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Informace o bezpečnosti výrobků 
a předpisech

Kapitola 1: Obecné požadavky

Grid Solutions
Obecné požadavky

Úvod

Účel dokumentu
Účelem dokumentu je poskytnout uživateli doplňkové informace o bezpečnosti výrobků 
a shodě s předpisy související s vybavením inteligentních transformoven Grid Solutions. 
Tento dokument je třeba používat jako doplněk příslušných návodů k obsluze, 
návodů k instalaci a další dodané dokumentace.
Vzhledem k tomu, že přístroje mohou být instalovány a používány v různých situacích 
a prostředích, uživatel musí důsledně zvážit veškerá rizika související se zařízením, 
jeho instalací a údržbou. Ačkoli je tato příručka pojata komplexně, nelze ji považovat 
za vyčerpávající zdroj informací o veškerých potenciálních rizicích.
Dodatečné informace nebo objasnění informací uvedených v tomto dokumentu získáte 
u příslušného střediska zákaznických služeb společnosti GE Grid Solutions.

Zkratky použité v dokumentaci k inteligentní transformovně 
společnosti GE Grid Solutions

V tomto dokumentu jsou použity následující zkratky.

AC .........................................Střídavý proud (elektrický)

AEL .......................................Přípustný emisní limit

AWG.....................................Průřez vodičů (americká míra)

Cd .........................................Kadmium (chemický prvek)

CT..........................................Proudový transformátor

DC.........................................Stejnosměrný proud (elektrický)

EMC......................................Elektromagnetická kompatibilita

ESD.......................................Elektrostatický výboj

Hg .........................................Rtuť (chemický prvek)
INFORMACE O BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ A PŘEDPISECH SPOLEČNOSTI GE GRID SOLUTIONS 1



KAPITOLA 1: OBECNÉ POŽADAVKY
IEC ........................................ International Electrotechnical Commission 
(Mezinárodní elektrotechnická komise)

Pb ......................................... Olovo (chemický prvek)

Grafické symboly použité v dokumentaci k inteligentní 
transformovně GE Grid Solutions

Následující grafické symboly se mohou vyskytnout na výrobcích nebo v dokumentaci 
k výrobku.

Výstraha
V dokumentaci nebo na zařízení.
Tento symbol upozornění značí, že nebudou-li řádně dodržovány pokyny, 
může dojít k poškození zařízení nebo dat.

Upozornění
V dokumentaci nebo na zařízení.
Tento symbol upozornění značí, že nebudou-li řádně dodržovány pokyny, 
může dojít k poškození zařízení či dat nebo k úrazu pracovníků.

Nebezpečí
V dokumentaci nebo na zařízení.
Tento symbol nebezpečí upozorňuje na možnost vážného nebo smrtelného 
zranění uživatele nebo jiných osob.

Nebezpečí

V dokumentaci nebo na zařízení.
Označuje nebezpečnou situaci, která v případě, že jí nebude 
zabráněno, způsobí smrt nebo závažné zranění.

Výstraha
V dokumentaci nebo na zařízení.
Označuje nebezpečnou situaci, která by v případě, že jí nebude 
zabráněno, mohla způsobit smrt nebo závažné zranění.

Upozornění
V dokumentaci nebo na zařízení.
Označuje nebezpečnou situaci, která by v případě, že jí 
nebude zabráněno, mohla způsobit lehké nebo středně 
závažné zranění.

Upozornění
V dokumentaci nebo na zařízení.
Označuje postupy, které nesouvisejí se zraněním osob.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
V dokumentaci nebo na zařízení.
Riziko přeskoku elektrického oblouku nebo úrazu elektrickým proudem. 
Je nutné používat odpovídající ochranné pracovní pomůcky.

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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KAPITOLA 1: OBECNÉ POŽADAVKY
Baterie, všeobecně
Na zařízení napájeném z baterie.
Slouží k označení zařízení souvisejícího s napájením zařízení pomocí 
(primární nebo sekundární) baterie, například tlačítko testování baterie, 
umístění vývodů konektoru atd.
Tento symbol není určen k označení polarity.

Poloha článku
Na vnější straně uvnitř prostoru pro baterie.
Slouží k označení prostoru pro baterie a k označení polohy umístění 
článku(ů) uvnitř tohoto prostoru.

Měnič AC/DC, usměrňovač, náhradní zdroj napájení
Označení měniče AC/DC; a v případě zásuvných jednotek slouží k označení 
příslušných zásuvek. 

Plus; kladná polarita
Označení kladné svorky (svorek) přístroje, která je určena pro stejnosměrný 
proud nebo je jeho zdrojem.
Význam tohoto grafického symbolu závisí na jeho orientaci.

Minus; záporná polarita
Označení záporné svorky (svorek) přístroje, která je určena pro 
stejnosměrný proud nebo je jeho zdrojem.
Význam tohoto grafického symbolu závisí na jeho orientaci.

„Zapnuto“ (napájení)
Označení připojení k elektrické síti, minimálně pro síťové spínače nebo jejich 
polohy, a pro všechny případy, kde se jedná o bezpečnost.
Význam tohoto grafického symbolu závisí na jeho orientaci.

„Vypnuto“ (napájení)
Označení odpojení od elektrické sítě, minimálně pro síťové spínače a jejich 
polohy, a pro všechny případy, kdy se jedná o bezpečnost.
Význam tohoto grafického symbolu závisí na jeho orientaci.

Pohotovostní režim
Označení spínače nebo jeho polohy, prostřednictvím kterého se zapne ta 
část zařízení, která ho uvede do pohotovostního stavu. 

„Zapnuto/Vypnuto“ (spínač)
Označení připojení k síti nebo odpojení od sítě, minimálně na hlavních 
spínačích a jejich polohách, jakož i pro všechny případy, kdy se jedná 
o bezpečnost. Každá z poloh („ZAPNUTO“ i „VYPNUTO“) je stálá.

„Zapnuto/Vypnuto“ (tlačítko)
Označení připojení k elektrické síti, minimálně pro síťové spínače nebo jejich 
polohy, a pro všechny případy, kde se jedná o bezpečnost. „VYPNUTO“ 
je stálá poloha, zatímco poloha „ZAPNUTO“ je udržována pouze po dobu 
stisknutí tlačítka.

Lampa, světelný zdroj, osvětlení
Označení spínačů, které ovládají světelné zdroje, např. osvětlení místnosti, 
lampu projektoru, osvětlení číselníku přístroje. 
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KAPITOLA 1: OBECNÉ POŽADAVKY
Ventilátor, dmýchadlo apod.
Označení spínače nebo ovládacího prvku ventilátoru, například ventilátoru 
promítačky či diaprojektoru nebo ventilátoru v místnosti. 

Pojistka
Označení pojistkových skříní nebo jejich umístění. 
 

Uzemnění
Označení uzemňovací svorky v případech, kdy není výslovně požadováno 
použití symbolů Bezšumové (čisté) uzemnění nebo Ochranné uzemnění 
uvedených níže.

Bezšumové (čisté) uzemnění
Označení svorky bezšumového (čistého) uzemnění, například speciální 
uzemňovací soustavy navržené tak, aby nerušila normální funkci zařízení.

Ochranné uzemnění
Označení každé svorky určené pro připojení k vnějšímu ochrannému vodiči 
za účelem ochrany před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy, 
nebo k označení svorky ochranné uzemňovací elektrody.

Uzemnění rámu nebo šasi
Označení uzemňovací svorky rámu nebo šasi. 
 

Ekvipotencialita
Označení svorek, které při vzájemném propojení uvedou různé části zařízení 
nebo systému na stejný potenciál, který nemusí nutně být potenciálem 
uzemnění, například pro místní pospojení.

Stejnosměrný proud
Označení na výkonovém štítku, které signalizuje, že je zařízení vhodné 
pouze pro stejnosměrný proud; označení příslušných svorek. 

Střídavý proud
Označení na výkonovém štítku, které signalizuje, že je zařízení vhodné 
pouze pro střídavý proud; označení příslušných svorek. 

Stejnosměrný i střídavý proud
Označení na výkonovém štítku signalizující, že je zařízení vhodné pro 
stejnosměrný i střídavý proud (je univerzální); označení příslušných svorek. 

Vstup
Označení vstupní svorky, je-li zapotřebí rozlišit mezi vstupy a výstupy. 

Výstup
Označení výstupní svorky, je-li zapotřebí rozlišit mezi vstupy a výstupy. 
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Nebezpečné napětí
Označení rizik souvisejících s nebezpečným napětím.
V případě použití ve výstražném symbolu je nutné dodržet zásady podle 
normy ISO 3864.

Upozornění, horký povrch
Signalizuje, že označený předmět může být horký a nikdo se ho nesmí 
dotýkat bez náležité opatrnosti.
Vnitřní symbol je normalizován v normě ISO 7000-0535 „Přenos tepla, 
všeobecně“. Výstražné symboly jsou normalizovány v normě ISO 3864.

Nepoužívat v obytných oblastech
Označení elektrického zařízení, které není vhodné pro obytné oblasti 
(například zařízení, které za chodu ruší příjem). 

Světelná signalizace
Označení spínače, kterým se ovládá zapnutí a vypnutí světelné signalizace. 

Elektrostaticky citlivá zařízení
Na pouzdrech obsahujících zařízení citlivá na elektrostatický náboj a na 
vlastním zařízení.
Další informace viz norma IEC 60747-1.

Neionizující elektromagnetické záření
Označení zvýšených, potenciálně nebezpečných úrovní neionizujícího záření.
V případě použití ve výstražném symbolu je nutné dodržet zásady podle 
normy ISO 3864.

Záření laserového zařízení
Označení záření laserových zařízení.
V případě použití ve výstražném symbolu je nutné dodržet zásady podle 
normy ISO 3864.

Transformátor
Označení spínačů, ovládacích prvků, konektorů nebo svorek, které slouží 
k připojení elektrického zařízení k síti prostřednictvím transformátoru. 
Symbol může být také použit na krytu nebo pouzdru jako označení, 
že tento obsahuje transformátor (například v případě zásuvného zařízení).

Zařízení třídy II
Označení zařízení, které vyhovuje bezpečnostním požadavkům třídy 
ochrany II podle normy IEC 60536.
Umístění symbolu dvojitého rámečku musí být takové, aby bylo zřejmé, 
že symbol je součástí technických informací, a aby nemohl být v žádném 
případě zaměněn za název výrobce nebo jiná označení.

Zkušební napětí
Označení zařízení, které odolává zkušebnímu napětí 500 V.
Jiné hodnoty zkušebního napětí mohou být označeny v souladu 
s příslušnými normami IEC, viz například IEC 60414.

Zařízení třídy III
Označení zařízení, které vyhovuje bezpečnostním požadavkům třídy 
ochrany III podle normy IEC 60536. 
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Usměrňovač, všeobecně
Označení usměrňovacího zařízení, s ním souvisejících svorek a ovládacích 
prvků. 

Měnič DC/AC
Označení měniče DC/AC a s ním souvisejících svorek a ovládacích prvků. 
 

Transformátor zajištěný proti zkratu
Označení transformátoru zajištěného proti zkratu bez ohledu na to, zda se 
jedná o odolnost vlastní nebo získanou. 

Oddělovací transformátor
Označení transformátoru oddělovacího typu. 
 

Bezpečnostní oddělovací transformátor
Označení bezpečnostního oddělovacího transformátoru. 
 

Transformátor nezajištěný proti zkratu
Označení transformátoru, který není zajištěn proti zkratu. 
 

Měnič se stabilizovaným výstupním proudem
Označení měniče dodávajícího konstantní proud. 
 

Alarm, všeobecně
Označení alarmu na ovládacím zařízení. 
Uvnitř trojúhelníku nebo pod ním může být vyznačen typ alarmu. 
 

Naléhavý alarm
Označení naléhavého alarmu na ovládacím zařízení.
Uvnitř trojúhelníku nebo pod ním může být vyznačen typ alarmu.
Naléhavost alarmu může být vyznačena změnou charakteristiky alarmu, 
například rychlostí záblesků vizuálního signálu nebo kódováním akustického 
signálu.

Zrušení alarmu
Na zařízení alarmu.
Označení ovládacího prvku, kterým lze obvod signálu alarmu nastavit zpět 
do výchozího stavu.
Uvnitř otevřeného trojúhelníku nebo pod ním může být vyznačen druh alarmu.

Blokování alarmu
Označení blokování signálu alarmu na ovládacím zařízení.
Uvnitř trojúhelníku nebo pod ním může být vyznačen typ alarmu. 
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KAPITOLA 1: OBECNÉ POŽADAVKY
Technické pojmy v dokumentaci k inteligentní transformovně 
společnosti GE Grid Solutions

Následující technické pojmy se mohou vyskytovat na výrobcích nebo v dokumentaci 
k výrobku.

Akumulovaná energie.....Druh energie, kterou těleso získá díky své poloze v silovém poli 
nebo konfiguraci.

Anténa................................Kovové zařízení (jako tyč nebo vodič) určené k vysílání nebo příjmu 
rádiových vln.

Baterie................................Jeden nebo více elektrochemických článků, které přeměňují 
uloženou chemickou energii na energii elektrickou.

CT pro měření 
zemního proudu ............Proudový transformátor určený k měření zemního proudu.

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

Elektroinstalační trubky ...Používají se k ochraně a vedení elektroinstalace.

Elektrolyt ..............................Jakákoli látka obsahující volné ionty, které látku činí elektricky vodivou.

Elektroměr ........................Přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie.

Elektrostatika...................Pomalé elektrické náboje.

Energie.....................................Schopnost jedné fyzikální soustavy působit na ostatní fyzikální soustavy.

Fázový CT .........................Přístroj určený k měření fázového elektrického proudu.

GND .....................................Zkratka pro uzemnění.

Hi-pot ..................................Zkratka pro vysoký potenciál.

Hlavní ochrana...............Základní způsob ochrany elektrické soustavy před závadami.

Hořlavý ..............................Charakteristika popisující, jak snadno předmět hoří nebo vzplane 
a způsobí tak požár nebo hoření.

Jistič.....................................Automaticky ovládaný elektrický spínač, který chrání elektrický 
obvod před poškozením z důvodu přetížení nebo zkratu.

Kontakt...............................Vodivé zařízení určené ke spojování elektrických obvodů.

Kostra .................................Referenční bod v elektrickém obvodu, od kterého se měří odlišná 
napětí, společná zpětná cesta elektrického proudu nebo přímé 
fyzické propojení se zemí.

Kryt ......................................Pouzdro obsahující určité zařízení.

Nebezpečí .........................Prohlášení popisující riziko nepříznivých účinků.

Ochranné relé .................Složité elektromechanické zařízení určené ke stanovení provozních 
podmínek elektrického obvodu a k rozpojení elektrického jističe 
v případě zjištění závady.

Ochranné vybavení......Ochranné oděvy, přilby, brýle nebo jiná výbava určené k ochraně 
těla uživatele před poraněním způsobeným tupými nárazy, 
elektrickým rizikem, horkem, chemikáliemi a infekcemi, 
používané pro účely zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Ochranné zařízení.........Zařízení určené k ochraně elektrických přístrojů před přechodovými 
energetickými jevy.

Odpor..................................Míra, do které předmět brání protékání elektrického proudu.

Olovo...................................Měkký, kujný polokov.
INFORMACE O BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ A PŘEDPISECH SPOLEČNOSTI GE GRID SOLUTIONS 7



KAPITOLA 1: OBECNÉ POŽADAVKY
Plyn ..................................... Jedno ze tří základních skupenství hmoty.

Pojistka .............................. Druh zařízení určeného k ochraně před nadproudem, které se při 
aktivaci zničí.

Popáleniny....................... Druh poranění pokožky způsobený žárem, elektrickým proudem, 
chemickými látkami, světlem, zářením nebo třením.

Porucha............................. Jakýkoli chybný tok elektrického proudu.

Požár................................... Rychlá oxidace materiálu zapříčiněná chemickým procesem hoření, 
při kterém se uvolňuje teplo, světlo a vznikají různé reakční zplodiny.

Přístroj ................................ Jakýkoli elektricky poháněný stroj.

Proud.........................................Tok elektrického náboje ve vodiči, obvykle přenášený ve vodiči elektrony.

Rám..................................... Konstrukční systém, který slouží jako základna pro ostatní součásti 
fyzické konstrukce.

Restart................................ Opětovné spuštění softwarového řídicího systému prostřednictvím 
přerušení napájení.

Riziko................................... Situace, která představuje ohrožení života, zdraví, majetku nebo 
životního prostředí.

Sekundární obvody...... Elektroinstalace připojená k sekundárnímu vinutí transformátoru, 
indukční cívky nebo podobného zařízení.

Síť ......................................... Univerzální zdroj střídavého (AC) elektrického napájení.

Smrtelný ........................... Cokoliv, co je schopno zapříčinit smrt.

Šok ....................................... Styk s elektrickým proudem, který způsobí průchod dostatečného 
množství elektrického proudu kůží, svalstvem nebo vlasy.

Spínač ................................ Elektrická komponenta, která může rozpojit elektrický obvod 
a přerušit tak protékání proudu, nebo proud přesměrovat z jednoho 
vodiče na druhý.

Stator.................................. Nepohyblivá část rotorového systému, používaná například 
v elektrickém generátoru nebo elektromotoru.

Stíněný............................... Elektrický kabel složený z jednoho nebo více izolovaných vodičů, 
který je obalen společnou vodivou vrstvou.

Symbol............................... Předmět, obrázek, psané slovo, zvuk nebo určitá značka 
zprostředkující určitou informaci prostřednictvím asociace, 
podobnosti nebo konvence.

Teplota ............................... Fyzikální vlastnost hmoty, která kvantitativně vyjadřuje běžné 
pojmy horka a chladu.

Teplotní cyklování......... Proces teplotní modulace vyvinutý s cílem zdokonalit výkon, 
pevnost a životnost různých materiálů.

Továrna ............................. Průmyslová budova, kde pracovníci vyrábí výrobky nebo dohlížejí 
na provoz strojů, které zpracovávají jeden produkt na jiný.

Transformátor................ Statické zařízení, které přenáší elektrickou energii z jednoho obvodu 
do druhého prostřednictvím indukčně spojených vodičů.

Transformovna .............. Součást výrobní, přenosové a rozvodné elektrické soustavy, ve které 
dochází k přeměně vysokého napětí na nízké nebo naopak, 
a k mnoha dalším důležitým funkcím.

Trhliny ................................ Vznik prasklin nebo částečných prasklin v pevném materiálu.

Údržba ............................... Běžná činnost, kterou se elektrické zařízení udržuje 
v provozuschopném stavu.
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Upozornění.......................Prohlášení popisující potenciální riziko.

Uzemnění..........................Referenční bod v elektrickém obvodu, od kterého se měří odlišná 
napětí, nebo společná zpětná cesta elektrického proudu.

Uzemňovací přípojnice...Vodič používaný jako nulové referenční napětí v systému.

Ventilátor...........................Mechanické zařízení určené k zajištění pohybu vzduchu nebo 
jiných plynů.

Vlhké kontakty................Kontakty smočené rtutí.

Vodič ...................................Materiál, který umožňuje vedení elektrického proudu.

Vpich ...................................Zranění, při kterém došlo k propíchnutí kůže nějakým předmětem.

Výboj ...................................Vybití nahromaděné energie.

Vysoké napětí .................Obvody s napětím vyšším než 1 000 V u střídavého proudu 
a nejméně 1 500 V u stejnosměrného proudu.

Výstraha............................Bezpečnostní sdělení poskytující informace o možných rizicích 
a řádných postupech.

Zařízení ..............................Zařízení konkrétně určené ke zpracování určitého druhu informací 
a s nimi souvisejících úkolů.

Zkrat ....................................Elektrický zkrat je stav, kdy má elektrický proud možnost pohybovat 
se po dráze, na které se v zásadě nevyskytuje žádná (nebo velmi 
nízká) elektrická impedance.

Zkratovací člen...............Zařízení, které zabraňuje spálení proudového transformátoru.

Zranění ...............................Poškození biologického organismu.

Všeobecné pokyny ke všem výrobkům

Pokyny související s životním prostředím
Tento štítek znamená, že výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím 
odpadem. Musí být svěřen příslušné organizaci, která zajistí jeho opětné 
zužitkování a recyklaci. 
 

• Baterie jsou označeny symbolem, který může obsahovat i písmena poukazující na 
skutečnost, že obsahují kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg).

• Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce.

• Nevyhazujte baterie do ohně ani s domácím odpadem.

• Za účelem zajištění řádné recyklace vraťte baterii dodavateli nebo požádejte místní 
úřad pro likvidaci odpadu o adresu nejbližší sběrny baterií.

• Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výrobek třídy A určený k použití pouze 
v průmyslovém prostředí.

• Elektromagnetická kompatibilita může být v určitých prostředích narušena z důvodu 
vedeného nebo vyzařovaného rušení.
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Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Nebudou-li dodržovány bezpečné pracovní postupy, dojde pravděpodobně 

k poškození zařízení, vážnému úrazu nebo úmrtí.

• Během instalace, údržby a obsluhy zařízení se doporučuje použití vhodných 
ochranných rukavic, bezpečnostních brýlí a oděvu.

• Je nutné důsledně dodržovat všechny postupy.

• Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

• Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

• Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

• Dejte pozor na možná rizika, používejte osobní ochranné prostředky, důsledně zkontrolujte 
oblast provádění práce a ověřte, zda nebylo v přístroji zanecháno nářadí nebo předměty.

• Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny 
nebo smrt.

• Testující pracovníci musí být seznámeni s všeobecnými postupy zkoušení zařízení 
a musí se řídit běžnými opatřeními ESD, aby nedošlo k úrazu nebo poškození přístroje.

• Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

• Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

• Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit, musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

• Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

• Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

• Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu přístroje.

• Baterie pokud možno neuchovávejte za podmínek, které nesplňují doporučení výrobce.

• Přestože příručka k zařízení doporučuje několik kroků k zajištění bezpečnosti 
a spolehlivosti, tato bezpečnostní opatření je nutné dodržovat ve spojitosti 
s bezpečnostními pravidly platnými na vašem pracovišti.

• Vysílače LED jsou klasifikovány jako zařízení třídy 1M podle normy IEC 60825-1, 
Limity přístupné emise (AEL). Zařízení třídy 1M jsou považována za bezpečná pro 
sledování nechráněným okem. Neprohlížejte je přímo pomocí optických přístrojů.

Návod k montáži
• Instalace musí proběhnout v souladu s národními elektrotechnickými předpisy 

daného státu.

• Koncový uživatel musí zkontrolovat, zda je zařízení nainstalováno, provozováno 
a užíváno ke stanovenému účelu a způsobem určeným společností GE.

• Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno na bezpečném místě nebo ve vhodném krytu, 
aby bylo vyloučeno riziko úrazu související s nebezpečím požáru.

• Neinstalujte přístroj, pokud je poškozený. Zkontrolujte, zda nejsou na pouzdru viditelné 
známky poškození, např. praskliny na krytu.
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• Před prováděním libovolných elektrických připojení odpojte zdroj napájení. 
Dříve, než zařízení připojíte k napájecí soustavě pracoviště, ujistěte se, že je řádně 
připojeno k uzemňovacímu systému.

• UPOZORNĚNÍ: Nastavené parametry zařízení nesmí překročit jmenovité hodnoty, 
kterým je zařízení schopno odolávat.

• Před aktivací napětí zkontrolujte štítky na zařízení a/nebo v příručce (příručkách). 
Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

• Všechny nepoužité vodiče musí být ihned řádně zaizolovány, aby při náhodném 
spuštění nedošlo ke zkratu nebo poranění elektrickým proudem.

• Všechny kovové elektroinstalační trubky nebo stínění kabelů musí být na jednom 
místě připojeny k uzemnění, aby nedošlo k poruše nebo nesprávné funkci zařízení.

Pokyny k údržbě
• Zařízení neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel. Práce na 

tomto zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

• Když je zařízení pod napětím, dbejte při práci kolem něj opatrnosti.

• Při manipulaci se zařízením, jeho testováním a seřizováním buďte opatrní a dodržujte 
veškerá bezpečnostní pravidla.

• Před údržbou zařízení vždy nejdříve vypněte přívod proudu a odpojte všechny 
napěťové vstupy.

• Jelikož v zařízení může přetrvávat napětí i po odpojení od zdroje napájení, musí být 
pracovníci údržby seznámeni s riziky spojenými s elektrickým zařízením.

• Pokud se budete snažit vyřešit problémy se zařízením použitím metod, které nejsou 
doporučeny výrobcem, může dojít k poškození majetku nebo úrazu.

• Je-li nutné vyměnit pojistky a/nebo baterie, nejprve odpojte přívod proudu, aby se 
odstranilo riziko úrazu elektrickým proudem. Náhradní pojistky a baterie musí být 
stejného nebo podobného typu, jaký doporučuje výrobce.

• UPOZORNĚNÍ: Pokud není nová baterie řádně nainstalována, může vybuchnout.

• Baterie musejí být instalovány v souladu s národními a místními předpisy.

• S poškozenou nebo vyteklou baterií zacházejte velmi opatrně - baterii nerozebírejte, 
nepropichujte, nemačkejte ani nezkratujte. Při styku s elektrolytem omyjte zasaženou 
pokožku vodou a mýdlem. Pokud elektrolyt zasáhne oko, vyplachujte jej vodou po 
dobu 15 minut. V případě vdechnutí elektrolytu přesuňte postiženého na čerstvý 
vzduch a sledujte jeho dýchání a krevní oběh. V každém případě ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc.

Pokyny k použití
• Ujistěte se, že provozní podmínky (tj. elektrické parametry a provozní prostředí) jsou 

v souladu s údaji uvedenými v příručkách k zařízení. Nebudou-li dodržovány tyto 
podmínky, může dojít k nesprávnému chodu či poškození zařízení nebo k úrazu.

• Je-li zařízení vybaveno bezpečnostními štíty nebo kryty, které zabraňují náhodnému 
kontaktu, nepoužívejte zařízení v případě, že jsou tyto štíty a kryty sejmuty.

• Pokud přístroje připojujete ke stolnímu počítači, ujistěte se, že sdílejí stejné uzemnění. 
Pokud je však připojujete k přenosnému počítači, doporučujeme, aby bylo napájení 
zajištěno vnitřní baterií.

• Upozornění: Dávejte pozor, aby při změně firmwaru nedošlo k přerušení komunikace.

• Není-li vlákno používáno, nasaďte v případě potřeby protiprachové kryty.

• Znečištěné nebo poškrábané konektory mohou způsobit vysoké ztráty na vedení vlákna.
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Informace o bezpečnosti výrobků 
a předpisech

Kapitola 2: Zvláštní požadavky

Grid Solutions
Zvláštní požadavky

Všechny výrobky

Všeobecné informace
 Je-li zařízení pod napětím, je nutno považovat kontaktní výstupy za nebezpečné!

 Pokud jsou u aplikací s nízkým napětím požadovány výstupní reléové kontakty, 
za řádnou úroveň izolace odpovídá zákazník.

 Nikdy nezkratujte sekundární svorku.

 Stárnutí a teplotní cyklování mohou časem oslabit dielektrickou pevnost izolace vinutí 
statoru. Může tak vzniknout nízkoimpedanční dráha mezi zdrojem a uzemněním, 
jejímž důsledkem jsou zemní proudy, které mohou být v dobře uzemněných 
soustavách poměrně vysoké. Tyto proudy mohou rychle způsobit vážné konstrukční 
poškození drážek statoru motoru.

 U odporově uzemněných systémů je rezistor zapojen sériově se zemním vedením s cílem 
omezit zemní proud a umožnit krátkodobý provoz systému v poruchovém stavu. 
Poruchu je nutné co nejdříve najít a odstranit, protože další porucha na jiné fázi by mohla 
vést k velmi vysokému průtoku proudu mezi fázemi přes dvě dráhy zemního spojení.

 Kromě poškození motoru může porucha uzemnění zvýšit hodnotu potenciálu skříně 
motoru nad potenciál země a vystavit tak pracovníky bezpečnostnímu riziku.

 Všechny svorky musí být po instalaci nepřístupné.

 Všechny fázové a uzemňovací proudové transformátory musí být uzemněny.

 Rozdíl potenciálů mezi uzemněním CT a uzemňovací přípojnicí by měl být minimální 
(ideálně nulový).

 Nebude-li sekundární vinutí uzemněno, kapacitní vazba by mohla umožnit průtok 
sekundárního napětí do síťového napětí. To by mohlo představovat vážné ohrožení 
bezpečnosti.

 Veškeré práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními postupy místního 
dodavatele elektrické energie a postupy uvedenými v aktuálním vydání Příručky 
k měření odběru elektrické energie. 

 Po demontáži šasi napájení může být v přístroji přítomno nebezpečné napětí. 
Počkejte 10 sekund, dokud se nerozptýlí akumulovaná energie.
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 V oblasti bezpečnosti není nutné provádět žádnou preventivní údržbu ani kontroly. 
Továrna však musí provádět veškeré opravy a údržbu.

 Před opravami a demontáží komponent odpojte a uzamkněte všechny zdroje 
elektrické energie a zkratujte všechny primární obvody proudového transformátoru.

 Nikdy neotevírejte sekundární obvod proudového transformátoru, který je pod napětím. 
Existující vysoké napětí může způsobit situaci nebezpečnou pro pracovníky i zařízení!

 Ujistěte se, že mokré kontakty logického vstupu jsou připojeny k napětí nižšímu, než je 
nejvyšší specifikované napětí 300 V DC.

 Neinstalujte signálové vodiče do stejných elektroinstalačních trubek nebo svazků, 
jimiž je vedeno síťové napájení nebo vysoké napětí či proud.

 Během výrobních zkoušek nepřipojujte uzemnění filtru k bezpečnostnímu uzemnění!

 U napěťových kabelů a napájecího vedení se doporučuje použití zkratovacích členů 
a pojistek, které zabrání vzniku nebezpečných napěťových stavů nebo poškození 
proudových transformátorů.

 V případě potřeby je před testem dielektrické pevnosti nutné odpojit zkratovací vedení 
mezi uzemněním filtru a bezpečnostním uzemněním, aby byla zajištěna ochrana 
obvodů potlačování přechodových jevů zdroje napájení.

 Před zapojováním vypněte sekundární vinutí CT zkratováním prostřednictvím 
zkratovacího členu. 

 Závada izolace by mohla vést ke kontaktu pouzdra relé s vodiči, což by mohlo 
způsobit vznik nebezpečných napětí vůči zemi.

 Veškerá sekundární vinutí proudových transformátorů musí být uzemněna na 
uzemňovací přípojnici.

 Sekundární vinutí proudového transformátoru nesmí být za žádných okolností 
ponechána v rozpojeném stavu, pokud protéká primární proud.

 Je-li zařízení pod napětím, je nutno považovat kontaktní výstupy za nebezpečné!

 Pokud jsou u aplikací s nízkým napětím požadovány výstupní reléové kontakty, 
za řádnou úroveň izolace odpovídá zákazník.

 Koncoví uživatelé se musí během instalace, provozu a údržby zařízení řídit platnými 
místními pravidly a předpisy bezpečnosti práce. To může vyžadovat umístění 
dodatečného značení nebo štítku, kde by byla uvedena odpovídající úroveň osobního 
ochranného vybavení (PPE) k omezení rizika zranění způsobeného přeskokem 
elektrického oblouku. Budete-li potřebovat konkrétní informace k jednotlivým 
výrobkům, obraťte se na oddělení technické podpory společnosti GE.

 Nebezpečné napětí může způsobit vážný úraz nebo smrt.

 Před instalací, úpravami nebo demontáží přepínače nebo libovolné z jeho součástí 
odpojte všechny zdroje napájení.

 Z důvodu existence nebezpečného napětí a proudu společnost GE doporučuje, 
aby instalaci a údržbu přepínače prováděl certifikovaný technik společnosti GE 
nebo kvalifikovaný elektrotechnik.

 Zapojením startéru motoru může dojít ke spuštění generátoru.

 Proto generátor před zapojením vypněte.
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Dodatečné požadavky na konkrétní přístroje

Vícekontaktní pomocné relé HFA
 Pokud se k propojení ochranných relé používají pilotní vodiče, je možné, že se mezi 

pilotními vodiči a uzemněním svorek vytvoří vysoká napětí. Tato napětí jsou obvykle 
způsobena rozdíly v uzemňovacích potenciálech stanice. Pokud jsou však pilotní 
vodiče po jakoukoli délku vedeny rovnoběžně nebo v blízkosti napájecích vedení, 
může k nim dojít i důsledkem podélné indukce. Vzhledem k tomu, že relé HFA jsou 
připojena přímo k pilotním vodičům, části relé budou mít stejný potenciál jako pilotní 
vodiče a při kontrole relé nebo testování na místě je nutné přijmout odpovídající 
bezpečnostní opatření.

Modulární nízkonapěťová ochrana motoru LM10
 Bude-li výrobek připojen k centralizovanému zdroji stejnosměrného proudu s napětím 

48 V, musí být vybaven maximálně pojistkou 10 A ss. nebo jističem.

 Při použití funkce udržovaného spínání je nutné zvážit možná bezpečnostní rizika 
a u každé aplikace je třeba vybrat přiměřené nastavení.

Systém ochrany motoru 269Plus
 Před opětovným umístěním propojky J201 je nutné vybít J201 zkratováním kolíků, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Tento postup by měl být použit pouze 
v případě, že je potřeba provést okamžitý restart po odpojení z důvodu zajištění 
integrity procesu nebo bezpečnosti pracovníků.

 Vybitím tepelné paměti 269Plus získá relé nereálnou hodnotu stávající teplotní kapacity 
motoru a při nastartování by mohlo dojít k teplotnímu poškození motoru. Budete-li chtít 
motor restartovat tímto způsobem, může být narušena celková ochrana.

Ethernetový spínač ML800
 Přístroje pracující s napětím 48 V DC jsou vybaveny praktickým odpojovacím 

zařízením, které je vestavěno do napájecího obvodu domovního rozvodu, k němuž 
je přístroj připojen.

 Externím zdrojem napájení pro stejnosměrné jednotky musí být klasifikovaná zásuvná 
jednotka označená jako zařízení třídy 2 nebo klasifikovaný zdroj napájení ITE s 
označením LP s vhodným jmenovitým výstupním napětím (tj. 24 V DC nebo 48 V DC) 
a vhodným jmenovitým výstupním proudem.

 Je-li zařízení umístěno v uzavřené nebo vícevrstvé konstrukci, zkontrolujte energetické 
požadavky zařízení, aby nedošlo k přetížení elektrických obvodů budovy.

Vývodová ochrana a panelový regulátor F650
 Transformátorový modul pro napěťové a proudové transformátory je již připojen 

k zásuvce přišroubované na krytu. Proudové vstupy jsou vybaveny zkratovacími 
tyčemi, díky kterým je možné modul vyjmout, aniž by bylo nutné zkratovat proudy 
externě. Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité neměnit ani nepřepínat svorky 
proudových a napěťových transformátorů.
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Systém ochrany motoru 339
 Zemnící svorky šasi relé musí být připojeny přímo k uzemňovací přípojnici s využitím 

co nejkratší možné dráhy. Je nutné použít pocínovaný měděný, oplétaný, stíněný 
a propojovací kabel. Je třeba použít nejméně 96 vláken kabelu 34 AWG. Vhodný je 
Belden, katalogové číslo 8660.

Regulátor C90Plus

 Před vyjmutím modulu střídavého proudu je nutné zkratovat sekundární obvod CT, 
aby na něm nevznikl otevřený obvod.

 Demontáž a nasazování modulu smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, a to po 
odpojení zdroje řídicího proudu. Nebude-li napájení řádně odpojeno, může dojít 
k trvalému poškození přístroje a k úrazu.

 Použití nesprávného modulu může způsobit úraz, poškození jednotky či připojeného 
zařízení nebo nežádoucí funkci zařízení!

Digitální synchronizační kontrolní relé MLJ
 U komunikačních relé nebo při použití stíněných kabelů by mělo být stínění připojeno 

ke svorce určené k tomuto účelu (B11) bez přerušení spojitosti a bez připojení k zemi. 
Z důvodu osobní bezpečnosti a za účelem odvedení rušení do země se však vždy musí 
alespoň v jednom bodě uzemnit. Nejvýhodnějším místem obvykle bývá boční strana 
komunikačního ovladače. Dosáhnete tak uzemnění kabelu a rovněž zabráníte průtoku 
proudu kabelem, který by mohl narušit správnou funkci komunikace.

 Při připojení jakéhokoli zařízení ke kovovému pouzdru jednotky se vždy vytváří 
kapacita, jež je součtem kapacity rušení a kapacit vyžadovaných pro filtrování. 
Přestože proud, který může těmito kapacitami procházet, nemusí být člověku 
nebezpečný, vždy může překvapit a obtěžovat, a bývá horší, když je mokrá země, 
nebo pokud pracovník nosí lehkou obuv.

Digitální ochrana generátoru DGP
 Je mimořádně důležité, aby byly propojky nasazeny na vývody zkušebních kolíků 

na straně systému, které jsou připojeny k sekundárnímu obvodu CT. Pokud tyto 
propojky nepoužijete, výsledné vysoké napětí bude představovat vážné nebezpečí 
pro pracovníky a může vážně poškodit zařízení.

Regulátor odpojení distribuované generace DGT
 Zařízení DGT je vybaveno interním modulem přepěťové ochrany, který zajišťuje 

ochranu před výboji blesku v blízkosti zařízení a před impulsy na přívodním vedení 
antény. Za účelem omezení možnosti poškození bleskem nebo rázem na minimum se 
požaduje uzemnění s odpovídající úrovní zabezpečení. Toto uzemnění musí spojovat 
anténní systém, jednotku DGT, zdroj napájení a všechna připojená datová zařízení 
k jednobodovému uzemnění.

Sériový regulátor transformoven iBOX
 Před prováděním servisu a demontáží komponent odpojte a zablokujte všechny 

zdroje napájení. 

 Před servisem zkratujte všechny primární obvody proudového transformátoru. 

 Nesahejte na zdroje napájení přístroje, protože se v nich vyskytují nebezpečná napětí.
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Elektroměr EPM6000
 Koncové zařízení nebo domovní instalace musí obsahovat spínačový jistič. 

Spínač musí být nainstalován v těsné blízkosti zařízení a v dosahu obsluhujícího 
pracovníka. Spínač musí být označen jako odpojovač určený k vypnutí zařízení.

 Nezkoušejte vysoký potenciál/dielektrickou pevnost jakýchkoli výstupů, vstupů ani 
komunikačních svorek.

 Nepoužívejte elektroměr ani žádný vstupní/výstupní přístroj jako primární ochranu 
nebo jako zařízení pro omezení energetické kapacity. Elektroměr může být používán 
pouze jako sekundární ochrana.

 Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo jeho selhání způsobit zranění 
nebo smrt.

 Při běžném provozu se v mnoha součástech elektroměru nacházejí nebezpečná 
napětí. Všechny primární i sekundární obvody mohou občas produkovat smrtelné 
hodnoty napětí a proudu. Vyhýbejte se kontaktu s povrchy, které jsou pod proudem.

Systém Process Bus HardFiber
 Nepoužívejte, pokud nejsou uzemňovací svorky na jednotkách Brick nebo panelech typu 

Cross-connect pevně připojeny k uzemnění měděným vodičem 12 AWG nebo větším.

Ochrana a regulace synchronních motorů SPM
 Nepokoušejte se nastartovat motor, dokud není připojena sestava externího rezistoru. 

Nebude-li sestava externího rezistoru řádně zapojena, mohlo by dojít k vážnému 
poškození přístroje.

Integrovaná zobrazovací jednotka IDU
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a rizika související s elektrickou energií: 

Odpojením jednoho zdroje napájení se odpojí pouze jeden modul zdroje napájení. 
Pokud chcete jednotku zcela izolovat, musíte odpojit všechny zdroje napájení.

 Za účelem splnění bezpečnostních požadavků je nutné mezi SDIDU nainstalovat vypínač.

 U externího zdroje napájení TM a zdroje napájení jednotek SDIDUTM musí vypínač 
rozpojovat oba póly zdroje napájení.

 Statická elektřina může způsobit zranění a poškození elektrických součástí uvnitř 
přístroje. Všechny osoby odpovědné za instalaci a údržbu IDU musí používat náramek 
ESD. Dotýkáte-li se IDU, je nutné dodržovat bezpečnostní opatření ESD. Nemá-li dojít 
k poškození přístroje, je před kontaktem s komponentami uvnitř přístroje nutné vybít 
veškeré elektrostatické napětí osob i nářadí.

Ochrana přípojnice BUS2000
 Diferenciální ochrana přípojnice prostřednictvím bistabilních relé přesměrovává 

odpojovací signály v souladu s měnící se topologií rozvodny. Pokud je na instalaci 
relé potřeba několik skříní, je velice důležité, aby byla ochrana přípojnice napojena 
pouze na jeden zdroj energie (baterii rozvodny). Pokud se použijí dva zdroje 
stejnosměrného proudu, musí být tato skutečnost uvedena do specifikace, aby bylo 
možné analyzovat veškeré možné stavy rozvodny, a aby se zajistilo, že póly baterií 
nikdy nepřijdou do kontaktu s elektrickým proudem. V opačném případě může dojít 
k poškození ochrany přípojnice, kabeláže rozvodny a baterií nebo k poranění 
pracovníků. Výrobce nepřijímá odpovědnost za jakékoli uplatňované nároky za škody 
způsobené nesprávným používáním systému.
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Převodník sériové linky na Ethernet MULTINET FE
 NAPÁJECÍ SVORKY: Tři napájecí svorky vlevo slouží pro přívod napájení. Svorky nesou 

označení „L“ (vedení střídavého proudu) a „N“ (neutrální vedení).

 Svorku GND (Uzemnění) je nutné připojit k zemi, aby byla zajištěna odpovídající 
ochrana proti přechodovým jevům.

 UPOZORNĚNÍ: Řídicí proud přiváděný do zařízení MultiNet musí být připojen ke zdroji 
napájení odpovídajícího rozsahu. Bude-li napětí připojeno k nesprávným svorkám, 
může dojít k poškození!

 UPOZORNĚNÍ: Při sledování jakéhokoli výstupu vláknového vysílače může dojít ke zranění!

 PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
- Teploty prostředí: Provozní rozsah: -20 °C až 70 °C 
- Nadmořská výška: 2000 m (max.) 
- Izolační třída: 1 
- Stupeň znečištění: II 
- Kategorie přepětí: II 
- Ochrana před vniknutím: IP10 zepředu, IP40 shora, zespoda, vzadu, vlevo/vpravo

Vícefunkční elektroměr EPM2200/EPM7000

Důležité informace 
k instalaci 

elektroměrů

 Instalaci elektroměru EPM2200 smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou při 
všech činnostech povinni dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Tito pracovníci musí 
být vhodně vyškoleni a musí mít zkušenosti s vysokonapěťovými zařízeními. Doporučuje 
se používat odpovídající ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný pracovní oděv.

 Při běžném provozu elektroměru EPM2200 se v mnoha součástech elektroměru nacházejí 
nebezpečná napětí, například na: svorkách a jakýchkoli připojených proudových 
transformátorech (CT), transformátorech napětí (PT), všech vstupních/výstupních 
modulech (vstupech a výstupech) a jejich obvodech. Všechny primární i sekundární 
obvody mohou občas produkovat smrtelné hodnoty napětí a proudu. Vyhýbejte se 
kontaktu s povrchy, které jsou pod proudem.

 Jako primární ochranu nebo zařízení pro omezení energetické kapacity nepoužívejte 
elektroměr ani žádný vstupní/výstupní přístroj. Elektroměr může být používán pouze 
jako sekundární ochrana. Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo jeho 
selhání způsobit zranění nebo smrt. Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by 
mohlo dojít k požáru.

 Všechny svorky musí být po instalaci nepřístupné.

 Nepoužívejte větší než maximální napětí, kterému je schopen odolávat 
elektroměr nebo libovolné připojené zařízení. Před připojením napětí zkontrolujte 
informace uvedené na elektroměru a/nebo zařízení a v části Technické údaje. 
Nezkoušejte vysoký potenciál/dielektrickou pevnost jakýchkoli výstupů, vstupů 
nebo komunikačních svorek.

 Společnost GE doporučuje, pokud je nutné elektroměr vyřadit z provozu, 
u napěťových kabelů a zdroje napájení používat zkratovací členy a pojistky, 
aby nedocházelo k výskytu nebezpečného napětí nebo poškození proudových 
transformátorů. Uzemnění proudových transformátorů je nepovinné.

 UPOZORNĚNÍ: Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, může být 
narušen stupeň ochrany poskytovaný přístrojem.

Napěťové pojistky  Společnost GE Multilin doporučuje používat pojistky pro každé snímané napětí a pro řídicí 
proud, i když tyto pojistky nejsou zahrnuty do schémat zapojení v návodu k obsluze.

 Na každém vstupu napětí použijte 1A pojistku.

 Na vstupu napájení použijte 3A pomalou pojistku.
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Uzemnění  Uzemňovací svorky elektroměru je třeba připojit přímo k ochrannému uzemnění 
instalace. K tomuto připojení použijte vodič AWG č. 12/2,5 mm2.

 UPOZORNĚNÍ: 
ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ: Následující zařízení se považuje za odpojovací zařízení 
přístroje: Do koncového přístroje nebo instalace budovy musí být zahrnut spínač 
nebo jistič; spínač se musí nacházet v bezprostřední blízkosti přístroje a ve snadném 
dosahu obsluhy, musí být označen jako zařízení pro odpojování přístroje.

Certifikace  Aby bylo možné provést certifikaci pro účely fakturace odběru elektrické energie, 
musí dodavatelé elektrické energie ověřit , zda fakturační elektroměr pracuje 
s deklarovanou přesností. K ověření funkce a kalibrace elektroměru dodavatelé 
elektrické energie používají normy pro terénní měření, s jejichž pomocí se kontroluje 
správnost energetických měření. Vzhledem k tomu, že EPM 2200 je sledovatelný 
fakturační elektroměr, je vybaven funkcí zkušebního impulsu, kterou lze použít 
k ověření standardu přesnosti. Tato funkce je velmi důležitá u všech elektroměrů 
určených pro fakturaci.

Řízený okrajový spínač ML810

Požadavky na 
elektrickou 
bezpečnost

 Tento výrobek se smí instalovat pouze v prostorech s omezeným přístupem 
(vyhrazené provozní místnosti, elektrické skříně atp.).

 Přístroje pracující s napětím 48 V DC jsou vybaveny praktickým odpojovacím 
zařízením, které je vestavěno do napájecího obvodu domovního rozvodu, k němuž 
je přístroj připojen.

 Bude-li výrobek připojen k centralizovanému zdroji stejnosměrného proudu s napětím 
48 V, musí být vybaven maximálně pojistkou 10 A ss. nebo jističem.

 Externím zdrojem napájení pro stejnosměrné jednotky musí být klasifikovaná zásuvná 
jednotka označená jako zařízení třídy 2 nebo klasifikovaný zdroj napájení ITE s 
označením LP s vhodným jmenovitým výstupním napětím (tj. 24 V ss. nebo 48 V ss.) 
a vhodným jmenovitým výstupním proudem.

 Výrobek neobsahuje žádné pojistky, které by mohl měnit uživatel. Všechny vnitřní 
pojistky smí měnit POUZE společnost GE Grid Solutions.

Instalační požadavky  UPOZORNĚNÍ: Před instalací zařízení je nutné přijmout následující preventivní opatření:

 Je-li zařízení umístěno v uzavřené nebo vícevrstvé konstrukci, nesmí dlouhodobá 
ustálená teplota prostředí okolo zařízení překročit 60 °C.

 Je-li zařízení umístěno v uzavřené nebo vícevrstvé konstrukci, je nutné zajistit 
dostatečný průtok vzduchu za účelem řádného a bezpečného provozu.

 Je-li zařízení umístěno v uzavřené nebo vícevrstvé konstrukci, nesmí instalace zařízení 
způsobit přetížení nebo nerovnoměrné zatížení konstrukce.

 Je-li zařízení umístěno v uzavřené nebo vícevrstvé konstrukci, zkontrolujte energetické 
požadavky zařízení, aby nedošlo k přetížení elektrických obvodů budovy.

 Je-li zařízení umístěno v uzavřené nebo vícevrstvé konstrukci, zkontrolujte, zda je pro 
zařízení k dispozici dráha pro spolehlivé a nenarušované uzemnění.
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DGCM (Padmount)

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 UPOZORNĚNÍ:

 Před programováním, používáním nebo prováděním údržby jednotky vzdáleného 
terminálu (RTU) DGCM si pečlivě a důkladně přečtete tyto pokyny a příručky k zařízení. 
Seznamte se s „BEZPEČNOSTNÍMI INFORMACEMI“, které jsou uvedeny na této straně.

 Zařízení popisované v tomto dokumentu smí instalovat, obsluhovat a udržovat pouze 
kvalifikovaní pracovníci, kteří mají odpovídající znalosti instalace, provozu a údržby 
zařízení určených k nadzemnímu rozvodu elektrické energie včetně souvisejících rizik.

 Uživatel nese odpovědnost za zajištění neporušenosti veškerých zapojených 
ochranných vodičů dříve, než budou zahájeny další činnosti.

 Odpovědností uživatele je před zprovozněním a zahájením servisu zkontrolovat 
jmenovité parametry zařízení a seznámit se s návodem k obsluze a pokyny k instalaci.

 Před prováděním jakéhokoli servisu či uvedením do provozu je nutné zkontrolovat, 
že je ke svorce uzemnění připojen uzemňovací vodič (PE).

 Při instalaci a servisu používejte zdvihací systém se zábradlím nebo uzavřenou 
plošinou, aby se ve srovnání s ostatními prostředky omezilo riziko pádu.

 Je-li systém PŘIPOJEN ke zdroji napájení, neodpojujte napájecí konektory na DGCM.

 Dodaná anténa se nesmí měnit za anténu jiného typu. Při připojení jiné antény dojde 
k zániku platnosti schválení FCC a IC a v takovém případě již nelze dále používat ID 
číslo FCC /IC.

 VAROVÁNÍ: Instalační technici musejí dodržovat místní požadavky a zásady 
společnosti týkající se BEZPEČNÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ. Použití vhodných 
a přiměřeného osobního ochranného vybavení (PPE) je povinné. Při montáži této 
jednotky na sloup nebo ve výšce překračující 1,8 m (6 stop) je nutné používat 
odpovídající zdvihací zařízení k omezení rizika pádu.

P30 (Koncentrátor fázorových dat)

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s obecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit, musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.
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 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Kryt svorkovnice z Lexanu na vstupní desce napájení: Po dokončení elektrického zapojení 
musí být nasazen zpět, aby se snížila pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem.

 Vrubová kabelová oka užitá v místě na P30 musí být izolovaného typu. 
Neizolovaná kabelová oka představují pro koncového uživatele potenciální 
riziko úrazu elektrickým proudem.

 VAROVÁNÍ: V závislosti na rámu mohou otevřené skříně a rám zařízení představovat 
riziko styku s nebezpečným napětím, které může způsobit instalačnímu technikovi 
úraz elektrickým proudem. Před servisním zákrokem na rámu a na součástech 
nezapomeňte odpojit napájecí vedení do zařízení. 
POZNÁMKA TÝKAJÍCÍ SE VLÁKNA/LASERU 
U zařízení s optickým vláknem či laserem vezměte v úvahu následující varování 
a poznámky:

 UPOZORNĚNÍ: Výrobky vybavené optickým/laserovým zařízením třídy 1 splňují 
požadavky normy: 
- IEC60825-1 
Odpojená vlákna nebo optická/laserová zařízení mohou vyzařovat neviditelné 
laserové záření. Nedívejte se do svazků záření ani přímo do optických zařízení, 
protože by mohlo dojít k trvalému poškození vašeho zraku.

 UPOZORNĚNÍ: Před demontáží nebo montáží desky s optickým/laserovým 
transceiverem je důležité odpojit nebo demontovat všechny kabely. 
S výjimkou připojování nebo odpojování kabelu nenechávejte optický/laserový 
transceiver nezakrytý. Ochranné/protiprachové těsnící zátky udržují port čistý 
a zabraňují náhodné expozici laserovému záření.

Ovladač baterie kondenzátorů/ovladač napěťového 
regulátoru/jednotky vzdáleného terminálu DGC C/V/M

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 Před programováním, používáním nebo prováděním údržby regulátoru DGC si pečlivě 
a důkladně přečtete tyto pokyny a příručky k zařízení. Seznamte se s „BEZPEČNOSTNÍMI 
INFORMACEMI“, které jsou uvedeny na této straně.

 Zařízení popisované v tomto dokumentu smí instalovat, obsluhovat a udržovat pouze 
kvalifikovaní pracovníci, kteří mají odpovídající znalosti instalace, provozu a údržby 
zařízení určených k nadzemnímu rozvodu elektrické energie včetně souvisejících rizik.

 Uživatel nese odpovědnost za zjištění celistvosti případných zapojených ochranných 
vodičů dříve, než budou zahájeny další činnosti.

 Odpovědností uživatele je před zprovozněním a zahájením servisu zkontrolovat 
jmenovité parametry zařízení, návod k obsluze a pokyny k instalaci.

 Před prováděním jakéhokoli servisu či uvedením do provozu je nutné zkontrolovat, 
že je ke svorce uzemnění připojen uzemňovací vodič (PE).

 Tento výrobek vyžaduje instalaci vnějšího odpojovače, který zajistí odpojení 
od síťového napětí.

 Zkontrolujte, že je svorka ochranného uzemnění (PE) vhodná pro doporučenou 
minimální velikost vodiče 14 AWG. Kabelové oko (PE) musí být připevněno kolíkem vel. 
8 požadovaným utahovacím momentem 2,03-2,26 Nm (18-20 in-lb).
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 Před zahájením práce na ccts proudových transformátorů musí být tyto zkratovány.

 Tento výrobek odpovídá emisní třídě A a smí se používat výhradně v energetickém 
prostředí nebo v prostředí transformoven. Nesmí se používat v blízkosti elektronických 
zařízení klasifikovaných ve třídě B.

 Použití nevyzkoušeného rádiového zařízení v modulu OEM může způsobit zhoršení 
funkčních vlastností z důvodu neznámých účinků na vysokofrekvenční odolnost. 
Rádiové zařízení musí minimálně splňovat požadavky směrnice o rádiových zařízeních 
a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) a musí být registrováno u FCC 
a organizace Industry Canada při dodržení místních předpisů o vysokofrekvenčních 
zařízeních pro Evropu a Severní Ameriku. Primární hodnoty rádiových zařízení nesmějí 
překročit 13,8 V ss., 12 W při spojitém provozu a při max. vysílacím proudu 2 A.

 Dodaná anténa se nesmí měnit za anténu jiného typu. Při připojení jiné antény dojde 
k zániku platnosti schválení FCC a IC a v takovém případě již nelze dále používat ID 
číslo FCC /IC.

 Použití rádiového zařízení určeného pro Severní Ameriku 
- Rádio MDS iNETII - obsahuje vysílač s ID FCC: E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
- Rádio MDS TransNet - obsahuje vysílač s ID FCC: E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
- Rádio MDS SD4 - obsahuje vysílač s ID FCC: E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 UPOZORNĚNÍ: 
- Zkontrolujte, zda je tento výrobek vhodný k použití externího odpojovače, který je 
chráněn odpovídající ochranou proudové odbočky. 
- Před zapnutím zkontrolujte, zda je kolík PE připojen k uzemnění podle obecných 
bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce. 
- Náhradní pojistky musí mít stejné hodnoty a musí být stejného typu, jak je uvedeno 
na schématu zapojení nebo v příručce k výrobku. Upozornění: Před výměnou pojistek 
ověřte, zda je bezpečně odpojen externí odpojovač.

 NEBEZPEČÍ: 
Chcete-li regulátor DGC napájet prostřednictvím externích napájecích svorek 
(na čelním panelu), použijte stíněné jednokolíkové zástrčky, viz následující obrázek 
„Banánové zástrčky“.

Pojistky (použité v regulátoru DGC)
 Použité pojistky:

 Vnitřní zdroj napětí: POJISTKA 3 A/250 V 6,35 x 31,75 mm (1/4" X 1-1/4") KAZETOVÁ, 
obj. č. GE: 0901-0015, MĚDĚNÁ, obj. č. BUSHMANN: AGC-3

 Vnější zdroj napětí: POJISTKA 3 A/250 V 6,35 x 31,75 mm (1/4" X 1-1/4") KAZETOVÁ, 
obj. č. GE: 0901-0015, MĚDĚNÁ, obj. č. BUSHMANN: AGC-3

 Mechanismus spínače: RYCHLÁ POJISTKA, 6,3 mm X 32,0 mm, 250 V, 6 A, 
obj. č. GE: 0901-0086, MĚDĚNÁ, obj. č. BUSHMANN: AGC-6-R
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Systém ochrany napáječe/transformátoru/motoru 350/345/339

Všeobecná 
bezpečnostní opatření 

(350)

 UPOZORNĚNÍ:

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s všeobecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

 Veškerá zařízení je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící cestou 
z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení a řádného 
chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Před zahájením práce na proudových transformátorech musí být tyto zkratovány.

 UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno na bezpečném místě nebo ve 
vhodném krytu, aby bylo vyloučeno riziko úrazu související s nebezpečím požáru.

Označení svorek  Při instalaci dvou ok na jednu svorku musí být obě oka „pravou stranou nahoru“, jak je 
znázorněno na následujícím obrázku. Důvodem je to, aby tělo oka nebylo v kontaktu 
se sousedící spodní svorkovnicí.

 UPOZORNĚNÍ: Před zahájením práce na proudových transformátorech MUSÍ být 
tyto zkratovány.

 UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jmenovitý vstupní proud 1 A nebo 5 A relé 
odpovídá sekundárním hodnotám připojených proudových transformátorů. 
Chybně dimenzované proudové transformátory mohou způsobit poškození 
zařízení nebo nedostatečnou ochranu.
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Řídicí proud  UPOZORNĚNÍ: Řídicí proud přiváděný do relé musí odpovídat rozsahu nainstalovaného 
napájecího zdroje. Pokud použité napětí nesouhlasí, může dojít k poškození jednotky. 
K zajištění bezpečného a normálního provozu MUSÍ být připojena veškerá uzemnění 
bez ohledu na typ zdroje řídicího proudu. 
Štítek umístěný na relé uvádí objednací kód nebo číslo modelu. Provozní rozsah 
nainstalovaného napájecího zdroje bude jeden z následujících: 
DOLNÍ: 24 až 48 V ss. (jmenovitý rozsah: 20 až 60 V ss.) 
HORNÍ: 125 až 250 V ss. / 120 až 240 V AC (Jmenovitý rozsah: 84 až 250 V ss. / 60 až 
300 V AC)

 UPOZORNĚNÍ: Zemnící svorky šasi relé musí být připojeny přímo k uzemňovací 
přípojnici s využitím co nejkratší možné dráhy. Je nutné použít pocínovaný měděný, 
oplétaný, stíněný a propojovací kabel. Je třeba použít nejméně 96 vláken kabelu 
34 AWG. Vhodný je Belden, katalogové číslo 8660.

 UPOZORNĚNÍ: Před zahájením servisu odpojte zdroj napájení.

 UPOZORNĚNÍ: Dbejte na správnou polaritu na vstupních konektorech kontaktu 
a nepřipojujte žádné vstupní obvody kontaktu k zemi, protože by mohlo dojít 
k poškození součástí relé.

 UPOZORNĚNÍ: K zajištění stejného potenciálu na všech zařízeních v uzavřeném řetězci 
je velmi důležité, aby byly společné svorky každého portu RS485 vzájemně spojeny 
a uzemněny pouze jednou na hlavním nebo podřízeném zařízení. V opačném případě 
může docházet k přerušované komunikaci nebo jejímu výpadku.

Elektronický elektroměr EPM 9900

Všeobecné 
bezpečnostní pokyny

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s všeobecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.
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 Před zahájením práce na proudových transformátorech musí být tyto zkratovány.

 Aby bylo možné provést certifikaci pro účely fakturace odběru elektrické energie, 
musí dodavatelé elektrické energie ověřit , zda fakturační elektroměr pracuje 
s deklarovanou přesností. K ověření funkce a kalibrace elektroměru dodavatelé 
elektrické energie používají standardy pro terénní měření, s jejichž pomocí se 
kontrolujte správnost energetických měření.

Důležité bezpečnostní 
informace k instalaci 

elektroměrů

 Instalaci elektroměru EPM 9900 smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou 
při všech činnostech povinni dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Tito pracovníci 
musí být vhodně proškolení a musí mít zkušenosti s vysokonapěťovými zařízeními. 
Doporučuje se používat odpovídající ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný 
pracovní oděv.

 Při běžném provozu elektroměru EPM 9900 se v mnoha součástech elektroměru 
nacházejí nebezpečná napětí, například na: svorkách a jakýchkoli připojených 
proudových transformátorech (CT), transformátorech napětí (PT), všech vstupech 
a výstupech (I/O) a jejich obvodech. Všechny primární i sekundární obvody mohou 
občas produkovat smrtelné hodnoty napětí a proudu. Vyhýbejte se kontaktu 
s povrchy, které jsou pod proudem.

 Nepoužívejte elektroměr jako primární ochranu nebo jako zařízení pro omezení 
energetické kapacity. Elektroměr může být používán pouze jako sekundární ochrana.

 Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo jeho selhání způsobit zranění 
nebo smrt.

 Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo dojít k požáru.

 Všechny svorky musí být po instalaci nepřístupné.

 Nepoužívejte větší než maximální napětí, kterému je schopen odolávat elektroměr 
nebo libovolné připojené zařízení. Před připojením napětí zkontrolujte informace 
uvedené na elektroměru a/nebo zařízení a v části Technické údaje.

 Aby nedocházelo ke stavům nebezpečného napětí, požaduje se u napěťových vedení 
a napájecího zdroje použití ochrany proudové odbočky pomocí pojistky. Aby nedošlo 
k poškození proudového transformátoru a potenciálním zraněním když je nutné 
elektroměr vyřadit z provozu, požadují se u obvodů proudového transformátoru 
zkratovací členy.

 Ochrana proudové odbočky by měla být dimenzována na 15 A.

 Při trvalých zatíženích překračujících 10 A je třeba vodiče proudového transformátoru 
připojit přímo přes otvor transformátoru (způsob zapojení protažením - viz Protažení 
vodičů proudového transformátoru (Bez zakončení elektroměru)), pomocí vodiče 
o průměru 10 AWG..

 VAROVÁNÍ: 
NENECHÁVEJTE sekundární proudový transformátor rozpojený, pokud protéká 
primární proud. 
To může vést ke vzniku vysokých napětí na rozpojeném sekundárním CT, která by 
mohla být potenciálně smrtelná pro osoby a destruktivní pro samotné zařízení.

RIO D.20 

Bezpečnostní opatření  Dodržujte všechny bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v příručce k D.20.

 Práce na D.20 DNA smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Pracovníci údržby se 
musí seznámit s technologií a riziky, která souvisejí s elektrickými zařízeními.

 Nikdy nepracujte sami.
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 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo údržby tohoto přístroje izolujte 
nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody a zdroje elektrického napájení. 
Předpokládejte, že všechny obvody jsou živé, dokud nejsou zcela odpojeny, 
vyzkoušeny a označeny. Zvláštní pozornost věnujte konstrukci napájecího systému. 
Vezměte v úvahu všechny zdroj energie včetně možnosti zpětného napájení.

 Před instalací a zapojením D.20 DNA přerušte veškeré napájení zařízení, ve kterém se 
D.20 DNA má instalovat.

 Používejte pouze zdroj napájení specifikovaný na nainstalovaném napájecím modulu.

 Dejte pozor na možná rizika a používejte osobní ochranné prostředky.

 Úspěšný provoz tohoto zařízení závisí na řádné manipulaci, instalaci a obsluze. 
Nesplnění základních instalačních požadavků může způsobit osobní zranění 
a poškození elektrických zařízení nebo jiného majetku.

 Všechny svorky střídavého napětí jsou chráněny před náhodným dotykem 
mechanickým ochranným štítem.

 Veškeré elektronické součásti v D.20 DNA jsou citlivé na poškození elektrostatickým 
výbojem. Aby nedošlo k poškození zařízení během manipulace, používejte schválené 
postupy kontroly statické elektřiny.

 Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo smrt. 
Aby nedošlo k ohrožení nebezpečnými napětími, před prováděním servisu 
a demontáží komponent odpojte a zablokujte všechny zdroje napájení.

 Bude-li přístroj D-20 DNA používán jinak, než bylo stanoveno v této příručce, může být 
narušen stupeň ochrany poskytovaný přístrojem.

 Změny nebo úpravy provedené na jednotce, které nebyly schváleny společností 
GE Grid Solutions, by mohly způsobit zánik platnosti záruky.

 UPOZORNĚNÍ, HORKÝ POVRCH: Pokud jednotka pracuje při teplotě prostředí vyšší 
než 68 °C, doporučuje se přijmout opatření pro bezpečnou manipulaci, aby nedošlo 
k popáleninám.

 UPOZORNĚNÍ: Před instalaci si přečtěte dokumentaci výrobce, kterou jste obdrželi 
před instalací spolu s napájecí jednotkou. Dbejte, abyste splnili všechny poskytnuté 
bezpečnostní pokyny.

 UPOZORNĚNÍ: Pomocné svorky a/nebo proud přiváděný portem D.20 by neměl být 
zatěžován periferními zařízeními, aby nebyla překročena hodnota 165 W.

Systém ochrany sběrnice B95P

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 UPOZORNĚNÍ:

 Během instalace, údržby a servisu se doporučuje použití ochranné obuvi úrovně 
Omega, ochranných rukavic, ochranných brýlí a oděvu.

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze, může dojít k poškození 
zařízení a k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi indikátory nebezpečí 
a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést k poškození a/nebo zranění.

 Nebezpečná napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s všeobecnými postupy zkoušení 
zařízení a musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji. Musí být 
dodržována bezpečnostní opatření.
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 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů izolujte nebo odpojte všechny živé obvody a zdroje 
elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

 Veškerá zařízení, která je možné uzemnit, by uzemněna být měla, a musejí být 
opatřena spolehlivou a neporušenou zemnící cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, 
ochrany proti elektromagnetickému rušení a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Vysílače LED jsou klasifikovány jako zařízení třídy 1M podle normy IEC 60825-1, Limity 
přístupné emise (AEL). Zařízení třídy 1M jsou považována za bezpečná pro sledování 
nechráněným okem. Neprohlížejte je přímo pomocí optických přístrojů.

 Před prací na proudových transformátorech (CT) je zkratujte.

 Třída laseru: Třída 1. Viz obrázek níže. 

Zařízení třídy 1 jsou považována za bezpečná pro sledování nechráněným okem. 
Neprohlížejte je přímo pomocí optických přístrojů.

 VAROVÁNÍ: Při připojování vodičů k jednotce dbejte, aby nebylo připojeno napájení. 
V opačném případě může dojít ke zranění nebo úmrtí.

Vícefunkční elektroměr EPM6000, 6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 UPOZORNĚNÍ:

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s obecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.
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 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Před zahájením práce na proudových transformátorech musí být tyto zkratovány.

 Aby bylo možné provést certifikaci pro účely fakturace odběru elektrické energie, 
musí dodavatelé elektrické energie ověřit , zda fakturační elektroměr pracuje 
s deklarovanou přesností. K ověření funkce a kalibrace elektroměru dodavatelé 
elektrické energie používají standardy pro terénní měření, s jejichž pomocí se 
kontrolujte správnost energetických měření.

Důležité informace 
k instalaci 

elektroměrů

 VAROVÁNÍ: POTENCIÁLNÍ OHROŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Elektroměr EPM7000/T 
musí být nainstalován do elektrické skříně, kde je přístup k živé elektroinstalaci 
umožněn pouze autorizovaným servisním technikům.

 Instalaci elektroměru EPM7000 smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou 
při všech činnostech povinni dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Tito pracovníci 
musí být vhodně proškolení a musí mít zkušenosti s vysokonapěťovými zařízeními. 
Doporučuje se používat odpovídající ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný 
pracovní oděv.

 Při běžném provozu elektroměru EPM7000 se v mnoha součástech elektroměru 
nacházejí nebezpečná napětí, například na: svorkách, proudových transformátorech, 
transformátorech napětí, vstupních/výstupních modulech. Všechny primární 
i sekundární obvody mohou občas produkovat smrtelné hodnoty napětí a proudu. 
Vyhýbejte se kontaktu s povrchy, které jsou pod proudem.

 Nepoužívejte elektroměr ani žádný vstupní/výstupní přístroj jako primární ochranu 
nebo jako zařízení pro omezení energetické kapacity. Elektroměr může být používán 
pouze jako sekundární ochrana.

 Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo jeho selhání způsobit zranění 
nebo smrt. Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo dojít k požáru.

 Všechny svorky musí být po instalaci nepřístupné.

 Nepoužívejte větší než maximální napětí, kterému je schopen odolávat elektroměr nebo 
libovolné připojené zařízení. Před připojením napětí zkontrolujte informace uvedené 
na elektroměru a/nebo zařízení a v části Technické údaje. Nezkoušejte vysoký 
potenciál/dielektrickou pevnost jakýchkoli výstupů, vstupů ani komunikačních svorek.

 Společnost GE Grid Solutions doporučuje u napěťových kabelů a zdroje napájení 
používat zkratovací členy a pojistky, aby - pokud je nutné elektroměr vyřadit 
z provozu - nedocházelo ke stavům nebezpečného napětí nebo poškození 
proudových transformátorů. Uzemnění proudových transformátorů je nepovinné.

 UPOZORNĚNÍ: Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, může být 
narušen stupeň ochrany poskytovaný přístrojem.

 POZNÁMKA: Pro účely bezpečnosti není nutné provádět žádnou preventivní údržbu ani 
kontroly. Případné opravy nebo údržba však musí probíhat u výrobce.

 UPOZORNĚNÍ: ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ: Koncové zařízení nebo domovní instalace musí 
obsahovat spínač nebo jistič. Spínač musí být nainstalován v těsné blízkosti zařízení 
a v dosahu obsluhujícího pracovníka. Spínač musí být označen jako odpojovač určený 
k vypnutí zařízení.
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Vícefunkční systém měření elektrické energie EPM6100

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s obecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Před zahájením práce na proudových transformátorech musí být tyto zkratovány.

Důležité informace k instalaci elektroměrů
 Instalaci elektroměru EPM6100 smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou 

při všech činnostech povinni dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Tito pracovníci 
musí být vhodně vyškolení a musí mít zkušenosti s vysokonapěťovými zařízeními.

 Doporučuje se používat odpovídající ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný 
pracovní oděv.

 Při běžném provozu elektroměru EPM6100 se v mnoha součástech elektroměru nacházejí 
nebezpečná napětí, například na: Svorkách a jakýchkoli připojených proudových 
transformátorech (CT) a transformátorech napětí (PT), všech vstupních/výstupních 
modulech (vstupech a výstupech) a jejich obvodech. Všechny primární i sekundární 
obvody mohou občas produkovat smrtelné hodnoty napětí a proudu. Vyhýbejte se 
kontaktu s povrchy, které jsou pod proudem.

 Nepoužívejte elektroměr ani žádný vstupní/výstupní přístroj jako primární ochranu 
nebo jako zařízení pro omezení energetické kapacity. Elektroměr může být používán 
pouze jako sekundární ochrana. Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo 
jeho selhání způsobit zranění nebo smrt.

 Nepoužívejte elektroměr v situacích, kdy by mohlo dojít k požáru.

 Všechny svorky musí být po instalaci nepřístupné.
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 Nepoužívejte větší než maximální napětí, kterému je schopen odolávat elektroměr nebo 
libovolné připojené zařízení. Před připojením napětí zkontrolujte informace uvedené 
na elektroměru a/nebo zařízení a v části Technické údaje. Nezkoušejte vysoký 
potenciál/dielektrickou pevnost jakýchkoli výstupů, vstupů nebo komunikačních svorek.

 Společnost GE doporučuje, pokud je nutné elektroměr vyřadit z provozu, u napěťových 
kabelů a zdroje napájení používat zkratovací členy a pojistky, aby nedocházelo 
k výskytu nebezpečného napětí nebo poškození proudových transformátorů. 
Uzemnění proudových transformátorů je nepovinné.

 VAROVÁNÍ: 
- BUDE-LI PŘÍSTROJ POUŽÍVÁN JINAK, NEŽ BYLO STANOVENO VÝROBCEM, MŮŽE BÝT 
NARUŠEN STUPEŇ OCHRANY POSKYTOVANÝ PŘÍSTROJEM. 
- Z DŮVODŮ BEZPEČNOSTI NENÍ NUTNÉ PROVÁDĚT ŽÁDNOU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU 
ANI KONTROLY. PŘÍPADNÉ OPRAVY NEBO ÚDRŽBA VŠAK MUSÍ PROBÍHAT VE 
VÝROBNÍM ZAŘÍZENÍ.

 VAROVÁNÍ: 
ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ: Následující zařízení se považuje za odpojovací zařízení 
přístroje. KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO DOMOVNÍ INSTALACE MUSÍ OBSAHOVAT SPÍNAČ 
NEBO JISTIČ. SPÍNAČ MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁN V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ 
A V DOSAHU OBSLUHUJÍCÍHO PRACOVNÍKA. SPÍNAČ MUSÍ BÝT OZNAČEN JAKO 
ODPOJOVAČ URČENÝ K VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ.

Ovladač spínačů/recloser DGCS/R

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 UPOZORNĚNÍ:

 Před programováním, používáním nebo prováděním údržby ovladače DGC si 
pečlivě a důkladně přečtete tyto pokyny a příručky k zařízení. Seznamte se 
s „BEZPEČNOSTNÍMI INFORMACEMI“, které jsou uvedeny na této straně.

 Zařízení popisované v tomto dokumentu smí instalovat, obsluhovat a udržovat pouze 
kvalifikovaní pracovníci, kteří mají odpovídající znalosti instalace, provozu a údržby 
zařízení určených k nadzemnímu rozvodu elektrické energie včetně souvisejících rizik.

 Uživatel nese odpovědnost za zajištění neporušenosti veškerých zapojených 
ochranných vodičů dříve, než budou zahájeny další činnosti.

 Odpovědností uživatele je před zprovozněním a zahájením servisu zkontrolovat 
jmenovité parametry zařízení, návod k obsluze a pokyny k instalaci.

 Před prováděním jakéhokoli servisu či uvedením do provozu je nutné zkontrolovat, 
že je ke svorce uzemnění připojen uzemňovací vodič (PE).

 Tento výrobek vyžaduje instalaci vnějšího odpojovače, který zajistí odpojení 
od síťového napětí.

 Zkontrolujte, že je svorka ochranného uzemnění (PE) vhodná pro doporučenou 
minimální velikost vodiče 14 AWG. Kabelové oko (PE) musí být připevněno kolíkem vel. 
8 s požadovaným utahovacím momentem 2,03-2,26 Nm (18-20 in-lb).

 Před zahájením práce na ccts proudových transformátorů musí být tyto zkratovány.

 Dříve, než začnete na DGCR provádět místní práce, nezapomeňte kontaktovat 
vzdáleného uživatele.

 Při instalaci a servisu používejte zdvihací systém se zábradlím nebo uzavřenou 
plošinou, aby se ve srovnání s ostatními prostředky omezilo riziko pádu.

 Je-li systém PŘIPOJEN ke zdroji napájení, neodpojujte napájecí konektory na DGCR.

 Po dokončení místního servisu nezapomeňte znovu zamknout vnější skříň DGCS/DGCR

 Tento výrobek odpovídá emisní třídě A a smí se používat výhradně v energetickém 
prostředí nebo v prostředí transformoven. Nesmí se používat v blízkosti elektronických 
zařízení klasifikovaných ve třídě B.
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 Použití nevyzkoušeného rádiového zařízení v modulu OEM může způsobit zhoršení 
funkčních vlastností z důvodu neznámých účinků na vysokofrekvenční odolnost. 
Rádiové zařízení musí minimálně splňovat požadavky směrnice o rádiových zařízeních 
a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) a musí být registrováno u FCC 
a organizace Industry Canada při dodržení místních předpisů o vysokofrekvenčních 
zařízeních pro Evropu a Severní Ameriku. Primární hodnoty rádiových zařízení nesmějí 
překročit 13,8 V ss., 12 W při spojitém provozu a při max. vysílacím proudu 2 A.

 Dodaná anténa se nesmí měnit za anténu jiného typu. Při připojení jiné antény dojde 
k zániku platnosti schválení FCC a IC a v takovém případě již nelze dále používat ID 
číslo FCC /IC.

 Použití rádiového zařízení určeného pro Severní Ameriku 
- Rádio MDS iNETII - obsahuje vysílač s ID FCC: 
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
- Rádio MDS TransNet - obsahuje vysílač s ID FCC: 
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
- Rádio MDS SD4 - obsahuje vysílač s ID FCC: 
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 UPOZORNĚNÍ: 
BATERIE: Vestavěnou baterii lze měnit pouze za baterii stejného modelového typu. 
Jakékoli jiné baterie nemusí poskytovat požadovanou bezpečnost nebo výkon.

Použité pojistky  Vnitřní zdroj napětí: 
- POJISTKA 3 A/250 V 6,35 x 31,75 mm (1/4" X 1-1/4") KAZETOVÁ, obj. č. GE: 0901-0015, 
MĚDĚNÁ, BUSHMANN obj. č.: AGC-3

 Mechanismus spínače 
RYCHLÁ POJISTKA, 6,3 mm X 32,0 mm, 250 V, 6 A, obj. č. GE: 0901-0086, MĚDĚNÁ, 
obj. č. BUSHMANN: AGC-6-R

Baterie  Baterie: 
- Výrobce: Odyssey 
- Číslo dílu výrobce: PC310 
- Popis: SUCHÝ ČLÁNEK, 101 X 86 X 138 mm, 12 V, 8 Ah, VYSOKOTEPLOTNÍ ZÁSUVKA M4

 Záložní baterie: 
- Napětí: 24 V ss. (dvě 12V baterie) 
- Kapacita: 8 hodin 
- Nabíjení: Trvalé připojení k malé nabíječce 
- Alarmy: Dioda LED a výstražná hlášení 
- Zkouška baterie: Programovatelná pomocí nabídky nastavení systému

 UPOZORNĚNÍ: Při výměně používejte baterie stejného modelu a typu. Po výměně 
nasaďte zpět kovový kryt, kterým se baterie zabezpečují. Dbejte, aby byly znovu 
použity pryžové krytky svorek baterie, které zabrání vzniku náhodných zkratů.

Ethernetové přepínače řady ML3000, 3100, 3001, 3101

Požadavky na 
elektrickou 
bezpečnost

 Tento výrobek se smí instalovat pouze v prostorech s omezeným přístupem 
(vyhrazené provozní místnosti, elektrické skříně atp.).

 Přístroje pracující s napětím 48 V DC jsou vybaveny praktickým odpojovacím 
zařízením, které je vestavěno do napájecího obvodu domovního rozvodu, k němuž 
je přístroj připojen.

 Bude-li výrobek připojen k centralizovanému zdroji stejnosměrného proudu s napětím 
48 V, musí být vybaven maximálně pojistkou 10 A ss. nebo jističem.
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 Externím zdrojem napájení pro stejnosměrné jednotky musí být klasifikovaná zásuvná 
jednotka označená jako zařízení třídy 2 nebo klasifikovaný zdroj napájení ITE s 
označením LP s vhodným jmenovitým výstupním napětím (tj. 48 V ss.) a vhodným 
jmenovitým výstupním proudem.

 Výrobek neobsahuje žádné pojistky, které by mohl měnit uživatel. Všechny vnitřní 
pojistky smí měnit POUZE společnost GE Grid Solutions.

 Modely se stejnosměrným napájecím zdrojem musí být napájeny stejnosměrným 
proudem přiváděným do zařízení, který pochází ze sekundárního obvodu odděleného 
od střídavé elektrické sítě dvojitou nebo zesílenou izolací (např. napájecí zdroj ITE 
certifikovaný UL, který zajišťuje dvojitou nebo zesílenou izolaci).

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 UPOZORNĚNÍ:

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s obecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.

 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Tento výrobek obsahuje lasery třídy I.

 Před vložením výměnných napájecích modulů je nutné ověřit vhodnost jmenovitých 
parametrů napájení šasi.

Požadavky UL/CE na 
zařízení napájená 

stejnosměrným 
proudem

 Při připojení k centrálnímu stejnosměrnému napájecímu zdroji používejte kabel 
o minimálním rozměru 18 AWG.

 Při připojení k uzemnění používejte kabel o minimálním rozměru 14 AWG.

 Používejte pouze se schváleným 10A jističem, který je součástí domovní instalace, 
a (max.) 20A ochranou odbočky u jednotek se jmenovitým napětím 90 až 265 V.

 „Splňuje předpisy/normy FDA o radiační bezpečnosti, 21 CFR, část J“ nebo ekvivalentní.

 Utahovací moment ok na svorkovnici: 1 Nm (9 in-lb) max.
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 U jednotek s napájením AC a HI používejte pouze schválený 20A jistič, který je součástí 
domovní instalace. Jistič musí být zahrnut do koncového systému nebo budovy jako 
odpojovací zařízení.

 Před zahájením servisu odpojte všechny napájecí zdroje. Pokud provádíte servis 
jednotky se dvěma napájecími zdroji, přijměte zvláštní bezpečnostní opatření.

 U jednotek napájených stejnosměrným proudem smí být použity pouze externí 
napájecí zdroje s označením CE.

 Zajištění kabelu centrálního stejnosměrného napájecího zdroje: použijte přinejmenším 
čtyři kabelové spojky k uchycení kabelu ke konstrukci. Rozestupy mezi spojkami musí 
činit přinejmenším 10 cm (4 palce) a první spojka se musí nacházet do 15 cm (6 palců) 
od svorkovnice.

Testování dielektrické 
pevnosti (Hi-Pot)

 UPOZORNĚNÍ:

 Před testem dielektrické pevnosti je nutné odpojit - jak je uvedeno níže - zkratovací 

vedení mezi uzemněním filtru a bezpečnostním uzemněním , aby byla zajištěna 
ochrana obvodů potlačování přechodových jevů zdroje napájení.

Systém vícekanálového měření napájení a elektrické energie EPM 4600

Všeobecná 
bezpečnostní opatření

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s obecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.
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 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 Před zahájením práce na proudových transformátorech musí být tyto zkratovány.

 Aby bylo možné provést certifikaci pro účely fakturace odběru elektrické energie, 
musí dodavatelé elektrické energie ověřit , zda fakturační elektroměr pracuje 
s deklarovanou přesností. K ověření funkce a kalibrace elektroměru dodavatelé 
elektrické energie používají standardy pro terénní měření, s jejichž pomocí se 
kontrolujte správnost energetických měření.

Důležité informace 
k instalaci měřicího 
systému EPM 4600

 UPOZORNĚNÍ: Instalaci měřicího systému EPM 4600 smí provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci, kteří jsou při všech činnostech povinni dodržovat běžná bezpečnostní 
opatření. Tito pracovníci musí být vhodně vyškolení a musí mít zkušenosti 
s vysokonapěťovými zařízeními. Doporučuje se používat odpovídající ochranné 
rukavice, ochranné brýle a ochranný pracovní oděv.  
Při běžném provozu systému EPM 4600 se v mnoha součástech jednotky nacházejí 
nebezpečná napětí, například na svorkách a případných připojených proudových 
transformátorech (CT) a transformátorech napětí (PT), všech vstupních/výstupních 
modulech (vstupech/výstupech) a jejich obvodech. 
Všechny primární i sekundární obvody mohou občas produkovat smrtelné hodnoty 
napětí a proudu. Vyhýbejte se kontaktu s povrchy, které jsou pod proudem.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte měřicí systém EPM 4600 ani žádný vstupní/výstupní 
přístroj jako primární ochranu ani jako zařízení pro omezení energetické kapacity. 
Měřicí systém EPM 4600 může být používán pouze jako sekundární ochrana.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte systém EPM 4600 v situacích, kdy by mohlo jeho selhání 
způsobit zranění nebo smrt.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte systém EPM 4600 v situacích, kdy by mohlo dojít k požáru. 
Všechny svorky systému EPM 4600 musí být po instalaci nepřístupné.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte větší maximální napětí, než kterému je schopen odolávat 
systém EPM 4600 nebo libovolné připojené zařízení. Před připojením napětí 
zkontrolujte informace uvedené na systému EPM 4600 a/nebo štítcích zařízení 
a v části Technické údaje. Nezkoušejte vysoký potenciál/dielektrickou pevnost 
jakýchkoli výstupů, vstupů ani komunikačních svorek.

 VAROVÁNÍ: Společnost GE Grid Solutions doporučuje u napěťových kabelů a zdroje 
napájení používat pojistky a zkratovací členy, aby - pokud je nutné jednotku EPM 4600 
vyřadit z provozu - nedocházelo ke stavům nebezpečného napětí nebo poškození 
proudových transformátorů. Jedna strana proudového transformátoru musí být 
uzemněna.

 POZNÁMKA: Proudové vstupy smějí být připojeny pouze k vnějším proudovým 
transformátorům, které dodala organizace provádějící instalaci. Proudové transformátory 
musí být schváleny nebo certifikovány a jejich parametry musí odpovídat proudu 
použitého elektroměru.

 NEBEZPEČÍ: BUDE-LI PŘÍSTROJ POUŽÍVÁN JINAK, NEŽ BYLO STANOVENO VÝROBCEM, 
MŮŽE BÝT NARUŠEN STUPEŇ OCHRANY POSKYTOVANÝ PŘÍSTROJEM. 
V OBLASTI BEZPEČNOSTI NENÍ NUTNÉ PROVÁDĚT ŽÁDNOU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU 
ANI KONTROLY. PŘÍPADNÉ OPRAVY NEBO ÚDRŽBA VŠAK MUSÍ PROBÍHAT VE 
VÝROBNÍM ZAŘÍZENÍ.
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 NEBEZPEČÍ: 
ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ: Následující zařízení se považuje za odpojovací zařízení 
přístroje. KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO DOMOVNÍ INSTALACE MUSÍ OBSAHOVAT SPÍNAČ 
NEBO JISTIČ. SPÍNAČ MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁN V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ 
A V DOSAHU OBSLUHUJÍCÍHO PRACOVNÍKA. SPÍNAČ MUSÍ BÝT OZNAČEN JAKO 
ODPOJOVAČ URČENÝ K VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ.

Uzemnění  Uzemňovací svorku jednotky EPM 4600 je třeba připojit přímo k ochrannému 
uzemnění instalace. K tomuto připojení použijte vodič AWG č. 12/2,5 mm2.

 NENECHÁVEJTE sekundární proudový transformátor rozpojený, pokud protéká primární 
proud. V opačném případě může vzniknout vysoké napětí, jehož důsledkem bude 
přehřívání proudového transformátoru. Pokud není připojen proudový transformátor, 
použijte zkratovací člen na sekundárním okruhu proudového transformátoru. 
Společnost GE Grid Solutions důrazně doporučuje použití zkratovacích členů, 
které v případě potřeby umožní odebrání jednotky EPM 4600 z živého obvodu 
(pokyny viz „Vyřazení jednotky EPM 4600 z provozu/opětovná instalace jednotky 
EPM 4600“ na straně 4-39). Společnost GE Grid Solutions doporučuje použít třífázový 
zkratovací člen pro každou třífázovou zátěž. 
Pro 8 třífázových obvodů budete potřebovat 8 zkratovacích členů.

 UPOZORNĚNÍ: Zkratovací členy umožňují zkratovat nainstalované proudové 
transformátory za účelem demontáže elektroměru, pokud je nutné provést servis 
elektroměru. Jedná se o velmi důležité bezpečnostní opatření. Viz obrázek „Typický 
zkratovací člen (pro 1 sadu třífázových proudových transformátorů)“ níže.

Systém ochrany před přeskokem elektrického oblouku A60

Všeobecná 
bezpečnostní opatření 

 UPOZORNĚNÍ:

 Nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v příručkách k zařízením, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zařízení a dále k poškození majetku, úrazu nebo úmrtí.

 Před použitím zařízení se musí uživatel seznámit se všemi informacemi upozorňujícími 
na nebezpečí a varování.

 Bude-li přístroj používán jinak, než bylo stanoveno výrobcem, nebo pokud nefunguje 
správně, je třeba postupovat s obezřetností. V opačném případě může být narušena 
ochrana zajišťovaná zařízením, což může vést ke zhoršení provozních parametrů 
zařízení a zranění.

 Upozornění: Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt.

 Instalační/servisní pracovníci musí být seznámeni s obecnými postupy zkoušení 
zařízení, musí si být vědomi rizik souvisejících s elektrickými přístroji a musí dodržovat 
bezpečnostní opatření.

 Před zahájením vizuální prohlídky, testů nebo pravidelné údržby přístroje nebo 
souvisejících obvodů odizolujte nebo odpojte všechny nebezpečné živé obvody 
a zdroje elektrického napájení.

 Pokud před odpojením od zdroje napájení zařízení nevypnete, můžete být vystaveni 
nebezpečnému napětí, které může způsobit zranění nebo smrt.
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 Veškerá zařízení, která je třeba uzemnit a musí být opatřena neporušenou zemnící 
cestou z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany proti elektromagnetickému rušení 
a řádného chodu přístroje.

 Uzemnění jednotlivých zařízení by měla být vzájemně propojena a připojena k hlavní 
uzemňovací soustavě pracoviště určené pro primární napájecí systém.

 Uzemňovací kabely musí být co nejkratší.

 Uzemňovací svorka musí být uzemněna po celou dobu provozu a servisu přístroje.

 Kromě uvedených bezpečnostních opatření musí veškerá provedená elektrická 
zapojení splňovat místně platné elektrotechnické předpisy.

 V blízkosti zařízení se doporučuje připojit externí vypínač nebo jistič jako prostředek 
k odpojení proudu. Externí spínač nebo jistič se volí podle jmenovitých parametrů 
zařízení A60.

 VAROVÁNÍ: 
Tento výrobek není určen jako náhrada osobního ochranného vybavení (PPE). Lze jej 
však použít při provádění analýzy rizika přeskoku elektrického oblouku na konkrétním 
místě za účelem stanovení nového kódu kategorie snižování rizik dané instalace. 
Jednotka A60 je navržena tak, aby splňovala standardy týkající se ochranných relé, 
jak je uvedeno v informačním listu k výrobku. 
- Výstup návěstního relé musí být připojen k externímu zařízení za účelem sledování 
stavu jednotky A60. 
- Jednotku A60 nainstalujte do uzamykatelné skříně, aby nebylo možné manipulovat 
s nastavením.

 UPOZORNĚNÍ: Jednotka A60 musí být nainstalována v nízkonapěťovém oddílu rozvodny.

 POZNÁMKA: Zařízení AFS musí být nainstalováno v elektrické skříni, do které mají 
přístup pouze oprávněné osoby.

 UPOZORNĚNÍ: V blízkosti zařízení se doporučuje připojit externí vypínač nebo jistič jako 
prostředek k odpojení proudu. Externí spínač nebo jistič je třeba volit podle jmenovitých 
parametrů zařízení A60.

 POZNÁMKA: Veškerá ochranná uzemnění musí být zakončena zelenožlutým vodičem.

Systém ochrany 8 Series

Všeobecná 
upozornění a varování

 Platí následující obecná bezpečnostní opatření a varování.

 NEBEZPEČÍ: 
Dbejte na správné provedení všech zapojení výrobku, aby nevzniklo riziko náhodného 
úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru, například při připojení vysokého napětí 
k nízkonapěťovým svorkám.

 Dodržujte požadavky uvedené v této příručce včetně vhodné velikosti a typu vodičů, 
nastavení utahovacího momentu svorek, napětí, hodnot použitého proudu a odpovídající 
izolace/vzdálenosti vnější elektroinstalace mezi vysokonapěťovými a nízkonapěťovými 
obvody.

 Zařízení používejte výhradně ke stanovenému účelu.

 Dbejte, aby během provozu a servisu zařízení byla z důvodu zajištění bezpečnosti 
zajištěna nepřerušená zemnicí cesta.

 Zajistěte, aby řídicí proud přiváděný do zařízení, střídavý proud a vstupní 
napětí odpovídaly jmenovitým hodnotám uvedeným na továrním štítku relé. 
Nepoužívejte proud nebo napětí překračující stanovené mezní hodnoty.

 Zařízení sní obsluhovat pouze kvalifikované osoby. Tyto osoby musí být důkladně 
seznámeny se všemi bezpečnostními opatřeními a varováními uvedenými v této 
příručce a s platnými národními, místními bezpečnostními předpisy a předpisy 
platnými pro dodavatele a výrobce elektrické energie.
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 V napájecím zdroji a na přípojkách zařízení k proudovým transformátorům a dále na 
svorkách napěťových transformátorů a svorkách řídicích a zkušebních obvodů se 
mohou vyskytovat nebezpečná napětí. Před zahájením práce na zařízení dbejte, 
aby byly odpojeny všechny zdroje těchto napětí.

 Při přerušení sekundárních obvodů živých proudových transformátorů můžete být 
vystaveni nebezpečným napětím. Dbejte, aby sekundární obvody proudového 
transformátoru byly před připojením nebo odpojením na vstupních svorkách 
proudového transformátoru (CT) na zařízení zkratovány.

 Při testování pomocí sekundárního zkušebního zařízení dbejte, aby k tomuto zařízení 
nebyly připojeny žádné jiné zdroje napětí nebo proudu, aby byly izolovány příkazy 
k odpojení a sepnutí jističů a dalších spínacích zařízení kromě případů, kdy jsou tyto 
nutné k provedení zkušebního postupu a je tak specifikováno v příslušném postupu 
dodavatele elektrické energie/podniku.

 Je-li k ovládání primárních zařízení, jako jsou jističe, odpojovače a další spínací zařízení, 
použito zvláštní zařízení, všechny řídicí obvody z tohoto zařízení do primárního zařízení 
musí být izolovány, když pracovníci provádějí práce na nebo v okolní tohoto primárního 
zařízení, aby se zabránilo odeslání případného neúmyslného příkazu z tohoto zařízení.

 K odpojení od síťového napětí použijte vnější odpojovač.

 UPOZORNĚNÍ: Vysílače LED jsou klasifikovány jako zařízení třídy 1M podle normy 
IEC 60825-1, Limity přístupné emise (AEL). Zařízení třídy 1M jsou považována za 
bezpečná pro sledování nechráněným okem. Neprohlížejte je přímo pomocí 
optických přístrojů.

 UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno na bezpečném místě nebo ve 
vhodném krytu, aby bylo vyloučeno riziko úrazu související s nebezpečím požáru.

 POZNÁMKA: Před demontáží relé nebo jeho zpětnou montáží je nutné vypnout řídicí 
proud, aby nedošlo k chybné funkci.

 UPOZORNĚNÍ: Zasunutí nesprávného typu modulu do patice může způsobit úraz, 
poškození jednotky či připojeného zařízení nebo nežádoucí funkci zařízení.

 UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jmenovitý vstupní proud 1 A nebo 5 A relé 
odpovídá sekundárním hodnotám připojených proudových transformátorů. 
Chybně dimenzované proudové transformátory mohou způsobit poškození 
zařízení nebo nedostatečnou ochranu.

 UPOZORNĚNÍ: 
DŮLEŽITÉ: Vstupy fázového a zemnícího proudu správně měří až 46násobek jmenovité 
hodnoty proudového vstupu. Pokud proud překročí hodnotu 20 x PKP, křivky nadproudu 
v čase budou mít podobu vodorovných čar.

 UPOZORNĚNÍ: 
Dbejte, aby první znak na svorkovnicovém pásu odpovídal poloze patice vyznačené 
sítotiskem na rámu.

 POZNÁMKA: Při instalaci dvou ok na jednu svorku musí být obě oka „pravou stranou 
nahoru“, jak je znázorněno na obrázku „Správná orientace kabelových ok“ níže. 
Důvodem je to, aby tělo oka nebylo v kontaktu se sousedící spodní svorkovnicí.
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 UPOZORNĚNÍ: Řídicí proud přiváděný do relé musí odpovídat rozsahu nainstalovaného 
napájecího zdroje. Pokud použité napětí nesouhlasí, může dojít k poškození jednotky. 
K zajištění normálního provozu MUSÍ být připojena veškerá uzemnění bez ohledu na 
typ zdroje řídicího proudu.

 UPOZORNĚNÍ: Relé musí být připojeno přímo k uzemňovací přípojnici s využitím co 
nejkratší možné dráhy. Je nutné použít pocínovaný měděný, oplétaný, stíněný 
a propojovací kabel. Je třeba použít nejméně 96 vláken kabelu 34 AWG. Vhodný je 
Belden, katalogové číslo 8660.
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Kapitola 3: Prohlášení o shodě ES

Grid Solutions
Prohlášení o shodě ES

Šablony prohlášení o shodě společnosti 
GE Grid Solutions

Na následujících třech stranách naleznete všeobecný dokument prohlášení o shodě ES 
a všeobecný dokument přílohy k prohlášení o shodě ES, které jsou dodávány s výrobky 
GE Grid Solutions.
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EC Declaration of Conformity  
 
 Declaration No.      
 
 Issuer�s Name:       
 Address:      
        
  
 Authorized representative:  
 Address:      

  
    

 
Object of the declaration  
  

 . 
  
  

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

   
  
  

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

Document No. Title Edition/Issue 
   

   
   
   
   
   
   

 
Additional Information  
  

  
 

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

Name:        Name:     
Function:   
 

Function:  
 

Signature: 
 
 
 
Issued Date: 
Revised Date: 

Signature: 
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