečnostných opatrení počas všetkých postupov. Personál by mal byť 
v oblasti vysokonapäťových zariadení primerane zaškolený a mal by disponovať 
súvisiacimi skúsenosťami. Odporúčame používať bezpečnostné rukavice, 
bezpečnostné okuliare a ochranný odev.

 Počas normálnej prevádzky merača EPM7000 sa môže v mnohých častiach merača - 
vrátane nasledujúcich častí - nachádzať nebezpečné napätie: Svorky, meniče prúdu 
(CT), meniče potenciálu (PT), vstupno-výstupné moduly. Všetky primárne a sekundárne 
obvody môžu občas produkovať smrteľné napätia a prúdy. Vyhnite sa kontaktu 
s akýmikoľvek povrchmi, ktoré vedú prúd.

 Merač ani akékoľvek vstupné/výstupné zariadenie nepoužívajte na primárnu 
ochranu ani v kapacite, ktorá obmedzuje energiu. Merač je možné používať len 
ako sekundárnu ochranu.

 Merač nepoužívajte pri aplikáciách, kde porucha merača môže spôsobiť poranenie 
alebo smrť . Merač nepoužívajte na účely, kde môže existovať riziko požiaru.

 Všetky svorky merača by po inštalácii mali byť neprístupné.

 Neaplikujte napätie presahujúce maximálnu menovitú hodnotu napätia, ktoré je 
pripojené zariadenie schopné vydržať . Pred privedením napätí sa pozrite na štítky 
merača a/alebo zariadení, ako aj technické údaje. Nevykonávajte testy izolačného 
odporu/dielektrické testy akýchkoľvek výstupov, vstupov alebo komunikačných 
terminálov.

 Spoločnosť GE Digital Energy odporúča použitie skratovacích blokov a poistiek pre 
napäťové káble a napájanie, aby sa predišlo podmienkam nebezpečného napätia 
alebo poškodeniu prúdových transformátorov pri prípadnom vyradení merača 
z prevádzky. Uzemnenie meniča prúdu je voliteľné.

 VAROVANIE: Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, 
ochrana, ktorú poskytuje zariadenie môže byť narušená.

 POZNÁMKA: Z hľadiska bezpečnosti nie je potrebná žiadna preventívna údržba ani 
kontrola. Akékoľvek opravy alebo údržbu by však mali vykonávať zástupcovia výrobcu.

 VAROVANIE: ODPOJENIE ZARIADENIA: V koncovom zariadení alebo inštalácii budovy 
musí byť spínač alebo istič. Spínač môže byť v tesnej blízkosti zariadenia a v pohodlnom 
dosahu operátora. Spínač bude označený ako odpájacie zariadenie zariadenia.

EPM6100 Multifunkčný wattmeter

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.
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 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Pred začatím práce na CT musia byť zoskratované.

Pokyny na inštaláciu meračov
 Inštaláciu merača EPM6100 musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál pri 

dodržaní bezpečnostných opatrení počas všetkých postupov. Personál by mal byť 
v oblasti vysokonapäťových zariadení primerane zaškolený a mal by disponovať 
súvisiacimi skúsenosťami.

 Odporúčame používať bezpečnostné rukavice, bezpečnostné okuliare a ochranný odev.

 Počas normálnej prevádzky merača EPM6100 môže cez množstvo častí merača - 
vrátane nasledujúcich častí - pretekať nebezpečné napätie: Svorky a akékoľvek CT 
(meniče prúdu) a PT (potenciálne meniče), všetky vstupno-výstupné moduly 
(vstupy a výstupy) a ich obvody. Všetky primárne a sekundárne obvody môžu občas 
produkovať smrteľné napätia a prúdy. Vyhnite sa kontaktu s akýmikoľvek povrchmi, 
ktoré vedú prúd.

 Merač ani akékoľvek vstupné/výstupné zariadenie nepoužívajte na primárnu ochranu 
ani v kapacite, ktorá obmedzuje energiu. Merač je možné používať len ako sekundárnu 
ochranu. Merač nepoužívajte pri aplikáciách, kde porucha merača môže spôsobiť 
poranenie alebo smrť .

 Merač nepoužívajte na účely, kde môže existovať riziko požiaru.

 Všetky svorky merača by po inštalácii mali byť neprístupné.

 Neaplikujte napätie presahujúce maximálnu menovitú hodnotu napätia, ktoré je 
pripojené zariadenie schopné vydržať . Pred privedením napätí sa pozrite na štítky 
merača a/alebo zariadení, ako aj technické údaje. Nevykonávajte testy izolačného 
odporu/dielektrické testy akýchkoľvek výstupov, vstupov alebo komunikačných 
terminálov.

 Spoločnosť GE odporúča použitie skratovacích blokov a poistiek pre napäťové káble 
a napájanie, aby sa predišlo podmienkam nebezpečného napätia alebo poškodeniu 
prúdových transformátorov pri prípadnom vyradení merača z prevádzky. 
Uzemnenie meniča prúdu je voliteľné.
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 VÝSTRAHA: 
AK SA ZARIADENIE POUŽÍVA SPÔSOBOM, KTORÝ VÝROBCA NEŠPECIFIKUJE, OCHRANA, 
KTORÚ POSKYTUJE ZARIADENIE MÔŽE BYŤ NARUŠENÁ. 
Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI NIE JE POTREBNÁ ŽIADNA PREVENTÍVNA ÚDRŽBA ANI 
KONTROLA. AKÉKOĽVEK OPRAVY ALEBO ÚDRŽBU BY VŠAK MALI VYKONÁVAŤ 
ZÁSTUPCOVIA VÝROBCU.

 VÝSTRAHA: 
ODPOJENIE ZARIADENIA: Nasledujúca časť sa považuje za zariadenie odpájajúce 
prístroj. V KONCOVOM ZARIADENÍ ALEBO INŠTALÁCII BUDOVY MUSÍ BYŤ SPÍNAČ ALEBO 
ISTIČ. SPÍNAČ MUSÍ BYŤ V TESNEJ BLÍZKOSTI ZARIADENIA A V POHODLNOM DOSAHU 
OPERÁTORA. SPÍNAČ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ AKO ODPÁJACIE ZARIADENIE PRÍSTROJA.

DGCS/R Spínací radič/opätovný spúšťač

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 VAROVANIE:

 Pred programovaním, obsluhou alebo údržbou radiča DGC si pozorne prečítajte celé 
znenie tejto brožúrky s pokynmi. Oboznámte sa s časťou „BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE“ 
na tejto strane.

 Zariadenie, o ktorom sa píše v tejto publikácii, smie inštalovať, obsluhovať a udržiavať 
výlučne kvalifikovaný personál, ktorý je oboznámený s inštaláciou, obsluhou a údržbou 
prídavného elektrického rozdeľovacieho zariadenia, ako aj súvisiacim nebezpečenstvom.

 Používateľ je povinný zabezpečiť integritu všetkých ochranných vodivých spojení 
predtým, než sa vykonajú akékoľvek kroky.

 Pred uvedením do prevádzky, prípadne vykonávaním servisu je používateľ povinný 
skontrolovať menovité hodnoty zariadenia a prevádzkové pokyny/pokyny na inštaláciu.

 Pred vykonávaním servisu, prípadne uvedením do prevádzky musí používateľ 
zabezpečiť , aby bol ochranný uzemňovací vodič (PE) pripojený k uzemňovaciemu 
bodu, a to pred vykonávaním akejkoľvek práce so zariadením.

 Tento produkt vyžaduje externé odpojenie na izoláciu hlavného zdroja napájania.

 Zabezpečte, aby bola ochranná uzemňovacia svorka (PE) vhodná na inštaláciu 
s vodičom s minimálnym rozmerom 14 awg. Očko svorky (PE) musí byť uchytené 
pomocou čapu #8 požadovaným momentom 18-20 palcov/libra (2,03-2,26 Nm).

 Pred začatím práce na ccts CT odporúčame ccts zoskratovať .

 Pred vykonávaním servisu, prípadne uvedením do prevádzky musí používateľ 
zabezpečiť , aby bol ochranný uzemňovací vodič (PE) pripojený k uzemňovaciemu 
bodu, a to pred vykonávaním akejkoľvek práce so zariadením.

 Na elimináciu nebezpečenstva pádu použite ako protiváhu k ostatným prostriedkom 
pri inštalácii alebo vykonávaní servisných úkonov zdvíhací systém s bočnými 
koľajničkami/radlicou.

 Neodpájajte napájacie konektory na prístroji DGCR, keď je systém POD NAPÄTÍM.

 Zabezpečte, aby bol po dokončení lokálnej opravy alebo servisu opätovne uzamknutý 
vonkajší kryt prístroja DGCS/DGCR.

 Tento produkt je kategorizovaný podľa triedy A úrovne emisií a používať sa 
smie výlučne vo verejnoprospešnom alebo elektrorozvodnom prostredí. 
Nepoužívať v blízkosti elektronických zariadení kategorizovaných do úrovne triedy B.

 Zabudovanie neotestovaného vysielača do OEM modulu môže viesť k zhoršeniu 
funkčnej výkonnosti pre neznáme účinky rádiofrekvenčnej imunity. Vysielač musí 
prinajmenšom spĺňať požiadavky kladené smernicou R&TTE a FCC, ako aj byť 
registrovaný Kanadským ministerstvom pre priemysel vzhľadom na miestne normy 
v oblasti vysokofrekvenčného vysielania pre Európu a Severnú Ameriku, Maximálny 
primárny menovitý výkon vysielača nesmie prekročiť 13,8VDC 12W pri nepretržitej 
prevádzke a maximálny vysielací prúd na úrovni 2A.
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 Dodávanú anténu nemožno vymeniť za anténu iného typu. Pripojenie antény iného 
typu bude mať za následok neplatnosť schválenia FCC a IC a FCC/IC ID nemožno od 
toho momentu vziať do úvahy.

 Ak je zariadenie vybavené vysielačom, ktorý je parametrami určený pre Severnú Ameriku 
-Pre MDS iNETII vysielač obsahuje vysielač s prijímačom s FCC ID: 
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
-Pre MDS TransNet vysielač obsahuje vysielač s prijímačom s FCC ID: 
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
-Pre MDS SD4 vysielač obsahuje vysielač s prijímačom s FCC ID: 
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 VAROVANIE: 
BATÉRIA: Zabudovanú batériu možno vymeniť len za batériu identického typového 
modelu. Použitie akejkoľvek inej batérie nemusí zabezpečiť požadovanú bezpečnosť 
alebo výkon.

Používané poistky  Interný zdroj napájania: 
POISTKA 3A/250V 1/4" (6,35 mm) X 1-1/4" (6,35 mm) VLOŽKA GE kat.č.: 0901-0015, 
COPPER BUSHMANN kat.č.: AGC-3

 Mechanizmus spínača 
OKAMIHOVÁ POISTKA 6,3MMX32,0MM 250V 6A GE kat.č.: 0901-0086, COPPER BUSHMANN 
kat.č.: AGC-6-R

Batéria  Batéria: 
- Výrobca: Odyssey 
- kat. č. výrobcu: PC310 
- Popis: BATÉRIA TYPU SUCHÝ ČLÁNOK 101X86X138MM 12V 8AH HIGH_TEMP 
M4_RECEPTACLE

 Záložná batéria: 
- Napätie: 24 VDC (dve 12 V batérie) 
- Kapacita: 8 hodín 
- Nabíjanie: Trvalo pripojená k inteligentnej nabíjacej jednotke 
- Poplašná signalizácia: LED a varovné správy 
- Test batérie: Programovateľné prostredníctvom ponuky v nastaveniach systému

 VAROVANIE: Batériu vymieňajte len za batériu toho istého modelu a typu. Pri výmene 
zabezpečte, že kovový kryt sa znova použije na zafixovanie batérií. Zabezpečte, 
aby sa gumené kryty svoriek batérie znova použili na zabránenie nechceného 
skratovania obvodu.

ML3000,3100, 3001,3101 – Ethernetové spínače

Všeobecné 
bezpečnostné 

požiadavky

 Tento produkt sa smie inštalovať len v priestoroch s obmedzeným prístupom 
(miestnosti vyhradené pre technické zariadenia, elektrické rozvodne a p.).

 Výrobky 48 V DC sa budú inštalovať s priamo prístupným odpojovacím zariadením 
v napájacom obvode inštalácie budovy k výrobku.

 Tento výrobok sa bude pri zapojení na 48 V centralizovaný zdroj jednosmerného 
prúdu dodávať s poistkou alebo ističom v napájacom obvode s maximálne uvedenou 
hodnotou 10 A DC.

 Externý napájací zdroj pre jednotky DC musí byť uvedená napájacia jednotka 
s priamou zástrčkou, zatriedená do triedy 2 alebo uvedený napájací zdroj ITE, 
označený LP, ktorý má vhodne stanovené menovité výstupné napätie (t .j. 48 V DC) 
a vhodne stanovený menovitý prúd.
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 Tento produkt neobsahuje poistky, ktoré smie vymieňať používateľ. Vnútorné poistky 
smie vymieňať len zástupca spoločnosti GE Digital Energy.

 Modely s napájaním jednosmerným prúdom musia byť dodané so zdrojom napájania 
jednosmerným prúdom pre zariadenie, ktorý sa získa zo sekundárneho obvodu 
izolovaného od zdroja striedavého prúdu dvojitou zosilnenou izoláciou (napr.: ITE zdroj 
napájania certifikovaný UL, ktorý poskytuje dvojitú alebo zosilnenú izoláciu).

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 VAROVANIE:

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .

 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Tento produkt obsahuje laserové zariadenia triedy I.

 Pred vkladaním vymeniteľných napájacích modulov je nutné overiť menovité hodnoty 
zdroja napájania rámu.

Požiadavky UL/CE pre 
jednotky napájané 

striedavým prúdom

 Na pripojenie k centrálnemu zdroju napájania jednosmerným prúdom použite kábel 
s rozmerom minimálne 18 AWG.

 Na pripojenie k uzemňovaciemu zvodu použite kábel s rozmerom minimálne 14 AWG.

 Používajte výlučne v kombinácii s 10 A prerušovačom uvedeným v zozname, ktorý sa 
nachádza v zariadení budovy a 20 A ochranou vetvenia (maximálne) pre jednotky 
s menovitým napätím 90 až 265 V.

 „Spĺňa podmienky vyžarovania podľa noriem FDA, 21 CFR podkapitola J“ alebo ekvivalent.

 Moment uťahovania čapov na svorkovnici: maximálne 9 palcov/libra (1,02 Nm).
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 Pre jednotky napájané striedavým prúdom a HI, používajte výlučne v kombinácii 
s 20A prerušovačom uvedeným v zozname, ktorý sa nachádza v zariadení budovy. 
Prerušovač bude zabudovaný v koncovom systéme alebo budove ako odpájacie 
zariadenie.

 Pred vykonaním servisného zásahu odpojte všetky zdroje napájania. Mimoriadnu 
pozornosť venujte vykonávaniu servisných úkonov na duálnej napájacej jednotke.

 Na napájanie jednotky vyžadujúcej jednosmerný prúd sa smie použiť len externý 
zdroj napájania s označením CE.

 Uchytenie kábla zdroja napájania striedavým prúdom; na uchytenie kábla k stojanu 
so skrinkami zariadení použite najmenej štyri káblové príchytky, ktoré musia byť od 
seba vzdialené najmenej 4 palce (10 cm), pričom prvá z nich sa musí nachádzať 
najviac 6 palcov (15 cm) od svorkovnice.

Testovanie 
dielektrickej pevnosti 

(hi-pot)

 VAROVANIE:

 Skratovacie vedenie medzi uzemňovacími svorkami a bezpečnostným uzemnením  
musí byť odstránené pred vykonaním testu dielektrickej pevnosti, ako je znázornené na 
obrázku nižšie, aby sa ochránil obvod v napájaní potláčajúci prechody.

EPM 4600 Kombinované riešenie na napájanie viacerých prvkov 
a meranie energie

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .
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 Všetky odporúčané zariadenia, ktoré by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Pred začatím práce na CT musia byť zoskratované.

 Na účely merania spotreby energií musia poskytovatelia elektrickej energie 
a verejnoprospešných služieb overiť , či zodpovedajú údaje poskytované meračom 
deklarovanej presnosti. Poskytovatelia energie musia potvrdiť kvalitu výstupu merača 
a kalibráciu prostredníctvom noriem na testovanie na mieste inštalácie, aby sa 
zabezpečilo, že zariadenie meria spotrebu energie správne.

Pokyny na inštaláciu 
meracieho systému 

EPM 4600

 VAROVANIE: Inštaláciu meracieho systému EPM 4600 musí vykonávať výlučne 
kvalifikovaný personál pri dodržaní štandardných bezpečnostných opatrení počas 
všetkých postupov. Personál by mal byť v oblasti vysokonapäťových zariadení 
primerane zaškolený a mal by disponovať súvisiacimi skúsenosťami. Odporúčame 
používať bezpečnostné rukavice, bezpečnostné okuliare a ochranný odev.  
Počas bežnej prevádzky jednotky EPM 4600 môže mnohými časťami jednotky - 
vrátane nasledovných - pretekať nebezpečné napätie: svorky a akékoľvek pripojené 
CT (meniče prúdu) a PT (meniče potenciálu), všetky vstupno-výstupné moduly 
(vstupy a výstupy) a ich obvody. 
Všetky primárne a sekundárne obvody môžu občas produkovať smrteľné napätia 
a prúdy. Vyhnite sa kontaktu s akýmikoľvek povrchmi, ktoré vedú prúd.

 VÝSTRAHA: Merací systém EPM 4600 ani akékoľvek vstupné/výstupné zariadenie 
nepoužívajte na primárnu ochranu ani v kapacite, ktorá obmedzuje energiu. 
Merací systém EPM 4600 je možné používať len ako sekundárnu ochranu.

 VÝSTRAHA: Merací systém EPM 4600 nepoužívajte pri aplikáciách, kde môže porucha 
jednotky EPM 4600 spôsobiť poranenie alebo smrť .

 VÝSTRAHA: Jednotku EPM 4600 nepoužívajte na účely, kde môže existovať riziko požiaru. 
Všetky svorky jednotky EPM 4600 by po inštalácii mali byť neprístupné.

 VÝSTRAHA: Neaplikujte napätie presahujúce maximálnu menovitú hodnotu napätia 
jednotky EPM 4600, ktoré je pripojené zariadenie schopné vydržať . Pred privedením 
napätí sa pozrite na jednotku EPM 4600 a/alebo štítky zariadenia, ako aj technické 
údaje všetkých zariadení. Nevykonávajte testy izolačného odporu/dielektrické testy 
akýchkoľvek výstupov, vstupov alebo komunikačných terminálov.

 VÝSTRAHA: Spoločnosť GE Digital Energy odporúča použitie poistiek pre napäťové 
káble a zdroje napájania, ako aj skratovacích blokov aby sa predišlo podmienkam 
nebezpečného napätia alebo poškodeniu meničov prúdu pri prípadnom vyradení 
jednotky EPM 4600 z prevádzky. Jedna strana meniča prúdu (CT) musí byť uzemnená.

 POZNÁMKA: Vstupy prúdu sa smú pripojiť len k externým meničom prúdu, 
ktoré poskytuje osoba vykonávajúca inštaláciu. Meniče prúdu (CT) musia byť 
schválené alebo certifikované a parametrami určené pre hodnoty prúdu 
používaného merača.

 NEBEZPEČENSTVO: AK SA ZARIADENIE POUŽÍVA SPÔSOBOM, KTORÝ VÝROBCA 
NEŠPECIFIKUJE, OCHRANA, KTORÚ POSKYTUJE ZARIADENIE MÔŽE BYŤ NARUŠENÁ. 
Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI NIE JE POTREBNÁ ŽIADNA PREVENTÍVNA ÚDRŽBA ANI 
KONTROLA. AKÉKOĽVEK OPRAVY ALEBO ÚDRŽBU BY VŠAK MALI VYKONÁVAŤ 
ZÁSTUPCOVIA VÝROBCU.
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 NEBEZPEČENSTVO: 
ODPOJENIE ZARIADENIA: Nasledujúca časť sa považuje za zariadenie odpájajúce 
prístroj. V KONCOVOM ZARIADENÍ ALEBO INŠTALÁCII BUDOVY MUSÍ BYŤ SPÍNAČ ALEBO 
ISTIČ. SPÍNAČ MUSÍ BYŤ V TESNEJ BLÍZKOSTI ZARIADENIA A V POHODLNOM DOSAHU 
OPERÁTORA. SPÍNAČ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ AKO ODPÁJACIE ZARIADENIE PRÍSTROJA.

Uzemňovacie 
pripojenie

 Uzemňovacie svorky jednotky EPM 4600 by mali byť zapojené priamo do ochranného 
uzemnenia zariadenia. Na toto pripojenie použite vodič AWG# s rozmermi 12/2,5 mm2.

 Pri pretekaní primárneho prúdu NENECHÁVAJTE sekundárne CT otvorené. Môže to 
spôsobiť vysoké napätie, v dôsledku ktorého sa bude prehrievať menič prúdu (CT). 
Ak nie je menič prúdu (CT) pripojený, skratovací blok umiestnite na sekundárny obvod 
meniča prúdu (CT). 
Spoločnosť GE Digital Energy dôrazne odporúča používanie skratovacích blokov, aby 
sa v prípade potreby umožnilo odpojenie jednotky EPM 4600 z obvodu pod napätím 
(pozri časť „Odpojenie jednotky EPM 4600 z prevádzky/Opätovná inštalácia jednotky 
EPM 4600“ na strane 4-39 s príslušnými pokynmi). Spoločnosť GE Digital Energy 
odporúča využívanie trojfázového skratovacieho bloku pre každé trojfázové zaťaženie. 
Pre 8 trojfázových obvodov potrebujte 8 skratovacích blokov.

 VAROVANIE: Skratovacie bloky vám umožňujú zoskratovať nainštalovaný menič prúdu 
tak, aby ste mohli odinštalovať daný merač, ak je potrebné vykonať na ňom servisné 
úkony. Ide o veľmi dôležitý bezpečnostný prvok. Pozri obrázok „Typický skratovací 
blok (vhodný pre 1 súpravu trojfázového meniča prúdu (CT))“ nižšie.

A60 Systém oblúkového blesku

Všeobecné 
bezpečnostné 

opatrenia 

 VAROVANIE:

 Nedodržiavanie pokynov uvedených v návodoch k zariadeniam môže spôsobiť 
nevratné poškodenie zariadenia a môže viesť k škode na majetku, poraneniu osôb 
a/alebo smrti.

 Pred pokusom o použitie zariadenia je dôležité, aby boli prezreté všetky kontrolky 
indikujúce nebezpečenstvo a výstrahy.

 Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca nešpecifikuje, alebo ak zariadenie 
pracuje abnormálne, postupujte opatrne. Inak môže byť zoslabená ochrana 
zabezpečená zariadením, čo môže viesť k zhoršenej prevádzke a poraneniu.

 Varovanie: Nebezpečné napätia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, 
popáleniny alebo smrť .

 Personál vykonávajúci inštaláciu/servis musí byť oboznámený so všeobecnými 
postupmi pri testovaní zariadenia, bezpečnostnými opatreniami a musí byť poučený 
o práci s elektrotechnickými zariadeniami. Tieto postupy je nutné dodržiavať .

 Pred vykonaním vizuálnych kontrol, testov alebo periodickej údržby tohto zariadenia 
alebo súvisiacich obvodov izolujte alebo odpojte všetky nebezpečné živé kontakty 
a zdroje elektrickej energie.

 Ak zariadenie nevypnete pred odstránením napájacích pripojení, môžete sa vystaviť 
nebezpečným napätiam, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť .
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 Všetky odporúčané zariadenia by mali byť uzemnené, musia mať spoľahlivú 
a neobmedzenú trasu uzemnenia, a to kvôli bezpečnosti, ochrane pred 
elektromagnetickým rušením a správnej prevádzke zariadenia.

 Uzemnenia zariadenia by mali byť spojené a zapojené do hlavného uzemňovacieho 
systému siete, ktorý dodáva primárnu energiu.

 Všetky uzemňovacie káble musia byť čo možno najkratšie.

 Uzemňovacia svorka zariadenia musí byť vždy počas prevádzky a vykonávania 
servisu zariadenia uzemnená.

 Okrem spomenutých bezpečnostných opatrení musia byť všetky vykonané elektrické 
pripojenia v súlade s miestnymi normami v oblasti elektroinštalácie.

 Odporúčame zapojiť v blízkosti zariadenia externý spínač alebo prerušovač obvodu 
ako prostriedok na odpojenie zdroja napájania. Externý spínač alebo prerušovač 
obvodu si vyberte v súlade s menovitým výkonom jednotky A60.

 VÝSTRAHA: 
Samotný produkt nie je náhradou za Osobný ochranný výstroj (PPE). Možno ho však 
použiť pri výpočte analýzy konkrétneho oblúkového blesku na získanie nového 
vhodného kódu kategórie obmedzenia nebezpečenstva na inštaláciu. 
Produkt A60 je navrhnutý tak, aby spĺňal normy ochranného relé, ako je popísané 
v technickej špecifikácii produktu. 
- Výstup na relé poplašného systému je nutné pripojiť k externému zariadeniu na 
monitorovanie stavu prístroja A60. 
- Prístroj A60 nainštalujte do uzamykateľného krytu, aby sa zabránilo akejkoľvek 
manipulácii nastavení.

 VAROVANIE: Prístroj A60 je nutné nainštalovať do nízkonapäťového priestoru 
rozvodnej skrine.

 UPOZORNENIE: Zariadenie AFS je nutné nainštalovať do elektrického krytu 
s autorizáciou prístupu.

 VAROVANIE: Odporúčame zapojiť v blízkosti zariadenia externý spínač alebo 
prerušovač obvodu ako prostriedok na odpojenie zdroja napájania. Externý spínač 
alebo prerušovač obvodu si vyberte v súlade s menovitým výkonom jednotky A60.

 UPOZORNENIE: Všetky ochranné pripojenia na uzemnenie musia byť ukončené 
vodičom so zelenou a žltou izoláciou.

850 Systém ochrany podávača

Všeobecné varovania 
a výstrahy

 Dodržiavajte nasledujúce všeobecné bezpečnostné varovania a výstrahy.

 NEBEZPEČENSTVO: 
Ak chcete zamedziť nechcenému úrazu el. prúdom a/alebo požiaru, napríklad takého, 
ktorý môže vzniknúť pri pripojení vysokého napätia k nízkonapäťovým svorkám, 
zabezpečte, aby boli všetky pripojenia k produktu správne.

 Riaďte sa požiadavkami tejto príručky vrátane vhodného rozmeru a typu kabeláže, 
nastavení momentu uťahovania svoriek, napätia, používaných hodnôt prúdu 
a primeranej izolácie/odstupu vysokonapäťových a nízkonapäťových obvodov 
v externej kabeláži.

 Zariadenie používajte výlučne na určený účel a použitie.

 Zaistite, aby neboli žiadne uzemňovacie kanály ohrozené počas prevádzky zariadenia 
a vykonávania servisu na ňom.

 Uistite sa, že do zariadenia prúdi riadiace napätie, striedavý prúd a napätie na vstupe 
zodpovedá menovitým hodnotám uvedeným na štítku relé. Neaplikujte prúd ani 
napätie presahujúce špecifikované limity.
GE DIGITAL ENERGY INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI VÝROBKOV A PREDPISOV 37



KAPITOLA 2: ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY
 Na tomto zariadení môžu pracovať len kvalifikovaní zamestnanci. Takýto personál 
musí byť dôkladne oboznámený so všetkými bezpečnostnými upozorneniami 
a výstrahami v tejto príručke a príslušnej krajine používania, ako aj s miestnymi, 
regionálnymi, verejnými bezpečnostnými predpismi a bezp. predpismi týkajúcimi 
sa daného areálu.

 V zdroji napájania, na pripojeniach zariadenia k meničom prúdu, meničoch napätia, 
na svorkách riadiacich a testovacích obvodov môže existovať nebezpečné napätie. 
Predtým, než sa pokúsite pracovať so zariadením, uistite sa, že všetky zdroje takéhoto 
napätia sú izolované.

 Pri otváraní sekundárnych okruhov meničov prúdu pod napätím môže existovať 
nebezpečné napätie. Pred vykonaním akýchkoľvek elektrických zapojení do 
vstupných svoriek meniča prúdu (CT) zariadenia alebo ich odstránením sa uistite, 
že sekundárne obvody meniča prúdu sú zoskratované.

 Pri testoch so sekundárnym testovacím zariadením zabezpečte, aby neboli k takýmto 
zariadeniam pripojené žiadne ďalšie zdroje napätia alebo prúdu a že príkazy na 
prerušenie a uzavretie prerušovačov obvodu sú izolované, ak sa to nevyžaduje 
v testovacom procese a je to špecifikované príslušným postupom pri danom využití 
alebo v danom areáli.

 Ak sa prístroj používa na riadenie primárneho zariadenia, ako napríklad prerušovače, 
izolátory a ďalšie spínacie prístroje, všetky riadiace obvody zo zariadenia do 
primárneho zariadenia musia byť počas práce personálu na takomto primárnom 
zariadení alebo v jeho blízkosti izolované, aby sa zabránilo neúmyselnému ovládaniu 
tohto zariadenia.

 Na izoláciu hlavného zdroja napájania použite externé odpojenie.

 VAROVANIE: LED vysielače sú zaradené do triedy 1M podľa dosiahnuteľného emisného 
limitu (AEL) v súlade s normou IEC 60825-1. Zariadenia triedy 1M sa považujú za 
bezpečné pre zrak bez ochrany. Nepozerajte sa priamo s optickými prístrojmi.

 VAROVANIE: Aby sa predišlo možnému poraneniu osôb v dôsledku nebezpečenstva 
požiaru, uistite sa, že výrobok je namontovaný na bezpečnom mieste a/alebo vo 
vhodnom kryte.

 UPOZORNENIE: Predtým, než vytiahnete relé na ochranu pred nesprávnym 
používaním alebo ho vložíte späť na svoje miesto, vypnite ovládanie zariadenia.

 VAROVANIE: Vkladanie nesprávneho typu modulu do štrbiny môže viesť k poraneniu 
osôb, poškodeniu jednotky alebo pripojeného zariadenia, či k nežiadúcej prevádzke.

 VAROVANIE: Uistite sa, že nominálny vstupný prúd relé 1 A alebo 5 A zodpovedá 
sekundárnej menovitej hodnote pripojených CT. Nevhodné CT môžu mať za následok 
poškodenie zariadenia alebo nedostatočnú ochranu.

 VAROVANIE: 
DÔLEŽITÉ: Na fázovom vstupe a vstupe zemného prúdu po správnosti nameriate 
hodnoty, ktoré môžu dosahovať až 46-násobok nominálnej hodnoty prúdu na vstupe. 
Pri hodnotách prúdu presahujúcich 20-násobok PKP sa krivky priebehu nadprúdu 
v čase zmenia na vodorovné priamky.

 VAROVANIE: 
Uistite sa, že prvý znak na páske svorky zodpovedá miestu štrbiny identifikovanému 
na serigrafii rámu.
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 UPOZORNENIE: Pri inštalácii dvoch očiek na jednu svorku musia byť obe oká 
orientované „správnou stranou nahor“, ako je znázornené na obrázku „Správna 
orientácia očiek“ zobrazenom nižšie. Tým zabezpečíte, že vedľajšia nižšia svorkovnica 
sa nebude dotýkať telesa oka.

 VAROVANIE: Riadiace napätie privádzané do relé musí zodpovedať rozsahu 
inštalovaného zdroja napájania. Ak používané napätie tomu nezodpovedá, môže dôjsť 
k poškodeniu zariadenia. Všetky uzemňovacie prvky MUSIA byť pripojené za účelom 
bezpečnej a normálnej prevádzky bez ohľadu na typ riadiaceho zdroja napájania.

 VAROVANIE: Relé by malo byť zapojené priamo do uzemňovacej zbernice, a to 
s využitím tej najkratšej praktickej dráhy. Mal by sa používať pocínovaný, opletaný, 
ochranný a spojovací kábel. Minimálne by sa malo používať 96 prameňov kalibru 34 
podľa AWG. Vhodné sú pramene uvádzané v katalógu firmy Belden pod číslom 8660.
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Informácie týkajúce sa bezpečnosti 
výrobkov a predpisov

Kapitola 3: Prehlásenie o zhode EÚ

Digital Energy
Prehlásenie o zhode EÚ

Šablóny prehlásení o zhode používané v divízii 
Digital Energy spoločnosti GE

Nasledujúce tri strany obsahujú všeobecne použiteľný dokument Prehlásenia o zhode EÚ 
a všeobecne použiteľnú Prílohu k prehláseniu o zhode EÚ, ktoré sú priložené k výrobkom 
divízie Digital Energy spoločnosti GE.
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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  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 11
44 GE DIGITAL ENERGY INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI VÝROBKOV A PREDPISOV



Špecifické regulačné informácie 
a informácie o bezpečnosti produktov

Index

Digital Energy
Register

Všeobecný register

E
ENVIRONMENTÁLNE POKYNY ..............................................................9

G
GRAFICKÉ SYMBOLY .............................................................................2, 7

N
NÁVOD NA MONTÁŽ ............................................................................... 11
NÁVOD NA ÚDRŽBU ............................................................................... 11

O
OCHRANA A RIADENIE

špecifické informácie o produkte .................................................. 15
všeobecné informácie ........................................................................ 13

P
PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ ................................................................ 41

S
SKRATKY ...........................................................................................................1
SLOVNÁ ZÁSOBA .........................................................................................7
SLOVNÍK ...........................................................................................................7

U
ÚČEL TOHTO DOKUMENTU ................................................................... 1
ÚVOD ................................................................................................................. 1

V
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. .................................10
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ....................................................................12
GE DIGITAL ENERGY ŠPECIFICKÉ REGULAČNÉ INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRODUKTOV 45



INDEX
46 GE DIGITAL ENERGY ŠPECIFICKÉ REGULAČNÉ INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRODUKTOV


	Všeobecné požiadavky
	Úvod
	Účel tohto dokumentu
	Grafické symboly používané v dokumentácii k inteligentnej rozvodni divízie Digital Energy spoločnosti GE
	Grafické symboly používané v dokumentácii k inteligentnej rozvodni spoločnosti GE Digital Energy
	Technická slovná zásoba pre dokumentáciu k inteligentným rozvodniam divízie Digital Energy spoločnosti GE

	Všeobecné pokyny pre všetky výrobky
	Environmentálne pokyny
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia.
	Návod na montáž
	Návod na údržbu
	Informácie týkajúce sa používania


	Špeciálne požiadavky
	Všetky výrobky
	Všeobecné informácie

	Ďalšie požiadavky kladené na špecifické výrobky
	Viackontaktové pomocné relé HFA
	Stavebnicová nízkonapäťová ochrana motora LM10
	Systém ochrany motora 269Plus
	Ethernetový spínač ML800
	Ochrana prívodného zariadenia a panelový ovládač F650
	Systém ochrany motora 339
	Radič C90Plus
	Relé na kontrolu digitálnej synchronizácie MLJ
	Ochrana digitálneho generátora DGP
	Ovládanie vypínania rozloženej generácie DGT
	Sériový ovládač rozvodne iBOX
	Wattmeter EPM6000
	Systém zbernice procesov HardFiber
	Ochrana a ovládanie synchrónneho motora SPM
	Integrovaná zobrazovacia jednotka IDU
	Ochrana zbernice BUS2000
	MULTINET FE- prevodník sériového rozhrania na Ethernet
	EPM2200/EPM7000 Multifunkčný wattmeter
	Pokyny na inštaláciu meračov
	Napäťové poistky
	Uzemňovacie pripojenie
	Certifikácia

	ML810- spínač s riadenou hranou
	Všeobecné bezpečnostné požiadavky
	Inštalačné požiadavky

	DGCM (s montážou na podložku)
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia

	P30 (Koncentrátor fázorových údajov)
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia

	DGC C/V/M – Radič batérie kondenzátorov/radič napäťového regulátora/Pole RTU
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia

	Poistky (používané v radiči DGC)
	350/345/339- Podávač /Menič/Systém na ochranu motora
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia (350)
	Identifikácia svorky
	Riadiace napätie

	EPM 9900 — elektrometer
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia
	Bezpečnostné pokyny na inštaláciu meračov

	D.20 RIO
	Bezpečnostné opatrenia

	B95P — Systém ochrany zbernice
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia

	EPM6000,6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –Multifunkčný wattmeter
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia
	Pokyny na inštaláciu meračov

	EPM6100 Multifunkčný wattmeter
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia

	Pokyny na inštaláciu meračov
	DGCS/R Spínací radič/opätovný spúšťač
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia
	Používané poistky
	Batéria

	ML3000,3100, 3001,3101 – Ethernetové spínače
	Všeobecné bezpečnostné požiadavky
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia
	Požiadavky UL/CE pre jednotky napájané striedavým prúdom
	Testovanie dielektrickej pevnosti (hi-pot)

	EPM 4600 Kombinované riešenie na napájanie viacerých prvkov a meranie energie
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia
	Pokyny na inštaláciu meracieho systému EPM 4600
	Uzemňovacie pripojenie

	A60 Systém oblúkového blesku
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia

	850 Systém ochrany podávača
	Všeobecné varovania a výstrahy



	Prehlásenie o zhode EÚ
	Šablóny prehlásení o zhode používané v divízii Digital Energy spoločnosti GE

	Register
	Všeobecný register


