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Kapitel 1: Generelle krav

Grid Solutions
Generelle krav

Indledning

Formål med dette dokument
Formålet med dette dokument er at give brugeren yderligere information vedrørende 
produktsikkerhed og overholdelse af love og regler i forbindelse med produkter i serien Grid 
Solutions Smart Substation. Dette dokument bør bruges som et supplement til relevante 
brugerhåndbøger, installationshåndbøger og eventuel anden leveret dokumentation.
På grund af de talløse installationsscenarier og miljøer, hvori enheder kan anvendes skal 
brugeren omhyggeligt vurdere alle risici i forbindelse med udstyret, dets installering og 
vedligeholdelse. Skønt nærværende vejledning er omfattende har den ikke til hensigt at 
beskrive enhver mulig risiko, der måtte kunne opstå.
Kontakt venligst det relevante GE Grid Solutions kundeservicecenter for yderligere 
information og for tydeliggørelse af information, der er givet i dette dokument.

Forkortelser, der bruges i dokumentationen til produkter i serien 
GE Grid Solutions Smart Substation

I dette dokument benyttes følgende forkortelser.

AC .........................................Alternating Current (vekselstrøm)

AEL .......................................Accessible Emission Limit (grænse for tilgængelig emission)

AWG.....................................American Wire Gauge (trådkalipermål i USA)

Cd .........................................Cadmium (grundstof)

CT..........................................Current Transformer (strømtransformer)

DC.........................................Direct Current (jævnstrøm)

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

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

Hg .........................................Kviksølv (grundstof)
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
IEC ........................................ International Electro technical Commission 
(international elektroteknisk kommission)

Pb ......................................... Bly (grundstof)

Grafiske symboler, der bruges i dokumentationen til produkter 
i serien GE Grid Solutions Smart Substation

Følgende grafiske symboler kan forekomme på produkterne eller 
i produktdokumentationen.

Advarsel
I dokumentation eller på udstyr.
Ikonet for advarsel angiver, at der er mulighed for skade på udstyr eller 
data, hvis instruktionerne ikke følges korrekt.

Forsigtig
I dokumentation eller på udstyr.
Ikonet for forsigtighed angiver, at der er mulighed for skade på udstyr, data 
eller personer, hvis instruktionerne ikke følges korrekt.

Fare
I dokumentation eller på udstyr.
Ikonet for fare giver brugere en advarsel om mulighed for alvorlig eller 
dødbringende personskade for dem selv eller andre.

Fare

I dokumentation eller på udstyr.
Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, 
medfører dødsfald eller alvorlig personskade.

Advarsel
I dokumentation eller på udstyr.
Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan 
medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Forsigtig
I dokumentation eller på udstyr.
Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan 
medføre mindre eller moderat personskade.

Bemærk
I dokumentation eller på udstyr.
Angiver handlinger, der ikke er relateret til personskade.

Risiko for elektrisk stød
I dokumentation eller på udstyr.
Fare for gnister eller stød. Relevante personlige værnemidler er påkrævet.

Batteri, generelt
På batteridrevet udstyr.
Bruges til at identificere en enhed, der relaterer sig til strømforsyning af 
udstyr ved hjælp af et (primært eller sekundært) batteri, for eksempel en 
testknap for batterier, placeringen af tilslutningsterminalerne etc.
Dette symbol har ikke til formål at angive polaritet.

ADVARSEL

FORSIGTIG

FARE

FARE

ADVARSEL

FORSIGTIG

BEMÆRK
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
Placering af celle
På eller i batteriholdere.
Bruges til at identificere selve batteriholderen og til at identificere 
placeringen af cellen/cellerne inde i batteriholderen.

AC/DC-konverter, ensretter, reservestrømforsyning
Bruges til at identificere en AC/DC-konverter og i tilfælde af stikforbindelser 
at angive de relevante fatninger. 

Plus; positiv pol
Bruges til at identificere den/de positive pol(er) på udstyr, som bruges 
sammen med eller frembringer jævnstrøm.
Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering.

Minus; negativ pol
Bruges til at identificere den/de negative pol(er) på udstyr, som bruges 
sammen med eller frembringer jævnstrøm.
Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering.

„On“ eller tændt (strøm)
Bruges til at angive forbindelse til lysnettet - i det mindste for hovedafbrydere 
eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer sig om sikkerhed.
Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering.

„Off“ eller slukket (strøm)
Bruges til at angive afbrydelse fra lysnettet - i det mindste for 
hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer 
sig om sikkerhed.
Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering.

Standby
Bruges til at identificere den omskifter eller den omskifterposition, 
hvorved en del af udstyret tændes for at bringe udstyret i standbytilstand. 

„On/Off“ eller tændt/slukket (tryk-tryk)
Bruges til at angive forbindelse til eller afbrydelse fra lysnettet - i det 
mindste for hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, 
hvor det drejer sig om sikkerhed. Hver position, „ON“ eller „OFF“, er en stabil 
position.

„On/Off“ eller tændt/slukket (trykknap)
Bruges til at angive forbindelse til lysnettet - i det mindste for 
hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer sig 
om sikkerhed. „OFF“ eller slukket er en stabil position, mens „ON“ eller tændt 
kun er gældende, så længe der trykkes på knappen.

Lampe, belysning, illuminering
Bruges til at identificere omskiftere, der styrer lyskilder f.eks. rumbelysning, 
pærer i en filmfremviser, skalabelysning i en enhed. 

Luftpropel (blæser, ventilator etc.)
Bruges til at identificere en omskifter eller en styringsmekanisme, der styrer 
en luftpropel f.eks. en ventilator i en film- eller lysbilledfremviser, 
en udsugning i et lokale. 
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
Sikring
Bruges til at identificere sikringsholdere eller deres placering. 
 

Jord
Bruges til at identificere en jordforbindelse i tilfælde, hvor hverken symbolet 
for støjfri jord eller beskyttelsesjord, der er vist i det følgende direkte kræves.

Støjfri jord
Bruges til at identificere en støjfri jordforbindelse f.eks. et specialkonstrueret 
jordingssystem med det formål at forhindre fejlfunktion for udstyret.

Beskyttelsesjord
Bruges til at identificere enhver terminal, som er beregnet til tilslutning til 
en ekstern leder for beskyttelse mod elektrisk stød i tilfælde af fejl, eller en 
terminal tilhørende en beskyttelsesjordelektrode.

Stel
Bruges til at identificere en terminal for stel eller chassisjord. 
 

Fælles jordpotentiale
Bruges til at identificere terminaler, som, når de forbindes til hinanden, giver 
forskellige dele af udstyr eller af et system samme potentiale, som ikke 
nødvendigvis er jordpotentiale; dette for f.eks. lokal potentialeudligning.

Jævnstrøm (DC)
Bruges til at identificere på mærkeskiltet, at udstyret kun er velegnet til 
jævnstrøm; bruges til at identificere relevante terminaler. 

Vekselstrøm (AC)
Bruges til at identificere på mærkeskiltet, at udstyret kun er velegnet til 
vekselstrøm; bruges til at identificere relevante terminaler. 

Både jævnstrøm og vekselstrøm (DC og AC)
Bruges til at identificere på mærkeskiltet, at udstyret er velegnet til både 
jævnstrøm og vekselstrøm (universal); bruges til at identificere relevante 
terminaler.

Indgang
Bruges til at identificere en indgangsterminal, når det er nødvendigt for at 
skelne mellem indgange og udgange. 

Udgang
Bruges til at identificere en udgangsterminal, når det er nødvendigt for at 
skelne mellem indgange og udgange. 

Farlig spænding
Bruges til at angive farer, der skyldes farlige spændinger.
Ved anvendelse i et advarselsskilt skal reglerne i ISO 3864 overholdes.
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
Forsigtig, varm overflade
Bruges til at angive, at det markerede emne kan være varmt og kun bør 
berøres med forsigtighed.
Det indvendige symbol er standardiseret i ISO 7000-0535 „Transfer of heat, 
general“. Advarselsskilte er standardiseret i ISO 3864.

Må ikke bruges i boligområder
Bruges til at identificere elektrisk udstyr, som ikke er velegnet til brug 
i boligområder (f.eks. udstyr, som frembringer radiointerferens, når det 
bruges).

Signallampe
Bruges til identificere den omskifter, hvormed signallampen/signallamperne 
tændes eller slukkes.

Elektrostatisk følsomme enheder
På emballage, der indeholder enheder, som er følsomme over for statisk 
elektricitet, og på selve enhederne.
For yderligere information henvises til IEC 60747-1.

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling
Bruges til at angive forhøjede potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende 
stråling.
Ved anvendelse i et advarselsskilt skal reglerne i ISO 3864 overholdes.

Stråling fra laser
Bruges til at identificere stråling fra laserprodukter.
Ved anvendelse i et advarselsskilt skal reglerne i ISO 3864 overholdes.

Transformer
Bruges til at identificere omskiftere, betjeningselementer, konnektorer eller 
terminaler, som forbinder elektrisk udstyr til lysnettet via en transformer. 
Det kan også bruges på en afskærmning eller et kabinet for at angive, at 
den/det indeholder en transformer (f.eks. i forbindelse med enhed med 
stikforbindelser).

Class II udstyr
Bruges til at identificere udstyr, der er i overensstemmelse med de 
sikkerhedskrav, der angives for Class II udstyr i IEC 60536.
Placeringen af symbolet med to kvadrater inden i hinanden skal være 
således, at det er indlysende, at symbolet er en del af den tekniske 
information og ikke på nogen måder kan forveksles med fabrikantens navn 
eller andre identifikationer.

Prøvespænding
Bruges til at identificere udstyr, som kan tåle en prøvespænding på 500 V.
Andre værdier for prøvespænding kan være angivet i overensstemmelse 
med relevante IEC standarder: se for eksempel IEC 60414.

Class III udstyr
Bruges til at identificere udstyr, der er i overensstemmelse med de 
sikkerhedskrav, der angives for Class III udstyr i IEC 60536. 

Ensretter, generelt
Bruges til at identificere ensretterudstyr og dets tilhørende terminaler og 
betjeningselementer. 
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
DC/AC-konverter
Bruges til at identificere en DC/AC-konverter og dens tilhørende terminaler 
og betjeningselementer. 

Kortslutningssikker transformer
Bruges til at identificere en transformer, der kan tåle en kortslutning, 
egensikker eller ikke egensikker. 

Skilletransformer
Bruges til at identificere transformer af typen skilletransformer. 
 

Sikkerhedsskilletransformer
Bruges til at identificere en sikkerhedsskilletransformer. 
 

Ikke-kortslutningssikker transformer
Bruges til at identificere en transformer, der ikke kan tåle en kortslutning. 
 

Konverter med stabiliseret udgangsstrøm
Bruges til at identificere en konverter, der leverer en konstant udgangsstrøm. 
 

Alarm, generel
Bruges til at identificere en alarm på styringsudstyr. 
Typen af alarm kan være angivet inde i trekanten eller under trekanten. 

Akutalarm
Bruges til at identificere en akut alarm på styringsudstyr.
Typen af alarm kan være angivet inde i trekanten eller under trekanten.
Hvor hastende reaktion på alarmen er kan blive angivet med varierende 
karakteristika for alarmen f.eks. blinkhastighed for et visuelt signal eller 
kodning for et hørligt signal.

Nulstilling af alarmsystem
På alarmudstyr.
Bruges til at identificere det betjeningselement, hvormed alarmkredsløbet 
kan nulstilles til dets udgangstilstand.
Typen af alarm kan være angivet inde i den åbne trekant eller under 
trekanten.

Alarmblokering
Bruges til at identificere betjeningselementet for alarmblokering på 
styringsudstyr.
Typen af alarm kan være angivet inde i trekanten eller under trekanten. 
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
Teknisk ordliste for dokumentationen til produkter i serien GE Grid 
Solutions Smart Substation

Følgende tekniske terminologi kan forekomme på produkterne eller 
i produktdokumentationen.

Advarsel.............................Et udsagn om forholdsregel og med information om potentielle risici 
og korrekte procedurer.

Antenne .............................En metalgenstand (i form af stang eller tråd) til udstråling eller 
modtagelse af radiobølger.

Batteri .................................Én eller flere elektrokemiske celler, der omdanner lagret kemisk 
energi til elektrisk energi.

Beskyttelsesenhed .......Enhed til beskyttelse af elektrisk udstyr mod transienter.

Beskyttelsesudstyr.......Beskyttende betjening, hjelme, briller eller anden form for 
beklædning, der er beregnet til at beskytte bærerens krop mod 
skader fra stumpe slag, elektriske risici, varme, kemikalier og 
infektion i forbindelse med jobrelaterede erhvervsmæssige 
sikkerheds- og sundhedsrelaterede begivenheder.

Blæser ................................En mekanisk enhed til flytning af luft eller andre gasser.

Bly ........................................Et blødt, formbart, giftigt metal.

Brand ..................................Hurtig iltning af et materiale i den kemiske proces forbrænding, 
frigivelse af varme, lys og forskellige reaktionsprodukter.

Brændbarhed .................Hvor let noget vil brænde eller antænde og medføre brand eller 
forbrænding.

Chassis ...............................Et strukturelt system, der understøtter andre komponenter i en 
fysisk konstruktion.

Dielektrikum.....................En elektrisk isolator.

Dødelig...............................Som kan medføre dødsfald.

Elektrolyt ...........................En vilkårlig substans, der indeholder frie ioner, der gør substansen 
elektrisk ledende.

Elektrostatisk ...................Elektriske ladninger i langsom bevægelse.

Energi..................................Den evne, som et fysisk system har til at påvirke andre fysiske 
systemer.

Enhed..................................En enhed, der fokuserer på håndtering af en bestemt type 
information og tilhørende opgaver.

Fabrik ..................................En industribygning, hvor arbejdere frembringer varer eller 
overvåger, at maskiner forarbejder ét produkt til et andet.

Fare......................................Et udsagn, der beskriver en trussel om skadevoldende hændelser.

Fasestrømtransformer .En enhed, der bruges til måling af fase for elektriske strømme.

Fejl ........................................Enhver unormal tilstedeværelse af en elektrisk strøm.

Forbrænding ...................En type skade på hud, der skyldes varme, elektricitet, kemikalier, lys, 
stråling eller friktion.

Forsigtig.............................Et udsagn, der beskriver en potentiel fare.

Gas........................................En af de tre tilstande for stof.

Genstarte ............................. Genstarte softwarestyring ved at afbryde strømmen og slå den til igen.

GND .....................................Forkortelsen for ground (jord).
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KAPITEL 1: GENERELLE KRAV
Hi-pot.................................. En forkortelse for højt potentiale (eng.: high potential).

Højspænding .................. Kredsløb med mere end 1000 V for vekselstrøm (AC) og mindst 
1500 V for jævnstrøm (DC).

Jord ..................................... Det referencepunkt i et elektrisk kredsløb, ud fra hvilket andre 
spændinger måles, eller en fælles returvej for elektrisk strøm.

Jordskinne........................ En leder, der bruges som nulspændingsreference i et system.

JordstrømstransformerEn strømtransformer, der benyttes til at måle jordstrøm.

Kabinet .............................. Et kabinet indeholdende udstyr.

Kanal................................... Bruges til beskyttelse og føring af elektrisk kabling.

Kontakt .............................. En ledende enhed til etablering af forbindelse mellem elektriske 
kredsløb.

Kortslutning..................... Et elektrisk kredsløb, der tillader en strøm at vandre ad en vej, hvor 
den møder ingen (eller en meget lav) elektrisk impedans.

Kortslutningsblok.......... En enhed, der forhindrer en strømtransformer i at brænde op.

Lagret energi................... Den energi, der er lagret i et system på grund af dets position i et 
kraftfelt eller på grund af dets konfiguration.

Leder................................... Et materiale, der tillader, at der løber en elektrisk strøm gennem det.

Lysnettet........................... Den almindelige forsyning af vekselstrøm (AC) fra det offentlige net.

Måler................................... En enhed, der måler mængden af forbrugt elektrisk energi.

Modstand.......................... En mål for den grad, hvori en genstand modarbejder en elektrisk 
strøm gennem sig.

Primær beskyttelse.......Overordnet metode til at beskytte elektriske strømsystemer mod fejl.

Punktur .............................. Et sår, der skyldes en genstand, der punkterer huden.

Revner................................ Dannelsen af et brud eller et delvis brud i et massivt materiale.

Risiko................................... En situation, der indeholder et element af trussel mod liv, helbred, 
ejendom eller miljø.

Sekundære kredsløb ... Kabling, der er forbundet til sekundærviklingen på en transformer, 
induktionsspole eller tilsvarende enhed.

Sikkerhedsrelæ .............. En kompleks elektromekanisk enhed, der er konstrueret til at 
beregne driftsbetingelser i et elektrisk kredsløb og udløse sikringer, 
når der registreres en fejl.

Sikring ................................ En enhed, der ofres for at beskytte mod overstrøm.

Sikring .................................. En automatisk aktiveret elektrisk omskifter, der er konstrueret til at 
beskytte et elektrisk kredsløb mod skader, der skyldes overbelastning 
eller kortslutning.

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

Skærmet ........................... Elektrisk kabel med én eller flere isolerede ledere omgivet af et 
fælles ledende lag.

Stator.................................. Den stationære del af et rotorsystem; findes i en elektrisk generator 
eller elmotor.

Stel....................................... Det referencepunkt i et elektrisk kredsløb, ud fra hvilket andre 
spændinger måles, eller en fælles returvej for elektrisk strøm, 
eller en direkte fysisk forbindelse til jord.
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Stød......................................Kontakt med elektricitet, der medfører en tilstrækkelig strøm 
gennem huden, muskler eller hår.

Strøm ..................................Det, at en elektrisk ladning overføres gennem en leder; typisk ved at 
elektroner flytter sig.

Strømomskifter ..............En elektrisk komponent, der kan afbryde et elektrisk kredsløb, 
afbryde strømmen eller flytte den fra en leder til en anden.

Symbol ...............................En genstand, et billede, et skrevet ord, en lyd eller et bestemt 
mærke, der repræsenterer en informationsmængde ved 
association, lighed eller konvention.

Temperatur ......................En fysisk egenskab ved et stof, som kvantitativt udtrykker de 
almindelige begreber varm og kold.

Termisk cyklisk tilstand.En temperaturmodulationsproces, der er udviklet for at forbedre 
ydelsen, styrken og levetiden for en række materialer.

Transformer.....................Statisk enhed, der overfører elektrisk energi fra ét kredsløb til at 
andet gennem induktivt koblede ledere.

Udladning .........................Den frigivne lagrede energi.

Udstyr.................................Enhver maskine, der drives af elektricitet.

Understation....................Del i et system til generering, overførsel og distribution af strøm, 
hvor spændingen transformeres fra høj til lav eller omvendt; eller en 
del i mange andre vigtige funktioner.

Vedligehold ......................Jævnlige handlinger, som holder den elektriske enhed i 
funktionsdygtig stand.

Vædede kontakter ........Kviksølv-vædede kontakter.

Generelle instruktioner vedrørende alle produkter

Miljømæssige instruktioner
Dette mærke indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes som 
almindeligt husholdningsaffald. Det bør bortskaffes via et relevant anlæg 
for at muliggøre genindvinding og genbrug. 
 

• Batterier er mærket med et symbol, som kan indeholde bogstaver der angiver 
cadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg).

• Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.

• Undlad at bortskaffe batteriet i eller sammen med almindeligt husholdningsaffald.

• Af hensyn til korrekt genindvinding så returnér batteriet til leverandøren eller kontakt 
det lokale renholdningsselskab for at få adressen på nærmeste sted for bortskaffelse 
af batterier.

• Medmindre andet er angivet er dette et Class A produkt udelukkende til brug i et 
industrielt miljø.

• EMC i bestemte omgivelser kan blive forringet på grund af ledet og/eller udstrålet 
energi, der kan give forstyrrelser.
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Generelle forholdsregler vedrørende sikkerhed
• Manglende overholdelse af sikre arbejdsprocedurer vil sandsynligvis beskadige 

udstyret og medføre alvorlig personskade og/eller død.

• Brugen af passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning 
anbefales under installering af udstyret samt under vedligeholdelse og service på 
udstyret.

• Alle procedurer skal nøje følges.

• Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

• Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

• Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

• Vær opmærksom på potentielle risici, bær personlige værnemidler, og inspicér 
arbejdsområdet for værktøj og genstande, der kan være efterladt i udstyret.

• Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

• Testpersonale skal være fortrolige med almindelig praksis ved test af enheder, 
forholdsregler vedrørende sikkerhed og følge standard ESD retningslinjer for at undgå 
personskade eller skade på udstyret.

• Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

• Manglende afbrydelse af strøm til udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan 
udsætte personale for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

• Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, for beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

• Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

• Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

• Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug af enheden.

• Hvor det er relevant må batterier ikke udsættes for opbevaringsforhold, der ikke er 
i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

• Skønt udstyrets håndbog eventuelt foreslår forskellige foranstaltninger vedrørende 
sikkerhed og pålidelighed, skal alle på stedet gældende regler og love vedrørende 
sikkerhed også overholdes.

• LED-transmittere er klassificeret som IEC 60825-1 Accessible Emission Limit (AEL) 
Class 1M. Class 1M enheder betragtes som værende uskadelige for det blotte øje. 
Må ikke betragtes direkte med optiske instrumenter.
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Samlevejledning
• Installering skal udføres i overensstemmelse med de nationale love og regler for 

elektricitet i det pågældende land.

• Det er slutbrugerens ansvar at sikre, at udstyret installeres, betjenes og bruges i 
overensstemmelse med dets tilsigtede funktion som angivet af GE.

• For at undgå risiko for personskade på grund af brandfare skal det sikres, at enheden 
monteres på et sikkert sted og/eller inden for en passende afskærmning.

• Må ikke installeres, hvis enheden er beskadiget. Inspicér kassen for tydelige skader 
såsom revner i kabinettet.

• Sluk for den elektriske strøm, før der foretages nogen form for elektriske tilslutninger; 
og sørg for, at der er etableret passende jordforbindelse før stedets strømforsyning 
forbindes til enheden.

• FORSIGTIG: Tilfør ikke mere end de maksimale mærkeværdier for elektrisk strøm, 
som enheden kan tåle.

• Se udstyrets mærkater og/eller håndbog/håndbøger, før der tilføres spænding. 
Undlades dette, kan det medføre tingsskade, personskade og/eller død.

• Hver eneste leder, der ikke straks anvendes, skal isoleres på passende vis for at sikre, 
at en utilsigtet strømtilførsel ikke vil medføre kortslutning eller elektriske risici.

• For at undgå funktionssvigt for udstyret eller forkert funktion anbefales det, at alle 
metalkanaler eller kabelafskærminger forbindes til jord i ét punkt.

Vedligeholdsvejledning
• Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres af brugeren. Kun kvalificeret 

personale bør udføre arbejde på dette udstyr.

• Pas på ved arbejde i nærheden af dette udstyr, når det er spændingsførende.

• Vær forsigtig og følg alle sikkerhedsforskrifter ved håndtering, test eller justering af 
udstyret.

• Afbryd altid først forbindelsen til strømkilden og foretag frakobling af alle 
spændingsførende indgange, før der foretages service på udstyret.

• Da der kan forekomme elektriske spændinger indvendigt i enheden, selv hvis udstyret 
er slukket, skal vedligeholdspersonalet være fortrolig med de risici, der er forbundet 
med elektrisk udstyr.

• Forsøg på at løse problemer vedrørende udstyret ved brug af metoder, der ikke er 
anbefalet af fabrikanten, kan medføre tingsskade eller personskade.

• Når det er nødvendigt og for at undgå elektrisk stød skal al strømtilførsel afbrydes, 
før der gøres forsøg på at udskifte sikringer og/eller batterier. Udskift udelukkende 
sikringer og batterier med samme eller tilsvarende type som anbefalet af fabrikanten.

• FORSIGTIG: Et nyt batteri kan eksplodere, hvis det monteres forkert.

• Montering af batterier skal ske i overensstemmelse med landets love og regler.

• Et beskadiget eller lækkende batteri skal behandles med største forsigtighed - det må 
ikke adskilles, afbrændes, punkteres, knuses eller kortsluttes. Ved kontakt med 
elektrolyt afvask da straks den forurenede hud med sæbe og vand. Kommer elektrolyt 
i kontakt med øjne, skyl da med vand i 15 minutter. Ved inhalering af elektrolyt gå ud 
i frisk luft og hold øje med åndedræt og cirkulation. I alle tilfælde søg straks læge.
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Information vedrørende brug
• Sørg for, at driftsforholdene (det vil sige elektriske og miljømæssige forhold) er inden 

for de specifikationer, der er angivet i udstyrets håndbog/håndbøger. Manglende 
overholdelse af dette kan føre til unormal funktion for udstyret, skade på udstyret og/
eller personskade.

• Anvend ikke udstyret, mens afskærmninger eller dæksler, der tjener til at beskytte 
mod utilsigtet kontakt, er taget af.

• Ved tilslutning af en stationær computer skal det sikres, at enhederne har samme 
jordforbindelse. Imidlertid anbefales det ved tilslutning af en bærbar computer, at den 
strømforsynes fra sit interne batteri.

• Forsigtig: Pas på muligheden for at miste kommunikation under processer med 
udskiftning af firmware.

• Hvis relevant, så sørg for at støvdæksler er installeret, når fiberkabler ikke benyttes.

• Snavsede eller ridsede konnektorer kan medføre store tab i fiberforbindelsen.
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Specifik information vedrørende 
produktsikkerhed samt regler og 
love

Kapitel 2: Specielle krav

Grid Solutions
Specielle krav

Alle produkter

Generel information
 Kontaktudgange skal betragtes som usikre at berøre, når enheden er tilsluttet strøm!

 Hvis udgangsrelæets er nødvendige for lavspændingsanvendelser, er det kundens 
ansvar at sikre passende isoleringsniveauer.

 Kortslut aldrig sekundærterminalen.

 Aldring og termisk cykling kan til sidst medføre lavere gennemslagsspænding for 
viklingsisoleringen i statorviklingen. Dette kan frembringe en lavimpedanset vej fra 
forsyningen til jord og resultere i jordstrømme, som kan være ret store i godt jordede 
systemer. Disse kan hurtigt føre til alvorlige skader på motorens stator.

 I modstandsjordede systemer er der en modstand i serie med forsyningens 
jordforbindelse for at begrænse jordstrømmen og gøre det muligt for systemet at 
fungere videre i kort tid under forekomst af en fejltilstand. Fejlen skal findes og rettes 
så hurtigt som muligt, da endnu en fejl på en anden fase vil resultere i en meget stor 
strøm mellem faserne gennem de to jordfejlsveje.

 Ud over at beskadige motoren kan en jordfejl placere motorhuset over jordpotentialet 
og således udgøre en sikkerhedsrisiko for personer.

 Alle måleterminaler bør være utilgængelige efter installeringen.

 Alle fase- og jordstrømtransformere skal jordes.

 Potentialeforskellen mellem strømtransformernes jord og jordskinnen skal være lille 
(ideelt set nul).

 Hvis sekundærviklingerne ikke blev jordet, kunne en kapacitiv kobling give 
sekundærspændingen mulighed for at stige op til lysnettets spænding. Dette kunne 
udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko.

 Alt arbejde skal udføres i overensstemmelse med lokale retningslinjer for sådant 
installationsarbejde og de procedurer, der er angivet i den aktuelle udgave af 
vejledningen Handbook for Electricity Metering. 

 Farlige spændinger kan forekomme efter at strømforsyningschassiset er fjernet fra 
enheden. Vent 10 sekunder for at give lagret energi tid til at blive afladet.
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 Der er ikke krav om obligatorisk forebyggende vedligehold eller inspektion af 
sikkerhedsmæssige grunde. Dog bør fabrikken udføre eventuel reparation eller 
vedligehold.

 Afbryd og blokér alle strømkilder før servicering og fjernelse af komponenter; 
kortslut desuden alle strømformeres primærviklinger før service.

 Det sekundære kredsløb for strømførende strømtransformer må aldrig åbnes. 
Den høje spænding, der frembringes, kan medføre en farlig situation for såvel 
personer som udstyr!

 Sørg for, at logikindgangens vædede kontakter er forbundet til spændinger, der ligger 
under den specificerede maksimale spænding på 300 V DC.

 Undlad at føre signalledninger i samme kanal eller bundt som ledninger med 
lysnetspænding eller høje spændinger eller store strømme.

 Undlad at forbinde filterjord til sikkerhedsjord under nogen produktionstests!

 Brug af kortslutningsblokke og sikringer anbefales for spændingsførende ledninger 
og strømforsyninger for at forhindre tilstande med farlige spændinger eller skade på 
strømtransformere.

 Hvor relevant skal kortslutningsforbindelsen mellem filterjord og sikkerhedsjord 
fjernes før test af gennemslagsspænding for at beskytte strømforsyningens 
transientundertrykkelseskredsløb.

 Før kabeltræk skal strømtransformerens sekundærside gøres ikke-strømførende ved 
at kortslutte via en kortslutningsblok. 

 En defekt isolering kan gøre det muligt for relæhuset at komme i kontakt med ledere, 
som eventuelt kan bære farlige jordspændinger.

 Alle eksterne strømtransformeres sekundærviklinger skal jordes til jordskinnen.

 Strømtransformernes sekundærviklinger må under ingen omstændigheder efterlades 
åbne, når den primære strøm løber.

 Kontaktudgange skal betragtes som usikre at berøre, når enheden er tilsluttet strøm!

 Hvis udgangsrelæets er nødvendige for lavspændingsanvendelser, er det kundens 
ansvar at sikre passende isoleringsniveauer.

 Slutbrugere skal overholde relevante lokale love og regler vedrørende arbejdsmiljø og 
sikkerhed under installering, brug og vedligehold af udstyret. Dette kan kræve 
yderligere skiltning eller mærkning på brugsstedet for at angive det relevante niveau 
for personlige værnemidler (PPE) til at reducere risikoen for personskader i forbindelse 
med gnistdannelse. Kontakt GE Teknisk service for produktspecifik information.

 Farlige spændinger kan medføre alvorlig personskade eller død.

 Sluk al strøm før installering, justering eller fjernelse af en overførselsomskifter eller 
nogen af dens komponenter.

 På grund af farlig spænding og strøm anbefaler GE, at en GE-certificeret tekniker eller 
en autoriseret installatør udfører installering og vedligehold af omskifteren.

 Tilslutning af motorstarter kan få generatoren til at starte.

 Før tilslutning skal generatoren slukkes.
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Yderligere krav for specifikke produkter

HFA Multi-Contact Auxiliary Relay
 Når der benyttes hjælpeledere til at forbinde beskyttelsesrelæer, kan der forekomme 

høje spændinger mellem hjælpelederen og jord ved terminalerne. Disse spændinger 
skyldes normalt forskellene i stationsjordpotentiale, men kan også skyldes 
længdegående induktion, hvis hjælpelederne føres parallelt med og nær på 
strømledninger på et stykke. Da HFA relæer forbindes direkte til hjælpelederne, vil dele 
af relæet have samme potentiale som hjælpelederne, og der skal træffes de 
nødvendige forholdsregler ved inspektion af relæet eller test af det på brugsstedet.

LM10 Modular Low Voltage Motor Protection
 Dette produkt vil blive leveret med en sikring med maksimal mærkeværdi på 10 A DC 

eller en sikring i forsyningskredsløbet, når det forbindes til en 48 V centraliseret 
jævnstrømskilde.

 Ved brug af funktionen for vedvarende skift skal der tages højde for potentielle 
sikkerhedsrisici, og der skal vælges en passende indretning i det enkelte tilfælde.

269Plus Motor Protection System
 For at undgå elektrisk stød skal J201 aflades med en kortslutning på tværs af benene, 

før lusen J201 tilsluttes igen. Denne mulighed bør kun benyttes, når der kræves 
umiddelbar genstart efter en låsning af hensyn til procesforløb eller personsikkerhed.

 Afladning af den termiske hukommelse for 269Plus giver relæet en urealistisk værdi 
for den resterende termiske kapacitet i motoren, og det er muligt at forvolde termisk 
skade på motoren ved at genstarte den. Derfor kan den samlede beskyttelse forringes 
for at genstarte motoren ved brug af denne funktion.

ML800 Ethernet Switch
 48 V DC produkter skal installeres med en let tilgængelig afbryderenhed i forsyningen 

til produktet fra bygningens installation.

 Den eksterne strømforsyning til jævnstrømsenheder skal være en godkendt 
netadapter mærket Class 2 eller en godkendt ITE strømforsyning mærket LP, som har 
en passende mærkespænding (dvs. 24 V DC eller 48 V DC) og en passende 
mærkeværdi for udgangsstrøm.

 Hvis udstyret monteres i et kabinet eller en opsætning med flere rack, skal udstyrets 
strømkrav kontrolleres for at forhindre overbelastning af bygningens elektriske kredsløb.

F650 Feeder Protection and Bay Controller
 Transformermodulet til spændingstransformere og strømtransformer er allerede 

tilsluttet til en hunkonnektor, der er skruet fast på kabinettet. Strømindgangene er 
udstyret med kortslutningsskinner, således at modulet kan trækkes ud, uden at der 
kræves ekstern kortslutning af strømmene. Det er af sikkerhedshensyn meget vigtigt 
ikke at ændre eller skifte terminalerne for strømformere og spændingstransformere.
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339 Motor Protection System
 Relæchassisets jordterminaler bør forbindes direkte til jordskinnen ad den kortest 

mulige vej. Der bør bruges et forbindelseskabel med fortinnet kobber og skærm. Der bør 
som minimum bruges 96 tråde i størrelse AWG 34. Belden katalognummer 8660 er 
velegnet.

C90Plus Controller
 Før fjernelse af vekselstrømsmodulet skal strømtransformerens sekundære kredsløb 

kortsluttes for at forhindre et åbent kredsløb på en strømtransformer.

 Kvalificeret servicepersonale må kun udføre udtræk og isættelse af modul, 
når styrestrømmen til enheden er afbrudt. Manglende sikring af at strømmen er 
afbrudt kan medføre permanent skade på enheden og resultere i personskade.

 Isætning af forkert modultype i en modulplads kan resultere i personskade, skade på 
enheden eller tilsluttet udstyr eller uønsket aktivering!

MLJ Digital Synchronism Check Relay
 I relæer med kommunikation, eller hvis der benyttes et kabel med skærm, 

skal skærmen forbindes til den terminal, der er beregnet til dette formål (B11), 
uden at afbryde gennemgangen og ikke forbindes til jord. Dog skal den af hensyn til 
personsikkerhed og for at aflede interferens til jord altid forbindes til jord i mindst ét 
punkt. Generelt er det mest praktiske sted på siden af kommunikationskontrolleren. 
Ved at gøre dette opnås såvel jording af kablet som forløb af strømme gennem kablet, 
som kunne påvirke korrekt funktion for kommunikation.

 I kablingen fra ethvert elektrisk udstyr til dets kabinet er der, hvis kabinettet er af 
metal, altid en kapacitet, som er summen af interferenskapacitet og de kapaciteter, 
der er nødvendige for filtrering. Skønt de strømme, der kan løbe gennem disse 
kapaciteter, måske ikke er farlige for mennesker, er de altid foruroligende og 
irriterende og bliver værre, når underlaget er vådt, eller når der benyttes let fodtøj.

DGP Digital Generator Protection
 Det er vigtigt, at lusene isættes på systemsidens prøveterminaler, der er forbundet til 

strømtransformerens sekundærside. Hvis disse lus udelades, vil de resulterende høje 
spændinger udgøre en alvorlig risiko for personer og kan forvolde alvorlig skade på 
udstyr.

DGT Distributed Generation Trip Control
 DGT udstyr er forsynet med et internt strømstødsundertrykkelsesmodul til beskyttelse 

mod udladninger fra lynnedslag i nærheden eller spændingsspidser på antennens 
fødekabel. For at minimere sandsynligheden for skader fra lyn og strømstød kræves 
en god sikkerhedsjord. Denne jord skal forbinde antennesystemet, DGT enheden, 
strømforsyningen og alt tilsluttet dataudstyr til en et-punkts jord.

iBOX Serial Substation Controller
 Afbryd og aflås alle strømkilder før servicering og fjernelse af komponenter. 

 Kortslut alle strømtransformeres primærvikling før servicering. 

 Undgå at berøre enhedens strømforsyninger, da disse forsyninger indeholder farlige 
spændinger.
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EPM6000 Power Meter
 Der skal være en afbryder i slutbrugerudstyret eller bygningens installation. 

Afbryderen skal være tæt på udstyret og inden for nem rækkevidde for operatøren. 
Afbryderen skal være markeret som udstyrets afbryderenhed.

 Undlad at teste nogen udgangs-, indgangs- eller kommunikationsterminal for højt 
potentiale/gennemslagsspænding.

 Undgå at bruge meteret eller nogen indgang/udgang-enhed til primær beskyttelse 
eller i en energibegrænsende kapacitet. Meteret kan kun bruges som sekundær 
beskyttelse.

 Undlad at bruge metret til opgaver, hvor svigt for det kan forårsage skade eller død.

 Under normal drift af enheden løber der farlige spændinger gennem mange dele af 
meteret. Alle primære og sekundære kredsløb kan på visse tidspunkter frembringe 
livsfarlige spændinger og strømme. Undgå kontakt med enhver strømførende overflade.

HardFiber Process Bus System
 Må ikke anvendes, medmindre jordterminalerne på mur- og krydspaneler sikkert 

forbundet til jord med en kobberleder i størrelse 12 AWG eller tykkere.

SPM Synchronous Motor Protection and Control
 Forsøg ikke at starte motoren, uden at det eksterne modstandsmodul er tilsluttet. 

Der kan ske alvorlig skade på enheden, hvis det eksterne modstandsmodul ikke 
korrekt tilsluttet.

IDU Integrated Display Unit
 Der er risiko for elektrisk stød og energifare: Afbrydelse af én strømforsyning afbryder 

kun ét strømforsyningsmodul. For at afbryde enheden fuldstændigt skal alle 
strømforsyninger afbrydes.

 For at overholde sikkerhedskravene skal der installeres en afbryder mellem enheden 
og SDIDU.

 For TM ekstern strømforsyning og SDIDUTM strømforsyningerne skal afbryderen 
afbryde begge strømforsyningens poler.

 Statisk elektricitet kan medføre skade på krop såvel som skade på elektronikkomponenter 
i enheden. Enhver, der er ansvarlig for installering eller vedligeholdelse af IDU skal benytte 
en ESD håndledsrem. Der skal tages forholdsregler til beskyttelse mod ESD, når IDU 
berøres. For at forhindre skader skal spændinger fra statisk elektricitet aflades fra såvel 
personer som værktøj, før komponenter i enheden berøres.

BUS2000 Busbar Protection
 Skinnens differentialbeskyttelse benytter bistabile relæer til at omdirigere 

udløsningssignaler i overensstemmelse med en skiftende understationstopologi. 
I tilfælde af flere kabinetter til relæinstallationen er det meget vigtigt at sikre, at der 
kun benyttes én strømkilde (understationens batteri) til skinnebeskyttelsen. Hvis der 
benyttes to jævnstrømskilder skal dette angives i specifikationerne for at analysere 
alle understationens mulige tilstande og for at sikre, at batteriernes poler aldrig 
kommer i elektrisk kontakt. Manglende overholdelse af dette kan beskadige 
skinnebeskyttelsen, understationens kabling samt batterier eller kan medføre 
personskade. Fabrikanten vil ikke kunne gøres ansvarlig i forbindelse med krav af 
nogen art, der skyldes forkert brug af systemet.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
MULTINET FE- Seriel til Ethernet-konverter
 STRØMTERMINALER: De tre terminaler til venstre er beregnet til strømindgang. 

Terminalerne er mærket med „L“ og „N“ for vekselstrømslinje og neutral.

 GND-terminalen skal forbindes til jord, og der skal sørges for passende beskyttelse 
mod transienter

  FORSIGTIG: Kontrolstrøm til MultiNet skal være forbundet til det tilsvarende 
strømforsyningsområde. Hvis spændingen anvendes på de forkerte terminaler, 
kan der forekomme skader!

 FORSIGTIG: Observation af enhver form for fibertransmitteroutput kan forårsage 
øjenskader!

 MILJØMÆSSIGT 
- Omgivelsestemperaturer: Driftsområde: -20 °C til 70 °C 
- Højde over havet: 2000 m (maks.) 
- Isoleringsklasse: 1 
- Forureningsgrad: II 
- Overstrømskategori: II 
- Tæthedsgrad: IP10 foran, IP40 top, bund, bagpå, venstre/højre

EPM2200/EPM7000 multifunktions Watt-meter

Overvejelser 
vedrørende 

installering af metre

 Installation af EPM2200-metret må kun udføres af fagkyndigt personale, der under 
alle procedurer følger standard sikkerhedsforanstaltninger. Dette personale skal være 
oplært og have erfaring med højspændingsenheder. Det anbefales, at der bæres 
passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning.

 Under normal drift af enheden løber der farlige spændinger gennem mange af 
EPM2000-metrets dele inklusive: Terminalerne og alle forbundne CT'er 
(strømtransformere) og PT'er (spændingstransformere), alle I/O-moduler (indgange og 
udgange) og deres kredsløb. Alle primære og sekundære kredsløb kan på visse 
tidspunkter frembringe livsfarlige spændinger og strømme. Undgå kontakt med 
enhver strømførende overflade.

 Undgå at bruge metret eller nogen I/O-enhed til primær beskyttelse eller i en 
energibegrænsende kapacitet. Meteret kan kun bruges som sekundær beskyttelse. 
Undlad at bruge metret til opgaver, hvor svigt for det kan forårsage skade eller død. 
Undlad at bruge metret til opgaver, hvor der kan opstå brandfare.

 Alle måleterminaler bør være utilgængelige efter installeringen.

 Tilfør ikke mere end den maksimale spænding, som metret eller enhver af de 
forbundne enheder kan tåle. Konsulter metrets og/eller enhedens mærkater og 
specifikationerne for alle ender, før strømmen slås til. Undlad at HIPOT/dielektrisk teste 
nogen udgangs-, indgangs- eller kommunikationsterminal.

 GE anbefaler brugen af kortslutningsblokke og sikringer til spændingsførende ledninger 
og strømforsyninger til at undgå spændingsbetingelser eller skader på CT'erne, 
hvis metret skal fjernes med henblik på service. Jordforbindelse af CT'en er valgfri.

 FORSIGTIG: Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, 
kan den beskyttelse, som udstyret skulle yde, fejle.

Spændingssikringer  GE Multilin anbefaler brugen af sikringer på hver af spændingsfølerne samt på 
effektstyringen selv om ledningsdiagrammerne i brugervejledningens ikke viser dem.

 Brug en 1 Amp sikring til hver spændingsindgang

 Brug en 3 Amp slowblow-sikring på strømforsyningen.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
Jordforbindelser  Metrets jordforbindelsesterminaler skal forbindes direkte til installationens 
jordforbindelse. Brug en AWG# 12/2.5 mm2 tråd til denne forbindelse.

 FORSIGTIG: 
AFBRYDERENHED: Følgende del betragtes som udstyrets afbryderenhed: Der skal 
inkluderes en kontakt eller afbryder, hvor udstyret sættes op eller i bygningen, 
kontakten skal befinde sig i nærheden af udstyret, hvor den let kan nås af operatøren, 
kontakten skal mærkes som udstyrets afbryderenhed.

Certificering  For at blive certificeret til omsætningsmåling, skal strømleverandører og elselskaber 
kontrollere, at energimetret virker med den angivne præcision. Strømleverandører 
bruger standarder for afprøvninger på stedet til at bekræfte metret ydelse og 
kalibrering for at sikre, at enhedens energimålinger er korrekte. Da EPM 2200 er en 
sporbar omsætningsmåler, indeholder den en testpuls, der kan bruges til at indføre en 
præcisionsstandard. Dette er en vigtig funktion, der kræves af alle metre, der bruges til 
omsætningsmåling.

ML810- Managed Edge Switch

Elektriske 
sikkerhedskrav

 Dette produkt skal installeres i et område med begrænset adgang 
(specielt udstyrsrum, elskab eller lignende).

 48 V DC produkter skal installeres med en let tilgængelig afbryderenhed i forsyningen 
til produktet fra bygningens installation.

 Dette produkt vil blive leveret med en sikring med maksimal mærkeværdi på 10 A DC 
eller en sikring i forsyningskredsløbet, når det forbindes til en 48 V centraliseret 
jævnstrømskilde.

 Den eksterne strømforsyning til jævnstrømsenheder skal være en godkendt 
netadapter mærket klasse 2 eller en godkendt ITE strømforsyning mærket LP, som har 
en passende mærkespænding (dvs. 24 V DC eller 48 V DC) og en passende 
mærkeværdi for udgangsstrøm.

 Produktet indeholder ingen sikringer, der kan udskiftes af brugeren. Enhver intern 
sikring må KUN udskiftes af GE Grid Solutions.

Installationskrav  FORSIGTIG: Før udstyret installeres, tages følgende forholdsregler:

 Hvis udstyret monteres i et kabinet eller et stativ med flere enheder, skal den stabile 
temperatur omkring udstyret være lig med eller mindre end 60 °C.

 Hvis udstyret monteres i et kabinet eller et stativ med flere enheder, skal der sørges for 
tilstrækkelig luftgennemstrømning omkring det, for at sikre korrekt og sikker drift.

 Hvis udstyret monteres i et kabinet eller et stativ med flere enheder, må placeringen af 
udstyret ikke overbelaste eller belaste stativet ujævnt.

 Hvis udstyret monteres i et kabinet eller et stativ med flere enheder, skal udstyrets 
strømkrav kontrolleres for at forhindre overbelastning af bygningens (bygningernes) 
elektriske kredsløb.

 Hvis udstyret monteres i et kabinet eller et stativ med flere enheder, kontrolleres det, 
at udstyret er korrekt forbundet til jord.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
DGCM (Padmount)

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 FORSIGTIG:

 Læs dette ark med brugsanvisninger grundigt, før DGCM Field RTU'en programmeres, 
betjenes eller vedligeholdes. Bliv bekendt med „SIKKERHEDSOPLYSNINGERNE“ på 
denne side.

 Udstyret, der beskrives i denne vejledning, skal installeres, bruges og vedligeholdes af 
fagkyndigt personale, der er bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af 
elektriske strømfordelingsenheder og de farer, der er forbundet hermed.

 Brugeren er ansvarlig for at sikre integriteten af enhver beskyttende leders 
forbindelser, før der foretages andre handlinger.

 Brugeren er ligeledes ansvarlig for at kontrollere udstyrets mærkeværdier og 
betjenings-/installationsvejledning før idriftsættelse og service.

 Før service/idriftsættelse sikkes det, at PE-lederen er forbundet til jord, før der 
foretages nogen form for arbejde

 Under installation og service skal der bruges et liftsystem med sidegelænder/kurv for 
at reducere faren for fald i modsætning til andre midler.

 Frakobl ikke strømforbindelser på DGCM, mens der er strøm i systemet.

 Den medleverede antenne må ikke udskiftes med en anden type. Hvis der tilsluttes en 
anden antenne ugyldiggøres FCC- og IC-godkendelsen, og FCC /IC ID kan ikke 
længere tages i betragtning.

 ADVARSEL: Installatøren skal overholde regionale krav og/eller firmapolitik vedrørende 
SIKRE ARBEJDSRUTINER. Brug af korrekt og passende personligt beskyttelsesudstyr 
er påbudt. Når denne enhed monteres på en stang eller i højder over 180 cm (6 ft), 
skal der anvendes et passende liftudstyr for at mindske risikoen for fald.

P30 (Phasor Data concentrator)

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, for beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse af 
enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Lexan-terminaldæksel på strømindgangspanel: Skal sættes tilbage, efter at de 
elektriske forbindelser er udført for at mindske risikoen for stød.

 Kabelsko, der er krympet på stedet, og brugt på P30 skal være af den isolerede type. 
Uisolerede kabelsko udgør en mulig risiko for stød til slutbrugeren.

 ADVARSEL: Afhængigt at stellet kan åbne dæksler på udstyret og stellet blotlægge 
farlige spændinger, der kan give installatøren elektrisk chok. Sørg for, at al strøm til 
udstyret er frakoblet, før der udføres service på stel og komponenter. 
BEMÆRK VEDR. FIBER/LASER 
Bemærk følgende advarsler og bemærkninger vedrørende udstyr med optisk fiber/laser:

 FORSIGTIG: Produkter, der indeholder klasse 1 optiske/laserenheder, er i 
overensstemmelse med: 
- IEC60825-1 
Der kan udstråles usynlig laserstråling fra frakoblede fibre eller optiske/laserenheder. 
Se ikke direkte ind i stråler, og kig ikke direkte med optiske instrumenter, da dette kan 
forårsage permanente synsskader.

 FORSIGTIG: Det er vigtigt at frakoble eller fjerne alle kabler, før et panel med optisk/
lasertransceiver fjernes eller installeres. 
Efterlad ikke en optisk/lasertransceiver udækket, med mindre der isættes eller fjernes 
en ledning. Sikkerheds-/støvhætterne holder porten ren og forhindrer utilsigtet 
udsættelse for laserlys.

DGC C/V/M – Capacitor Bank Controller/Voltage Regulator 
Controller/Field RTU

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 Læs dette ark med brugsanvisninger grundigt, før DGC-stryeenheden programmeres, 
betjenes eller vedligeholdes. Bliv bekendt med „SIKKERHEDSOPLYSNINGERNE“ på 
denne side.

 Udstyret, der beskrives i denne vejledning, skal installeres, bruges og vedligeholdes af 
fagkyndigt personale, der er bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af 
elektriske strømfordelingsenheder og de farer, der er forbundet hermed.

 Brugeren er ansvarlig for at sikre integriteten af enhver beskyttende leders 
forbindelser, før der foretages andre handlinger.

 Brugeren er ligeledes ansvarlig for at kontrollere udstyrets mærkeværdier og 
betjenings- /installationsvejledning før idriftsættelse og service.

 Før service / idriftsættelse sikkes det, at PE-lederen er forbundet til jord, før der 
foretages nogen form for arbejde

 Dette produkt kræver en ekstern frakobling for at isolere netstrømforsyningen.

 Sørg for, at den beskyttende jordforbindelse (PE) passer til den anbefalede 
ledningsstørrelse på mindst 14 awg. Terminalens kabelsko (PE) skal fastgøres med en 
nr. 8 tap med et krævet moment på 18-20 in/lb.

 Før der startes arbejde på CT'erne, skal disse kortsluttes.
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 Dette produkt er normeret til klasse A emissionsniveauer, og det må kun anvendes 
til forsyningsværk og substationer. Må ikke anvendes i nærheden af enheder, der er 
normeret til klasse B.

 Hvis et uafprøvet radiomodul indbygges i et OEM-modul, kan det medføre forringede 
præstationer pga. ukendte RF-immunitetseffekter. Radioen skal som minimum være 
i overensstemmelse med R&TTE-direktivet og registreret i FCC og Industry Canada for 
at respekterer de lokale love i Europa og Nordamerika. Radioens maks. primære 
mærkeværdi må ikke overstige 13,8 VDC 12 W ved kontinuerlig drift og ved maks. 2 A 
transmissionsstrøm.

 Den medleverede antenne må ikke udskiftes med en anden type. Hvis der tilsluttes en 
anden antenne ugyldiggøres FCC- og IC-godkendelsen, og FCC /IC ID kan ikke 
længere tages i betragtning.

 Når enheden er udstyret med en radio, der er normeret til Nordamerika 
-Til MDS iNETII radio, der indeholder en transmitter med FCC ID: E5MDS-INETII/CAN 
3738A-INETII 
-Til MDS TransNet radio, der indeholder en transmitter med FCC ID: E5MDS-EL805/IC: 
3738A 12122 
-Til MDS SD4 radio, der indeholder en transmitter med FCC ID: E5MDS-SD4/IC: 
101D-SD4

 FORSIGTIG: 
-Sørg for, at produktet passer til den eksterne afbryder, der er beskyttet af en 
passende grenkredsløbsbeskyttelse. 
-Før der tændes for strømmen, skal det sikres, at PE-tappen er forbundet til jord, som 
angivet under sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning. 
-Udskift sikringerne med andre med den korrekte mærkeværdi og af samme type som 
ses i klemmediagrammet eller som angivet i produktets vejledning. Forsigtig: Før 
sikringerne udskiftes, skal der sørges for, at den eksterne afbryder er frakoblet.

 FARE: 
Brug skærmede bananstik, se følgende figur med „bananstik“, når der føres spænding 
til DGC Controller via eksterne (forpanel) strømforsyningsterminaler.

Sikringer (brugt i DGC Controller
 Anvendte sikringer:

 Intern spændingskilde: SIKRING 3A/250V 0,6 x 3 cm (1/4" x 1-1/4") 
KASSETTE GE-DELNR.: 0901-0015, COPPER BUSHMANN DELNR.: AGC-3

 Ekstern spændingskilde: SIKRING 3A/250V 0,6 x 3 cm (1/4" x 1-1/4") 
KASSETTE GE-DELNR.: 0901-0015, COPPER BUSHMANN DELNR.: AGC-3

 Kontaktmekanisme: HURTIGT REAGERENDE SIKRING 6,3 MM X 32,0 MM 250 V 6 A 
GE-DELNR.: 0901-0086, COPPER BUSHMANN DELNR.: AGC-6-R
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350/345/339- Feeder /Transformer/Motor Protection System

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed 
(350)

  FORSIGTIG:

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der skal jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse af 
enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Før der arbejdes på CT'er, skal de kortsluttes.

 FORSIGTIG: For at undgå risiko for personskade på grund af brandfare skal det sikres, 
at enheden monteres på et sikkert sted og/eller inden for en passende afskærmning.

Identifikation 
af terminal

 Når der installeres to kabelsko på én terminal, vises den „rette side op“ på følgende 
figur. Dette er for at sikre, at de tilstødende nedre terminalblokke ikke interfererer med 
kabelskoen.

 FORSIGTIG: Før der arbejdes på en CT, skal den kortsluttes.

 FORSIGTIG: Kontroller, at relæets nominelle indgangsstrøm på 1A eller 5A matcher den 
sekundære mærkeværdi på de forbundne CT'er. CT'er, der ikke matcher, kan forårsage 
skader på udstyret eller manglende beskyttelse.
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Effektstyring  FORSIGTIG: Effektstyring til relæet skal matche det installerede 
strømforsyningsområde. Hvis den anvendte spænding ikke matcher, kan der 
forekomme skader på enheden. For en sikker og normal drift SKAL alle 
jordforbindelser forbindes uafhængigt af effektstyringstypen. 
Mærkater på relæet angiver dets bestillingskode eller modelnummer. Den installerede 
strømforsynings driftsområde vil være et af følgende: 
LAVT: 24 til 48 V DC (Nominelt område: 20 til 60 V DC) 
HØJT: 125 til 250 V DC/ 120 til 240 V AC (Nominelt område: 84 til 250 V DC/ 60 til 
300 V AC)

 FORSIGTIG: Relæchassisets jordterminaler bør forbindes direkte til jordskinnen ad den 
kortest mulige vej. Der bør bruges et forbindelseskabel med fortinnet kobber og skærm. 
Der bør som minimum bruges 96 tråde i størrelse AWG 34. Belden katalognummer 
8660 er velegnet.

 FORSIGTIG: Isoler strømmen, før der udføres service.

 FORSIGTIG: Sørg for den korrekte polaritet på indgangsforbindelser med kontakt, 
og forbind ingen kontaktindgangskredsløb til jord, da relæhardwaren ellers kan 
beskadiges.

 FORSIGTIG: Sørg for, at alle enhederne i ledningsføringen har samme potentiale, det er 
yderst vigtigt, at de fælles terminaler for hver RS485-port er bundet sammen og kun 
jordforbundet én gang ved masteren eller slaven. Hvis dette ikke overholdes kan det 
medføre intermitterende eller manglende kommunikation.

EPM 9900 — Elektronisk meter

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse 
af enheden.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Før der arbejdes på CT'er, skal de kortsluttes.

 For at blive certificeret til omsætningsmåling, skal strømleverandører og elselskaber 
kontrollere, at energimetret virker med den angivne præcision. Strømleverandører 
bruger standarder for afprøvninger på stedet til at bekræfte metret ydelse og 
kalibrering for at sikre, at enhedens energimålinger er korrekte.

Sikkerhedsovervejelse
r vedrørende 

installering af metre

 Installation af EPM 9900-metret må kun udføres af fagkyndigt personale, der under 
alle procedurer følger standard sikkerhedsforanstaltninger. Dette personale skal være 
oplært og have erfaring med højspændingsenheder. Det anbefales, at der bæres 
passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning.

 Under normal drift af enheden løber der farlige spændinger gennem mange af EPM 
9900-metrets dele inklusive: Terminalerne og alle forbundne CT'er (strømtransformere) 
og PT'er (spændingstransformere), alle I/O (indgange og udgange) og deres kredsløb. 
Alle primære og sekundære kredsløb kan på visse tidspunkter frembringe livsfarlige 
spændinger og strømme. Undgå kontakt med enhver strømførende overflade.

 Undgå at bruge metret til primær beskyttelse eller i en energibegrænsende kapacitet. 
Meteret kan kun bruges som sekundær beskyttelse.

 Undlad at bruge metret til opgaver, hvor svigt for det kan forårsage skade eller død.

 Undlad at bruge metret til opgaver, hvor der kan opstå brandfare.

 Alle måleterminaler bør være utilgængelige efter installeringen.

 Tilfør ikke mere end den maksimale spænding, som metret eller enhver af de 
forbundne enheder kan tåle. Konsulter metrets og/eller enhedens mærkater og 
specifikationerne for alle ender, før strømmen slås til.

 For at forhindre farlige spændingsforhold kræves det, at der anvendes 
sikringsgrenkredsløbsbeskyttelse til spændingsførende ledninger og 
strømforsyningen. For at undgå skader på CT og mulige personskader kræves der 
kortslutningsblokke til CT-kredsløb, hvis metret skal fjernes fra service.

 Grenkredsløbsbeskyttelsesstørrelsen skal være 15 Amp.

 Hvis den vedvarende belastning er over 10 Amp, skal CT-ledningerne forbindes direkte 
gennem CT-åbningen (gennemgående ledningsforbindelsesmetode - se gennemgående 
CT-ledninger (ingen meterafslutning), med en 10 AWG ledning.

 ADVARSEL: 
LAD IKKE det sekundære kredsløb på CT'en være åbent, når strømmen er tilsluttet. 
Dette kan forårsage højspænding på den åbne, sekundære CT, der kan være livsfarlig 
for mennesker og ødelæggende for udstyret.

D.20 RIO 

Sikkerheds-
foranstaltninger

 Følg alle sikkerhedsforholdsregler og anvisninger i vejledningen til D.20.

 Kun fagkyndigt personale må arbejde på D.20 DNA. Vedligeholdelsespersonalet skal 
være bekendt med teknologien og de farer, der er forbundet med elektrisk udstyr.

 Arbejd aldrig alene.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller vedligeholdelse af dette 
udstyr skal alle farlige strømførende kredsløb og strømkilder afbrydes eller frakobles. 
Antag, at der er strøm i alle kredsløb, indtil de er helt slukket og afprøvet og mærket. 
Vær specielt opmærksom på energisystemets design. Læg mærke til alle strømkilder, 
inkl. muligt tilbageslag.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
 Sluk for alt strømførende udstyr, som D.20 DNA skal installeres i, før D.20 DNA 
installeres og forbindes.

 Arbejd kun fra den strømkilde, der er angivet på det installerede 
strømforsyningsmodul.

 Vær opmærksom på mulige farer, og bær personligt beskyttelsesudstyr.

 En vellykket betjening af dette udstyr afhænger af korrekt håndtering, installation og 
betjening. Hvis fundamentale installationskrav ikke overholdes, kan det medføre 
personskader såvel som skader på det elektriske udstyr og anden ejendom.

 Alle vekselstrømsterminaler er beskyttet mod utilsigtet kontakt af et mekanisk 
sikkerhedsværn.

 Alle elektriske komponenter i D.20 DNA er følsomme for skader fra elektriske 
udladninger. For at forhindre skader under håndtering af dette produkt skal der 
anvendes godkendte statiske kontrolprocedurer.

 Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død. For at undgå 
udsættelse for farlige spændinger skal alle strømkilder afbrydes og aflåses før 
servicering og fjernelse af komponenter.

 Hvis D.20 DNA anvendes på en måde, der ikke er angivet i denne vejledning, kan den 
beskyttelse, som udstyret skulle yde, fejle .

 Ændringer, der ikke er autoriseret af GE Grid Solutions, kan ugyldiggøre garantien.

 FORSIGTIG, VARM OVERFLADE: Når enheden anvendes ved omgivelsestemperaturer 
over 68 °C anbefales det, at der foretages sikkerhedsforholdsregler for at undgå 
forbrændinger.

 FORSIGTIG: Gennemgå producentens medsendte dokumentation for 
strømforsyningsenheden før installationen. Sørg for at overholde alle de givne 
sikkerhedsanvisninger.

 FORSIGTIG: Hjælpeterminaler og/eller strøm gennem D.20-porten må ikke belastes af 
perifere enheder, så de overstiger 165 W.

B95P — Bus-beskyttelsessystem

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 FORSIGTIG:

 Brugen af Omega-niveau sikkerhedssko, sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og 
beskyttelsesbeklædning anbefales under installering af udstyret samt under 
vedligeholdelse og service på udstyret.

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet i 
håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til skade på udstyret og kan føre til 
tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret kontrolleres alle advarsels- og forsigtighedsmærkater.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan den 
beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i skader og/eller 
personskader.

 Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr og være opmærksom på de elektriske farer. 
Sikkerhedsforanstaltningerne skal følges.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle strømførende kredsløb og strømkilder 
afbrydes eller frakobles.
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 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan forårsage 
farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der kan jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal til enhver tid være jordforbundet under betjening og 
service af enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 LED-transmittere er klassificeret som IEC 60825-1 Accessible Emission Limit (AEL) 
Class 1M. Klasse 1M enheder betragtes som værende uskadelige for det blotte øje. 
Må ikke betragtes direkte med optiske instrumenter.

 Før der arbejdes på en strømomformer (CT) skal den kortsluttes.

 Laserklasse: Klasse 1. Se nedenstående figur. 

Klasse 1 enheder betragtes som værende uskadelige for det blotte øje. Må ikke 
betragtes direkte med optiske instrumenter.

 ADVARSEL: Sørg for, at der ikke er strøm i udstyret, når ledningerne forbindes til 
enheden, da der ellers er fare for personskade eller dødsfald.

EPM6000,6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T – multifunktions 
Watt-meter

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 FORSIGTIG:

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet i 
håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og kan 
føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.
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 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse af 
enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Før der arbejdes på CT'er, skal de kortsluttes.

 For at blive certificeret til omsætningsmåling, skal strømleverandører og elselskaber 
kontrollere, at energimetret virker med den angivne præcision. Strømleverandører 
bruger standarder for afprøvninger på stedet til at bekræfte metret ydelse og 
kalibrering for at sikre, at enhedens energimålinger er korrekte.

Overvejelser 
vedrørende 

installering af metre

 ADVARSEL: MULIG UDSÆTTELSE FOR ELEKTRISK FARE - EPM7000/T skal installeres i et 
elskab, hvor adgang til strømførende elledninger er begrænset til autoriseret 
servicepersonale.

 Installation af EPM7000-metret må kun udføres af fagkyndigt personale, der under 
alle procedurer følger standard sikkerhedsforanstaltninger. Dette personale skal være 
oplært og have erfaring med højspændingsenheder. Det anbefales, at der bæres 
passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning.

 Under normal drift af enheden løber der farlige spændinger gennem mange af 
EPM7000-metrets dele inklusive: Terminaler, CT'er og I/O-moduler. Alle primære og 
sekundære kredsløb kan på visse tidspunkter frembringe livsfarlige spændinger og 
strømme. Undgå kontakt med enhver strømførende overflade.

 Undgå at bruge metret eller nogen I/O-udgangsenhed til primær beskyttelse eller i en 
energibegrænsende kapacitet. Meteret kan kun bruges som sekundær beskyttelse.

 Undlad at bruge metret til opgaver, hvor svigt for det kan forårsage skade eller død. 
Undlad at bruge metret til opgaver, hvor der kan opstå brandfare.

 Alle måleterminaler bør være utilgængelige efter installeringen.

 Tilfør ikke mere end den maksimale spænding, som metret eller enhver af de 
forbundne enheder kan tåle. Konsulter metrets og/eller enhedens mærkater og 
specifikationerne for alle ender, før strømmen slås til. Undlad at HIPOT/dielektrisk teste 
nogen udgangs-, indgangs- eller kommunikationsterminal.

 GE Grid Solutions anbefaler brugen af kortslutningsblokke og sikringer til 
spændingsførende ledninger og strømforsyninger til at undgå spændingsbetingelser 
eller skader på CT'erne, hvis metret skal fjernes med henblik på service. 
Jordforbindelse af CT'en er valgfri.

 FORSIGTIG: Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, kan 
den beskyttelse, som udstyret skulle yde, fejle.

 BEMÆRK: Der kræves ingen forebyggende vedligeholdelse eller eftersyn 
af sikkerhedsgrunde, men alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder skal udføres 
på fabrikken.

 FORSIGTIG: AFBRYDERENHED: Der skal være en kontakt eller maksimalafbryder 
i slutbrugerudstyret eller bygningens installation. Afbryderen skal være tæt 
på udstyret og inden for nem rækkevidde for operatøren. Afbryderen skal være 
markeret som udstyrets afbryderenhed.
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EPM6100 Multifunktions Watt-metersystem

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse af 
enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Før der arbejdes på CT'er, skal de kortsluttes.

Overvejelser vedrørende installering af metre
 Installation af EPM6100-metret må kun udføres af fagkyndigt personale, der følger 

standard sikkerhedsforanstaltninger under alle procedurer. Dette personale skal være 
oplært og have erfaring med højspændingsenheder.

 Det anbefales, at der bæres passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og 
beskyttelsesbeklædning.

 Under normal drift af EPM6100-metret løber der farlige spændinger gennem mange 
af metrets dele inklusive: Terminalerne og alle forbundne CT'er (strømtransformere) 
og PT'er (spændingstransformere), alle I/O-moduler (indgange og udgange) og deres 
kredsløb. Alle primære og sekundære kredsløb kan på visse tidspunkter frembringe 
livsfarlige spændinger og strømme. Undgå kontakt med enhver strømførende 
overflade.

 Undgå at bruge metret eller nogen I/O-udgangsenhed til primær beskyttelse eller i en 
energibegrænsende kapacitet. Meteret kan kun bruges som sekundær beskyttelse. 
Undlad at bruge metret til opgaver, hvor svigt for det kan forårsage skade eller død.

 Undlad at bruge metret til opgaver, hvor der kan opstå brandfare.

 Alle måleterminaler bør være utilgængelige efter installeringen.
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 Tilfør ikke mere end den maksimale spænding, som metret eller enhver af de 
forbundne enheder kan tåle. Konsulter metrets og/eller enhedens mærkater 
og specifikationerne for alle ender, før strømmen slås til. Undlad at HIPOT/dielektrisk 
teste nogen udgangs-, indgangs- eller kommunikationsterminal.

 Ge anbefaler brugen af kortslutningsblokke og sikringer til spændingsførende ledninger 
og strømforsyninger til at undgå spændingsbetingelser eller skader på CT'erne, 
hvis metret skal fjernes med henblik på service. Jordforbindelse af CT'en er valgfri.

 ADVARSEL: 
- HVIS UDSTYRET ANVENDES PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER ANGIVET AF FABRIKANTEN, 
KAN DEN BESKYTTELSE, SOM UDSTYRET SKULLE YDE, FEJLE. 
- DER ER IKKE KRAV OM OBLIGATORISK FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD ELLER 
INSPEKTION AF SIKKERHEDSMÆSSIGE GRUNDE. DOG BØR FABRIKKEN UDFØRE 
EVENTUEL REPARATION ELLER VEDLIGEHOLDELSE.

 ADVARSEL: 
AFBRYDERENHED: Følgende del betragtes som udstyrets afbryderenhed. DER SKAL 
VÆRE EN KONTAKT ELLER MAKSIMALAFBRYDER I SLUTBRUGERUDSTYRET ELLER 
BYGNINGENS INSTALLATION. AFBRYDEREN SKAL VÆRE TÆT PÅ UDSTYRET OG INDEN 
FOR NEM RÆKKEVIDDE FOR OPERATØREN. AFBRYDEREN SKAL VÆRE MARKERET SOM 
UDSTYRETS AFBRYDERENHED.

DGCS/R Switch controller/Recloser

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 FORSIGTIG:

 Læs dette ark med brugsanvisninger grundigt før DGC-stryeenheden programmeres, 
betjenes eller vedligeholdes. Bliv bekendt med „SIKKERHEDSOPLYSNINGERNE“ 
på denne side.

 Udstyret, der beskrives i denne vejledning, skal installeres, bruges og vedligeholdes 
af fagkyndigt personale, der er bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af 
elektriske strømfordelingsenheder og de farer, der er forbundet hermed.

 Brugeren er ansvarlig for at sikre integriteten af enhver beskyttende leders 
forbindelser, før der foretages andre handlinger.

 Brugeren er ligeledes ansvarlig for at kontrollere udstyrets mærkeværdier og 
betjenings- /installationsvejledning før idriftsættelse og service.

 Før service / idriftsættelse sikkes det, at PE-lederen er forbundet til jord, før der 
foretages nogen form for arbejde

 Dette produkt kræver en eksterne frakobling for at isolere netstrømforsyningen.

 Sørg for, at den beskyttende jordforbindelse (PE) passer til den anbefalede 
ledningsstørrelse på mindst 14 awg. Terminalens kabelsko (PE) skal fastgøres med 
en nr. 8 tap med et krævet moment på 18-20 in/lb.

 Før der startes arbejde på CT'erne, skal disse kortsluttes.

 Sørg for at kontakte fjernbrugeren, før DGCR forsøges anvendt til lokalt arbejde.

 Under installation og service skal der bruges et liftsystem med sidegelænder/kurv for 
at reducere faren for fald i modsætning til andre midler.

 Frakobl ikke strømforbindelser på DGCR, mens der er strøm i systemet.

 Sørg for, at DGCS/DGCRs ydre kabinet låses igen, efter at der er udført lokal service

 Dette produkt er normeret til klasse A emissionsniveauer, og det må kun anvendes til 
forsyningsværk og substationer. Må ikke anvendes i nærheden af enheder, der er 
normeret til klasse B.
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 Hvis et uafprøvet radiomodul indbygges i et OEM-modul, kan det medføre forringede 
præstationer pga. ukendte RF-immunitetseffekter. Radioen skal som minimum være 
i overensstemmelse med R&TTE-direktivet og registreret i FCC og Industry Canada for 
at respekterer de lokale love i Europa og Nordamerika. Radioens maks. primære 
mærkeværdi må ikke overstige 13,8 VDC 12 W ved kontinuerlig drift og ved maks. 2 A 
transmissionsstrøm.

 Den medleverede antenne må ikke udskiftes med en anden type. Hvis der tilsluttes en 
anden antenne ugyldiggøres FCC- og IC-godkendelsen, og FCC /IC ID kan ikke længere 
tages i betragtning.

 Når enheden er udstyret med en radio, der er normeret til Nordamerika 
-Til MDS iNETII radio, der indeholder en transmitter med FCC ID: 
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
-Til MDS TransNet radio, der indeholder en transmitter med FCC ID: 
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
-Til MDS SD4 radio, der indeholder en transmitter med FCC ID: 
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 FORSIGTIG: 
BATTERI: Det indbyggede batteri må kun udskiftes med et andet af samme modeltype. 
Andre batterier vil muligvis ikke yde den nødvendige sikkerhed og præstationsevne.

Anvendte sikringer  Intern spændingskilde: 
-SIKRING 3 A/250 V 0,6 x 3 cm (1/4" x 1-1/4") KASSETTE GE-delnr.: 0901-0015, 
COPPER BUSHMANN 
Delnr.: AGC-3

 Kontaktmekanisme 
HURTIGT REAGERENDE SIKRING 6,3 MM X 32,0 MM 250 V 6 A GE-DELNR.: 0901-0086, 
COPPER BUSHMANN delnr.: AGC-6-R

Batteri  Batteri: 
- Producent: Odyssey 
- Producentens delnr.: PC310 
- Beskrivelse: TØRCELLEBATTERI 101 X 86 X 138 MM 12 V 8 AH HØJ_TEMP M4_STIK

 Backupbatteri: 
- Spænding: 24 VDC (to 12 V batterier) 
- Kapacitet: 8 timer 
- Opladning: Konstant forbundet til en smart opladningsenhed 
- Alarmer: Lysdioder og alarmmeddelelser 
- Batteritest: Programmerbar fra systemets opsætningsmenu

 FORSIGTIG: Udskift batteriet med et andet af samme model og type. 
Efter udskiftningen sikres det, at metaldækslet genbruges til at fastspænde 
batterierne. Sørg for, at gummihættere til terminalerne genbruges for at forhindre 
utilsigtede kortslutninger.
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ML3000, 3100, 3001, 3101 – Ethernet Switch Series

Elektriske 
sikkerhedskrav

 Dette produkt skal installeres i et område med begrænset adgang (specielt 
udstyrsrum, elskab eller lignende).

 48 V DC produkter skal installeres med en let tilgængelig afbryderenhed i forsyningen 
til produktet fra bygningens installation.

 Dette produkt vil blive leveret med en sikring med maksimal mærkeværdi på 10 A DC 
eller en sikring i forsyningskredsløbet, når det forbindes til en 48 V centraliseret 
jævnstrømskilde.

 Den eksterne strømforsyning til jævnstrømsenheder skal være en godkendt netadapter 
mærket klasse 2 eller en godkendt ITE-strømforsyning mærket LP, som har en passende 
mærkespænding (dvs. 48 V DC) og en passende mærkeværdi for udgangsstrøm.

 Produktet indeholder ingen sikringer, der kan udskiftes af brugeren. Enhver intern 
sikring må KUN udskiftes af GE Grid Solutions.

 Modeller med en jævnstrømkilde skal udstyres med en jævnstrømforsyning til udstyret, 
der stammer fra et sekundært kredsløb, som er isoleret fra vekselstrømforsyningen med 
en dobbelt eller forstærket isolering (f.eks.: UL certificeret ITE-strømforsyning, der yder 
dobbelt eller forstærket isolering).

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 FORSIGTIG:

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.

 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse 
af sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse 
af enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Dette produkt indeholder klasse I lasere.

 Det skal kontrolleres, at mærkeværdien af stellets strømforsyning er korrekt, før der 
indsættes udskiftelige strømforsyningsmoduler.
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UL/CE krav til 
elektriske DC-enheder

 Minimum 18 AWG kabel til forbindelse til en centraliseret jævnstrømkilde.

 Minimum 14 AWG kabel til forbindelse til en jordforbindelse.

 Må kun anvendes med de angivne 10 A afbrydere, der er en del af bygningens 
installation, og en 20 A (maks.) grenbeskyttelse til enheder, der er normeret til 90 til 
265 V.

 „I overensstemmelse med FDA strålepræstationsstandarder, 21 CFR underkapitel J“ 
eller lignende.

 Fastgørelse af kabelsko på terminalblokken: 1 Nm (9 inch-pound) maks.

 Til vekselstrøms- og højspændingsenheder må der kun bruges den angivne 20 A 
afbryder, der er en del af bygningens installation. Maksimalafbryderen skal placeres 
i slutsystemet eller bygningen bruges til at afbryde strømmen.

 Afbryd alle strømkilder, før det udføres service. Vær specielt forsigtig, når der 
serviceres enheder med dobbelt strømforsyning.

 Der må kun anvendes CE-mærket strømforsyning til jævnstrømenheden.

 Fastgørelse af jævnstrømkildens kabel: Brug mindst fire kabelskruer til at fastgøre 
kablet til stativet mindst 10 cm (4") fra hinanden med den første inden for 15 cm (6") 
fra terminalblokken.

Dielektrisk styrke (hi-
pot), afprøving

 FORSIGTIG:

 Kortslutningsforbindelsen mellem sikkerhedsjord fjernes før test af 
gennemslagsspænding, som vist herunder, for at beskytte strømforsyningens 
transientundertrykkelseskredsløb.

EPM 4600 Multi-feed kraft- og energimålingsløsning

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet i 
håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og kan 
føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.
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 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse 
af enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Før der arbejdes på CT'er, skal de kortsluttes.

 For at blive certificeret til omsætningsmåling, skal strømleverandører og elselskaber 
kontrollere, at energimetret virker med den angivne præcision. Strømleverandører 
bruger standarder for afprøvninger på stedet til at bekræfte metret ydelse og 
kalibrering for at sikre, at enhedens energimålinger er korrekte.

Overvejelser under 
installation af et EPM 

4600-metersystem

 FORSIGTIG: Installation af EPM 4600-metersystemet må kun udføres af fagkyndigt 
personale, der under alle procedurer følger standard sikkerhedsforanstaltninger. 
Dette personale skal være oplært og have erfaring med højspændingsenheder. 
Det anbefales, at der bæres passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og 
beskyttelsesbeklædning.  
Under normal betjening af EPM 4600-enheden går der farlige spændinger gennem 
mange af dens dele inkl. terminalerne og eventuelt forbundne CT'er (strømtransformere) 
og PT'er (potentialetransformere), alle I/O-moduler (indgange og udgange) og deres 
kredsløb. 
Alle primære og sekundære kredsløb kan på visse tidspunkter frembringe livsfarlige 
spændinger og strømme. Undgå kontakt med enhver strømførende overflade.

 ADVARSEL: Undgå at bruge EPM 4600-metret eller nogen I/O-udgangsenhed til 
primær beskyttelse eller i en energibegrænsende kapacitet. EPM 4600-
metersystemet kan kun bruges som sekundær beskyttelse.

 ADVARSEL: Undlad at bruge EPM 4600-enheden til opgaver, hvor svigt af den kan 
forårsage skade eller død.

 ADVARSEL: Undlad at bruge EPM 4600-enheden til opgaver, hvor der kan opstå 
brandfare. 
Alle EPM 4600-enhedens terminaler skal være utilgængelige efter installeringen.

 ADVARSEL: Tilfør ikke mere end den maksimale spænding, som EPM 4600-enheden 
eller enhver af de forbundne enheder kan tåle. Konsulter EPM 4600-enhedens 
mærkater og specifikationerne for alle enheder, før strømmen slås til. Undlad at teste 
nogen udgangs-, indgangs- eller kommunikationsterminal for højt potentiale/
dielektrisk.

 ADVARSEL: GE Grid Solutions anbefaler brugen af sikringer til spændingsførende 
ledninger og strømforsyninger til at undgå farlige spændingsbetingelser eller skader 
på CT'erne, hvis EPM 4600-enheden skal fjernes med henblik på service. CT'ens ene 
side skal være jordforbundet.

 BEMÆRK: Strømindgangene må kun forbindes til de eksterne strømtransformere, 
der leveres af installatøren. CT'erne skal godkendes eller certificeres og normeres til 
den strøm, som metret bruger.
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 FARE: HVIS UDSTYRET ANVENDES PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER ANGIVET AF 
PRODUCENTEN, KAN DEN BESKYTTELSE, SOM UDSTYRET SKULLE YDE, FEJLE. 
DER ER IKKE KRAV OM OBLIGATORISK FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD ELLER 
INSPEKTION AF SIKKERHEDSMÆSSIGE GRUNDE. DOG BØR FABRIKKEN UDFØRE 
EVENTUEL REPARATION ELLER VEDLIGEHOLDELSE.

 FARE: 
AFBRYDERENHED: Følgende del betragtes som udstyrets afbryderenhed. DER SKAL 
VÆRE EN KONTAKT ELLER MAKSIMALAFBRYDER I SLUTBRUGERUDSTYRET ELLER 
BYGNINGENS INSTALLATION. AFBRYDEREN SKAL VÆRE TÆT PÅ UDSTYRET OG INDEN 
FOR NEM RÆKKEVIDDE FOR OPERATØREN. AFBRYDEREN SKAL VÆRE MARKERET SOM 
UDSTYRETS AFBRYDERENHED.

Jordforbindelser  EPM 4600-enhedens jordforbindelsesterminaler skal forbindes direkte til 
installationens jordforbindelse. Brug en AWG# 12/2,5 mm2 tråd til denne forbindelse.

 LAD IKKE det sekundære kredsløb på CT'en være åbent, når strømmen er tilsluttet. 
Dette kan forårsage højspænding, hvilket vil overophede CT'en. Hvis CT'en ikke er 
forbundet, udstyres det sekundære kredsløb på CT'en med en kortslutningsblok. 
GE Grid Solutions anbefaler brug af kortslutningsblokke, der gør det muligt at fjerne 
EPM 4600-enheden fra et strømførende kredsløb, hvis det er nødvendigt 
(se anvisningerne i „Fjernelse af EPM 4600-enheden fra service/Geninstallering af EPM 
4600-enheden“ på side 4-39). GE Grid Solutions anbefaler brug af en trefaset 
kortslutningsblok for hvert trefaset belastning. 
Der er behov for 8 kortslutningsblokke til de 8 trefasede kredsløb.

 FORSIGTIG: Kortslutningsblokke gør det muligt, at kortslutte en installeret 
strømomformer, så metret om nødvendigt kan afinstalleres med henblik på service. 
Dette er en yderst vigtig sikkerhedsfunktion. Se „Typisk kortslutningsblok (God for 1 sæt 
trefaset CT'er)“ figuren herunder.

A60 Arc Flash-system

Generelle 
forholdsregler 

vedrørende sikkerhed 

 FORSIGTIG:

 Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet 
i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og 
kan føre til tingsskade, personskade og/eller død.

 Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle 
indikatorer vedrørende fare og forsigtighed.

 Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det 
fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan 
den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet 
drift og personskade.

 Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død.

 Installations-/servicepersonalet skal være bekendt med almindelige metoder til 
afprøvning af udstyr, skal være opmærksom på de elektriske farer samt overholde 
sikkerhedsforholdsreglerne.
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 Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for 
denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og 
strømkilder afbrydes eller frakobles.

 Manglende slukning af udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte 
personalet for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død.

 Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af 
sikkerhedshensyn, til beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt 
funktion af udstyret.

 Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs 
jordsystem for den primære strømforsyning.

 Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt.

 Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug og vedligeholdelse af 
enheden.

 Ud over de nævnte sikkerhedsforholdsregler skal alle de udførte elektriske 
forbindelser overholde gældende regler og love vedr. elektricitet.

 Det anbefales at forbinde en ekstern kontakt, maksimalafbryder i nærheden af 
udstyret til at afbryde strømmen. Den eksterne kontakt eller maksimalafbryder 
vælges i henhold til A60s nominelle effekt.

 ADVARSEL: 
Dette produkt er ikke en erstatning for personligt beskyttelsesudstyr (PPE). Det kan 
dog bruges til at udføre stedets specifikke Arc flash-analyse for at bestemme den nye 
relevante kode for installationens farereduktionskategori. 
A60-produktet er fremstillet til at opfylde standarder for beskyttelsesrelæer som 
beskrevet i produktets dataark. 
- Alarmrelæets udgang skal forbindes til det eksterne udstyr for at overvåge status 
for A60. 
- Installer A60 i et låst rum for at undgå, at der pilles ved indstillingerne.

 FORSIGTIG: A60-enheden skal installeres i eltavlens område for lavspænding.

 BEMÆRK: AFS-enheder skal installeres i et elektrisk område, hvor der kun er adgang 
for autoriseret personale.

 FORSIGTIG: Det anbefales at forbinde en ekstern kontakt, maksimalafbryder 
i nærheden af udstyret til at afbryde strømmen. Den eksterne kontakt eller 
maksimalafbryder skal vælges i henhold til A60s nominelle effekt.

 BEMÆRK: Alle beskyttende jordforbindelser skal forbindes til terminalen med en grøn 
og gul ledning.

8 Series Protection System

Generelle 
forholdsregler og 

advarsler

 Følgende generelle sikkerhedsforholdsregler og advarsler gælder.

 FARE: 
Sørg for, at alle forbindelser til produktet er korrekte, så der undgås risiko for elektrisk 
stød og brandfarer, der for eksempel kan forårsages af højspænding forbundet til 
lavspændingsterminaler.

 Følg alle krav i denne vejledning inklusive passende ledningsstørrelse og type, 
terminalernes momentindstilling, spænding, anvendte strømstørrelser og passende 
isolering/afstand mellem eksterne ledninger fra høj- til lavspændingskredsløb.

 Brug kun enheden til dens beregnede formål og anvendelse.

 Af sikkerhedshensyn skal der sørges for, at alle jordforbindelser er ukompromitterede 
under drift og service af enheden.
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 Sørg for, at kontrolstrømmen til enheden, vekselstrømmen og spændingsindgangen 
matcher de mærkeværdier, der er angivet på relæets navneplade. Der må ikke 
anvendes strøm eller spænding, der overstiger de angivne grænser.

 Enheden må kun betjenes af fagkyndigt personale. Sådant personale skal være helt 
bekendt med alle sikkerhedsforholdsregler og advarsler i denne vejledning og med 
gældende nationale, regionale og elselskabets sikkerhedsforordninger.

 Der kan være farlig strøm i strømforsyningen og ved enhedens forbindelse til 
strømtransformere, spændingstransformere, kontrol- og testkredsløbsterminaler. 
Sørg for, at alle kilder til sådanne spændinger er isolerede, før der foretages arbejde 
på enheden.

 Der kan være farlig strøm, når det sekundære kredsløb i de strømførende 
transformere åbnes. Sørg for, at strømtransformerens sekundære kredsløb er 
kortsluttede, før der udføres eller fjernes forbindelser til indgangsterminalerne på 
enhedens strømtransformer (CT).

 Hvis der testes med sekundært testudstyr, skal det sikres, at der ikke er andre 
spændings- eller strømkilder forbundet til dette udstyr, samt at udløsnings- og 
lukkekommandoer til maksimalafbryderne eller andre kontaktapparater er isolerede, 
med mindre dette kræves af testproceduren og er specificeret af de gældende 
procedurer for forsyningsselskabet/anlægget.

 Når enheden bruges til at styre primært udstyr, som for eksempel maksimalafbrydere, 
isolatorer og andre kontaktapparater, skal alle kontrolkredsløb fra enheden til det 
primære udstyr isoleres, mens personalet arbejder på eller omkring det primære 
udstyr for at forhindre eventuelle utilsigtede kommandoer fra denne enhed.

 Brug en ekstern afbryder til at isolere netstrømforsyningen.

 FORSIGTIG: LED-transmittere er klassificeret som IEC 60825-1 Accessible Emission 
Limit (AEL) Class 1M. Klasse 1M enheder betragtes som værende uskadelige for det 
blotte øje. Må ikke betragtes direkte med optiske instrumenter.

 FORSIGTIG: For at undgå risiko for personskade på grund af brandfare skal det sikres, 
at enheden monteres på et sikkert sted og/eller inden for en passende afskærmning.

 BEMÆRK: Sluk for kontrolstrømmen, før relæet tages ud eller sættes i, så forkert brug 
forhindres.

 FORSIGTIG: Isætning af forkert modultype i en modulplads kan resultere i personskade, 
skade på enheden eller tilsluttet udstyr eller uønsket aktivering.

 FORSIGTIG: Kontroller, at relæets nominelle indgangsstrøm på 1 A eller 5 A matcher 
den sekundære mærkeværdi på de forbundne CT'er. CT'er, der ikke matcher, kan 
forårsage skader på udstyret eller manglende beskyttelse.

 FORSIGTIG: 
VIGTIGT: Fase- og jordstrømindgange måler korrekt op til 46 gange strømindgangens 
nominelle mærkeværdi. Tidsmæssige overstrømskurver bliver vandrette linjer for 
strøm over 20 x PKP.

 FORSIGTIG: 
Sørg for, at det første tegn på terminalstrimlen svarer til placeringen af slidsen, der ses 
på stellets silkeskærm.
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KAPITEL 2: SPECIELLE KRAV
 BEMÆRK: Når der installeres to kabelsko på én terminal skal begge kabelsko have 
„højre side op“ som vist under „Korrekt orientering af kabelsko“ i nedenstående figur. 
Dette er for at sikre, at den nederste terminalblok ikke interfererer med kabelskoen.

 FORSIGTIG: Effektstyring til relæet skal matche det installerede 
strømforsyningsområde. Hvis den anvendte spænding ikke matcher, kan der 
forekomme skader på enheden. For en sikker og normal drift SKAL alle 
jordforbindelser forbindes uafhængigt af effektstyringstypen.

 FORSIGTIG: Relæet bør forbindes direkte til jordskinnen ad den kortest mulige vej. 
Der bør bruges et forbindelseskabel med fortinnet kobber og skærm. Der bør som 
minimum bruges 96 tråde i størrelse AWG 34. Belden katalognummer 8660 er 
velegnet.
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Specifik information vedrørende 
produktsikkerhed samt regler og 
love

Kapitel 3: EU erklæring om 

Grid Solutions
EU erklæring om overholdelse af standarder

GE Grid Solutions skabeloner til erklæring om 
overholdelse af standarder

De følgende tre sider indeholder det generiske dokument EU erklæring om overholdelse 
af standarder og det generiske tillæg EU erklæring om overholdelse af standarder, 
som leveres sammen med GE Grid Solutions produkter.
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KAPITEL 3: EU ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF STANDARDER
Page 1 of 3        DE-F-7.0.1 Rev3 

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

  
    

 
Object of the declaration  
  

 . 
  
  

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

   
  
  

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

Document No. Title Edition/Issue 
   

   
   
   
   
   
   

 
Additional Information  
  

  
 

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

Name:        Name:     
Function:   
 

Function:  
 

Signature: 
 
 
 
Issued Date: 
Revised Date: 

Signature: 
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KAPITEL 3: EU ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF STANDARDER
Page 2 of 3        DE-F-7.0.1 Rev3 
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KAPITEL 3: EU ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF STANDARDER
Page 3 of 3        DE-F-7.0.1 Rev3 

EC Declaration of Conformity 
Appendix  

 
 Declaration No.    (Unique ID number of declaration)  
 
 
 

Object of the declaration  
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