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Spesifikk informasjon om 
produktsikkerhet og -forskrifter

Kapittel 1: Generelle krav

Grid Solutions
Generelle krav

Innledning

Formålet med dette dokumentet
Formålet med dette dokumentet er å gi brukeren tilleggsinformasjon om produktsikkerhet 
og forskriftsmessig samsvar relatert til Grid Solutions Smart understasjonprodukter. 
Dette dokumentet skal brukes som et tillegg til gjeldende brukerhåndbøker, 
installasjonshåndbøker og eventuell annen tilsendt dokumentasjon.
På grunn av de tallrike installasjonsomgivelsene og miljøene enhetene brukes i, 
skal brukeren vurdere nøye alle risikoer forbundet med utstyret, installasjonen og 
vedlikeholdet. Selv om denne veiledningen er omfattende, har den ikke til formål å beskrive 
enhver mulig risiko som kan oppstå.
Ta kontakt med det aktuelle GE Grid Solutions kundetjenestesenteret for mer informasjon 
eller klargjøring av informasjonen som fremkommer i dette dokumentet.

Forkortelser brukt i dokumentasjonen for GE Grid Solutions Smart 
understasjon

Dette dokumentet bruker følgende forkortelser.

AC .........................................Alternating Current (vekselstrøm, elektrisitet)

AEL .......................................Accessible Emission Limit (tilgjengelig emisjonsgrense)

AWG.....................................American Wire Gauge (amerikansk trådmål)

Cd .........................................Kadmium (kjemisk element)

CT..........................................Current Transformer (strømtransformator)

DC.........................................Direct Current (likestrøm, elektrisitet)

EMC......................................Electro-Magnetic Compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)

ESD.......................................Electro-Static Discharge (elektrostatisk utlading)

Hg .........................................Kvikksølv (kjemisk element)
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KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
IEC ........................................ International Electro technical Commission

Pb ......................................... Bly (kjemisk element)

Grafiske symboler brukt i dokumentasjonen for GE Grid Solutions 
Smart understasjon

Følgende grafiske symboler kan være brukt på produktene eller i 
produktdokumentasjonen.

Advarsel
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Forsiktighetsikonet angir at det kan oppstå skade på utstyr eller data hvis 
instruksjonene ikke overholdes.

Forsiktig
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Forsiktighetsikonet angir at det kan oppstå skade på utstyr, data eller 
personell hvis instruksjonene ikke overholdes.

Fare
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Fareikonet gir brukerne en advarsel om mulighetene for alvorlig eller 
dødelig skade på seg selv eller andre.

Fare

I dokumentasjonen eller på utstyret.
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, 
vil føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Advarsel
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, 
kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Forsiktig
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, 
kan føre til mindre eller moderate personskader.

Merknad
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Indikerer praksis ikke relatert til personskader.

Risiko for elektrisk støt
I dokumentasjonen eller på utstyret.
Lysbue- eller støtfare. Egnet personlig verneutstyr påkrevd.

Batteri, generelt
På batteridrevet utstyr.
Identifiserer en enhet relatert til strømkilden for utstyret ved hjelp av et 
(primært eller sekundært) batteri, for eksempel en batteritestknapp, 
plasseringen av koblingsterminaler, osv.
Dette symbolet angir ikke polaritet.

ADVARSEL

FORSIKTIG

FARE

FARE

ADVARSEL

FORSIKTIG

MERKNAD
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KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
Posisjonering av celle
På og i batteriholdere.
Identifiserer selve batteriholderen og identifiserer posisjonen for cellen(e) 
inne i batteriholderen.

AC/DC-omformer, likeretter, substituert strømtilførsel
Identifiserer en AC/DC-omformer og, når det gjelder innstikkenheter, 
identifiserer de aktuelle stikkontaktene. 

Pluss, positiv polaritet
Identifiserer de(n) positive terminalen(e) på utstyret som skal brukes med, 
eller genererer likestrøm.
Betydningen av dette grafiske symbolet avhenger av retningen symbolet har.

Minus, negativ polaritet
Identifiserer de(n) negative terminalen(e) på utstyret som skal brukes med, 
eller genererer, likestrøm.
Betydningen av dette grafiske symbolet avhenger av retningen symbolet har.

„På” (strøm)
Indikerer tilkoblingen til nettet, i hvert fall for nettbrytere eller deres 
posisjoner, og i alle tilfeller der sikkerheten er berørt.
Betydningen av dette grafiske symbolet avhenger av retningen symbolet har.

„Av” (strøm)
Indikerer tilkoblingen til nettet, i hvert fall for nettbrytere eller deres 
posisjoner, og i alle tilfeller der sikkerheten er berørt.
Betydningen av dette grafiske symbolet avhenger av retningen symbolet har.

Reserve
Identifiserer bryteren eller bryterposisjonen som viser hvilken del av 
utstyret som er påslått, for å sette det i reserveposisjon (stand-by). 

„På/Av” (trykk-trykk)
Indikerer tilkobling eller frakobling til nettet, i hvert fall for nettbrytere eller 
deres posisjoner, og i alle tilfeller der sikkerheten er berørt. Begge posisjoner, 
„PÅ” eller „AV”, er en stabil posisjon.

„På/Av” (trykknapp)
Indikerer tilkoblingen til nettet, i hvert fall for nettbrytere eller deres posisjoner, 
og i alle tilfeller der sikkerheten er berørt. „AV” er en stabil posisjon, mens „PÅ”-
posisjonen bare vedvarer så lenge knappen er trykket inn.

Lampe, belysning, illuminering
Identifiserer brytere som kontrollerer lyskilder, for eksempel rombelysning, 
lampen på en filmprojektor, oppringingslys på en anordning. 

Luftvifte (blåser, ventilator osv.)
Identifiserer bryteren eller kontrollen som driver luftviften, for eksempel en 
ventilator på en film- eller lysbildeprojektor, en romvifte. 

Sikring
Identifiserer sikringsbokser eller hvor de er plassert. 
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KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
Jording
Identifiserer en jordingsterminal i tilfeller der verken støyfri (ren) jording- 
eller vernejording-symbolene vist nedenfor er uttrykkelig påkrevd.

Støyfri (ren) jording
Identifiserer en støyfri (ren) jordingsterminal, for eksempel et spesielt 
utformet jordingssystem som hindrer at utstyret svikter.

Vernejording
Identifiserer en terminal som er fremstilt for kobling til en ekstern leder som 
vern mot elektrisk støt ved eventuell isolasjonsfeil, eller terminalen for en 
vernejordingselektrode.

Ramme- eller dekseljording
Identifiserer ramme- eller deksel-jordingsterminal. 

Ekvipotensialitet
Identifiserer terminaler som, hvis de kobles sammen, bringer ulike deler på 
et utstyr, eller på et system, til samme potensiale, ikke nødvendigvis et 
jordingspotensiale, for eksempel lokal forbindelse.

Likestrøm
Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for likestrøm, for å identifisere 
relevante terminaler.

Vekselstrøm
Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for vekselstrøm, for å 
identifisere relevante terminaler.

Både likestrøm og vekselstrøm
Indikerer på typeskiltet at utstyret er egnet for både likestrøm og vekselstrøm 
(universelt), for å identifisere relevante terminaler.

Inngang
Identifiserer en inngangsterminal når det er nødvendig å skjelne mellom 
inngang og utgang. 

Utgang
Identifiserer en utgangsterminal når det er nødvendig å skjelne mellom 
inngang og utgang.

Farlig spenning
Indikerer farer som oppstår fra farlig spenning.
Hvis det er applikasjon i et varselsmerke, skal man følge reglene i ISO 3864.

Forsiktig, varm overflate
Indikerer at det merkede elementet kan være varmt og skal berøres med 
forsiktighet.
Det innvendige symbolet er standardisert i ISO 7000-0535 
„Varmeoverføring, generelt”. Varselsmerkene er standardisert i ISO 3864.

Skal ikke brukes i boligområder
Identifiserer elektrisk utstyr som ikke passer i boligområder (for eksempel 
utstyr som produserer radiointerferens når det er i bruk).

Signallampe
Identifiserer bryter som brukes til å slå signallamper på og av. 
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KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
Elektrostatisk følsomme enheter
På pakker som inneholder elektrostatisk følsomme enheter og på selve 
enhetene.
Se IEC 60747-1 hvis du vil ha mer informasjon.

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling
Indikerer forhøyede, potensielt farlige nivåer av ikke-ioniserende stråling.
Hvis det er applikasjon i et varselsmerke, skal reglene i ISO 3864 overholdes.

Stråling fra laserapparater
Identifiserer strålingen fra laserprodukter.
Hvis det er applikasjon i et varselsmerke, skal reglene i ISO 3864 overholdes.

Transformator
Identifiserer brytere, kontroller, koblinger eller terminaler som kobler 
elektrisk utstyr til nettet via en transformator. Den kan også brukes på et 
hylster eller en boks for å angi at det/den inneholder en transformator (for 
eksempel hvis det dreier seg om en innstikkenhet).

Klasse II-utstyr
Identifiserer utstyr som oppfyller sikkerhetskravene angitt for klasse II-utstyr 
i samsvar med IEC 60536.
Plasseringen av symbolet med dobbel firkant skal være slik at det er 
åpenbart at symbolet er en del av den tekniske informasjonen, og på ingen 
måte kan forveksles med produsentens navn eller annen identifikasjon.

Testspenning
Identifiserer utstyr som kan motstå en testspenning på 500 V.
Andre testspenningsverdier blir indikert med relevante IEC-standarder: 
se for eksempel IEC 60414.

Klasse III-utstyr
Identifiserer utstyr som oppfyller sikkerhetskravene angitt for klasse III 
i samsvar med IEC 60536. 

Likeretter, generelt
Identifiserer likeretterutstyr og tilhørende terminaler og kontroller. 

DC/AC-omformer
Identifiserer en DC/AC-omformer og tilhørende terminaler og kontroller. 

Kortslutningssikker transformator
Identifiserer en transformator som kan motstå en kortslutning, innebygd 
eller ikke-innebygd. 

Skilletransformator
Identifiserer en type skilletransformator. 
 

Sikkerhets skilletransformator
Identifiserer en sikkerhets skilletransformator. 
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KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
Ikke-kortslutningssikker transformator
Identifiserer en transformator som ikke kan motstå en kortslutning. 
 

Omformer med stabilisert utgangsstrøm
Identifiserer en omformer som leverer konstant strøm. 
 

Alarm, generelt
Indikerer en alarm på kontrollutstyr. 
Typen alarm kan angis inne i trekanten eller under trekanten. 

A-alarm
Indikerer en A-alarm på kontrollutstyr.
Typen alarm kan angis inne i trekanten eller under trekanten.
Alarmens hastighetsbehov kan angis med varierende alarmkarakteristikker, 
for eksempel blinkehastigheten i et visuelt signal eller koding av et 
lydsignal.

Alarmsystem slettes
På alarmutstyr.
Identifiserer kontrollen som kan sette alarmkretsen tilbake til 
utgangspunktet.
Typen alarm kan angis inne i den åpne trekanten eller under trekanten.

Alarmundertrykking
Identifiserer alarmundertrykking på kontrollutstyret.
Typen alarm kan angis inne i trekanten eller under trekanten. 

Tekniske termer som brukes i dokumentasjonen for 
GE Grid Solutions Smart-understasjon

Følgende tekniske termer kan være brukt på produktene eller i produktdokumentasjonen.

Advarsel ............................ En advarende erklæring som gir informasjon om mulige farer, samt 
egnede prosedyrer.

Antennbar ........................ Hvor lett noe brenner eller antennes og forårsaker brann eller 
forbrenning.

Antenne............................. En metallanordning (stang eller tråd) som sender ut eller mottar 
radiobølger.

Automatsikring .............. En automatisk betjent elektrisk bryter, fremstilt for å verne en 
elektrisk krets mot skade fra overbelastning eller kortslutning.

Avskjermet ....................... Elektrisk kabel til én eller flere isolerte ledere, omgitt av et felles 
ledende lag.

Batteri ................................ En eller flere elektrokjemiske celler som omdanner lagret kjemisk 
energi til elektrisk energi.

Bly ........................................ Et mykt, formbart, svakt metall.

Blåser.................................. En mekanisk anordning som beveger luft eller andre gasser.
6 GE GRID SOLUTIONS - SPESIFIKK INFORMASJON OM PRODUKTSIKKERHET OG -FORSKRIFTER



KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
Brann ..................................Den raske oksideringen av et materiale i den kjemiske prosessen 
kalt forbrenning, frigjøring av varme, lys og forskjellige 
reaksjonsprodukter.

Brannsår............................En type skade på huden, forårsaket av varme, elektrisitet, 
kjemikalier, lys, stråling eller friksjon.

Chassis ...............................Referansepunktet i en elektrisk krets der andre spenningsverdier 
måles, eller en felles returbane for elektrisk strøm, eller en direkte 
fysisk tilkobling til jord.

Dielektrikum.....................En elektrisk insulator.

Dødelig...............................Det som kan forårsake dødsfall.

Elektrolytt..........................En substans som inneholder frie ioner som gjør substansen elektrisk 
ledende.

Elektrostatisk ...................Langsomt drivende elektriske ladinger.

Energi..................................Evnen et fysisk system har til å arbeide på andre fysiske systemer.

Enhet......................................En enhet som fokuserer på håndtering av en spesiell type informasjon 
og relaterte oppgaver.

Fabrikk................................En industribygning der arbeiderne produserer varer eller overvåker 
maskiner som omgjør ett produkt til et annet produkt.

Fare.......................................En erklæring som beskriver faren forbundet ved ugunstige hendelser.

Fare......................................En situasjon som utgjør en fare for liv, helse, eiendom eller miljø.

Fase-ES ..............................En anordning som brukes til måling av fase-elektrisk strøm.

Feil ........................................En unormal flyt av elektrisk strøm.

Forsiktig .............................En erklæring som beskriver en mulig fare.

Gass .....................................En av materiens tre tilstander.

Hus.......................................En innkapsling som inneholder utstyr.

Høy-pot..............................Forkortelse for høyt potensial.

Høyspenning...................Kretser med over 1000 V vekselstrøm, og minst 1500 V likestrøm.

Jord......................................Referansepunktet i en elektrisk krets der andre spenningsverdier 
måles, eller en felles returbane for elektrisk strøm.

Jordingsskinne ...............En leder som brukes som nullspenningsreferanse i et system.

Jord-ST ...............................En strømtransformator som brukes til å måle jordstrøm.

JRD.......................................Forkortelse for „jord”.

Kabelrør .............................Brukes til vern og ruting av elektriske kabler.

Kontakt...............................En ledende anordning som sammenføyer elektriske kretser.

Kortslutning .....................En elektrisk krets er en krets der det sendes strøm langs en bane der 
den ikke møter noen (eller en svært lav) elektrisk impedans.

Kortslutningsblokk........En anordning som hindrer at strømtransformatoren brenner opp.

Lagret energi ...................Energien som lagres i et system på grunn av posisjonen det har i et 
kraftfelt, eller på grunn av konfigurasjonen.

Leder ...................................Et materiale som muliggjør elektrisk strømflyt.

Motstand ...........................Et mål på i hvilken grad en gjenstand motstår en elektrisk strøm som 
går gjennom den.

Måler ...................................En enhet som måler mengden av elektrisk energi som brukes.
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KAPITTEL 1: GENERELLE KRAV
Nettet ................................. Den generelle vekselstrømmen (AC) som elektrisk strømforsyning.

Omstart ............................. Ny start på programvare ved å fjerne strømmen.

Personskade.................... Skade på en biologisk organisme.

Primærvern...................... Betyr å beskytte det elektriske strømsystemet mot svikt.

Punktur .............................. Et sår forårsaket av en gjenstand som har trengt gjennom huden.

Ramme .............................. Et struktursystem som støtter andre komponenter i en fysisk 
konstruksjon.

Sekundære kretser....... Ledninger koblet til sekundærviklingen i en transformator, 
induksjonsspole eller lignende enhet.

Sikring ................................ En type offervernanordning mot overstrøm.

Sprekker ............................ Dannelse av en fraktur eller delvis fraktur i et massivt materiale.

Stator.................................. Den stillestående delen i et rotorsystem som finnes i en elektrisk 
generator eller elektrisk motor.

Strøm.................................. Flyten av elektrisk ladning, vanligvis båret av drivende elektroner 
i en leder.

Strømbryter..................... En elektrisk komponent som kan bryte en elektrisk krets, 
avbryte strømmen eller avlede den fra én leder til en annen.

Støt ...................................... Elektrisk kontakt som forårsaker en strøm gjennom hud, 
muskler eller hår.

Symbol............................... En gjenstand, bilde, skrevet ord, lyd, eller spesielt merke som 
representerer informasjon via assosiasjon, likhet eller sedvane.

Temperatur...................... En fysisk egenskap ved materie som kvantitativt uttrykker den 
gjengse oppfatningen av varmt og kaldt.

Termal syklus.................. En temperaturmoduleringsprosess som er utviklet for å forbedre 
ytelsen, styrken og brukstiden til en rekke materialer.

Transformator................ Statisk anordning som overfører elektrisk energi fra en krets til en 
annen via induktivt koblede ledere.

Understasjon................... Del av et elektrisk genererings-, overførings- og fordelingssystem, 
der spenning omformes fra høy til lav, eller motsatt, eller mange 
andre viktige funksjoner.

Utlading............................. Den frigitte lagrede energien.

Utstyr.................................. En maskin drevet av elektrisitet.

Vedlikehold ...................... Rutinehandlinger som holder den elektriske enheten i driftsmessig 
stand.

Verneanordning ............ Enhet som verner det elektriske utstyret mot midlertidige 
energispisser.

Vernerelé........................... En sammensatt elektromagnetisk enhet, fremstilt for beregning av 
driftsforhold på en elektrisk krets og utkoblingskretsbrytere når en 
svikt oppdages.

Verneutstyr...................... Verneklær, hjelmer, briller eller andre plagg som er beregnet på å 
verne brukerens kropp fra skader fra stumpe slag, elektriske farer, 
varme, kjemikalier og infeksjon, for å oppnå jobbrelatert yrkes- og 
helsesikkerhet.

Våte kontakter................ Kvikksølvfuktede kontakter.
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Generelle instruksjoner for alle produkter

Miljømessige instruksjoner
Denne etiketten angir at dette produktet ikke skal kasseres 
i husholdningsavfall. Det skal kasseres i en egnet fasilitet for gjenvinning 
og resirkulering. 
 

• Batterier er merket med et symbol som kan inneholde bokstaver som angir kadmium 
(Cd), bly (Pb) eller kvikksølv (Hg).

• Brukte batterier skal kasseres i samsvar med produsentens instruksjoner.

• Ikke kasser batteriet i flammer eller i husholdningsavfall.

• Batteriet skal returneres til leverandøren for riktig resirkulering, eller du kan kontakte 
den lokale avfallsinstitusjonen for å få adressen til nærmeste batteriavfallssted.

• Med mindre annet er oppført, er dette et klasse A-produkt som bare skal brukes 
i industrielle miljøer.

• EMC-funksjonen i visse miljøer kan bli ødelagt på grunn av ledende og/eller 
strålebaserte forstyrrelser.

Generelle sikkerhetsregler
• Hvis trygge arbeidsprosedyrer ikke overholdes, vil dette sannsynligvis skade utstyret, 

medføre alvorlige skader og/eller dødsfall.

• Bruk av egnede vernehansker, vernebriller og verneklær anbefales ved installasjon, 
vedlikehold og service av utstyret.

• Alle prosedyrer skal strengt overholdes.

• Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

• Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene gjennomgås.

• Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og skader.

• Ta deg i vare for mulige farer, bruk personlig verneutstyr og kontroller at 
arbeidsområdet ikke har verktøy og gjenstander gjenglemt inne i utstyret.

• Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

• Testingpersonalet skal være kjent med generelle testingsmetoder, sikkerhetsregler og 
følge standard ESD-forholdsregler for å unngå personskader eller skade på utstyret.

• Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

• Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

• Alt anbefalt utstyr som skal jordes, skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane for 
sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

• Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

• Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.
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• Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk.

• Der det er aktuelt, skal ikke batteriene utsettes for lagringsforhold som ikke oppfyller 
produsentens anbefalinger.

• Håndboken for utstyret foreslår flere sikkerhets- og pålitelighetstrinn, 
men sikkerhetsreglene skal brukes i forbindelse med sikkerhetskodene som gjelder 
på ditt sted.

• LED-sendere er klassifisert som IEC 60825-1 Accessible Emission Limit (effektgrensen) 
(AEL) Klasse 1M. Klasse 1M-enheter anses å være trygge for øynene til person som 
ser med det blotte øyet. Ikke se direkte med optiske instrumenter.

Installasjonsinstruksjoner
• Installasjonen skal utføres i samsvar med landets statlige elektriske regelverk.

• Det er sluttbrukerens ansvar å påse at utstyret er installert, betjenes og brukes til sitt 
tiltenkte formål på en måte som er spesifisert av GE.

• For å unngå muligheten for personskade på grunn av brannfare, må det påses at 
enheten er montert på et trygt sted og/eller inne i en egnet innkapsling.

• Enheten skal ikke installeres hvis den er skadet. Inspiser boksen for synlige defekter, 
for eksempel sprekker i huset.

• Slå av strømmen før du utfører elektriske koblinger, og påse at passende 
jordingskobling er foretatt før enheten kobles til fasilitetens strømkilde.

• FORSIKTIG: Ikke bruk mer enn maksimum elektrisk effekt enheten kan tåle.

• Se utstyrsetikettene og/eller håndboken/håndbøkene før spenning tilføres. Hvis dette 
ikke gjøres, kan det oppstå skade på eiendom, personskader og/eller dødsfall.

• Alle ledninger som ikke brukes umiddelbart, skal være riktig isolert for å sikre at en 
tilfeldig tilkobling av strøm ikke medfører kortslutning eller elektrisk fare.

• For å unngå at utstyret svikter eller fungerer på feil måte, anbefaler vi at alle metallrør 
eller kabelavskjerminger kobles til jord på ett punkt.

Vedlikeholdsinstruksjoner
• Det er ingen interne deler som kan repareres av brukeren. Kun kvalifisert personell 

skal arbeide med dette utstyret.

• Vær forsiktig når du arbeider i nærheten av dette utstyret når det er strømførende.

• Vær forsiktig og følg alle sikkerhetsregler ved håndtering, testing eller justering 
av utstyret.

• Før det utføres service på utstyret, skal strømkilden alltid frakobles og all 
spenningstilførsel skal avstenges.

• Spenning kan være tilstede inne i enheten selv om utstyret er avslått. 
Vedlikeholdspersonell skal derfor være kjent med farene som er forbundet med 
elektrisk utstyr.

• Forsøk på å løse problemer med utstyret med metoder som ikke er anbefalt av 
produsenten kan medføre skade eller skade på personer og eiendom.

• Om nødvendig, og for å unngå elektrisk støt, skal strømmen frakobles før bytting av 
sikringer og/eller batterier. Sikringer eller batterier skal bare byttes ut med samme 
eller tilsvarende type, anbefalt av produsenten.

• FORSIKTIG: Et nytt batteri kan eksplodere hvis det er feil installert.

• Batteriinstallasjonen skal utføres i samsvar med statlige og lokale retningslinjer.
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• Et skadet eller lekk batteri skal håndteres med ekstrem forsiktighet - batteriet skal ikke 
demonteres, brennes, stikkes hull på, knuses eller kortsluttes. Hvis du berører 
elektrolytten, skal eksponert hud vaskes med såpe og vann. Hvis elektrolytten 
kommer i kontakt med øynene, skal øynene skylles med vann i 15 minutter. 
Hvis du har innåndet elektrolytten, gå ut i frisk luft og overvåk åndedrett og 
sirkulasjon. I alle tilfeller skal du søke umiddelbar medisinsk hjelp.

Bruksinformasjon
• Sørg for at driftsforholdene (det vil si, elektriske og miljømessige) er innenfor 

spesifikasjonene oppført i håndboken/håndbøkene for utstyret. Hvis dette ikke gjøres, 
kan dette medføre unormal utstyrsfunksjon, utstyrsskade og/eller personskade.

• Ikke bruk utstyret hvis sikkerhetsskjerming eller deksler som har vært installert for 
å hindre tilfeldig kontakt, er fjernet.

• Når enhetene er koblet til en bordmaskin, må det påses at de deler samme 
jordingsreferanse. Hvis de imidlertid er koblet til en bærbar maskiner, anbefaler vi 
å drive dem med det interne batteriet.

• Forsiktig: Vær oppmerksom på mulighetene for å miste kommunikasjonen under 
utskifting av fastvare.

• Hvis aktuelt, må det påses at støvdekslene er installert når fiberen ikke er i bruk.

• Skitne eller oppripede koblinger kan medføre høye tap på en fiberlenke.
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Spesifikk informasjon om 
produktsikkerhet og -forskrifter

Kapittel 2: Spesielle krav

Grid Solutions
Spesielle krav

Alle produkter

Generell informasjon
 Utgangskontaktene skal anses å være utrygge å berøre når enheten er strømførende!

 Hvis utgangsrelé-kontaktene er påkrevd for applikasjoner som må ha tilgang til 
lavspenning, er det kundens ansvar å sikre at isolasjonsnivåene er adekvate.

 Sekundærterminalen skal aldri kortsluttes.

 Aldring og termalsykluser kan over tid medføre reduksjon i den dielektriske styrken på 
viklingsisolasjonen i statorviklingen. Dette kan danne lav impedansbane fra tilførsel til 
jord, og resultere i jordstrømmer som kan være ganske høye i et solid jordet system. 
Dette kan raskt medføre alvorlig strukturskade i motorstatorspaltene.

 I motstandjordingssystemer er det en seriemotstand med tilførselsjordingskobling 
som begrenser jordingsstrømmen og gjør at systemet fortsetter å fungere i en kort tid 
under feiltilstander. Feilen skal lokaliseres og korrigeres så snart som mulig, fordi en ny 
feil eller en annen fase vil resultere i en svært høy strømflyt mellom fasene gjennom 
de to jordfeilbanene.

 Dessuten kan motoren skades, en jordfeil kan sette motorkapselen over jordpotensialet 
og derfor utgjøre en sikkerhetsfare for personalet.

 Alle målerterminaler skal være utilgjengelige etter installasjonen.

 Alle fase og jordstrømtransformatorer skal være jordet.

 Potensialforskjellen mellom jordingstransformatorers jording og jordingsskinne skal 
være minimal (idealet er null).

 Hvis de sekundærviklingene ikke var jordet, kan kapasitiv kopling gjøre det mulig for 
sekundærspenningen å flyte opp til spenningen i nettet. Dette kan utgjøre en alvorlig 
sikkerhetsfare.

 Alt arbeid skal utføres i samsvar med lokale forsyningstjenesters praksis og prosedyrene 
beskrevet i denne utgaven av Håndbok for elektrisitetsmåling. 

 Farlig spenning kan være tilstede etter at strømtilførselskapselen har blitt fjernet 
fra enheten. Vent 10 sekunder for å la lagret energi forsvinne.
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 Ingen påkrevd forebyggende vedlikehold eller inspeksjon er nødvendig av 
sikkerhetsgrunner. Fabrikken skal imidlertid utføre eventuell reparasjon eller 
vedlikehold.

 Alle strømkilder skal frakobles og sperres før det utføres service, og komponenter 
fjernes og alle primære strømtransformatorer kortsluttes før det utføres service.

 Åpne aldri den sekundære kretsen på en strømførende strømtransformator. Den høye 
spenningen som produseres kan føre til en situasjon som er farlig for både personell 
og utstyret!

 Sørg for at de våte kontaktene til logisk inngang er koblet til spenning som ligger under 
maksimum spenningsspesifikasjon på 300 V DC.

 Ikke legg signalledningene i det samme rør eller bunten som fører nettstrøm eller 
høynivåspenning eller -strøm.

 Ikke koble filterjording til sikkerhetsjording under noen produksjonstest!

 Det anbefales å bruke kortslutningsblokker og sikringer til spenningsledninger 
og strømforstyring for å hindre farlige spenningstilstander eller skade på 
strømtransformatorer.

 Der det er aktuelt, skal kortslutningsforbindelsen mellom filterjord og sikkerhetsjord 
fjernes før det utføres en dielektrisk styrketest for å verne den transiente 
undertrykkingskretsen i strømtilførselen.

 Før kabling skal strømtransformatoren gjøres strømløs ved å kortslutte den via 
en kortslutningsblokk. 

 En defekt isolasjon kan føre til at relekassen kommer i kontakt med ledere som kan 
avgi farlig jordspenning.

 Alle sekundærviklinger på eksterne strømtransformatorer skal jordes til jordingsskinnen.

 Strømtransformatorens sekundærviklinger skal under ingen omstendighet ha åpne 
kretser når primærstrøm er tilstede.

 Utgangskontaktene skal anses å være utrygge å berøre når enheten er strømførende!

 Hvis utgangsrele-kontaktene er påkrevd for applikasjoner som må ha tilgang til 
lavspenning, er det kundens ansvar å sikre at isolasjonsnivåene er adekvate.

 Sluttbrukere skal følge gjeldende regionale yrkessikkerhetsregler/forskrifter under 
installasjon, betjening og vedlikehold av utstyret. Dette kan kreve ekstra feltmerking 
eller etikettering som definerer passende nivåer av personlig verneutstyr for å redusere 
risikoen for lysbuerelaterte skader. Kontakt teknisk støtte hos GE for produktspesifikk 
informasjon.

 Farlig spenning kan medføre alvorlig skade eller dødsfall.

 Slå av all strøm før installasjon, justering, eller fjerning av en lastbryter eller noen 
av komponentene.

 På grunn av farlig spenning og strøm, anbefaler GE at en GE-sertifisert tekniker eller 
en kvalifisert elektriker skal utføre installasjonen og vedlikehold av bryteren.

 Tilkobling av maskinen kan medføre at generatoren starter.

 Før tilkobling skal generatoren slås av.
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Tilleggskrav for spesifikke produkter

HFA hjelperele med flere kontakter
 Når det brukes styreledninger til å koble sammen vernereleer, er det mulig at 

høyspenning kan oppstå mellom styreledningene og jordingen på terminalene. 
Disse spenningene oppstår vanligvis på grunn av forskjellen i stasjonsjordpotensialet, 
men kan også være forårsaket av langsgående induksjon hvis styreledningene går 
parallelt med, og er nær strømlinjer, i en viss avstand. HFA-releer er koblet direkte til 
styreledninger, og deler av releet vil derfor ha samme potensial som styreledningene, 
og det er nødvendig å ta forholdsregler når releet inspiseres eller hvis det testes på 
stedet.

LM10 modulmotorvern med lavspenning
 Dette produktet skal leveres med maksimum 10 A likestrømsikring eller automatsikring 

i tilførselskretsen når den er tilkoblet en 48 V sentral likestrømkilde.

 Når stående svitsjingfunksjon brukes, skal mulige sikkerhetsfarer vurderes og det 
skal velges et egnet oppsett for hver individuelle applikasjon.

269Plus motorvernsystem
 For å unngå elektrisk støt, skal J201 utlades med kortslutning over pinnene for J201-

jumperen kobles til på nytt. Dette alternativet skal bare brukes når en umiddelbar 
omstart er nødvendig etter en sperreutkobling for å beholde prosessens integritet 
eller personalets sikkerhet.

 Utlading av termalminnet på 269Plus gir releet er urealistisk verdi for termalkapasiteten 
som er igjen i motoren og det er mulig å påføre motoren termalskade ved å starte den 
på nytt. Den totale beskyttelsen kan derfor bli ødelagt ved å starte motoren på nytt 
med denne funksjonen.

ML800 Ethernet-bryter
 48 V DC-produkter skal installeres med en lett tilgjengelig frakoblingsenhet 

i bygningens installasjonsstrømkretsen til produktet.

 Den eksterne strømtilførselen for DC-enheter skal være en oppført, direkteinnstikkenhet, 
merket klasse 2, eller oppført ITE-strømforsyning, merket LP, som har egnet klassifisert 
utgangsspenning (d.v.s. 24 V DC eller 48 V DC) og egnet klassifisert utgangsstrøm.

 Hvis utstyret er montert i en innelukket enhet eller i en enhet med flere stativer, 
må utstyrets strømkrav kontrolleres for å hindre overbelastning av bygningens 
elektriske kretser.

F650 matekretsvern og ringkontroller (bay controller)
 VT/CT-transformatormodul er allerede koblet til en hunnkontakt fastskrudd på kassen. 

Strøminngangene inkorporerer kortslutningsstenger, slik at modulen kan trekkes 
ut uten å måtte kortslutte strømmen eksternt. Det er svært viktig av sikkerhetsgrunner 
å ikke endre eller bytte terminalene for CT og VT.
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339 motorvernsystem
 Jordingsterminalene på relekapselen skal kobles direkte til jordingsskinnen 

med kortest mulig bane. Det skal brukes en fortinnet kopperkabel som er tvinnet, 
skjermet og jordet. Som et minimum skal det brukes 96 strenger nummer 34 AWG. 
Belden katalognummer 8660 er egnet.

C90Plus-kontroller
 Før AC-modulen fjernes, skal CT-sekundærkretsen kortsluttes for å hindre en 

tomgangstilstand på en CT.

 Det er bare kvalifisert servicepersonell som kan utføre moduluttrekking og -innsetting 
når reguleringsstrømmen har blitt fjernet fra enheten. Hvis det ikke sørges for at 
strømmen har blitt frakoblet, kan dette påføre enheten permanent skade og resultere 
i personskader.

 Innsetting av feil modultype i et spor kan føre til personskade, skade på enheten eller 
tilkoblet utstyr, eller uønsket funksjon!

MLJ digitalt synkronismerele
 I releer med kommunikasjoner, eller hvis det brukes en kabel med avskjerming, 

skal avskjermen kobles til terminalen som er oppsatt for dette formålet (B11), 
uten avbrutt kontinuitet og ikke koblet til jord. For personlig sikkerhet, og for å avlede 
interferens til jord, skal det imidlertid alltid være koblet til jord med minst ett punkt. 
Generelt sett er det mest praktiske stedet på siden av kommunikasjonskontrolleren. 
Ved å gjøre dette, oppnås jording av kabelen, i tillegg til at man unngår sirkulasjon 
av strøm gjennom kabelen. Dette kan påvirke riktig kommunikasjonsfunksjon.

 Når elektrisk utstyr kobles til kassen, hvis kassen er av metall, er det alltid en kapasitet, 
som er summen av interferenskapasiteten og kapasitetene som kreves for filtrering. 
Selv om strømmen som kan sirkulere gjennom disse kapasitetene kanskje ikke er farlig 
for mennesker, er den alltid skremmende og plagsom, og blir verre når jorden er våt 
eller når det brukes lett skotøy.

DGP digitalt generatorvern
 Det er kritisk at jumpere settes inn på systemets testpluggterminaler på siden som er 

koblet til CT-sekundært. Hvis disse jumperne ikke brukes, vil resulterende høyspenning 
være en alvorlig fare for personell og kan medføre alvorlig skade på utstyret.

DGT distribuert utkoblingskontroll
 DGT-utstyr er forsynt med en intern spenningsundertrykkingsmodul som verner mot 

lynutlading i nærheten, eller overspenning i antennemateledningen. Det kreves 
en god sikkerhetsjording for å minimere mulighetene for lyn- og spenningsskade. 
Denne jordingen må knyttes til antennesystemet, DGT-enheten, strømtilførselen 
og alt tilhørende datautstyr i en enkeltpunkt-jording.

iBOX seriell understasjonskontroller
 Alle strømkilder skal frakobles og sperres før det utføres service og komponenter fjernes. 

 Kortslutt alle primære strømtransformatorer før det utføres service. 

 Unngå å berøre strømtilførselsenheter på enheten fordi de inneholder farlig spenning.
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EPM6000 strømmåler
 En bryter skal være påsatt i sluttbrukerutstyret eller bygningsinstallasjonen. 

Bryteren skal være nær utstyret og lett å nå for operatøren. Bryteren skal være merket 
som utstyrets frakoblingsenhet.

 Ikke høypot/dielektrisk-test noen utgangs-, inngangs- eller kommunikasjonsterminaler.

 Ikke bruk måleren eller noen inngangs/utgangs-enhet som primærvern eller som 
energibegrensing. Måleren kan bare brukes som sekundært vern.

 Ikke bruk måleren til applikasjoner der målersvikt kan medføre skade eller dødsfall.

 Ved normal bruk av enheten strømmer farlig spenning gjennom mange deler av 
måleren. Alle primær- og sekundærkretser kan iblant produsere dødelig spenning og 
strøm. Unngå kontakt med noen strømførende flater.

HardFiber Process Bus System
 Skal ikke betjenes med mindre det brukes jordingsterminaler på Bricks and Cross 

tilkoblingspaneler, solid koblet til jord med en kopperledning nr. 12 AWG eller større.

SPM synkront motorvern og kontroll
 Ikke prøv å starte motoren uten at den eksterne motstandsanordningen er kablet. 

Det kan oppstå alvorlig skade på enheten hvis den eksterne motstandsanordningen 
ikke er riktig tilkoblet.

IDU integrert displayenhet
 Risiko for elektrisk støt og energifare: Frakobling av én strømtilførselsenhet frakobler 

bare én strømtilførselsmodul. Enheten isoleres fullstendig ved å frakoble alle 
strømtilførselsenheter.

 For å oppfylle sikkerhetskravene skal det installeres en bryter mellom SDIDU.

 For TM-ekstern strømtilførsel og SDIDUTM-strømtilførsel, skal bryteren frakoble begge 
polene på strømtilførselen.

 Statisk elektrisitet kan forårsake fysisk skade, i tillegg til skade på de elektroniske 
komponentene inne i enheten. Alle som er ansvarlig for installasjon eller vedlikehold 
av IDU må bruke en ESD håndleddstropp. ESD vernetiltak må overholdes når IDUen 
berøres. For å hindre skader skal all elektrostatisk spenning være avgitt fra både 
personale og verktøy før komponentene inne i enheten berøres.

BUS2000 samleskinnevern
 Samleskinnens differensialvern bruker bistabile releer for å omdirigere 

utkoblingssignalene i samsvar med topologien til en endret understasjon. Hvis det 
finnes flere kabinetter til releinstallasjonen, er det svært viktig å sørge for at bare én 
strømkilde (understasjonens batteri) brukes til vern av samleskinnen. Hvis det brukes 
to DC-kilder, skal dette angis i spesifikasjonene for kunne analysere alle mulige 
tilstander i understasjonen og for å sørge for at polene på batteriene aldri kommer 
i elektrisk kontakt. Hvis dette ikke gjøres kan det oppstå skade på skinnevernet, 
kablene i understasjonen eller det kan medføre skade på personalet. 
Produsenten påtar seg intet ansvar for noe krav av noe slag som oppstår fra feil 
bruk av systemet.
GE GRID SOLUTIONS - SPESIFIKK INFORMASJON OM PRODUKTSIKKERHET OG -FORSKRIFTER 17



KAPITTEL 2: SPESIELLE KRAV
MULTINET FE- seriell til Ethernet-omformer
 STRØMTERMINALER: De tre venstre terminalene er for inngangseffekt. Terminalene er 

merket „L” og „N” for vekselstrømledning og nøytral strøm.

 GND-terminalen må være tilkoblet jording for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot 
energispisser

  FORSIKTIG: Reguleringsstrøm levert til MultiNet må være tilkoblet matchende 
strømforsyningsområde. Hvis spenningen blir tilført til feil terminaler, kan skader 
oppstå!

 FORSIKTIG: Observasjon av eventuell fibersenderutgang kan forårsake skader 
på øynene!

 MILJØ 
- Omgivelsestemperaturer: Driftsområde: -20 °C til 70 °C 
- Høyde: 2000 m (maks.) 
- Isolasjonsklasse: 1 
- Forurensningsgrad: II 
- Overspenningskategori: II 
- Inntrengingsvern: IP10 front, IP40 topp, bunn, bak, venstre/høyre

EPM2200/EPM7000 multi-funksjon strømmåler

Vurderinger ved 
installasjon av målere

 Installasjon av EPM2200-måleren må kun utføres av kvalifisert personell som følger 
standard sikkerhetsregler under alle prosedyrer. Dette personalet skal ha passende 
opplæring og erfaring med høyspenningsenheter. Egnede vernehansker, vernebriller 
og verneklær anbefales.

 Ved normal bruk av EPM2200-måleren strømmer farlig spenning gjennom mange 
deler av måleren, inkludert: Terminaler og eventuelle tilkoblede strømtransformatorer 
og potensialtransformatorer, alle inngangs-/utgangsmoduler og deres kretser. 
Alle primær- og sekundærkretser kan iblant produsere dødelig spenning og strøm. 
Unngå kontakt med noen strømførende flater.

 Ikke bruk måleren eller noen inngangs-/utgangsenhet som pripmærvern eller som 
energibegrensing. Måleren kan bare brukes som sekundært vern. Ikke bruk måleren 
til applikasjoner der målersvikt kan medføre skade eller dødsfall. Ikke bruk måleren for 
eventuelle bruksområder hvor det kan være fare for brann.

 Alle målerterminaler skal være utilgjengelige etter installasjonen.

 Ikke bruk mer enn maksimum spenning som måleren eller tilknyttet enhet kan tåle. 
Se måler- og/eller enhetsetikettene og spesifikasjonene for alle enhetene før 
spenning tilføres. Ikke høypot/dielektrisk-test noen utgangs-, inngangs- eller 
kommunikasjonsterminaler.

 GE anbefaler bruk av kortslutningsblokker og sikringer til spenningsledninger 
og strømforsyning for å hindre farlige spenningstilstander eller skade på 
strømtransformatorer, hvis måleren må tas ut av drift. Jording av ST er valgfritt.

 FORSIKTIG: Hvis utstyret blir brukt på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, 
kan beskyttelsen av utstyret bli svekket.

Spenningssikringer  GE Multilin anbefaler bruk av sikringer på hver av kanalspenninger og på 
reguleringsstrømmen, selv om kablingsdiagrammene i instruksjonshåndboken 
ikke viser dem.

 Bruk en 1 Amp sikring på hver spenningstilførsel

 Bruk en 3 Amp treg sikring på strømforsyningen.
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KAPITTEL 2: SPESIELLE KRAV
Jordingskontakter  Målerens jordingsterminaler bør kobles direkte til installasjonens vernejording. 
Bruk AWG# 12/2,5 mm2 tråd for denne kontakten.

 FORSIKTIG: 
KOBLE FRA ENHET: Følgende del anses som utstyrets frakoblingsenhet: En bryter eller 
automatsikring skal være inkludert i sluttbrukerutstyret eller bygningsinstallasjonen. 
Bryteren skal være nær utstyret og lett å nå for operatøren, og bryteren skal være 
merket som utstyrets frakoblingsenhet.

Sertifisering  For å være sertifisert for forbruksmåling, må strømleverandører og vannverk bekrefte 
at ytelsen til strømforbruksmåleren vil oppfylle oppgitt nøyaktighet. For å bekrefte 
målerens ytelse og kalibrering, bruker strømleverandører feltteststandarder for å sikre 
at enhetens energimåling er korrekt. Ettersom EPM 2200 er en sporbar forbruksmåler, 
inneholder den en testpuls av anvendelig kvalitet som kan brukes til å gate en 
nøyaktighetsstandard. Dette er en vesentlig funksjon påkrevd for alle målere brukt for 
fakturering.

ML810- styrt kantbryter

Elektriske 
sikkerhetsregler

 Dette produktet skal kun installeres i områder med begrenset adgang (dedikerte 
utstyrsrom, strømskap eller tilsvarende).

 48 V DC-produkter skal installeres med en lett tilgjengelig frakoblingsenhet 
i bygningens installasjonsstrømkretsen til produktet.

 Dette produktet skal leveres med maksimum 10 A slikestrømsikring eller automatsikring 
i tilførselskretsen når den er tilkoblet en 48 V sentral likestrømkilde.

 Den eksterne strømtilførselen for likestrømenheter skal være en oppført, 
direkteinnstikkenhet, merket klasse 2, eller oppført ITE-strømforsyning, merket LP, 
som har egnet klassifisert utgangsspenning (dvs. 24 V likestrøm eller 48 V likestrøm) 
og egnet klassifisert utgangsstrøm.

 Produktet inneholder ikke sikringer brukeren kan skifte. Eventuelle interne sikringer 
kan KUN skiftes av GE Grid Solutions.

Installasjonskrav  FORSIKTIG: Før installasjon av utstyr, er det nødvendig å ta følgende forholdsregler:

 Hvis utstyret er montert i en innelukket montasje eller montasje med flere stativer, 
må statisk langsiktig miljøtemperatur rundt utstyret være mindre enn eller lik 60 °C.

 Hvis utstyret er montert i en innelukket montasje eller montasje med flere stativer, 
må tilstrekkelig luftstrøm opprettholdes for korrekt og sikker drift.

 Hvis utstyret er montert i en innelukket montasje eller montasje med flere stativer, 
må ikke plassering av utstyret overbelaste eller ujevnt belaste stativsystemet.

 Hvis utstyret er montert i en innelukket enhet eller i en enhet med flere stativer, 
må utstyrets strømkrav kontrolleres for å hindre overbelastning av bygningens 
elektriske kretser.

 Hvis utstyret er montert i en innelukket montasje eller montasje med flere stativ, 
bekrefter du at utstyret har en pålitelig og ikke kompromittert jordingsbane.
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KAPITTEL 2: SPESIELLE KRAV
DGCM (Padmount)

Generelle 
sikkerhetsregler

 FORSIKTIG:

 Les dette instruksjonsarket og produkthåndboken grundig og omhyggelig før 
programmering, drift eller vedlikehold av DGCM felt-RTU. Gjør deg kjent med 
„SIKKERHETSINFORMASJON” på denne siden.

 Utstyret som dekkes av denne publikasjonen må bli installert, betjent og vedlikeholdt 
av kvalifisert personell som har erfaring med installasjon, betjening og vedlikehold av 
høyt utstyr for elektrisk strømfordeling sammen med tilhørende farer.

 Brukeren skal være ansvarlig for å sørge for integriteten til eventuelle beskyttende 
lederkontakter før han utfører andre handlinger.

 Det er brukerens ansvar å kontrollere utstyrskapasiteten og driftsinstruksjoner/
installasjonsinstruksjoner før kommisjonering, service.

 Før service/kommisjonering må du forsikre deg om at jordingslederen er tilkoblet 
jording før arbeid utføres

 Bruk et løftesystem med sidespor/kurv for å redusere fallfaren, i motsetning til andre 
metoder ved installasjon eller service.

 Ikke koble fra strømkontakter på DGCM mens systemet er strømførende.

 Antennen som medfølger må ikke byttes med en annen type. Festing av en annen 
antenne vil ugyldiggjøre FCC- og IC-godjennelsen og FCC /IC ID kan ikke lengre tas 
i betraktning.

 ADVARSEL: Installatører må følge regionale krav og/eller selskapets retningslinjer 
angående trygge arbeidsprosedyrer. Bruk av egnet og tilstrekkelig personlig 
verneutstyr er obligatorisk. Ved montering av denne enheten på en stang eller på 
høyder over 1,8 meter (6 fot), må tilstrekkelig løfteutstyr brukes for å redusere fallfaren.

P30 (Phasor-datakonsentrator)

Generelle 
sikkerhetsregler

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og personskade.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, 
elektrisk bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til personskade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som skal jordes, skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane for 
sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens nettjordingssystem 
for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.
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KAPITTEL 2: SPESIELLE KRAV
 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Lexan terminalblokkdeksel på strøminngangskort: Må skiftes etter elektrisk tilkobling, 
for å redusere sannsynligheten for elektrisk støt.

 Feltpressede terminalansater brukt på P30 må være av typen som er isolert. Uisolerte 
terminalansatser vil utgjøre en potensiell fare for støt for sluttbrukeren.

 ADVARSEL: Avhengig av chassis, kan åpne utstyrsinnkapslinger og chassis eksponere 
farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt på installatøren. Forsikre deg om 
at nettstrømmen til utstyret blir frakoblet før det utføres service på chassis og 
komponentene. 
FIBER-/LASERMERKNAD 
For fiberoptiske enheter / laserenheter må du bemerke deg følgende advarsler 
og merknader:

 FORSIKTIG: Produkter som inneholder Klasse 1 optiske enheter / laserenheter 
i samsvar med: 
- IEC60825-1 
Usynlig laserstråling kan bli utstrålt fra frakoblede fibre eller optiske enheter / 
laserenheter. Ikke stirr inn i strålene eller betrakt direkte med optiske instrumenter, 
ettersom dette permanent kan skade øynene.

 FORSIKTIG: Det er viktig å koble fra eller fjerne alle kabler før fjerning eller installasjon 
av et kort som inneholder en optisk transceiver / lasertransceiver. 
Ikke la en optisk transceiver / lasertransceiver stå udekket, unntatt ved innsetting eller 
fjerning av en kabel. Sikkerhet-/støvplugger holder porten ren og forhindrer utilsiktet 
eksponering mot laserlys.

DGC C/V/M – kondensatorbankkontroller/
spenningsstabiliseringskontroller/felt-RTU

Generelle 
sikkerhetsregler

 Les dette instruksjonsarket og produkthåndboken grundig og omhyggelig før 
programmering, drift eller vedlikehold av DGC-kontroller. Gjør deg kjent med 
„SIKKERHETSINFORMASJON” på denne siden.

 Utstyret som dekkes av denne publikasjonen må bli installert, betjent og vedlikehold 
av kvalifisert personell som har erfaring med installasjon, betjening og vedlikehold 
av høyt utstyr for elektrisk strømfordeling sammen tilhørende farer.

 Brukeren skal være ansvarlig for å sørge for integriteten til eventuelle beskyttende 
lederkontakter før han utfører andre handlinger.

 Det er brukerens ansvar å kontrollere utstyrskapasiteten og driftsinstruksjoner/
installasjonsinstruksjoner før kommisjonering, service.

 Før service/kommisjonering må du forsikre deg om at vernejording er tilkoblet jording 
før arbeid utføres

 Dette produktet krever en ekstern frakoblingsenhet for å isolere 
nettspenningsforsyningen.

 Sørg for at vernejordterminalen (PE) er utstyrt med en anbefalt trådstørrelse på 
14 awg minimum. (PE) terminalansats må festes med en #8 bolt med et påkrevd 
dreiemoment på 2-2,5 Nm (18-20 in/lb).

 Før arbeid startes på strømtransformatorer, skal disse kortsluttes.

 Dette produktet er nominert til Klasse A emisjonsnivåer og skal utelukkende brukes 
i energi- eller understasjonsmiljøer. Må ikke brukes i nærheten av elektroniske enheter 
nominert for Klasse B-nivåer.
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KAPITTEL 2: SPESIELLE KRAV
 Integrering av utestet radio inn i OEM-modulen kan føre til svekkelse av den 
funksjonelle ytelsen på grunn av ukjente RF-immunitetseffekter. Som et minimum må 
radioen være i samsvar med R&TTE-direktivet og FCC og Industry Canada registrert 
i henhold til lokale RF-forskrifter for Europa og Nord-Amerika. Radioens maksimum 
primære merkedata kan ikke overstige 13,8 VDC 12W kontinuerlig drift og @2A maks 
sendestrøm.

 Antennen som medfølger må ikke byttes med en annen type. Festing av en annen 
antenne vil ugyldiggjøre FCC- og IC-godjennelsen og FCC /IC ID kan ikke lengre tas 
i betraktning.

 Hvis utstyrt med en radio merket for Nord-Amerika 
-For MDS iNETII-radio som inneholder sender med FCC ID: E5MDS-INETII/CAN 
3738A-INETII 
-For MDS TransNet-radio som inneholder sender med FCC ID: E5MDS-EL805/IC: 
3738A 12122 
-For MDS SD4-radio som inneholder sender med FCC ID: E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 FORSIKTIG: 
-Forsikre deg om at dette produktet er utstyrt med en ekstern frakobling som er 
beskyttet av tilstrekkelig fordelingskretsvern. 
-Før strømføring må du forsikre deg om at PE-ansatsen er tilkoblet jording i henhold til 
generelle sikkerhetsregler i denne håndboken. 
-Skift eventuelle sikringer med korrekt merkedata og type i henhold til 
diagramterminalen eller som spesifisert i produkthåndboken. Forsiktig: Før du skifter 
sikringer, må du sørge for at den eksterne frakoblingsbryteren er trygt frakoblet.

 FARE: 
Bruk hylsede bananstikker, se følgende „bananaplugger”-figur, ved spenningsforsyning 
for å drive DGC-kontrolleren via de eksterne strømterminalene (frontpanel).

Sikringer (brukt på DGC-kontroller
 Sikringer brukt:

 Intern spenningskilde: SIKRING 3A/250V 0,6 X 2,5-0,6 cm (1/4" X 1-1/4") 
CARTRIDGEGE D/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN D/N: AGC-3

 Ekstern spenningskilde: SIKRING 3A/250V 0,6 X 2,5-0,6 cm (1/4" X 1-1/4") 
CARTRIDGE GE D/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN D/N: AGC-3

 Brytermekanisme: HURTIGVIRKENDE SIKRING 6,3 MM X 32,0 MM 250V 6A GE D/N: 
0901-0086, COPPER BUSHMANN D/N: AGC-6-R
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350/345/339- matekrets/transformator/motorvernsystem

Generelle 
sikkerhetsregler (350)

  FORSIKTIG:

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene 
gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og skader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, 
elektrisk bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane for 
sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Før du arbeider på strømtransformatorer, må de være kortsluttet.

 FORSIKTIG: For å unngå muligheten for personskade på grunn av brannfare, må det 
påses at enheten er montert på et trygt sted og/eller inne i en egnet innkapsling.

Identifikasjon 
av terminal

 Ved installasjon av to ansatser på en terminal, skal begge ansatsene være „rett side 
opp” vist i følgende figur. Dette er for å sikre at nærliggende nedre terminalblokk ikke 
forstyrrer ansatsene.

 FORSIKTIG: Før du arbeider på strømtransformatorer, MÅ de være kortsluttet.

 FORSIKTIG: Bekreft at releets nominelle inngangsstrøm på 1A eller 5A samsvarer med 
sekundære merkedata på tilkoblede strømtransformatorer. Strømtransformatorer 
som ikke samsvarer kan føre til skader på utstyret eller utilstrekkelig beskyttelse.
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Reguleringsstrøm  FORSIKTIG: Reguleringsstrøm levert til MultiNet må være tilkoblet samsvarende 
strømforsyningsområde. Hvis den tilførte spenningen ikke samsvarer, kan det oppstå 
skader på enheten. Alle jordinger MÅ være tilknyttet for trygg, normal drift uavhengig 
av reguleringsstrømmens tilførselstype. 
Etiketten på releet spesifiserer ordrekoden eller modellnummeret. Den installerte 
strømforsyningens driftsområde vil være et av de følgende: 
LO: 24 til 48 V DC (merkeområde: 20 til 60 V DC) 
HI: 125 til 250 V DC/ 120 til 240 V AC (merkeområde: 84 til 250 V DC/60 til 300 V AC)

 FORSIKTIG: Jordingsterminalene på relekapselen skal kobles direkte til jordingsskinnen 
med kortest mulig bane. Det skal brukes en fortinnet kopperkabel som er tvinnet, 
skjermet og jordet. Som et minimum skal det brukes 96 strenger nummer 34 AWG. 
Belden katalognummer 8660 er egnet.

 FORSIKTIG: Isoler strømmen før det utføres service.

 FORSIKTIG: Sørg for korrekt polaritet på kontaktinngangstilkoblinger og koble ikke til 
kontaktinngangskretser til jording, ellers kan relémaskinvaren bli skadet.

 FORSIKTIG: For å sørge for at alle enhetene i en kjedekobling er på det samme 
potensialet, er det viktig at de felles terminalene på hver RS485-port er bundet 
sammen og jordet kun én gang, på master eller slave. Hvis dette ikke gjøres, kan det 
føre til intermitterende eller mislykket kommunikasjon.

EPM 9900 — elektronisk måler

Generelle 
sikkerhetsregler

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis 
det fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen 
som utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og personskader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, elektrisk 
bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane 
for sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Før du arbeider på strømtransformatorer, må de være kortsluttet.

 For å være sertifisert for forbruksmåling, må strømleverandører og vannverk bekrefte 
at strømforbruksmåleren blir utført med oppgitt nøyaktighet. For å bekrefte målerens 
ytelse og kalibrering, bruker strømleverandører feltteststandarder for å sikre at 
enhetens energimåling er korrekt.
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Sikkerhetsvurderinger 
ved installasjon 

av målere

 Installasjon av EPM9900 måler må kun utføres av kvalifisert personell som 
følger standard sikkerhetsregler under alle prosedyrer. Dette personalet skal ha 
passende opplæring og erfaring med høyspenningsenheter. Egnede vernehansker, 
vernebriller og verneklær anbefales.

 Under normal drift av EPM 9900-måleren, strømmer farlige spenninger gjennom mange 
deler av måleren, inkludert: Terminaler og eventuelle tilkoblede strømtransformatorer 
og potensialtransformatorer, alle innganger/utganger og deres kretser. Alle primær- og 
sekundærkretser kan iblant produsere dødelig spenning og strøm. Unngå kontakt med 
noen strømførende flater.

 Ikke bruk måleren som primærvern eller som energibegrensing. Måleren kan bare 
brukes som sekundært vern.

 Ikke bruk måleren til applikasjoner der målersvikt kan medføre skade eller dødsfall.

 Ikke bruk måleren for eventuelle bruksområder hvor det kan være fare for brann.

 Alle målerterminaler skal være utilgjengelige etter installasjonen.

 Ikke bruk mer enn maksimum spenning som måleren eller tilknyttet enhet kan tåle. 
Se måler- og/eller enhetsetikettene og spesifikasjonene for alle enhetene før spenning 
tilføres.

 For å forhindre farlige spenningsforhold, er bruk av fordelingskretsvern på sikringer 
for spenningsledninger og strømforsyning påkrevd. For å forhindre skade på 
strømtransformatoren og potensielle personskader, er kortslutningsblokker for 
ST-kretser påkrevd hvis måleren må tas ut av drift.

 Størrelsen på fordelingskretsvernet skal være 15 Amps.

 For vedvarende laster på mer enn 10 Amps, skal ST-trådene kables direkte gjennom 
ST-åpningen (gjennomgangskablingsmetode - se Gjennomgang av ST-ledninger 
(Ingen måleravslutning), med bruk av 10 AWG tråd.

 ADVARSEL: 
IKKE la den sekundære på ST åpnes når den primære strømmen flyter. 
Dette kan forårsake høy spenning på åpen sekundær strømtransformator som kan 
være potensielt dødelig og destruktivt for utstyret.

D.20 RIO 

Sikkerhetsregler  Følg alle sikkerhetsregler og instruksjoner i D.20-håndboken.

 Kun kvalifisert personell skal arbeide på D.20 DNA. Vedllikeholdspersonell skal være 
kjent med teknologien og farene forbundet med elektrisk utstyr.

 Arbeid aldri alene.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester eller vedlikehold på dette utstyret, skal alle 
farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder isoleres eller frakobles. Anta at alle 
kretsene er strømførende til de har blitt fullstendig strømløse, testet og merket. 
Vær spesielt oppmerksom på strømsystemets utforming. Vurder alle strømkildene, 
inkludert muligheten for tilbakemating.

 Slå av alt strømforsynende utstyr hvor D.20 DNA skal bli installert før installasjon og 
kabling av D.20 DNA.

 Betjen kun fra strømkilden spesifisert på den installert strømforsyningsmodulen.

 Vær oppmerksom på potensielle farer og bruk personlig verneutstyr.

 Vellykket betjening av dette utstyret avhenger av korrekt håndtering, installasjon 
og betjening. Ved å forsømme grunnleggende installasjonskrav, kan det føre til 
personskader i tillegg til skader på elektrisk utstyr eller annen eiendom.

 Alle vekselspenningsterminaler er beskyttet mot utilsiktet kontakt av en mekanisk 
sikkerhetsskjerming.
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 Alle elektroniske komponenter i D.20 DNA er mottakelige for skader fra elektrostatisk 
utlading. For å forhindre skader ved håndtering av dette produktet, må du bruke 
godkjente statiske kontrollprosedyrer.

 Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall. For å forhindre eksponering 
mot farlige spenninger, skal alle strømkilder frakobles og sperres før det utføres 
service og komponenter fjernes.

 Hvis D.20 DNA blir brukt på en måte som ikke er spesifisert i denne håndboken, kan 
beskyttelsen av utstyret bli svekket.

 Endringer eller modifikasjoner gjort på enheten som ikke er autorisert av GE Grid 
Solutions kan ugyldiggjøre garantien.

 FORSIKTIG, VARM OVERFLATE: Når enheten betjenes over 68 °C omgivelsestemperatur, 
er forholdsregler for trygg håndtering anbefalt for å forhindre brannsår.

 FORSIKTIG: Gjennomgå dokumentasjonen fra produsenten som medfølger 
strømforsyningsenheten før installasjon. Sørg for at du er i samsvar med alle 
sikkerhetsinstruksjonene som er oppgitt.

 FORSIKTIG: Hjelpeterminaler og/eller strøm gjennom D.20-porten skal ikke bli lastet av 
periferiutstyr til å overstige165 W.

B95P — bussvernsystem

Generelle 
sikkerhetsregler

 FORSIKTIG:

 Bruk av vernesko på Omega-nivå, vernehansker, vernebriller og verneklær anbefales 
ved installasjon, vedlikehold og service.

 Hvis instruksjonene i instruksjonshåndboken ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig 
skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, må du gjennomgå alle fare- og forsiktighetsindikatorene.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og/eller personskader.

 Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generelle testingsmetoder og 
elektrisk bevissthet. Sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle strømførende kretser og elektrisitetskilder isoleres eller 
frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som kan jordes, skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane for 
sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal må være jordet til enhver tid under drift og service på enheten.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 LED-sendere er klassifisert som IEC 60825-1 Accessible Emission Limit (effektgrensen) 
(AEL) Klasse 1M. Klasse 1M-enheter anses å være trygge for det blotte øyet. Ikke se 
direkte med optiske instrumenter.
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 Før du arbeider på strømtransformatorer, kortslutter du dem.

 Laserklasse: Klasse 1. Se figuren under. 

Klasse 1-enheter anses å være trygge for det blotte øyet. Ikke se direkte med optiske 
instrumenter.

 ADVARSEL: Sørg for at enheten ikke er strømførende når du kobler til kabler til den, 
ellers kan skader eller dødsfall oppstå.

EPM6000, 6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –multi-funksjon 
strømmåler

Generelle 
sikkerhetsregler

 FORSIKTIG:

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og skader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, elektrisk 
bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane 
for sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Før du arbeider på strømtransformatorer, må de være kortsluttet.

 For å være sertifisert for forbruksmåling, må strømleverandører og vannverk bekrefte 
at strømforbruksmåleren blir utført med oppgitt nøyaktighet. For å bekrefte målerens 
ytelse og kalibrering, bruker strømleverandører feltteststandarder for å sikre at 
enhetens energimåling er korrekt.
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Vurderinger ved 
installasjon av målere

 ADVARSEL: POTENSIELL ELEKTRISK EKSPONERING - EPM7000/T må bli installert i en 
elektrisk kapsling hvor tilgang til strømførende elektrisk kabling er begrenset til kun 
autorisert servicepersonell.

 Installasjon av EPM7000-måleren må kun utføres av kvalifisert personell som 
følger standard sikkerhetsregler under alle prosedyrer. Dette personalet skal ha 
passende opplæring og erfaring med høyspenningsenheter. Egnede vernehansker, 
vernebriller og verneklær anbefales.

 Under normal drift av EPM7000-måleren, er farlige spenninger tilstede i mange deler 
av måleren, inkludert: Terminaler, strømtransformatorer, potensialtransformatorer, 
inngangs-/utgangsmoduler. Alle primær- og sekundærkretser kan iblant produsere 
dødelig spenning og strøm. Unngå kontakt med noen strømførende flater.

 Ikke bruk måleren eller noen inngangs-/utgangsenhet som primærvern eller som 
energibegrensing. Måleren kan bare brukes som sekundært vern.

 Ikke bruk måleren til applikasjoner der målersvikt kan medføre skade eller dødsfall. 
Ikke bruk måleren for eventuelle bruksområder hvor det kan være fare for brann.

 Alle målerterminaler skal være utilgjengelige etter installasjonen.

 Ikke bruk mer enn maksimum spenning som måleren eller tilknyttet enhet kan tåle. 
Se måler- og/eller enhetsetikettene og spesifikasjonene for alle enhetene før 
spenning tilføres. Ikke høypot/dielektrisk-test noen utgangs-, inngangs- eller 
kommunikasjonsterminaler.

 GE Grid Solutions anbefaler bruk av kortslutningsblokker og sikringer til 
spenningsledninger og strømforsyning for å hindre farlige spenningstilstander eller 
skade på strømtransformatorer, hvis måleren må tas ut av drift. Jording av ST er 
valgfritt.

 FORSIKTIG: Hvis utstyret blir brukt på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, 
kan beskyttelsen av utstyret bli svekket.

 MERKNAD: Ingen påkrevd forebyggende vedlikehold eller inspeksjon er nødvendig av 
sikkerhetsgrunner. Fabrikken skal imidlertid utføre eventuell reparasjon eller vedlikehold.

 FORSIKTIG: KOBLE FRA ENHET: en bryter eller automatsikring skal være inkludert 
i sluttbrukerutstyret eller bygningsinstallasjonen. Bryteren skal være nær utstyret og 
lett å nå for operatøren. Bryteren skal være merket som utstyrets frakoblingsenhet.

EPM6100 multi-funksjon strømmålingssystem

Generelle 
sikkerhetsregler

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene 
gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og personskader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, elektrisk 
bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.
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 Alt anbefalt utstyr som skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane 
for sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Før du arbeider på strømtransformatorer, må de være kortsluttet.

Vurderinger ved installasjon av målere
 Installasjon av EPM6100 måler må kun utføres av kvalifisert personell som følger 

standard sikkerhetsregler under alle prosedyrer. Dette personalet skal ha passende 
opplæring og erfaring med høyspenningsenheter.

 Egnede vernehansker, vernebriller og verneklær anbefales.

 Under normal drift av EPM6100-måleren, flyter farlige spenninger i mange deler 
av måleren, inkludert: Terminaler og eventuelle tilkoblede strømtransformatorer 
og potensialtransformatorer, alle inngangs-/utgangsmoduler og deres kretser. 
Alle primær- og sekundærkretser kan iblant produsere dødelig spenning og strøm. 
Unngå kontakt med noen strømførende flater.

 Ikke bruk måleren eller noen inngangs/utgangs-enhet som pripmærvern eller som 
energibegrensing. Måleren kan bare brukes som sekundært vern. Ikke bruk måleren 
til applikasjoner der målersvikt kan medføre skade eller dødsfall.

 Ikke bruk måleren for eventuelle bruksområder hvor det kan være fare for brann.

 Alle målerterminaler skal være utilgjengelige etter installasjonen.

 Ikke bruk mer enn maksimum spenning som måleren eller tilknyttet enhet kan tåle. 
Se måler- og/eller enhetsetikettene og spesifikasjonene for alle enhetene før 
spenning tilføres. Ikke høypot/dielektrisk-test noen utgangs-, inngangs- eller 
kommunikasjonsterminaler.

 GE anbefaler bruk av kortslutningsblokker og sikringer til spenningsledninger 
og strømforsyning for å hindre farlige spenningstilstander eller skade på 
strømtransformatorer, hvis måleren må tas ut av drift. Jording av ST er valgfritt.

 ADVARSEL: 
- HVIS UTSTYRET BLIR BRUKT PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER SPESIFISERT AV PRODUSENTEN, 
KAN BESKYTTELSEN AV UTSTYRET BLI SVEKKET. 
- INGEN PÅKREVD FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD ELLER INSEKSJON ER NØDVENDIG 
AV SIKKERHETSGRUNNER. FABRIKKEN SKAL IMIDLERTID UTFØRE EVENTUELL 
REPARASJON ELLER VEDLIKEHOLD.

 ADVARSEL: 
KOBLE FRA ENHET: Følgende del anses som utstyrets frakoblingsenhet. EN BRYTER 
ELLER AUTOMATSIKRING SKAL VÆRE INKLUDERT I SLUTTBRUKERUTSTYRET ELLER 
BYGNINGSINSTALLASJONEN. BRYTEREN SKAL VÆRE NÆR UTSTYRET OG LETT Å NÅ FOR 
OPERATØREN. BRYTEREN SKAL VÆRE MERKET SOM UTSTYRETS FRAKOBLINGSENHET.
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DGCS/R koblingskontroller/gjeninnkobler

Generelle 
sikkerhetsregler

 FORSIKTIG:

 Les dette instruksjonsarket og produkthåndboken grundig og omhyggelig før 
programmering, drift eller vedlikehold av DGC kontroller. Gjør deg kjent med 
„SIKKERHETSINFORMASJON” på denne siden.

 Utstyret som dekkes av denne publikasjonen må bli installert, betjent og vedlikehold 
av kvalifisert personell som har erfaring med installasjon, betjening og vedlikehold av 
høyt utstyr for elektrisk strømfordeling sammen tilhørende farer.

 Brukeren skal være ansvarlig for å sørge for integriteten til eventuelle beskyttende 
lederkontakter før han utfører andre handlinger.

 Det er brukerens ansvar å kontrollere utstyrskapasiteten og driftsinstruksjoner/
installasjonsinstruksjoner før kommisjonering, service.

 Før service/kommisjonering må du forsikre deg om at vernejording er tilkoblet jording 
før arbeid utføres

 Dette produktet krever en ekstern fraoblingsenhet for å isolere 
nettspenningsforsyningen.

 Sørg for at vernejordterminalen (PE) er utstyrt med en anbefalt trådstørrelse på 
14 awg minimum. (PE) terminalansats må festes med en #8 bolt med et påkrevd 
dreiemoment på 2-2,2 Nm (18-20 in/lb).

 Før arbeid startes på strømtransformatorer, skal disse kortsluttes.

 Sørg for å kontakte den eksterne brukeren før du nærmer deg DGCR for å utføre 
lokalt arbeid.

 Bruk et liftsystem med sidespor/kurv for å redusere fallfaren, i motsetning til andre 
metoder ved installasjon eller service.

 Ikke koble fra strømkontakter på DGCR mens systemet er strømførende.

 Sørg for at DGCS/DGCR ytre kabinett er låst igjen etter at den lokale servicen er fullført

 Dette produktet er nominert til Klasse A emisjonsnivåer og skal utelukkende brukes 
i energi- eller understasjonsmiljøer. Må ikke brukes i nærheten av elektroniske enheter 
nominert for Klasse B-nivåer.

 Integrering av utestet radio inn i OEM-modulen kan føre til svekkelse av den funksjonelle 
ytelsen på grunn av ukjente RF immunitetseffekter. Som et minimum må radioen være 
i samsvar med R&TTE-direktivet og FCC og Industry Canada registrert i henhold til lokale 
RF-forskrifter for Europa og Nord-Amerika. Radioens maksimum primære merkedata 
kan ikke overstige 13,8 VDC 12W kontinuerlig drift og @2A maks sendestrøm.

 Antennen som medfølger må ikke byttes med en annen type. Festing av en annen 
antenne vil ugyldiggjøre FCC- og IC-godjennelsen og FCC /IC ID kan ikke lengre tas 
i betraktning.

 Hvis utstyrt med en radio merket for Nord-Amerika 
-For MDS iNETII radio som inneholder sender med FCC ID: 
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
-For MDS TransNet radio som inneholder sender med FCC ID: 
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
-For MDS SD4 radio som inneholder sender med FCC ID: 
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 FORSIKTIG: 
BATTERI: Det interne batteriet kan kun skiftes av samme modelltype. Andre batterier 
kan kanskje ikke gi den nødvendige sikkerheten eller ytelsen.
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Sikringer brukt  Intern spenningskilde: 
-SIKRING 3A/250V 0,6 X 2,5-0,6 cm (1/4" X 1-1/4") CARTRIDGEGE D/N: 0901-0015, 
COPPER BUSHMANN 
D/N: AGC-3

 Brytermekanisme 
HURTIGVIRKENDE SIKRING 6,3 MM X 32,0 MM 250V 6AGE D/N: 0901-0086, 
COPPER BUSHMANN D/N: AGC-6-R

Batteri  Batteri: 
- Produsent: Odyssey 
- Produsentens D/N: PC310 
- Beskrivelse: BATTERI TØRRELEMENT 101 X 86 X 138 MM 12V 8AH HØY_TEMP 
M4_KONTAKT

 Batterireserve: 
- Spenning: 24 VDC (to 12 V batterier) 
- Kapasitet: 8 timer 
- Lader: Kontinuerlig tilkoblet en smart ladeenhet 
- Alarmer: LED- og alarmmeldinger 
- Batteritest: Programmerbar gjennom systemets oppsettsmeny

 FORSIKTIG: Bytt batteriet med samme modell og type. Når du bytter, må du sørge 
for at metalldekslet blir gjenbrukt for å utnytte batteriene. Sørg for at 
batteriterminaldekslene av gummi blir gjenbrukt for å forhindre utilsiktede 
kortslutninger.

ML3000, 3100, 3001, 3101 – Ethernet-bryter-serie

Elektriske 
sikkerhetsregler

 Dette produktet skal kun installeres i områder med begrenset adgang (dedikerte 
utstyrsrom, strømskap eller tilsvarende).

 48 V DC-produkter skal installeres med en lett tilgjengelig frakoblingsenhet 
i bygningens installasjonsstrømkretsen til produktet.

 Dette produktet skal leveres med maksimum 10 A DC-sikring eller automatsikring 
i tilførselskretsen når den er tilkoblet en 48 V sentral likestrømkilde.

 Den eksterne strømtilførselen for DC-enheter skal være en oppført, 
direkteinnstikkenhet, merket klasse 2, eller oppført ITE-strømforsyning, merket LP, som 
har egnet klassifisert utgangsspenning (d.v.s. 48 V DC) og egnet klassifisert 
utgangsstrøm.

 Produktet inneholder ikke sikringer brukeren kan skifte. Eventuelle interne sikringer 
kan KUN skiftes av GE Grid Solutions.

 Modeller med strømkilde må tilføres en DC-kilde til utstyret som er derivert fra en 
sekundær krets som er isolert fra AC-nettet med dobbel eller forsterket isolasjon 
(f.eks.: UL-sertifisert ITE strømforsyning som gir dobbelt eller forsterket isolasjon).

Generelle 
sikkerhetsregler

 FORSIKTIG:

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis 
det fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen 
som utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og skader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.
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 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, elektrisk 
bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane 
for sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens nettjordingssystem 
for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Dette produktet inneholder lasere av Klasse I.

 Chassisets strømforsyningskapasitet må være bekreftet for egnethet før innsetting 
av uttakbare strømforsyningsmoduler.

UL/CE-krav for 
DC-produkter

 Minimum 18 AWG kabel for tilkobling til en sentralisert DC strømkilde.

 Minimum 14 AWG kabel for tilkobling til en jordingskabling.

 Brukes kun med oppgitt 10 A automatsikring levert i bygningsinstallasjonen, og en 
20 A (maksimum) fordelingsvern for enheter nominert til 90 til 265 V.

 „Complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR sub-chapter J” eller 
tilsvarende.

 Festedreiemoment på ansatser på terminalblokken: 1 Nm (9 in/lb) maksimum.

 For AC- og HI-drevne enheter, brukes de kun med listeført 20 A automatisikring 
i bygningsinstallasjonen. Automatsikringen skal leveres med sluttsystemet eller 
bygningen som frakoblingsenhet.

 Koble fra alle strømkilder før du utfører service. Ta spesielle forholdsregler hvis du 
utfører service på en strømforsyningsenhet med dobbel strøm.

 Kun CE-merkede eksterne strømforsyninger kan brukes på likestrømenheter.

 Sentralisert likestrømkilde-kabelfeste, bruk minst fire kabelklemmer til å sikre feste 
kabelen til stativet minst 10 cm (4 tommer) fra hverandre, men med den første 
plassert innen 15 cm (6 tommer) fra terminalblokken.
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Dielektrisk styrke 
(høy-pot) testing

 FORSIKTIG:

 Kortslutningsforbindelsen mellom sikkerhetsjord må fjernes før det utføres 
en dielektrisk styrketest, som vist under, for å verne den transiente 
undertrykkingskretsen i strømtilførselen.

EPM 4600 multi-mater strøm- og energimålingsløsning

Generelle 
sikkerhetsregler

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene 
gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen som 
utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og skader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, 
elektrisk bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane 
for sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av 
enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens nettjordingssystem 
for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Før du arbeider på strømtransformatorer, må de være kortsluttet.

 For å være sertifisert for forbruksmåling, må strømleverandører og vannverk bekrefte 
at strømforbruksmåleren blir utført med oppgitt nøyaktighet. For å bekrefte målerens 
ytelse og kalibrering, bruker strømleverandører feltteststandarder for å sikre at 
enhetens energimåling er korrekt.
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Vurderinger ved 
installasjon av EPM 

4600 målesystem

 FORSIKTIG: Installasjon av EPM 4600 målesystem må kun utføres av kvalifisert personell 
som følger standard sikkerhetsregler under alle prosedyrer. Dette personalet skal ha 
passende opplæring og erfaring med høyspenningsenheter. Egnede vernehansker, 
vernebriller og verneklær anbefales.  
Under normal drift av EPM 4600-enheten, flyter farlige spenninger gjennom mange 
deler av enheten, inkludert: terminaler og eventuelle tilkoblede strømtransformatorer 
og potensialtransformatorer, alle inngangs-/utgangsmoduler og deres kretser. 
Alle primær- og sekundærkretser kan iblant produsere dødelig spenning og strøm. 
Unngå kontakt med noen strømførende flater.

 ADVARSEL: Ikke bruk EPM 4600 enhetsmålingssystem eller noen inngangs-/
utgangsenhet som primærvern eller som energibegrensing. EPM 4600 målesystem 
kan bare brukes som sekundært vern.

 ADVARSEL: Ikke bruk EPM 4600 til applikasjoner der feil på EPM 4600 kan medføre 
personskade eller dødsfall.

 ADVARSEL: Ikke bruk EPM 4600 for eventuelle bruksområder hvor det kan være fare 
for brann. 
Alle EPM 4600 enhetsterminaler bør være utilgjengelige etter installasjon.

 ADVARSEL: Ikke bruk mer enn maksimum spenning som EPM 4600 eller tilkoblet enhet 
kan tåle. Se EPM 4600-enheten og/eller enhetsetikettene og spesifikasjonene for alle 
enhetene før spenning tilføres. Ikke høypot/dielektrisk-test noen utgangs-, inngangs- 
eller kommunikasjonsterminaler.

 ADVARSEL: GE Grid Solutions anbefaler bruk av sikringer for spenningsledninger 
og strømforsyning, og kortslutningsblokker for å forhindre farlige spenningstilstander 
eller skade på strømtransformator, hvis EPM 4600-enheten må tas ut av drift. En side 
av strømtransformatoren må være jordet.

 MERK:: De gjeldende inngangene skal kun tilkobles til eksterne strømtransformatorer 
levert av installatøren. Strømtransformatorene skal være godkjent eller sertifisert og 
fastlagt for strømmen i måleren som brukes.

 FARE: HVIS UTSTYRET BLIR BRUKT PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER SPESIFISERT 
AV PRODUSENTEN, KAN BESKYTTELSEN AV UTSTYRET BLI SVEKKET. 
INGEN PÅKREVD FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD ELLER INSPEKSJON ER NØDVENDIG 
AV SIKKERHETSGRUNNER. FABRIKKEN SKAL IMIDLERTID UTFØRE EVENTUELL 
REPARASJON ELLER VEDLIKEHOLD.

 FARE: 
KOBLE FRA ENHET: Følgende del anses som utstyrets frakoblingsenhet. EN BRYTER 
SKAL VÆRE PÅSATT I SLUTTBRUKERUTSTYRET ELLER BYGNINGSINSTALLASJONEN. 
BRYTEREN SKAL VÆRE NÆR UTSTYRET OG LETT Å NÅ FOR OPERATØREN. 
BRYTEREN SKAL VÆRE MERKET SOM UTSTYRETS FRAKOBLINGSENHET.

Jordingskontakter  EPM 4600-enhetens jordingsterminaler bør kobles direkte til installasjonens 
vernejording. Bruk AWG# 12/2,5 mm2 tråd for denne kontakten.

 IKKE la den sekundære på ST åpnes når den primære strømmen flyter. Dette kan 
forårsake høy spenning, som vil overopphete ST. Hvis strømtransformatoren ikke er 
tilkoblet, sørger du for en kortslutningsblokk på den sekundære på 
strømtransformatoren. 
GE Grid Solutions anbefaler på sterkeste at du bruker kortslutningsblokker til å tillate 
fjerning av EPM 4600-enheten fra en strømførende krets, hvis nødvendig (se „Ta EPM 
4600-enheten ut av drift/reinstallere EPM 4600-enheten” på side 4-39 for instruksjoner). 
GE Grid Solutions anbefaler bruk av trefaset kortslutningsblokk for hver trefaset last. 
Du trenger 8 kortslutningsblokker og 8 trefasede kretser.
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 FORSIKTIG: Med kortslutningsblokker kan du kortslutte en installert 
strømtransformator sik at måleren kan avinstalleres, hvis nødvendig, for service. 
Dette er en meget viktig sikkerhetsfunksjon. Se figuren „Typisk kortslutningsblokk 
(rekker til 1 sett med tre fase-STer)” under.

A60 lysbuesystem

Generelle 
sikkerhetsregler 

 FORSIKTIG:

 Hvis instruksjonene i utstyrshåndbøkene ikke overholdes, kan dette medføre alvorlig, 
uopprettelig skade på utstyret og kan føre til skade på eiendom, personskade og/eller 
dødsfall.

 Før utstyret tas i bruk, er det viktig at alle fare- og forsiktighetsindikatorene 
gjennomgås.

 Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten eller hvis det 
fungerer på unormal måte, skal det vises forsiktighet. Hvis ikke, kan beskyttelsen 
som utstyret gir bli forringet og kan medføre svekket drift og personskader.

 Forsiktig: Farlig spenning kan medføre støt, brannsår eller dødsfall.

 Installasjons-/servicepersonell må være kjent med generell testingsmetoder, elektrisk 
bevissthet og sikkerhetsregler må følges.

 Før det utføres visuelle inspeksjoner, tester, eller periodevedlikehold på denne enheten 
eller tilhørende kretser, skal alle farlige strømførende kretser og elektrisitetskilder 
isoleres eller frakobles.

 Hvis utstyret ikke avstenges før strømkoblingene fjernes, kan du utsettes for farlig 
spenning som kan føre til skade eller dødsfall.

 Alt anbefalt utstyr som skal jordes og skal ha en pålitelig og fullt pålitelig jordingsbane 
for sikkerhetsformål, vern mot elektromagnetisk interferens og adekvat drift av enheten.

 Utstyrets jording skal være bundet sammen og koblet til fasilitetens 
nettjordingssystem for primærstrøm.

 Alle jordingsledninger skal være så korte som mulig.

 Utstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordet når enheten er i bruk eller blir 
utført service på.

 I tillegg til de nevnte sikkerhetsreglene må alle elektriske koblinger respektere 
elektrisitetskode fra gjeldende lokal lovgivning.

 Det anbefales at en ekstern feltbryter, automatsikring tilkobles nær utstyret som 
en metode for frakobling av strøm. Den eksterne bryteren eller automatsikring blir 
valgt i henhold til strømmerkedata på A60.

 ADVARSEL: 
Dette produktet er i seg selv ikke en erstatning for personlig verneutstyr (PPE). 
Imidlertid kan den brukes i beregning av stedsspesifikk analyse av lysbue for å fastslå 
en ny passende farereduksjons kategorikode for installasjon. 
Produktet A60 er designet for å oppfylle vernereléstandarder som beskrevet på 
produktdataarket. 
- Alarmreléutgangen må være tilkoblet til eksternt utstyr for å overvåke tilstanden til A60. 
- Installer A60 i en låsekapsling for å unngå tukling med innstillinger.
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 FORSIKTIG: A60-enheten må installeres i lavspenningsrommet på bryterutstyret.

 MERKNAD: AFS-enheten må installeres i en elektrisk kapsling med autorisert adgang.

 FORSIKTIG: Det anbefales at en ekstern feltbryter, automatsikring tilkobles nær 
utstyret som en metode for frakobling av strøm. Den eksterne bryteren eller 
automatsikringen skal velges i henhold til strømmerkedata på A60.

 MERKNAD: Alle beskyttende jordingskontakter som skal endes med grønn og gul tråd.

8 Series

Generelle 
forsiktighetsregler 

og advarsler

 Følgende generelle sikkerhetsregler og advarsler gjelder.

 FARE: 
Sørg for at alle tilkoplinger til produktet er korrekte, for å unngå utilsiktet fare for 
støt og/eller brann, for eksempel som kan oppstå fra høyspenning forbundet med 
lavspenningsterminaler.

 Følg kravene i denne håndboken, inkludert tilstrekkelig trådstørrelse og -type, 
dreiemomentinnstillinger for terminal, spenning, anvendte strømstyrker og 
tilstrekkelig isolasjons/klaring i ekstern kabling fra høy- til lavspenningskretser.

 Bruk kun enheten for dennes tiltenkte formål og bruksområde.

 Sørg for at ingen jordingsbaner er kompromittert for sikkerhetsformål under drift 
og service på enheten.

 Sørg for at reguleringsstrømmen brukt på enheten, vekselstrømmen og 
spenningsinngangen samsvarer med merkedata spesifisert på releets navneskilt . 
Ikke bruk strøm eller spenning over de spesifiserte grensene.

 Kun kvalifisert personell kan betjene enheten. Slikt personell må være omfattende 
kjent med alle sikkerhetsregler og advarsler i denne håndboken og med gjeldende 
forskrifter på nasjonalt , regionalt, energi- og anleggsnivå.

 Farlige spenninger kan eksistere i strømforsyningen og på enhetens tilkobling til 
strømtransformatorer, spenningstransformatorer, kontroll- og testkretsterminaler. 
Sørg for at alle kildene for slike spenninger er isolert før du prøver å arbeide på 
enheten.

 Farlige spenninger kan eksistere når du åpner de sekundære kretsene på 
strømførende strømtransformatorer. Forsikre deg om at strømtransformatorens 
sekundære kretser blir kortsluttet før du utfører eller fjerner en tilkobling til 
strømtransformatorens inngangsterminaler på enheten.

 For tester med sekundært testutstyr, må du sørge for at ingen andre spennings- 
eller strømkilder er tilkoblet slikt utstyr og at utløsnings- og lukkekommandoer til 
automatsikringene eller andre koblingsapparater er isolert, med mindre dette er 
påkrevd av testprosedyren og er spesifisert av passende energi-/anleggsprosedyre.

 Hvis enheten blir brukt til å kontrollere primært utstyr, som automatsikringer, 
isolatorer og andre koblingsapparater, må alle kontrollkretser fra enheten til det 
primære utstyret være isolert mens personalet arbeider på eller rundt dette primære 
utstyret for å forhindre eventuelle kommandoer som ikke kan avverges fra denne 
enheten.

 Bruk en ekstern frakoblingsenhet for å isolere nettspenningsforsyningen.

 FORSIKTIG: LED-sendere er klassifisert som IEC 60825-1 Accessible Emission Limit 
(effektgrensen) (AEL) Klasse 1M. Klasse 1M-enheter anses å være trygge til person 
som ser med det blotte øyet. Ikke se direkte med optiske instrumenter.

 FORSIKTIG: For å unngå muligheten for personskade på grunn av brannfare, må det 
påses at enheten er montert på et trygt sted og/eller inne i en egnet innkapsling.
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 MERKNAD: Slå av reguleringsstrømmen før du trekker ut eller setter inn releet på nytt 
for å forhindre feilbetjening.

 FORSIKTIG: Innsetting av feil modultype i et spor kan føre til personskade, skade på 
enheten eller tilkoblet utstyr, eller uønsket funksjon.

 FORSIKTIG: Bekreft at releets nominelle inngangsstrøm på 1 A eller 5 A samsvarer med 
sekundære merkedata på tilkoblede strømtransformatorer. Strømtransformatorer 
som ikke samsvarer kan føre til skader på utstyret eller utilstrekkelig beskyttelse.

 FORSIKTIG: 
VIKTIG: Fase- og jordingsstrøminnganger måler korrekt opptil 46 ganger 
strøminngangens nominelle merkedata. Tidskurver for overspenning blir horisontale 
linjer for strøm over 20 x PKP.

 FORSIKTIG: 
Forsikre deg om at det første tegnet på terminalremsen stemmer overens med 
sporplasseringen identifisert på chassisets silkeskjerm.

 MERKNAD: Ved installasjon av to ansatser på en terminal, må begge ansatsene være 
„rett side opp” som vist i figuren „Orient the Lugs Correctly” under. Dette er for å sikre 
at nærliggende nedre terminalblokk ikke forstyrrer ansatsene.

 FORSIKTIG: Reguleringsstrøm levert til MultiNet må være tilkoblet matchende 
strømforsyningsområde. Hvis den tilførte spenningen ikke samsvarer, kan det oppstå 
skader på enheten. Alle jordinger MÅ være tilknyttet for trygg, normal drift uavhengig 
av reguleringsstrømmens tilførselstype.

 FORSIKTIG: Releet skal kobles direkte til jordingsskinnen med kortest mulig bane. 
Det skal brukes en fortinnet kopperkabel som er tvinnet, skjermet og jordet. Som et 
minimum skal det brukes 96 strenger nummer 34 AWG. Belden katalognummer 8660 
er egnet.
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Spesifikk informasjon om 
produktsikkerhet og -forskrifter

Kapittel 3: 
EUs konformitetserklæring

Grid Solutions
EUs konformitetserklæring

Konformitetsmaler for GE Grid Solutions

Følgende tre sider inneholder den generiske EU-konformitetserklæringen og tillegget til 
den generiske EU-konformitetserklæringen som følger med GE Grid Solutions-produkter.
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Page 1 of 3        DE-F-7.0.1 Rev3 

EC Declaration of Conformity  
 
 Declaration No.      
 
 Issuer�s Name:       
 Address:      
        
  
 Authorized representative:  
 Address:      

  
    

 
Object of the declaration  
  

 . 
  
  

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

   
  
  

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

Document No. Title Edition/Issue 
   

   
   
   
   
   
   

 
Additional Information  
  

  
 

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

Name:        Name:     
Function:   
 

Function:  
 

Signature: 
 
 
 
Issued Date: 
Revised Date: 

Signature: 
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EC Declaration of Conformity 
Appendix  

 
 Declaration No.    (Unique ID number of declaration)  
 
 
 

Object of the declaration  
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