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Caibidil 1: Ceanglais ghinearálta

Grid Solutions
Ceanglais ghinearálta

Réamhrá

Cuspóir an doiciméid seo
Is é is cuspóir don doiciméad seo eolas breise a sholáthar don úsáideoir maidir le 
sábháilteacht táirgí agus le comhlíonadh rialacháin a bhaineann le táirgí Fostáisiúin Chliste de 
chuid Grid Solutions. Ba chóir go n-úsáidfí an doiciméad seo in éineacht leis na lámhleabhair 
úsáideora agus suiteála is infheidhme agus le haon doiciméadú eile a sholáthrófaí.
De bharr na gcásanna suiteála go léir agus na dtimpeallachtaí go léir inar féidir gléasanna 
a oibriú, ní mór don úsáideoir na baoil go léir a bhaineann leis an trealamh, lena shuiteáil, 
agus lena chothabháil, a mheas go cúramach. Cé gur treoirleabhar cuimsitheach é an 
treoirleabhar seo, níor ceapadh é le cur síos ar gach uile bhaol a d’fhéadfadh teacht 
chun cinn.
Déan teagmháil le do thoil leis an ionad um sheirbhís do chustaiméirí faoi seach de 
chuid GE Grid Solutions chun tuilleadh eolais a fháil nó chun soiléiriú a fháil ar an eolas 
a sholáthraítear sa doiciméad seo.

Giorrúcháin a úsáidtear sa doiciméadú Fostáisiúin Chliste de chuid 
GE Grid Solutions

Úsáidtear na giorrúcháin seo a leanas sa doiciméad seo.

SA..........................................Sruth Ailtéarnach (leictreachas)

TAI .........................................Teorainn Astúcháin Inrochtana

TSM ......................................Tomhas Sreinge Meiriceánach

Cd .........................................Caidmiam (dúil cheimiceach)

SC..........................................Sruthchlaochladán

SD .........................................Sruth Díreach (leictreachas)

CLM......................................Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach

DLS.......................................Díluchtú Leictreastatach
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CAIBIDIL 1: CEANGLAIS GHINEARÁLTA
Hg......................................... Dúil cheimiceach mearcair

IEC........................................ ‘International Electro technical Commission’

Pb ......................................... Luaidhe (dúil cheimiceach)

Siombailí grafacha a úsáidtear sa doiciméadú Fostáisiúin Chliste de 
chuid GE Grid Solutions

Féadfaidh na siombailí grafacha seo a leanas a bheith le feiceáil ar na táirgí nó i ndoiciméadú 
an táirge.

Rabhadh
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Cuirtear in iúl leis an deilbhín Aire go bhféadfar damáiste a dhéanamh 
don trealamh nó do na sonraí mura gcloífear leis na treoracha i gceart.

Aire
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Cuirtear in iúl leis an deilbhín aire go bhféadfar damáiste a dhéanamh 
don trealamh nó do na sonraí nó go bhféadfar díobháil a dhéanamh don 
phearsanra mura gcloífear leis na treoracha i gceart.

Contúirt
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Tugann an deilbhín contúirte rabhadh d’úsáideoirí go bhféadfar díobháil 
thromchúiseach nó mharfach a dhéanamh dóibh féin nó do dhaoine eile.

Contúirt

Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Léirítear cás guaiseach as a leanfaidh bás nó díobháil 
thromchúiseach mura seachnófar é.

Rabhadh
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Léirítear cás guaiseach as ar féidir bás nó díobháil 
thromchúiseach a leanúint mura seachnófar é.

Aire
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Léirítear cás guaiseach as ar féidir díobháil bheag nó 
mheasartha a leanúint mura seachnófar é.

Fógra
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Léirítear cleachtais nach mbaineann le díobháil phearsanta.

Baol turrainge leictrí
Sa doiciméadú nó ar an trealamh.
Guais stua-splaince nó turrainge. Bíonn TCP (trealamh cosanta pearsanta) 
cuí riachtanach.

RABHADH

AIRE

CONTÚIRT

CONTÚIRT

RABHADH

AIRE

FÓGRA
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CAIBIDIL 1: CEANGLAIS GHINEARÁLTA
Ceallra, ginearálta
Ar threalamh faoi chumhacht ceallraí.
Chun gléas a shainaithint a bhaineann le cumhacht a sholáthar do 
threalamh le ceallra (ceallra príomhúil nó ceallra stórais), mar shampla 
cnaipe tástála ceallra, suíomh na dteirminéal nascóra, srl.
Níl an tsiombail seo ceaptha chun polaraíocht a chur in iúl.

Suíomh na cille
Ar ghabhdáin ceallra agus iontu siúd.
Chun an gabhdán ceallra féin a shainaithint agus chun suíomh na cille nó 
na gceall istigh sa ghabhdán ceallra a shainaithint.

Tiontaire SA/SD, coigeartóir, soláthar cumhachta ionadach
Chun an tiontaire SA/SD a shainaithint agus, i gcás gléasanna plugála, 
chun na gabhdáin ábhartha a shainaithint.

Plus; polaraíocht dheimhneach
Chun teirminéal deimhneach nó teirminéil dheimhneacha a shainaithint ar 
threalamh a úsáideann sruth díreach, nó a ghineann sruth díreach.
Braitheann brí na siombaile grafaí seo ar a treoshuíomh.

Míneas; polaraíocht dhiúltach
Chun teirminéal diúltach nó teirminéil dhiúltacha a shainaithint ar 
threalamh a úsáideann sruth díreach, nó a ghineann sruth díreach.
Braitheann brí na siombaile grafaí seo ar a treoshuíomh.

“Air” (cumhacht)
Chun a chur in iúl go bhfuil nasc ann leis an bpríomhlíonra, do lasca 
príomhlíonra nó a suíomhanna ar a laghad, agus i ngach cás ina bhfuil an 
tsábháilteacht i gceist.
Braitheann brí na siombaile grafaí seo ar a treoshuíomh.

“As” (cumhacht)
Chun a chur in iúl nach bhfuil nasc ann leis an bpríomhlíonra, do lasca 
príomhlíonra nó a suíomhanna ar a laghad, agus i ngach cás ina bhfuil an 
tsábháilteacht i gceist.
Braitheann brí na siombaile grafaí seo ar a treoshuíomh.

Fuireachas
Chun an lasc nó suíomh laisce a shainaithint lena ndéantar cuid den 
trealamh a chasadh air lena chur i mód fuireachais.

“Air/As” (brúigh-brúigh)
Chun a chur in iúl go bhfuil nasc ann leis an bpríomhlíonra, nó nach bhfuil, 
do lasca príomhlíonra nó a suíomhanna ar a laghad, agus i ngach cás ina 
bhfuil an tsábháilteacht i gceist. Is suíomhanna cobhsaí iad an dá shuíomh, 
“AIR” nó “AS”.

“Air/As” (brúchnaipe)
Chun a chur in iúl go bhfuil nasc ann leis an bpríomhlíonra, do lasca 
príomhlíonra nó a suíomhanna ar a laghad, agus i ngach cás ina bhfuil an 
tsábháilteacht i gceist. Is suíomh cobhsaí é “AS”, ní mhaireann an suíomh 
“AIR ach amháin nuair a bhíonn an cnaipe brúite.

Lampa; soilsiú
Chun lasca a shainaithint lena rialaítear foinsí solais, m.sh. soilsiú seomra, 
lampa theilgeoir scannáin, soilsiú diaile ar ghléas. 
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Aerbhrúiteoir (séidire, gaothrán, srl.)
Chun an lasc nó rialaitheoir a shainaithint lena n-oibrítear an t-aerbhrúiteoir, 
m.sh. gaothrán theilgeoir scannáin nó sleamhnán, gaothrán seomra. 

Fiús
Chun fiúsbhoscaí nó a suíomh a shainaithint. 

Talmhú
Chun teirminéal talmhaithe a shainaithint i gcásanna nach mbíonn gá 
ann go follasach le haghaidh na siombailí Talmhú gan torann (glan) 
nó Talmhú cosanta a thaispeántar thíos.

Talmhú gan torann (glan)
Chun teirminéal talmhaithe gan torann (ghlaine) a shainaithint, m.sh. 
teirminéal atá ina chuid de chóras talmhaithe a ceapadh go speisialta 
chun mífheidhm trealaimh a sheachaint.

Talmhú cosanta
Chun teirminéal a shainaithint lena bhfuil sé beartaithe nascadh le seoltóir 
seachtrach chun cosaint ar thurraing leictreach i gcás lochta, nó chun 
teirminéal de chuid leictreoide talmhaithe cosanta a shainaithint.

Talmhú fráma nó fonnaidh
Chun an teirminéal talmhaithe fráma nó fonnaidh a shainaithint. 

Comhphoitéinseal
Chun na teirminéil a shainaithint, iad siúd a chruthaíonn an poitéinseal 
céanna i measc codanna difriúla trealaimh nó córais, nuair a thugtar le 
chéile iad, gur poitéinseal é nach gá dó a bheith ina phoitéinseal 
talmhaithe, m.sh. i gcomhair nascadh áitiúil.

Sruth díreach
Chun a léiriú ar an gclár rátála nach bhfuil an trealamh oiriúnach ach amháin 
i gcomhair srutha dhírigh; chun na teirminéil ábhartha a shainaithint. 

Sruth ailtéarnach
Chun a léiriú ar an gclár rátála nach bhfuil an trealamh oiriúnach ach 
amháin i gcomhair srutha ailtéarnaigh; chun na teirminéil ábhartha a 
shainaithint.

Sruth díreach agus sruth ailtéarnach araon
Chun léiriú ar an gclár rátála go bhfuil an trealamh oiriúnach i gcomhair 
srutha dhírigh agus srutha ailtéarnaigh (uilígh) araon; chun na teirminéil 
ábhartha a shainaithint.

Ionchur
Chun teirminéal ionchuir a shainaithint nuair is gá idirdhealú a dhéanamh 
idir ionchur agus aschur.

Aschur
Chun teirminéal aschuir a shainaithint nuair is gá idirdhealú a dhéanamh 
idir ionchur agus aschur. 
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Voltas contúirteach
Chun guaiseacha a léiriú a eascraíonn as voltais chontúirteacha.
I gcás go n-úsáidfear an tsiombail i gcomhartha rabhaidh, cloífear leis na 
rialacha de réir ISO 3864.

Aire, dromchla te
Chun a léiriú go bhféadann an t-earra marcáilte a bheith te agus gur cóir 
a bheith cúramach agus teagmháil á déanamh leis.
Déantar an tsiombail sa lár a chaighdeánú in ISO 7000-0535 “Traschur teasa, 
ginearálta”. Déantar comharthaí rabhaidh a chaighdeánú in ISO 3864.

Ná húsáidtear i limistéir chónaithe
Chun trealamh leictreach a shainaithint nach bhfuil oiriúnach i gcomhair 
limistéir chónaithe (m.sh. trealamh a chruthaíonn trasnaíocht raidió nuair a 
bhíonn sé á oibriú).

Lampa comhartha
Chun an lasc a shainaithint lena ndéantar an lampa comhartha nó na 
lampaí comhartha a lascadh ann nó a lascadh as.

Gléasanna leictreastatach-íogair
Ar phacáistí ina bhfuil gléasanna leictreastatach-íogair agus ar na 
gléasanna féin.
Chun eolas breise a fháil féach IEC 60747-1.

Radaíocht leictreamaighnéadach neamhianúcháin
Chun léiriú go bhfuil leibhéil radaíocht neamhianúcháin ardaithe ann a 
bhféadfaidh leo a bheith contúirteach.
I gcás go n-úsáidfear an tsiombail i gcomhartha rabhaidh, cloífear leis na 
rialacha de réir ISO 3864.

Radaíocht ghaireas léasair
Chun radaíocht táirgí léasair a shainaithint.
I gcás go n-úsáidfear an tsiombail i gcomhartha rabhaidh, cloífear leis na 
rialacha de réir ISO 3864.

Claochladán
Chun lasca, rialaitheoirí, nascóirí nó teirminéil a shainaithint lena ndéantar 
trealamh leictreach a nascadh leis an bpríomhlíonra trí chlaochladán. 
Chomh maith leis sin, féadtar an tsiombail a úsáid ar chlúdach nó ar chásáil 
le léiriú go bhfuil claochladán ann (m.sh. i gcás gléis phlugála).

Trealamh Aicme II
Chun trealamh a shainaithint a bhfuil na ceanglais sábháilteachta á 
gcomhlíonadh aige atá sonraithe do threalamh Aicme II de réir IEC 60536.
Cuirfear an tsiombail den chearnóg dhúbailte in áit ar leith ina mbeidh sé 
soiléir gur cuid den eolas teicniúil í agus nach bhféadfar í a mheascadh ar 
chor ar bith le hainm an déantóra nó le gnéithe aitheantais eile.

Voltas tástála
Chun trealamh a shainaithint ar féidir voltas tástála 500 V a sheasamh.
Féadfar luachanna eile de voltas tástála a léiriú de réir na gcaighdeán 
ábhartha IEC: féach mar shampla IEC 60414.

Trealamh Aicme III
Chun trealamh a shainaithint a bhfuil na ceanglais sábháilteachta á 
gcomhlíonadh aige atá sonraithe do threalamh Aicme III de réir IEC 60536. 
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Coigeartóir, ginearálta
Chun trealamh coigeartaithe a shainaithint, chomh maith leis na teirminéil 
agus na rialtáin a mbaineann leis. 

Tiontaire SD/SA
Chun tiontaire SD/SA a shainaithint, chomh maith leis na teirminéil agus na 
rialtáin a mbaineann leis. 

Claochladán gearrchiorcad-dhíonach
Chun claochladán a shainaithint ar féidir gearrchiorcad a sheasamh, ó 
nádúr nó ar dhóigh eile. 

Claochladán aonraíoch
Chun claochladán de chineál aonraíoch a shainaithint. 
 

Claochladán aonraíoch sábháilteachta
Chun claochladán aonraíoch sábháilteachta a shainaithint. 
 

Claochladán nach gearrchiorcad-dhíonach é
Chun claochladán a shainaithint nach féidir gearrchiorcad a sheasamh. 
 

Tiontaire le sruth cobhsaithe aschuir
Chun tiontaire a shainaithint a sholáthraíonn sruth seasta. 

Aláram, ginearálta
Chun aláram ar threalamh rialaithe a léiriú. 
Féadfar an cineál aláraim a léiriú taobh istigh den triantán nó thíos faoin 
triantán.

Aláram práinneach
Chun aláram práinneach ar threalamh rialaithe a léiriú.
Féadfar an cineál aláraim a léiriú taobh istigh den triantán nó thíos faoin 
triantán.
Féadfar práinn an aláraim a chur in iúl trí shaintréith an aláraim a athrú, 
m.sh. ráta splanctha chomhartha amhairc, nó códú chomhartha inchloiste.

Glan an córas aláraim
Ar threalamh aláraim.
Chun an rialtán a shainaithint lena ndéanfar an ciorcad aláraim a fhilleadh 
ar a staid tosaigh.
Féadfar an cineál aláraim a léiriú taobh istigh den triantán oscailte nó thíos 
faoin triantán.

Bac ar aláram
Chun an bac ar aláram ar threalamh rialaithe a shainaithint.
Féadfar an cineál aláraim a léiriú taobh istigh den triantán nó thíos faoin 
triantán.
6 EOLAS MAIDIR LE SÁBHÁILTEACHT TÁIRGÍ AGUS RIALACHÁIN DE CHUID GE GRID SOLUTIONS



CAIBIDIL 1: CEANGLAIS GHINEARÁLTA
Stór focail teicniúil don doiciméadú Fostáisiúin Chliste de chuid 
GE Grid Solutions

Féadfaidh an téarmaíocht theicniúil seo a leanas a bheith le feiceáil ar na táirgí nó sa 
doiciméadú táirge.

Aeróg...................................Gléas miotalach (mar shlat nó shreang) chun radathonnta a radú nó 
chun glacadh leo.

Aeróg...................................Gléas miotalach (mar shlat nó shreang) chun radathonnta a radú nó 
chun glacadh leo.

Aire.......................................Ráiteas a thugann cur síos ar ghuais fhéideartha.

Ardphoit .............................Giorrúchán ar ardphoitéinseal.

Ardvoltas ............................Ciorcaid le níos mó ná 1000 V mar shruth ailtéarnach agus le 1500 V 
mar shruth díreach ar a laghad.

Athbhútáil .........................Rialú bogearraí a atosú trí dheireadh a chur leis an gcumhacht.

Athsheachadán
cosanta ..............................Gléas coimpléascach leictrimeicniúil atá ceaptha chun na dálaí 

oibriúcháin ar chiorcad leictreach a ríomh agus chun na scoradáin 
chiorcaid tuisleacha a thuisliú nuair a dhéantar locht a aimsiú.

Bac ciorrúcháin..............Gléas a chuireann cosc ar dhó-ídiú sruthchlaochladáin.

Bus talmhaithe ...............Seoltóir a úsáidtear mar thagairt nialas-voltais i gcóras.

Ceallra ................................Cill leictriceimiceach amháin nó níos mó a dhéanann fuinneamh 
ceimiceach stóráilte a thiontú i bhfuinneamh leictreach.

Ciorcaid
thánaisteacha ................Sreangú atá nasctha le tochrán tánaisteach claochladáin, corna 

ionduchtúcháin, nó gléis den chineál céanna.

Claochladán.....................Gléas statach lena ndéantar fuinneamh leictreach a thraschur ó 
chiorcad amháin go dtí ciorcad eile trí sheoltóirí atá cúpláilte go 
hionduchtach.

Contúirt ..............................Ráiteas a thugann cur síos ar an mbagairt teagmhas díobhálach.

Cosaint phríomhúil .......An príomhmheán chun córais cumhachta leictrí a chosaint ar 
lochtanna.

Cothabháil ........................Gnáth-ghníomhartha a choinníonn an gléas leictreach in ordú oibre.

Cumhdaithe.....................Cábla leictreach de sheoltóir inslithe amháin nó níos mó a bhfuil 
comhchiseal seoltach timpeall air.

Díluchtú..............................Fuinneamh stóráilte a scaoileadh.

Díobháil..............................Damáiste d’orgánach bitheolaíoch.

Dónna.................................Cineál díobháil feola a mbíonn an teas, leictreachas, ceimiceáin, 
an solas, radaíocht nó frithchuimilt mar chúis léi.

Feireadh.............................Iniamh ina bhfuil roinnt trealaimh.

Fiús.......................................Cineál gléis íobartaigh a chosnaíonn ar fhoshruth.

Fonnadh ............................An pointe tagartha i gciorcad leictreach óna ndéantar voltais eile 
a thomhas, nó aischonair choiteann don sruth leictreach, nó nasc 
fisiceach díreach leis an talmhú.
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Fostáisiún ......................... Cuid de chóras giniúna leictrí, tarchuir leictreach agus dáileacháin 
leictreach, ina ndéantar voltas a chlaochlú ó ardvoltas go dtí 
ísealvoltas, nó a mhalairt de dhóigh, nó mórán feidhmeanna 
tábhachtacha eile.

Fráma................................. Córas struchtúrach atá ina thacaíocht le comhpháirteanna eile de 
dhéantús fisiceach.

Friotaíocht ........................ An méid a chuireann ábhar i gcoinne srutha leictrí, atá ag dul tríd, 
a thomhas.

Fuinneamh stóráilte .... An fuinneamh a stóráiltear i gcóras toisc a shuíomh i réimse fórsa 
nó a chumraíocht.

Fuinneamh....................... An cumas atá ag córas fisiceach obair a dhéanamh ar chórais 
fhisiceacha eile.

Gás....................................... Ceann amháin de na trí chinn de staid ábhair.

Gearrchiorcad................. Ciorcad leictreach a ligeann do shruth taisteal ar chonair nach 
mbíonn coisceas leictreach ann go bunúsach (nó coisceas 
leictreach an-íseal).

Gléas cosanta................. Gléas chun trealamh leictreach a chosaint ar dhíomuanta fuinnimh.

Gléas................................... Gléas atá dírithe ar chineál áirithe eolais agus ar na tascanna 
gaolmhara a láimhseáil.

Guais................................... Staid atá ina bagairt de leibhéal áirithe don saol, don sláinte, 
don réadmhaoin, nó don timpeallacht.

Inadhainte........................ Cé chomh héasca a dhófaidh rud éigin nó a rachaidh rud éigin trí 
thine, rud a bheadh ina chúis le tine nó dóchán.

Lasc chumhachta......... Comhpháirt leictreach ar féidir ciorcad leictreach a bhriseadh, rud a 
chuireann isteach ar an sruth nó a dhéanann an sruth a atreorú ó 
sheoltóir amháin chuig seoltóir eile.

Leictreastatach .............. Luchtanna leictreacha mallghluaisteacha.

Leictrilít .............................. Substaint ar bith ina bhfuil saoriain a dhéanann seoltóir leictreach 
den substaint.

Locht................................... Sreabhadh neamhghnách srutha leictreach ar bith.

Luaidhe.............................. Miotal bog intuargainte, easnamhach.

Marfach............................. Ní ar féidir bás a thabhairt.

Méadar .............................. Gléas lena ndéantar an méid fuinnimh leictreach ídithe a thomhas.

Monarcha ......................... Foirgneamh tionsclaíoch ina ndéanann oibrithe earraí nó ina 
ndéantar maoirseacht ar mheaisíní a mbíonn táirge amháin á 
dhéanamh de tháirge eile acu.

Pas-SC................................ Gléas lena ndéantar pas-srutha leictreacha a thomhas.

Polladh ............................... Cneá a chruthaíonn ábhar a chuireann polladh sa chraiceann.

Príomhlíonra ................... An soláthar ilfheidhmeach de chumhacht leictreach srutha 
ailtéarnaigh (SA).

Rabhadh ........................... Ráiteas réamhchúramach a sholáthraíonn eolas faoi ghuaiseacha 
féideartha, agus faoi nósanna imeachta cearta.

SC talmhaithe..................Sruthchlaochladán a úsáidtear chun an sruth talmhaithe a thomhas.

Scoilteanna...................... Briseadh nó briseadh páirteach in ábhar soladach.
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Scoradán ciorcaid.........Lasc leictreach uathoibrithe atá ceaptha chun ciorcad leictreach 
a chosaint ar dhamáiste a bhfuil rólódáil nó gearrchiorcad mar 
chúis leis.

Séidire.................................Gléas meicniúil chun an t-aer nó gáis eile a bhogadh.

Seolphíobán.....................Úsáidtear é seo chun sreangú leictreach a chosaint agus a ródú.

Seoltóir ...............................Ábhar ar féidir le sruth leictreach dul tríd.

Siombail .............................Ábhar, pictiúr, focal scríofa, fuaim, nó comhartha áirithe atá in 
ionannas le píosa eolais de bharr comhcheangail, cosúlachta, 
nó cleachtaidh.

Sruth....................................Sreabhadh luchta leictreach, a dhéantar a iompar de ghnáth, 
i seoltóir, ag leictreoin a bhíonn ag bogadh.

Státar ..................................Cuid cónaitheach de chóras rótair, a bhíonn i ngineadóir leictreach 
nó i mótar leictreach.

Talmhú ...............................An pointe tagartha i gciorcad leictreach óna ndéantar voltais eile a 
thomhas, nó aischonair choiteann don sruth leictreach.

Teagmhálacha fliuchta Teagmhálacha mearcair-fhliuchta.

Teagmhálaí ......................Gléas seoltach chun ciorcaid leictreacha a nascadh le chéile.

Teocht.................................Airí fisiceach ábhair a léiríonn go cainníochtúil na coincheapa 
coiteanna te agus fuar.

Timthriall teirmeach ....Próiseas modhnúcháin teochta a forbraíodh chun feidhmíocht, 
neart agus fad saoil na n-ábhar éagsúil a fheabhsú.

Tine ......................................Ocsaídiú tapa ábhair mar chuid den phróiseas ceimiceach dócháin, 
a dhéanann teas, solas, agus táirgí éagsúla imoibrithe a scaoileadh.

TLÚ .......................................Giorrúcháin ar thalmhú.

Trealamh cosanta.........Éadaí cosanta, clogaid, spéaclaí, nó ball éadaigh eile atá ceaptha 
chun corp an duine a bhfuil na nithe seo á gcaitheamh aige nó 
aici a chosaint ar dhíobháil ó imbhuailtí maola, ó ghuaiseacha 
leictreacha, ón teas, ó cheimiceáin, agus ó ionfhabhtú, ar mhaithe 
le sláinte agus sábháilteacht cheirde a bhaineann leis an bpost.

Trealamh...........................Meaisín ar bith atá faoi chumhacht leictreachais.

Tréleictreach....................Inslitheoir leictreach.

Turraing .............................Teagmháil leictreach a bhíonn mar chúis le sruth leordhóthanach 
tríd an gcraiceann, na matáin nó an ghruaig.
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Treoracha ginearálta do gach táirge

Treoracha comhshaoil
Léiríonn an lipéad seo nár chóir go ndéanfaí an táirge seo a dhiúscairt in 
éineacht leis an dramhaíl teaghlaigh. Ba chóir go ndéanfaí é a thabhairt 
chuig saoráid oiriúnach ionas go bhféadfaí é a athshlánú agus a 
athchúrsáil. 
 

• Bíonn siombail marcáilte ar cheallraí, a d’fhéadfaí a chur san áireamh an litreoireacht 
do chaidmiam (Cd), luaidhe (Pb), nó mearcair (Hg).

• Déan ceallraí úsáidte a dhiúscairt de réir threoracha an déantóra.

• Ná déan ceallra a dhiúscairt sa tine nó in éineacht leis an dramhaíl teaghlaigh.

• Chun an ceallra a athchúrsáil i gceart, tabhair ar ais chuig do sholáthróir é nó déan 
teagmháil le do ghníomhaireacht áitiúil um dhiúscairt dramhaíola chun seoladh 
a fháil don láithreán diúscartha ceallraí is gaire duit.

• Ach amháin má shonraítear a mhalairt, is táirge Aicme A é an táirge seo ar gá a úsáid 
i dtimpeallachtaí tionsclaíocha amháin.

• Féadfar an fheidhmíocht CLM i dtimpeallachtaí áirithe a chur i gcontúirt de bharr 
suaitheadh seolta agus/nó suaitheadh gathach.

Réamhchúraimí ginearálta sábháilteachta
• Mura ndéantar nósanna imeachta oibre sábháilte a chleachtadh, is cosúil go ndéanfar 

damáiste don trealamh, go ndéanfar díobháil thromchúiseach do dhuine agus/nó go 
marófar duine.

• Moltar lámhainní sábháilteachta, spéaclaí sábháilteachta agus éadaí cosanta a úsáid 
agus an trealamh á shuiteáil, á chothabháil nó á sheirbhísiú.

• Ní mór cloí go cruinn leis na nósanna imeachta go léir.

• Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe 
a dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh 
do dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

• Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

• Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

• Bí aireach maidir le guaiseacha féideartha, caith trealamh cosanta pearsanta agus 
scrúdaigh an limistéar oibre go cúramach i gcomhair uirlisí agus ábhar a fágadh istigh 
sa trealamh.

• Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

• Ní mór go mbeidh pearsanra tástála eolach ar chleachtais ghinearálta tástála gléis 
agus ar réamhchúraimí sábháilteachta agus go gcloíonn leis na réamhchúraimí 
caighdeánacha DLS chun gortú phearsanta nó damáiste trealaimh a sheachaint.
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• Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

• Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú teacht i mbealach voltas contúirteach a bheidh ina gcúis le díobháil nó 
a thabharfaidh an bás.

• Ba chóir don trealamh go léir atá molta, ar cóir a bheith talmhaithe, conair talmhaithe 
iontaofa a bheith aige ar mhaithe leis an tsábháilteacht, gur chonair í nach bhfuil 
i gcontúirt. Chomh maith leis sin, ba chóir dó cosaint ar thrasnaíocht 
leictreamaighnéadach a bheith aige agus a bheith ag obair i gceart.

• Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha 
le príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

• Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

• Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí agus an gléas 
á oibriú.

• I gcás inarb infheidhme é, ná nochtar ceallraí do dhálaí stórála nach ndéanann 
moladh an déantóra a chomhlíonadh.

• Cé go bhféadfaidh céimeanna éagsúla sábháilteachta agus iontaofachta a bheith 
molta sa lámhleabhar trealaimh, ní mór réamhchúraimí sábháilteachta a úsáid 
i dteannta na gcód sábháilteachta atá i bhfeidhm san áit ina bhfuil tú.

• Aicmítear tarchuradóirí LED mar IEC 60825-1 Teorainn Astúcháin Inrochtana (TAI) 
Aicme 1M. Meastar go bhfuil gléasanna Aicme 1M sábháilte don súil neamhchuidithe. 
Ná hamharc go díreach orthu le hionstraimí optúla.

Treoracha cóimeála
• Ní mór an gléas a shuiteáil de réir an chóid náisiúnta leictreach sa tír chuí.

• Tá an t-úsáideoir deiridh freagrach as a chinntiú go ndéantar an trealamh a shuiteáil, 
a oibriú, agus a úsáid chun críocha na feidhme atá beartaithe dó, sa bhealach atá 
sonraithe ag GE.

• Chun an fhéidearthacht dhíobháil phearsanta de bharr guaiseacha tine a sheachaint, 
cinntigh go bhfuil an t-aonad suite in áit shábháilte agus/nó laistigh d’iniamh 
oiriúnach.

• Ná suiteáil má tá an gléas damáistithe. Déan iniúchadh ar an mbosca i gcomhair 
fabhtanna sofheicthe, scoilteanna sa chásáil san áireamh.

• Cas an chumhacht leictreach as sula ndéanfar aon nasc leictreach, agus cinntigh go 
bhfuil an táirge talmhaithe i gceart sula nascfar an chumhacht saoráide leis an ngléas.

• AIRE: Ná cuir níos mó voltais leis an ngléas na an t-uasráta leictreach ar féidir leis 
a sheasamh.

• Téigh i muinín leis na lipéid trealaimh agus/nó leis an lámhleabhar agus/nó leis na 
lámhleabhair sula gcuirfear voltais leis an ngléas. Mura ndéantar é sin, féadfar damáiste 
a dhéanamh do réadmhaoin, féadfar díobháil a dhéanamh do dhuine agus/nó féadfar 
an bás a thabhairt ar dhuine.

• Ní mór gach uile shreang nach n-úsáidfear ar an bpointe a bheith inslithe i gceart 
chun a chinntiú nach gcruthófar gearrchiorcad nó guais leictreach má chasfar an 
chumhacht uirthi de thimpiste.

• Chun mífheidhm nó mí-oibriú trealaimh a sheachaint, moltar na seolphíobáin 
mhiotalacha nó na cumhdaigh cábla a nascadh leis an talmhú ag an bpointe céanna.
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Treoracha cothabhála
• Níl aon pháirt istigh ann ar féidir leis an úsáideoir a sheirbhísiú. Ba chóir go n-oibreodh 

pearsanra cáilithe amháin ar an trealamh seo.

• Bí aireach nuair a bhíonn tú ag obair in aice leis an trealamh seo nuair a bhíonn voltas 
beo ann.

• Bí cúramach agus cloígh leis na rialacha sábháilteachta go léir agus an trealamh 
á láimhseáil, á thástáil, nó á athrú.

• Dínasc an fhoinse cumhachta i gcónaí agus bain na hionchuir voltais go léir sula 
ndéanfar an trealamh a sheirbhísiú.

• Féadfaidh voltais a bheith sa ghléas fiú má tá se múchta, agus dá bhrí sin, ba chóir go 
mbeadh taithí ag an bpearsanra cothabhála ar na guaiseacha go léir a bhaineann le 
trealamh leictreach.

• Má dhéantar iarracht fadhbanna trealaimh a réiteach ag úsáid modhanna nach bhfuil 
molta ag an déantóir, féadfar díobháil a dhéanamh do dhaoine nó feadfar damáiste 
a dhéanamh do réadmhaoin.

• Más gá agus chun turraing leictreach a sheachaint, dínasc an chumhacht sula 
ndéanfar fiúsanna agus/nó ceallraí a athsholáthar. Ná déan fiúsanna nó ceallraí 
a athsholáthar ach amháin leis an gcineál céanna nó le cineál comhchosúil fiúis 
nó ceallra atá molta ag an déantóir

• AIRE: Féadfaidh ceallra nua pléascadh má shuiteálfar go mícheart é.

• Ní mór ceallra a shuiteáil de réir na gcód náisiúnta agus áitiúil.

• Bí fíorchúramach agus ceallra damáistithe nó silteach á láimhseáil agat – ná déan 
an ceallra a dhíchóimeáil, a dhó, poll a chur ann, a bhrú nó a ghearrchiorcadadh. 
Má dhéanann tú teagmháil leis an leictrilít , nigh an craiceann nochta ag úsáid 
gallúnaí agus uisce. Má dhéanann an leictrilít teagmháil le do shúil, sruthlaigh an 
tsúil ar feadh 15 nóiméad le huisce. Má d’ionanálaigh tú an leictrilít , téigh amach 
san aer úr, agus déan monatóireacht ar an análú agus ar an imshruthú. I ngach cás, 
faigh cúram liachta ar an bpointe.

Eolas úsáide
• Cinntigh go bhfuil na dálaí oibriúcháin (is iad sin, na dálaí leictreacha agus comhshaoil) 

laistigh de na sonraíochtaí atá liostaithe sa lámhleabhar trealaimh nó sna lámhleabhair 
trealaimh. Mura ndéantar é sin, féadfaidh sé a bheith mar chúis le hoibriú mínormálta 
trealaimh, le damáiste trealaimh agus/nó le díobháil phearsanta.

• Ná hoibrigh an trealamh mura bhfuil na cumhdaigh sábháilteachta nó na 
gnáthchumhdaigh air a suiteáladh chun cosc a chur ar theagmháil thimpisteach.

• Agus nasc á chruthú le ríomhaire deisce, cinntigh go bhfuil an tagairt talmhaithe 
chéanna ag na gléasanna. Agus nasc á chruthú le ríomhaire iniompartha, áfach, 
moltar an ceallra inmheánach a úsáid chun cumhacht a sholáthar don ríomhaire.

• Aire: Bí aireach go bhfuil seans ann go gcaillfear cumarsáid agus na dochtearraí 
á n-athrú.

• Más infheidhme, cinntigh go bhfuil na clúdaigh deannaigh suiteáilte mura bhfuil 
an snáithín in úsáid.

• Feadann nascóirí salacha nó scrafa a bheith ina gcúis le caillteanais mhóra ar nasc 
snáithín.
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Eolas maidir le Sábháilteacht Táirgí 
agus Rialacháin

Caibidil 2: Ceanglais speisialta

Grid Solutions
Ceanglais speisialta

Gach táirge

Eolas Ginearálta
 Ní mór go meastar nach bhfuil sé sábháilte teagmháil a dhéanamh leis na haschuir 

teagmhálaithe nuair a bhíonn an gléas fuinnmhithe!

 Má tá na teagmhálaithe athsheachadáin aschuir riachtanach i gcomhair feidhmchlár 
ísealvoltais inrochtana, tá de fhreagracht ar an gcustaiméir leibhéil inslithe chearta 
a chinntiú.

 Ná déan an teirminéal tánaisteach a ghearrchiorcadadh riamh.

 Féadann aosú agus timthriall teirmeach a bheith ina gcúis, faoi dheireadh, le hísliú 
ar neart an insliú tochráin sa tochrán státair. Féadann sé seo conair ísealchoiscis 
a chruthú idir soláthar agus talmhú a mbíonn sruthanna talmhaithe mar thoradh 
uirthi, ar féidir leo a bheith ard go maith i gcórais atá talmhaithe go daingean. 
D’fhéadfadh siad seo an-damáiste struchtúrach a dhéanamh go tapa do na 
mótarshliotáin státair.

 I gcórais talmhú friotaíochta tá friotaíocht ann i ndiaidh nasc talmhaithe an tsoláthair 
chun teorann a chur leis an sruth talmhaithe agus chun ceadú don chóras leanúint de 
bheith ag oibriú, ar feadh gearrthréimhse, agus locht ann. Caithfear an locht a aimsiú 
agus a cheartú a luaithe is féidir, toisc go mbeadh locht eile, ar phas eile, ina chúis le 
sreabhadh srutha an-ard idir na pasanna tríd an dá chonair talmhaithe lochta.

 I dteannta le damáiste a dhéanamh don mhótar, féadann locht talmhaithe poitéinseal 
níos airde ná an poitéinseal talmhaithe a chruthú sa mhótarchásáil, rud a bheadh ina 
ghuais sábháilteachta don phearsanra.

 Ba chóir nach mbeadh rochtain ar na teirminéil méadair tar éis a suiteála.

 Ní mór gach pas-SC a bheith talmhaithe, chomh maith le gach SC talmhaithe.

 Ní cóir ach íos-difríocht poitéinsil (nialas go hidéalach) a bheith ann idir an talmhú SC 
agus an bus talmhaithe.

 Mura ndearnadh na tochráin tánaisteacha a thalmhú, d’fhéadfadh an chúpláil 
thoilleasach ceadú don voltas tánaisteach méadú go dtí voltas an phríomhlíonra. 
D’fhéadfadh sé seo a bheith ina ghéarghuais sábháilteachta.
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 Ní mór an obair go léir a dhéanamh de réir cleachtas áitiúil um shábháilteacht fóntais 
agus de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach san eagrán reatha den 
Handbook for Electricity Metering. 

 Féadfaidh voltais chontúirteacha a bheith ann tar éis don fhonnadh sholáthar 
cumhachta a bheith bainte ón ngléas. Fan 10 soicind go dtí go scaipfear an 
fuinneamh stóráilte.

 Ní gá cothabháil choisctheach nó iniúchadh a dhéanamh ar mhaithe leis an 
tsábháilteacht. Ba chóir don mhonarcha deisiúcháin nó cothabháil a dhéanamh, áfach.

 Dínasc gach foinse cumhachta agus déan iad a ghlasáil sula ndéanfar na 
comhpháirteanna a sheirbhísiú agus a bhaint amach agus déan gach príomhúlach 
sruthchlaochladáin a ghearrchiorcadadh sula ndéanfar é a sheirbhísiú.

 Ná hoscail ciorcad tánaisteach de SC beo riamh. Féadfaidh an t-ardvoltas 
a chruthófar a bheith contúirteach don phearsanra agus don trealamh!

 Cinntigh go bhfuil na teagmhálaithe fliuchta ionchur loighce nasctha le voltais atá 
faoi bhun na huas-sonraíochta voltais 300 V DC.

 Ná leag sreanga comhartha sa seolphíobán nó sa bheartán céanna ina seoltar 
príomhlínte cumhachta nó voltas nó sruthanna ardleibhéil.

 Ná déan an talmhú scagtha a nascadh leis an talmhú sábháilteachta riamh agus 
tástálacha táirgthe á ndéanamh!

 Moltar baic chiorrúcháin agus fiúsanna a úsáid i gcomhair seolán voltais agus an 
tsoláthair chumhachta chun cosc a chur ar dhálaí guaiseacha voltais nó ar dhamáiste 
do shruthchlaochladáin.

 I gcás inarb infheidhme é, ní mór an nasc ciorrúcháin idir talmhú scagtha agus 
talmhú sábháilteachta a bhaint amach, sula ndéanfar tástáil ar neart tréleictreach, 
chun ciorcadra neamhbhuan sochta an tsoláthair chumhachta a chosaint.

 Sula ndéanfar an ciorcad tánaisteach SC a shreangú, dífhuinnmhigh é trína 
ghearrchiorcadadh, ag úsáid baic chiorrúcháin. 

 D’fhéadfadh locht san insliú ceadú don chásáil athsheachadáin teacht i dteagmháil 
le seoltóirí ar féidir voltais chontúirteacha talmhaithe a sholáthar.

 Ní mór gach tochrán tánaisteach de shruthchlaochladán seachtrach a bheith 
talmhaithe leis an mbus talmhaithe.

 I gcás ar bith, ná fág ciorcaid na dtochrán tánaisteach SC oscailte, nuair a bhíonn 
sruth príomhúil ag sreabhadh.

 Ní mór go meastar nach bhfuil sé sábháilte teagmháil a dhéanamh leis na haschuir 
teagmhálaithe nuair a bhíonn an gléas fuinnmhithe!

 Má tá na teagmhálaithe athsheachadáin aschuir riachtanach i gcomhair feidhmchlár 
ísealvoltais inrochtana, tá de fhreagracht ar an gcustaiméir leibhéil inslithe chearta 
a chinntiú.

 Ní mór d'úsáideoirí deiridh na cóid/rialacháin réigiúnacha sábháilteachta ceirde is 
infheidhme a chomhlíonadh agus an trealamh á shuiteáil, á oibriú nó á chothabháil. 
D’fhéadfadh marcáil bhreise nó lipéadú breise réimse a bheith riachtanach chun an 
leibhéal cuí TCP (Trealamh Cosanta Pearsanta) a shonrúleis an mbaoldíobhála a 
bhaineann le stuasplanc a laghdú. Déan teagmháil le tacaíocht theicniúil GE chun 
eolas sainiúil táirgí a fháil.

 Féadann voltas guaiseach a bheith ina chúis le díobháil thromchúiseach nó le bás.

 Cas an chumhacht go léir as sula ndéanfar lasc aistrithe, nó aon cheann de na 
comhpháirteanna, a shuiteáil, a athrú, nó a bhaint amach.

 De bharr voltais agus srutha ghuaiseach, molann GE gur gá do theicneoir deimhnithe 
GE nó do leictreoir cáilithe an lasc a shuiteáil agus cothabháil a dhéanamh uirthi.

 Má dhéanfar an bhútáil innill a nascadh, féadfar an gineadóir a chur ar bun.

 Sula ndéanfar í a nascadh, cas an gineadóir as.
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Ceanglais bhreise i gcomhair táirgí sonracha

Athsheachadán Cúntach Il-Theagmhálaithe HFA
 Nuair a úsáidtear treoirshreanga chun athsheachadáin chosanta a nascadh, 

d’fhéadfadh ardvoltais a bheith le feiceáil idir na treoirshreanga agus an talmhú ag 
na teirminéil. Bíonn difríochtaí i bpoitéinseal talmhaithe an stáisiúin mar chúis leis 
na voltais seo de ghnáth ach d’fhéadfadh an fad-ionduchtú a bheith mar chúis leo 
freisin má sheoltar na treoirshreanga i gcomhthreo agus in aice le línte cumhachta ar 
feadh achair ar bith. Cé go bhfuil na hathsheachadáin HFA nasctha go díreach leis na 
treoirshreanga, beidh an poitéinseal céanna ar chodanna den athsheachadán is atá 
ar na treoirshreanga, agus ba chóir go ndéanfaí na réamhchúraimí riachtanacha a 
chomhlíonadh agus scrúdú á dhéanamh ar an athsheachadán nó tástáil á déanamh 
air ar an láthair.

Cosaint Mótair Ísealvoltais Modúlach LM10
 Soláthrófar an táirge seo le fiús liostaithe 10A SD ar a mhéad nó le scoradán ciorcaid 

sa chiorcad soláthair nuair a bhíonn sé nasctha le foinse SD láraithe de 48 V.

 Agus an ghné lasctha chothabháilte á húsáid, ní mór guaiseacha féideartha 
sábháilteachta a mheas agus cumraíocht chuí a roghnú i gcomhair gach feidhmchláir.

Córas Cosanta Mótair 269Plus
 Chun turraing leictreach a sheachaint, díluchtaigh J201 trí na pionnaí a 

ghearrchiorcadadh sula ndéanfar an léimneoir J201 a athnascadh. Ní cóir é sin 
a dhéanamh ach amháin nuair is gá gléas a atosú láithreach tar éis tuisle glasála, 
ar mhaithe le sláine próisis nó le sábháilteacht pearsanra.

 Nuair a dhéantar cuimhne theirmeach an 269Plus a scaoileadh, tugtar luach gan 
bhonn don athsheachadán maidir leis an gcumas teirmeach atá fágtha sa mhótar 
agus féadfar damáiste teirmeach a dhéanamh don mhótar má dhéanfar é a atosú. 
Dá bhrí sin, féadfar an chosaint iomlán a chur i gcontúirt d’fhonn an mótar a atosú ag 
úsáid na gné seo.

Lasc Ethernet ML800
 Suiteálfar táirgí SD 48 V le gléas sorochtana dínasctha sa chiorcad soláthair suiteála 

foirgnimh a ghabhann leis an táirge.

 Soláthrófar cumhacht sheachtrach do na haonaid SD le haonad cumhachta plugála 
dírí, marcáilte Aicme 2, atá liostaithe, nó le soláthar cumhachta ITE, marcáilte LP, atá 
liostaithe, ag a bhfuil voltas aschuir atá rátaithe go cuí (is é sin, SD 24 V nó SD 48 V) 
agus sruth aschuir atá rátaithe go cuí.

 Má dhéantar an trealamh a shuí i gcóimeáil iata nó ilraca, seiceáil ceanglais chumhachta 
an trealaimh chun rólódáil chiorcaid leictreacha an fhoirgnimh a sheachaint.

Cosaint Friothálach agus Rialaitheoir Bá F650
 Tá an modúl claochladáin do na CVanna agus do na SCanna nasctha cheana le nascóir 

baineann atá daingnithe ar an gcásáil le scriúnna. Tá barraí ciorrúcháin ina gcuid de 
na hionchuir reatha, ionas gur féidir an modúl a bhaint amach gan na sruthanna 
a ghearrchiorcadh go seachtrach. Tá sé fíorthábhachtach, de bharr cúiseanna 
sábháilteachta, na teirminéil chéanna a choinneáil do na SCanna agus do na CVanna.
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Córas Cosanta Mótair 339
 Ba chóir go ndéanfaí na teirminéil talmhaithe fhonnadh athsheachadáin a nascadh go 

díreach leis an mbus talmhaithe, ag úsáid an chonair phraiticiúil is giorra. Ba chóir go 
n-úsáidfí cábla dualaithe cosanta agus nasctha atá comhdhéanta d’umha stánaithe. 
Ba chóir go n-úsáidfí 96 dual de TSM uimhreach 34 ar a laghad. Tá uimhir catalóige 
Belden 8660 oiriúnach.

Rialaitheoir C90Plus 
 Ní mór an ciorcad tánaisteach SC a ghearrchiorcadadh, sula mbainfear an modúl SA 

amach, d’fhonn ciorcad oscailte ar SC a chosc.

 Caithfear an chumhacht rialaithe a bhaint ón aonad sula ndéanfaidh pearsanra 
cáilithe seirbhíse modúl a bhaint amach agus a chur isteach. Mura gcinntítear go 
bhfuil an chumhacht dínasctha, féadfar damáiste seasta a dhéanamh don ghléas 
agus féadfaidh sé seo a bheith ina chúis le díobháil phearsanta.

 Má dhéantar cineál modúl mícheart a chur isteach i sliotán, féadfaidh sé seo a bheith 
ina chúis le díobháil phearsanta, le damáiste don aonad nó don trealamh lena bhfuil 
an t-aonad nasctha, nó le hoibriú míchuibhiúil an ghléis!

Athsheachadán Digiteach Sheiceáil Sioncronachta MLJ
 In athsheachadáin le cumarsáid nó má úsáidtear cábla ar a bhfuil cumhdach, 

ba chóir go ndéanfaí an cumhdach a nascadh leis an teirminéal atá ceaptha chuige 
sin (B11), gan cur isteach ar an leanúnachas, agus ní cóir dó a bheith nasctha leis an 
talmhú. Ar mhaithe leis an tsábháilteacht phearsanta, áfach, agus d’fhonn trasnaíocht 
a atreorú chuig an talmhú, Ní mór go mbíonn sé nasctha leis an talmhú ag pointe 
amháin ar a laghad. Is í an áit is oiriúnaí de ghnáth ná ar thaobh an rialaitheora 
cumarsáide. Má dhéantar é sin, talmhaítear an cábla agus stoptar sruthanna de 
dhul tríd an gcábla, rud a d’fhéadfadh cur isteach ar oibriú ceart na cumarsáide.

 Nuair a dhéantar trealamh leictreach a shreangú leis an gcásáil, más cásáil 
mhiotalach atá i gceist, bíonn cumas ann i gcónaí, is é sin iomlán chumas na 
trasnaíochta agus na gcumas atá riachtanach don scagadh. Cé nach bhféadfaidh na 
sruthanna, ar féidir dul trí na cumais seo, a bheith contúirteach do dhaoine, bíonn siad 
scanrúil agus bearránach i gcónaí, agus bíonn siad níos measa nuair a bhíonn aimsir 
fhliuch ann nó nuair a úsáidtear coisbheart éadrom.

Cosaint Dhigiteach Gineadóra DGP
 Tá sé ríthábhachtach léimneoirí a chur isteach sna teirminéil phlocóid tástála 

ar thaobh an chórais, atá nasctha le ciorcad tánaisteach SC. Mura gcuirtear na 
léimneoirí seo isteach, beidh na hardvoltais a leanfaidh as sin ina ngéarghuais don 
phearsanra agus féadfaidh siad an-damáiste a dhéanamh don trealamh.

Rialaitheoir Tuisle Ghiniúint Dháilte DGT
 Tá modúl inmheánach shochtadh borrtha ar threalamh DGT chun cosaint ar dhíluchtú 

tintrí cóngarach dó nó ar spící ar líne fotha na haeróige. Chun an seans atá ann go 
dtarlóidh damáiste tintrí nó borrtha, bíonn dea-thalmhú sábháilteachta riachtanach. 
Ní mór don talmhú seo an córas aeróige, an t-aonad DGT, an soláthar cumhachta, 
agus an trealamh sonraí go léir lena bhfuil siad nasctha, a nascadh le talmhú 
aonphpointe.
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Sraithrialaitheoir Fostáisiúin iBOX
 Dínasc gach foinse chumhachta agus déan í a ghlasáil sula ndéanfar na 

comhpháirteanna a sheirbhísiú agus a bhaint amach. 

 Déan gach príomhúlach sruthchlaochladáin a ghearrchiorcadadh sula ndéanfar 
é a sheirbhísiú. 

 Ná déan teagmháil le soláthairtí cumhachta an ghléis, toisc go bhfuil voltais 
ghuaiseacha sna soláthairtí seo.

Méadar Cumhachta EPM6000
 Ní mór lasc-scoradán a bheith ar áireamh sa threalamh úsáid deiridh nó sa suiteáil 

foirgnimh. Beidh an lasc cóngarach don trealamh agus sorochtana ag an úsáideoir. 
Beidh an lasc marcáilte mar ghléas dínasctha don trealamh.

 Ná déan tástáil ardphoit/tréleictreach ar aon teirminéal aschur, ionchur nó 
cumarsáide.

 Ná húsáid an méadar nó aon ghléas ionchuir/aschuir mar chosaint phríomhúil nó 
chun an fuinneamh a theorannú. Ní féidir an méadar a úsáid ach amháin mar 
chosaint tánaisteach.

 Ná húsáid an méadar i gcomhair feidhmchlár ina d’fhéadfadh le cliseadh méadair 
a bheith ina chúis le díobháil nó bás.

 Agus an méadar á oibriú mar is gnách, téann voltais chontúirteacha trí mhórán 
páirteanna de. Féadann gach ciorcad príomhúil agus tánaisteach voltais mharfacha 
agus sruthanna marfacha a tháirgeadh uaireanta. Seachain teagmháil le haon 
cheann de na dromchlaí sruthiompartha.

Buschóras Próisis HardFiber
 Ná hoibrigh ach amháin má tá na teirminéil talmhaithe ar Bhrící agus ar Phainéil 

Chrosnasctha atá nasctha go daingean leis an talmhú ag úsáid umhashreanga de 
TSM #12 nó níos mó.

Cosaint agus Rialú Sioncronach Mótair SPM
 Ná déan iarracht an mótar a chur ar bun sula ndéanfar an chóimeáil sheachtrach 

friotóra a shreangú. Féadfar an-damáiste a dhéanamh don ghléas mura bhfuil an 
chóimeáil sheachtrach friotóra nasctha.

Aonad Comhtháite Taispeána IDU
 Baol turrainge leictrí agus guais fuinnimh: Nuair a dhéantar soláthar cumhachta 

amháin a dhínascadh, ní dhéantar ach modúl sholáthar cumhachta amháin a 
dhínascadh. Chun an t-aonad a aonrú go hiomlán, dínasc gach soláthar cumhachta.

 Chun ceanglais sábháilteachta a chomhlíonadh, suiteáil lasc idir an SDIDU.

 Don soláthar cumhachta seachtrach TM agus do na soláthairtí cumhachta SDIDUTM, 
caithfidh an lasc an dá phol den soláthar cumhachta a dhínascadh.

 Féadfaidh leictreachas statach a bheith ina chúis le díobháil choirp, agus féadfaidh sé 
díobháil a dhéanamh do na comhpháirteanna leictreonaice taobh istigh den ghléas. 
Duine ar bith a bhfuil de fhreagracht air nó uirthi an IDU a shuiteáil nó a chothabháil, 
ní mór dóibh strapa rosta DLS a úsáid. Ní mór bearta cosanta DLS a chomhlíonadh 
agus teagmháil á déanamh leis an IDU. Chun damáiste a sheachaint, sula ndéanfar 
teagmháil leis na comhpháirteanna taobh istigh den ghléas, ní mór voltas 
leictreastatach a dhíluchtú ón bpearsanra agus ó na huirlisí araon.
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Cosaint Busbarra BUS2000
 Úsáideann cosaint dhifreálach an bhusbarra athsheachadáin déchobhsaí chun 

comharthaí tuisle a atreorú de réir mar a thagann athrú ar thoipeolaíocht an 
fhostáisiúin. I gcás caibinéad éagsúil don suiteáil athsheachadáin, tá sé an-tábhachtach 
a chinntiú nach n-úsáidtear ach foinse chumhachta amháin (ceallra an fhostáisiúin) 
i gcomhair chosaint an bhusbarra. Má úsáidtear dhá fhoinse SD, ní mór é seo a léiriú sna 
sonraíochtaí d’fhonn anailís a dhéanamh ar staideanna féideartha go léir an fhostáisiúin 
agus d’fhonn a chinntiú nach dtiocfaidh poil na gceallraí i dteagmháil leictreach riamh. 
Mura ndéantar é sin, féadfar damáiste a dhéanamh don bhuschosaint, do cháblú 
an fhostáisiúin nó do na ceallraí nó féadfar díobháil a dhéanamh don phearsanra. 
Ní ghlacfaidh an déantóir le haon dliteanas, i gcomhair éilimh de chineál ar bith, 
a eascróidh as mhí-úsáid a bhaint as an gcóras.

MULTINET FE- Sraith le tiontaire Ethernet
 TEIRMINÉIL CUMHACHTA: Is le hionchur cumhachta na trí theirminéal cumhachta ar 

chlé. Tá lipéad "L" agus "N" ar na teirminéil do Líne AC Line agus cumhacht neodrach.

 Ní Mór an teirminéal TLÚ a nascadh leis an talamh le cosaint leordhóthanach 
ar dhíomuanta a chinntiú

  AIRE: Ní mór cumhacht rialaithe a sholáthraítear do MultiNet a nascadh leis an réimse 
soláthair chumhachta lena mbaineann. Má dhéantar an voltas a chur leis na teirminéil 
chontráilte, féadfar damáiste a dhéanamh!

 AIRE: Féadfar damáiste a dhéanamh don súil le linn amharc ar aon tarchuradóir 
snáithín!

 COMHSHAOL 
- Teochtaí timpeallacha: Réimse oibríúcháin: -20°C go 70°C 
- Airde: 2000 m (uas) 
- Aicme inslithe: 1 
- Céim Truaillithe: II 
- Catagóir Róvoltais: II 
- Cosaint Iontrála: IP10 Aghaidh, IP40 Barr, Bun, Cúl, Clé/Deis

EPM2200/EPM7000 Méadar Cumhachta Ilfheidhmeach

Ábhair Chúraimí 
Le Linn Méadair 

a Shuiteáil

 Ní mór go ndéanfar pearsanra cáilithe amháin an Méadar EPM2200 a shuiteáil agus 
go gcloíonn siad le réamhchúraimí sábháilteachta le linn gach nós imeachta. Ba chóir 
go mbeadh oiliúint agus taithí mar is cuí le gléasanna ardvoltais ag an bpearsanra sin. 
Moltar lámhainní sábháilteachta, spéaclaí sábháilteachta agus éadaí cosanta.

 Agus an Méadar EPM2200 á oibriú mar is gnách, téann voltais chontúirteacha 
trí mhórán codanna den mhéadar, lena n-áirítear: Teirminéil agus aon SC 
(Sruthchlaochladáin) agus CP (Claochladáin Phoitéinsil) nasctha, gach Modúl I/A 
(Ionchur agus Aischur) agus a gcuid ciorcad. Féadann gach ciorcad Príomhúil agus 
Tánaisteach voltais mharfacha agus sruthanna marfacha a tháirgeadh uaireanta. 
Seachain teagmháil le haon cheann de na dromchlaí sruthiompartha.

 Ná húsáid an méadar nó aon Ghléas Aschuir I/A mar chosaint phríomhúil nó chun 
an fuinneamh a theorannú. Ní féidir an méadar a úsáid ach amháin mar chosaint 
tánaisteach. Ná húsáid an méadar i gcomhair feidhmchlár ina d’fhéadfadh le cliseadh 
méadair a bheith ina chúis le díobháil nó bás. Ná húsáid an méadar i gcomhair aon 
fheidhmchlár ina d’fhéadfadh baol tine a bheith ann.

 Ba chóir nach mbeadh rochtain ar na teirminéil méadair tar éis a suiteála.
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 Ná cuir níos mó ná an t-uasvoltais ar féidir leis an méadar nó le haon ghléas nasctha a 
sheasamh. Féach na lipéid ar an méadar agus/nó ar an ngléas agus na Sonraíochtaí 
sula gcuirfear voltais leis. Ná déan tástáil HIPOT/Tréleictreach ar aon teirminéal 
Aischuir, Ionchuir nó Cumarsáide.

 Molann GE Baic Chiorrúcháin agus Fiúsanna a úsáid i gcomhair seolán voltais agus an 
tsoláthair chumhachta chun dálaí guaiseacha voltais nó damáiste do SCanna a 
sheachaint, más gá an méadar a bhaint ón tseirbhís. Is roghnach talmhú SC.

 AIRE: Dá n-úsáidfí an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir, 
d'fhéadfadh an chosaint a thugann an trealamh a bheith laghdaithe.

Fiúsanna Voltais  Molann GE Multilin úsáid a bhaint as na fiúsanna ar gach ceann de na braiteoirí 
voltais agus ar an gcumhacht rialaithe, fiú mura bhfuil siad ar taispeáint sna léaráidí 
sreangaithe sa treoirleabhar.

 Úsáid fiús 1 Amp ar gach ionchur voltais

 Úsáid fiús 3 Amp Séideadh Mall far an soláthar cumhachta.

Naisc Thalaimh  Ba cheart Teirminéil Talaimh an Mhéadair a bheith nasctha díreach le talmhú cosanta 
na suiteála. Úsáid sreang AWG# 12/2.5 mm2 don nasc seo.

 AIRE: 
DÍNASC GLÉAS: Meastar sa chuid a leanas an gléas dínasctha don trealamh: 
Áireofar lasc nó scoradán ciorcaid sa trealamh úsáid deiridh nó sa tsuiteáil foirgnimh, 
beidh an lasc cóngarach don trealamh agus sorochtana ag an oibreoir, beidh an lasc 
marcáilte mar ghléas dínasctha don trealamh.

Deimhniúchán  Le deimhniúchán i gcomhair méadrú ioncaim a fháil, caithfidh soláthraithe cumhachta 
agus cuideachtaí fóntais fíorú go ndéanfaidh an méadar billeála fuinnimh feidhmiú ar 
an leibhéal cruinn atá luaite. Baineann soláthraithe cumhachta úsáid as caighdeáin 
tástála allamuigh le feidhmíocht agus calabrú an mhéadair a dheimhniú lena chinntiú 
go bhfuil tomhas fuinnimh an aonaid ceart. De bhrí gur méadar ioncaim inrianta 
é EPM 2200, tá bíog tástála ag grád fóntais istigh ann ar féidir úsáid a bhaint aisti le 
caighdeán cruinn a choinneáil. Gné ríthábhachtach is é sin a éilítear i ngach méadar 
ghrád billeála.

ML810- Imeall-Lasc Faoi Bhainistíocht

Ceanglais 
Sábháilteachta 

Leictreachais

 Ní mór gan an táirge seo a shuiteáil ach i Limistéir Rochtana Teoranta Amháin 
(Seomraí Trealaimh Tiomnaithe, Clóiséid Leictreachais, nó lena leithéid).

 Suiteálfar táirgí SD 48 V le gléas sorochtana dínasctha sa chiorcad soláthair suiteála 
foirgnimh a ghabhann leis an táirge.

 Soláthrófar an táirge seo le fiús Liostaithe 10A SD ar a mhéad nó le scoradán ciorcaid 
sa chiorcad soláthair nuair a bhíonn sé nasctha le foinse SD láraithe de 48 V.

 Soláthrófar cumhacht sheachtrach do na haonaid SD le hAonad cumhachta 
Liostaithe, Plugála Dírí, marcáilte Aicme 2, nó le Soláthar Cumhachta ITE Liostaithe, 
marcáilte LP, ag a bhfuil voltas aschuir atá rátaithe go cuí (is é sin, SD 24 V nó SD 48 V) 
agus sruth aschuir atá rátaithe go cuí.

 Níl fiúsanna in-athsholáthraithe ag an úsáideoir sa táirge seo. Is é GE Grid Solutions 
AMHÁIN a dhéanfaidh fiúsanna inmheánacha a athsholáthar.
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CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
Ceanglais suiteála  AIRE: Roimh threalamh a shuiteáil, ní foláir na réamhchúraimí a leanas a dhéanamh:

 Má dhéantar an trealamh a shuí i gcóimeáil iata nó ilraca, ní mór gurb é staid 
fadtéarmach seasta an teochta timpeallachta timpeall an trealaimh 60 °C nó níos lú.

 Má dhéantar an trealamh a shuí i gcóimeáil iata nó ilraca, ní mór aershreabadh 
leordhóthanach a choinneáil ar mhaithe le hoibriú cuí sábháilteachta.

 Má dhéantar an trealamh a shuí i gcóras iata nó ilraca, ní mór nach ndéanfar suíomh 
an trealaimh an córas raca a rólódáil nó a lódáil go míchothrom.

 Má dhéantar an trealamh a shuí i gcóras iata nó ilraca, seiceáil ceanglais chumhachta 
an trealaimh chun rólódáil chiorcaid leictreacha an fhoirgnimh a sheachaint.

 Má dhéantar an trealamh a shuí i gcóras iata nó ilraca, seiceáil go bhfuil conair 
talmhaithe iontaofa doathraithe ag an trealamh.

DGCM (Padmount)

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 AIRE:

 Léigh an leathanach treoracha seo agus lámhleabhar an táirge go hiomlán agus go 
cúramach roimh an DGCM Réimse RTU a chlárú, a fheidhmiú nó a chothabháil. Bíodh 
eolas agat maidir le “EOLAS SÁBHÁILTEACHTA” ar an leathanach seo.

 Ní mór go ndéanfaidh pearsanra cáilithe an trealamh a bhaineann leis an 
bhfoilseachán seo a shuiteáil, a fheidhmiú, agus a chothabháil, pearsanra atá eolach 
ar shuiteáil, feidhmiú agus cothabháil trealamh lasnairde um dháileadh cumhachta 
leictreachais chomh maith leis na guaiseacha lena mbaineann.

 Beidh an t-úsáideoir freagrach as sláine aon Nasc seoltóra cosanta a chinntiú roimh 
aon ghníomh eile a thabhairt faoi.

 Is leis an úsáideoir an fhreagracht rátáil an trealaimh agus Treoracha oibriúcháin / 
Treoracha suiteála a sheiceáil roimh choimisiúnú, sheirbhís.

 Roimh sheirbhísiú / choimisiúnú, seiceáil go bhfuil an seoltóir Talmhú cosanta (TC) 
nasctha le Talmhú roimh aon obair a dhéanamh.

 Bain úsáid as córas ardaithe le taobhráillí/buicéad le guais titime a laghdú in ionad 
modhanna eile le linn suiteáil nó seirbhísiú.

 Ná dínasc nascóirí cumhachta ar an DGCM nuair atá an córas BEO.

 Ní mór gan cineál eile aeróige a chur in ionad an ceann a sholáthraítear. 
Má cheanglaítear aeróg eile, cuirfear an t-údarás FCC agus IC ar neamhní agus 
ní fhéadfar an ID FCC /IC a thabhairt san áireamh a thuilleadh.

 RABHADH: Ní mór don lucht suiteála cloí le ceanglais réigiúnacha agus/ nó beartais na 
gcuideachtaí maidir le CLEACHTAIS SÁBHÁILTEACHTA OIBRE. Is éigeantach úsáid 
iomchuí agus imleor TCP. Agus an t-aonad seo a shuí ar phol nó níos airde ná 180 cm 
(6 tr) ní mór trealamh imleor tógála a úsáid le féidearthacht na guaise titime a laghdú.

P30 (Comhchruinnitheoir Sonraí Pasóra)

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe a 
dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú a 
dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.
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CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Ba chóir don trealamh go léir atá molta, ar cóir a bheith talmhaithe, conair talmhaithe 
iontaofa a bheith aige ar mhaithe leis an tsábháilteacht, gur chonair í nach bhfuil 
i gcontúirt. Chomh maith leis sin, ba chóir dó cosaint ar thrasnaíocht 
leictreamaighnéadach a bheith aige agus a bheith ag obair i gceart.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha 
le príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is infheidhmithe.

 Cumhdach bhac teirminéil Lexan ar chlár ionchuir cumhachta: Ní mór é a chur ar 
ais tar éis naisc leictreacha a dhéanamh, le féidearthacht turrainge leictrí a laghdú.

 Ní mór gur cineál atá inslithe iad na cluaisíní teirminéil roctha allamuigh a úsáidtear 
ar an P30. Beidh riosca féideartha turrainge ann don úsáideoir deiridh má úsáidtear 
cluaisíní teirminéil coirp nach bhfuil inslithe.

 RABHADH: Agus é ag brath ar an bhfonnadh, is féidir le hiniaimh trealaimh oscailte 
voltas contúirteach a nochtadh, ar féidir is cúis le turraing leictreach don suiteálaí. 
Cinntigh go bhfuil cumhacht líne chuig an trealamh dínasctha roimh an bhfonnadh 
agus codanna a sheirbhísiú. 
FÓGRA FAOI SNÁITHÍN/LÉASAR 
I gcás gléasanna snáthoptaice/léasair, tabhair na rabhaidh agus nótaí mar seo a 
leanas do d'aire:

 AIRE: Táirgí a bhfuil gléasanna optúla/léasair Aicme 1 iontu, cloíonn siad le: 
- IEC60825-1 
D'fhéadfadh go n-astófaí radaíocht léasair dofheicthe ó snáithe dínasctha nó 
ó ghléasanna optúla/léasair. Ná stan ar léasacha nó amharc go díreach orthu le 
hionstraimí optúla mar d'fhéadfadh sé sin damáiste buan a dhéanamh do do shúile.

 AIRE: Tá sé tábhachtacht gach cábla a dhínascadh nó a bhaint roimh chlár ina bhfuil 
trasghlacadóir optúil/léasair a bhaint nó a shuiteáil. 
Ná fág trasghlacadóir optúil/léasair gan chumhdach ach amháin le cábla a chur 
isteach nó a bhaint. Déanann na plocóidí sábháilte/deannaigh an port a choinneáil 
glan agus nochtadh ar sholas léasair de thimpiste a sheachaint.
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CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
DGC C/V/M – Rialaitheoir Bainc Toilleoirí/Rialaitheoir Rialtáin 
Voltais/Réimse RTU

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 Léigh an leathanach treoracha seo agus lámhleabhar an táirge go hiomlán agus 
go cúramach roimh an Rialaitheoir DGC a chlárú, a fheidhmiú nó a chothabháil. 
Bíodh eolas agat maidir le “EOLAS SÁBHÁILTEACHTA” ar an leathanach seo.

 Ní mór go ndéanfaidh pearsanra cáilithe an trealamh a bhaineann leis an bhfoilseachán 
seo a shuiteáil, a fheidhmiú, agus a chothabháil, pearsanra atá eolach ar shuiteáil, 
feidhmiú agus cothabháil trealamh lasnairde um dháileadh cumhachta leictreachais 
chomh maith leis na guaiseacha lena mbaineann.

 Beidh an t-úsáideoir freagrach as sláine aon Nasc seoltóra cosanta a chinntiú roimh 
aon ghníomh eile a thabhairt faoi.

 Is leis an úsáideoir an fhreagracht rátáil an trealaimh agus Treoracha oibriúcháin / 
Treoracha suiteála a sheiceáil roimh choimisiúnú, sheirbhís.

 Roimh sheirbhísiú / choimisiúnú, seiceáil go bhfuil an seoltóir Talmhú cosanta (TC) 
nasctha le Talmhú roimh aon obair a dhéanamh.

 Éilítear dínascadh seachtrach leis an táirge seo le soláthair voltas an phríomhlíonra 
a aonrú.

 Cinntigh go bhfuil sreang molta d'íosmhéid 14 awg ceangailte leis an teirminéal 
talmhaithe cosanta (TC). Ní mór an cluaisín teirminéil (TC) a dhaingniú le stoda #8 agus 
le torc riachtanach 2-2,2 Nm (18-20 in/lb).

 Déantar iad seo a ghearrchiorcadadh roimh thús a chur le hobair ar cct na SCanna.

 Tá an táirge seo rátaithe chuig leibhéil astuithe Aicme A agus ní le húsáid ach amháin 
i dtimpeallachtaí Fóntais nó Fostáisiúin. Ní le húsáid in aice le gléasanna leictreonacha 
atá rátaithe do leibhéil Aicme B.

 Má dhéantar raidió neamhthástáilte a chuimsiú isteach sa mhúnla OEM is féidir 
go mbeidh laghdú san fheidhmíocht de dheasca iarmhairtí imdhíonachta Fuinnimh 
Radaimhinicíochta. Ní mór don Raidió cloí leis an treoir R&TTE agus FCC agus bheith 
cláraithe le Industry Canada, agus aird á tabhairt ar na rialacháin áitiúla um 
Fhuinneamh Radaimhinicíochta don Eoraip agus do Mheiriceá Thuaidh ar a laghad. 
Ní féidir le huas-phríomhrátáil an raidió an oibríocht leanúnach ag 13.8 VDC 12W 
nó uas-sruth tarchuir @2A a shárú.

 Ní mór gan cineál eile aeróige a chur in ionad an ceann a sholáthraítear. 
Má cheanglaítear aeróg eile, cuirfear an t-údarás FCC agus IC ar neamhní agus 
ní fhéadfar an ID FCC /IC a thabhairt san áireamh a thuilleadh.

 Agus Raidió sa Trealamh atá rátaithe do Mheiriceá Thuaidh 
-Do raidió MDS iNETII Tarchuradóir le ID FCC Istigh Ann: E5MDS-INETII/CAN 
3738A-INETII 
-Do Raidió TransNet MDS Tarchuradóir le ID FCC Istigh Ann: E5MDS-EL805/IC: 
3738A 12122 
-Do raidió MDS SD4 Tarchuradóir le ID FCC Istigh Ann: E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 AIRE: 
-Cinntigh go bhfuil dínascadh seachtrach ceangailte leis an táirge seo, atá cosanta ag 
cosaint imleor ciorcaid bhrainse. 
-Cinntigh go bhfuil an stoda TC nasctha le talmhú de réir na réamhchúraimí ginearálta 
sábháilteachta sa treoirleabhar seo sula ndéantar é a chumhachtú. 
-Athsholáthair aon fiúsanna leis an rátáil agus an cineál ceart de réir mar a léirítear 
i léaráid an teirminéil nó mar a shonraítear i lámhleabhar an táirge. Aire: Cinntigh go 
bhfuil an lasc dínasctha seachtraigh dínasctha go sábháilte roimh aon fhiúsanna a 
athrú.
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CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
 CONTÚIRT: 
Bain úsáid as plocóidí truaille banana, féach an fhíor "Banana plugs", le linn voltas 
a sholáthar leis an Rialaitheoir DGC a chumhachtú DGC trí na teirminéil cumhachta 
sheachtracha the external (painéal tosaigh).

Fiúsanna (úsáidtear ar an Rialaitheoir DGC
 Fiúsanna a Úsáidtear:

 Foinse Voltais Inmheánaí: FIÚS 3A/250V 6,3 mm x 32,0 mm (1/4" x 1-1/4") 
CARTÚS GE P/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN P/N: AGC-3

 Foinse Voltais Seachtraí: FUSE 3A/250V 6,3 mm x 32,0 mm (1/4" x 1-1/4") 
CARTRIDGE GE P/N: 0901-0015, COPPER BUSHMANN P/N: AGC-3

 Meicníocht Laisce: FUSE FAST ACTING 6.3MMX32.0MM 250V 6A GE P/N: 0901-0086, 
COPPER BUSHMANN P/N: AGC-6-R

350/345/339- Córas Cosanta Friothálach/Claochladáin/Mótair 

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

  AIRE:

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe 
a dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.
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 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Ní mór na SCanna a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

 AIRE: Chun an fhéidearthacht dhíobháil phearsanta de bharr guaiseacha tine a 
sheachaint, cinntigh go bhfuil an t-aonad suite in áit shábháilte agus/nó laistigh 
d’iniamh oiriúnach.

Sainaithint Teirminéal  Agus dhá chluaisín a shuiteáil ar theirminéal amháin, ba cheart go mbeadh an dá 
chluaisín "taobh ceart suas" mar a léirítear san fhíor mar seo a leanas. Tá sé sin lena 
chinntiú nach gcuirtear bac an teirminéil íochtar in aice leis isteach ar chorp an 
chluaisín.

 AIRE: NÍ MÓR na SCanna a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

 AIRE: Deimhnigh go bhfuil sruth ionchuir ainmniúil an athsheachadáin de 1A nó 5A ag 
teacht le rátáil thánaisteach na SCanna nasctha. Féadfar damáiste a dhéanamh do 
threalamh nó cosaint neamhleor a bheith ann mura bhfuil na SCanna ag teacht le 
chéile.

Cumhacht Rialaithe  AIRE: Ní mór go bhfuil an chumhacht rialaithe a sholáthraítear chuig an 
athsheachadán ag teacht le raon soláthair chumhachta atá suiteáilte. Má bhfuil 
na voltais infheidhme ag teacht le chéile, féadfar damáiste a dhéanamh don aonad. 
NÍ MÓR gach talmhú a nascadh le hoibriúchán sábháilte normálta beag beann ar 
chineál soláthair chumhachta rialaithe. 
Sonraítear an cód ordaithe nó uimhir mhúnla ar lipéad ar an athsheachadán. 
Beidh réimse oibriúcháin an tsoláthair chumhachta suiteáilte ceann dóibh mar seo 
a leanas: 
ÍSEAL: 24 go 48 V DC (Réimse Ainmniúil: 20 go 60 V DC) 
ARD: 125 go 250 V DC/ 120 go 240 V AC (Réimse Ainmniúil: 84 go 250 V DC/60 go 
300 V AC)

 AIRE: Ba chóir go ndéanfaí na teirminéil talmhaithe fhonnadh athsheachadáin a 
nascadh go díreach leis an mbus talmhaithe, ag úsáid an chonair phraiticiúil is giorra. 
Ba chóir go n-úsáidfí cábla dualaithe cosanta agus nasctha atá comhdhéanta d’umha 
stánaithe. Ba chóir go n-úsáidfí 96 dual de TSM uimhreach 34 ar a laghad. Tá uimhir 
catalóige Belden 8660 oiriúnach.

 AIRE: Aonraigh cumhacht roimh sheirbhísiú.

 AIRE: Deimhnigh an pholaraíocht cheart ar naisc ionchuir teagmhála agus ná nasc 
aon chiorcad ionchuir teagmhála le talmhú nó féadfar damáiste a dhéanamh do 
chrua-earraí an athsheachadáin.

 AIRE: Lena chinntiú go bhfuil gach ghléas i slabhra nóiníní ag an bpoitéinseal céanna, 
tá sé ríthábhachtach go gceanglaítear teirminéal coiteann ag gach port RS485 
le chéile agus talmhaithe ag pointe amháin, ag an máistir nó ag an sclábhaí. 
Más amhlaidh nach ndéantar, féadfar cumarsáide eadrannach nó cliste tarlú.
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CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
EPM 9900 — Méadar Leictreonach

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe 
a dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Ní mór na SCanna a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

 Le deimhniúchán i gcomhair méadrú ioncaim a fháil, ní mór do sholáthraithe 
cumhachta agus cuideachtaí fóntais fíorú go ndéanfaidh an méadar billeála fuinnimh 
feidhmiú ar an leibhéal cruinn atá luaite. Baineann soláthraithe cumhachta úsáid as 
caighdeáin tástála allamuigh le feidhmíocht agus calabrú an mhéadair a dheimhniú 
lena chinntiú go bhfuil tomhas fuinnimh an aonaid ceart.

Ábhair 
Shábháilteachta 
Le Linn Méadair 

a Shuiteáil

 Ní mór go ndéanfar pearsanra cáilithe amháin an Méadar EPM2200 a shuiteáil agus 
go gcloíonn siad le réamhchúraimí sábháilteachta le linn gach nós imeachta. Ba chóir 
go mbeadh oiliúint agus taithí mar is cuí le gléasanna ardvoltais ag an bpearsanra sin. 
Moltar lámhainní sábháilteachta, spéaclaí sábháilteachta agus éadaí cosanta.

 Agus an méadar EPM2200 á oibriú mar is gnách, téann voltais chontúirteacha 
trí mhórán codanna den mhéadar, lena n-áirítear: Teirminéil agus aon SC 
(Sruthchlaochladáin) agus CP (Claochladáin Phoitéinsil) nasctha, gach I/A 
(Ionchur agus Aischur) agus a gcuid ciorcad. Féadann gach ciorcad Príomhúil agus 
Tánaisteach voltais mharfacha agus sruthanna marfacha a tháirgeadh uaireanta. 
Seachain teagmháil le haon cheann de na dromchlaí sruthiompartha.

 Ná húsáid an méadar mar chosaint phríomhúil nó chun an fuinneamh a theorannú. 
Ní féidir an méadar a úsáid ach amháin mar chosaint tánaisteach.
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CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
 Ná húsáid an méadar i gcomhair feidhmchlár ina d’fhéadfadh le cliseadh méadair 
a bheith ina chúis le díobháil nó bás.

 Ná húsáid an méadar i gcomhair aon fheidhmchlár ina d’fhéadfadh baol tine a bheith 
ann.

 Ba chóir nach mbeadh rochtain ar na teirminéil méadair tar éis a suiteála.

 Ná cuir níos mó ná an t-uasvoltais ar féidir leis an méadar nó le haon ghléas nasctha 
a sheasamh. Féach na lipéid ar an méadar agus/nó ar an ngléas agus na Sonraíochtaí 
sula gcuirfear voltais leis.

 Le dálaí contúirteacha voltais a sheachaint, éilítear cosaint chiorcaid fiúsbhrainse 
a úsáid do sheoláin voltais agus don soláthar cumhachta. Le damáiste do SC agus 
díobhálacha féideartha a sheachaint, éilítear baic chiorrúcháin do na ciorcaid SC más 
gá an méadar a bhaint ón tseirbhís.

 Ba cheart gurb é 15 Amps méid na cosanta ciorcaid brainse.

 Maidir le lóid níos mó ná 10 Amps, ba cheart go ndéanfaí na sreanga SC a shreangú 
díreach trí bhéal an SC (modh sreangaithe dul tríd - féach Téann Seoláin Trí 
(Níl Críochnú Méadair ann), le sreang 10 AGW.

 RABHADH: 
NÁ fág an SC tánaisteach ar oscailt nuair a bhíonn sruth príomhúil ag sreabhadh. 
D'fhéadfadh sé sin ardvoltas a chur ar an SC tánaisteach atá ar oscailt , rud a 
d'fhéadfadh bheith marfach do dhaoine, agus an trealamh é féin a scriosadh.

D.20 RIO 

Réamhchúraimí 
sábháilteachta

 Lean gach réamhchúraim sábháilteachta agus treoracha sa lámhleabhar D.20.

 Ba chóir nach n-oibreodh ach pearsanra cáilithe amháin ar D.20 DNA, ba chóir go 
mbeadh pearsanra eolach ar theicneolaíocht agus ar ghuaiseacha a bhaineann le 
trealamh leictreach.

 Ná bí ag obair leat féin riamh.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil ar an ngléas seo, aonraigh 
nó dínasc gach ciorcad beo guaiseacha agus na foinsí cumhachta leictrí. Glac leis go 
bhfuil gach ciorcad beo go dtí go bhfuil siad go hiomlán dífhuinnmhithe, tástáilte agus 
clibeáilte. Bíodh aird ar leith agat ar dhearadh an chórais chumhachta. Cuimhnigh ar 
gach foinse cumhachta, agus an fhéidearthacht aisfhotha san áireamh.

 Cas as gach cumhacht a sholáthraíonn an trealamh ina bhfuil an D.20 DNAle suiteáil 
roimh an D.20 DNA a shuiteáil agus a shreangú.

 Ná feidhmigh ach ón bhfoinse cumhachta mar a shonraítear ar mhodúl an tsoláthair 
chumhachta atá suiteáilte.

 Bí aireach maidir le guaiseacha féideartha agus caith trealamh cosanta pearsanta.

 Beidh feidhmiú ráthúil an trealaimh seo ag brath ar láimhseáil, shuiteáil, agus feidhmiú 
mar is cuí. Mura dtugtar aird ar bhuncheanglais suiteála is amhlaidh go leanfaidh gortú 
pearsanta chomh maith le damáiste do threalamh leictreach nó do réadmhaoin eile.

 Tá gach teirminéal voltais AC cosanta ó theagmháil thimpisteach le cumhdach 
meicniúil sábháilteachta..

 Tá gach cuid leictreach laistigh den D.20 DNA soghabhálach i leith damáiste ó 
dhíluchtú leictreastatach. Baintear úsáid as nósanna imeachta molta um rialú statach 
le damáiste a sheachaint le linn an táirge seo a láimhseáil.

 Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó féadann 
siad bás a thabhairt. Dínasc gach foinse chumhachta agus déan iad a ghlasáil sula 
ndéanfar na comhpháirteanna a sheirbhísiú agus a bhaint le nochtadh ar voltais 
ghuaiseacha a sheachaint.
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 Dá n-úsáidfí an D.20 DNA i modh nach bhfuil sonraithe sa lámhleabhar seo, 
d'fhéadfadh an chosaint a thugann an trealamh a bheith laghdaithe.

 D'fhéadfadh athruithe nó mionathruithe a rinneadh ar an aonad gan údarú ag GE Grid 
Solutions an barántas a chur ar neamhní.

 AIRE, DROMCHLA TE: Moltar réamhchúraimí sábháilte láimhseála a úsáid nuair 
a bhíonn an t-aonad á bhfeidhmiú os cionn 68 °C teocht timpeallacha, le dónna 
a sheachaint.

 AIRE: Féach an doiciméadú a thug an déantóir le dul le d'aonad soláthair chumhachta, 
sula ndéanfar é a shuiteáil. Cinntigh go gcomhlíonann tú gach treoir shábháilteachta 
a thugtar duit.

 AIRE: Ba cheart gan na teirminéil chuntacha agus /nó cumhacht tríd an bport D.20 
a lódáil le forimeallaigh a sháraíonn 165 W.

B95P — Córas Cosanta Bus

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 AIRE:

 Moltar bróga sábháilte leibhéil Omega, lámhainní sábháilteachta, spéaclaí 
sábháilteachta agus éadaí cosanta a úsáid agus an trealamh á shuiteáil, 
á chothabháil nó á sheirbhísiú.

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear i lámhleabhar an trealaimh, 
nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe a dhéanamh don trealamh 
nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do dhuine agus/nó d’fhéadfadh 
duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, déan athbhreithniú ar gach táscaire 
contúirte agus aire.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó má 
oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Seachas sin, féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus/nó le díobháil.

 Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó féadann 
siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ar chúrsaí leictreachais. Ní mór cloí leis na réamhchúraimí 
sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc gach ciorcad beo agus gach 
foinse cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú teacht i mbealach voltas contúirteach a bheidh ina gcúis le díobháil nó 
a thabharfaidh an bás.

 Gach trealamh ar féidir bheith talmhaithe, ba cheart amhlaidh a dhéanamh; ní mór 
go mbeidh conair talmhaithe iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, 
go mbeadh cosaint ar thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh 
oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha 
le príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.
EOLAS MAIDIR LE SÁBHÁILTEACHT TÁIRGÍ AGUS RIALACHÁIN DE CHUID GE GRID SOLUTIONS 27



CAIBIDIL 2: CEANGLAIS SPEISIALTA
 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais, ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Aicmítear tarchuradóirí LED mar IEC 60825-1 Teorainn Astúcháin Inrochtana (TAI) 
Aicme 1M. Meastar go bhfuil gléasanna Aicme 1M sábháilte don súil neamhchuidithe. 
Ná hamharc go díreach orthu le hionstraimí optúla.

 Ní mór sruthchlaochladáin (SC) a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

 Aicme léasair: Aicme 1. Féach fíor thíos. 

Meastar go bhfuil gléasanna Aicme 1 sábháilte don súil neamhchuidithe. Ná hamharc 
go díreach orthu le hionstraimí optúla.

 RABHADH: Cinntigh nach bhfuil an chumhacht beo le linn sreanga a nascadh leis an 
aonad, nó féadfaidh gortú nó bás a fháil mar thoradh air.

EPM6000, 6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –Méadar Cumhachta 
Ilfheidhmeach

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 AIRE:

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe a 
dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.
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 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Ní mór na SCanna a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

 Le deimhniúchán i gcomhair méadrú ioncaim a fháil, ní mór do sholáthraithe 
cumhachta agus cuideachtaí fóntais fíorú go ndéanfaidh an méadar billeála fuinnimh 
feidhmiú ar an leibhéal cruinn atá luaite. Baineann soláthraithe cumhachta úsáid as 
caighdeáin tástála allamuigh le feidhmíocht agus calabrú an mhéadair a dheimhniú 
lena chinntiú go bhfuil tomhas fuinnimh an aonaid ceart.

Ábhair Chúraimí 
Le Linn Méadair 

a Shuiteáil

 RABHADH: NOCHTADH LEICTREACH FÉIDEARTHA - Ní mór an EPM7000/T a shuiteáil 
in iniamh leictreachais, áit nach bhfuil rochtain ar shreangú leictreach beo ach ag 
pearsanra seirbhíse údaraithe.

 Ní mór go ndéanfar pearsanra cáilithe amháin an Méadar EPM700 a shuiteáil agus go 
gcloíonn siad le réamhchúraimí sábháilteachta le linn gach nós imeachta. Ba chóir go 
mbeadh oiliúint agus taithí mar is cuí le gléasanna ardvoltais ag an bpearsanra sin. 
Moltar lámhainní sábháilteachta, spéaclaí sábháilteachta agus éadaí cosanta.

 Agus an méadar EPM7000 á oibriú mar is gnách, tá voltais chontúirteacha i láthair i 
mórán codanna den mhéadar, lena n-áirítear: Teirminéil, SCanna, PTanna, Modúil I/O. 
Féadann gach ciorcad Príomhúil agus Tánaisteach voltais mharfacha agus sruthanna 
marfacha a tháirgeadh uaireanta. Seachain teagmháil le haon cheann de na 
dromchlaí sruthiompartha.

 Ná húsáid an méadar nó aon Ghléas Aschuir I/A mar chosaint phríomhúil nó chun 
an fuinneamh a theorannú. Ní féidir an méadar a úsáid ach amháin mar chosaint 
tánaisteach.

 Ná húsáid an méadar i gcomhair feidhmchlár ina d’fhéadfadh le cliseadh méadair a 
bheith ina chúis le díobháil nó bás. Ná húsáid an méadar i gcomhair aon fheidhmchlár 
ina d’fhéadfadh baol tine a bheith ann.

 Ba chóir nach mbeadh rochtain ar na teirminéil méadair tar éis a suiteála.

 Ná cuir níos mó ná an t-uasvoltais ar féidir leis an méadar nó le haon ghléas nasctha 
a sheasamh. Féach na lipéid ar an méadar agus/nó ar an ngléas agus na Sonraíochtaí 
sula gcuirfear voltais leis. Ná déan tástáil HIPOT/Tréleictreach ar aon teirminéal 
Aischuir, Ionchuir nó Cumarsáide.

 Molann GE Grid Solutions Baic Chiorrúcháin agus Fiúsanna a úsáid i gcomhair seolán 
voltais agus an tsoláthair chumhachta chun dálaí guaiseacha voltais nó damáiste do 
SCanna a sheachaint, más gá an méadar a bhaint ón tseirbhís. Is roghnach talmhú SC.

 AIRE: Dá n-úsáidfí an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir, 
d'fhéadfadh an chosaint a thugann an trealamh a bheith laghdaithe.

 FÓGRA: Ní gá cothabháil choisctheach nó iniúchadh a dhéanamh ar mhaithe leis an 
tsábháilteacht. Ba cheart go ndéanfadh an monarcha aon deisiú nó chothabháil, 
áfach.

 AIRE: DÍNASC GLÉAS: Áireofar lasc nó scoradán ciorcaid sa threalamh úsáid deiridh nó 
sa suiteáil foirgnimh. Beidh an lasc cóngarach don trealamh agus sorochtana ag an 
úsáideoir. Beidh an lasc marcáilte mar ghléas dínasctha don trealamh.
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EPM6100 Córas um Méadrú Cumhachta Ilfheidhmeach

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe a 
dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Ní mór na SCanna a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

Ábhair Chúraimí Le Linn Méadair a Shuiteáil
 Ní mór go ndéanfar pearsanra cáilithe amháin an Méadar EPM6100 a shuiteáil agus 

go gcloíonn siad le réamhchúraimí sábháilteachta le linn gach nós imeachta. Ba chóir 
go mbeadh oiliúint agus taithí mar is cuí le gléasanna ardvoltais ag an bpearsanra sin.

 Moltar lámhainní sábháilteachta, spéaclaí sábháilteachta agus éadaí cosanta.

 Agus an Méadar EPM6100 á oibriú mar is gnách, téann voltais chontúirteacha trí 
mhórán codanna den mhéadar, lena n-áirítear: Teirminéil agus aon SC 
(Sruthchlaochladáin) agus CP (Claochladáin Phoitéinsil) nasctha, gach Modúl I/A 
(Ionchur agus Aischur) agus a gcuid ciorcad. Féadann gach ciorcad Príomhúil agus 
Tánaisteach voltais mharfacha agus sruthanna marfacha a tháirgeadh uaireanta. 
Seachain teagmháil le haon cheann de na dromchlaí sruthiompartha.

 Ná húsáid an méadar nó aon Ghléas Aschuir I/A mar chosaint phríomhúil nó chun 
an fuinneamh a theorannú. Ní féidir an méadar a úsáid ach amháin mar chosaint 
tánaisteach. Ná húsáid an méadar i gcomhair feidhmchlár ina d’fhéadfadh le cliseadh 
méadair a bheith ina chúis le díobháil nó bás.
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 Ná húsáid an méadar i gcomhair aon fheidhmchlár ina d’fhéadfadh baol tine a bheith 
ann.

 Ba chóir nach mbeadh rochtain ar na teirminéil méadair tar éis a suiteála.

 Ná cuir níos mó ná an t-uasvoltais ar féidir leis an méadar nó le haon ghléas nasctha 
a sheasamh. Féach na lipéid ar an méadar agus/nó ar an ngléas agus na Sonraíochtaí 
sula gcuirfear voltais leis. Ná déan tástáil HIPOT/Tréleictreach ar aon teirminéal 
Aischuir, Ionchuir nó Cumarsáide.

 Molann GE Baic Chiorrúcháin agus Fiúsanna a úsáid i gcomhair seolán voltais agus an 
tsoláthair chumhachta chun dálaí guaiseacha voltais nó damáiste do SCanna a 
sheachaint, más gá an méadar a bhaint ón tseirbhís. Is roghnach talmhú SC.

 RABHADH: 
- DÁ N-ÚSÁIDFÍ AN TREALAMH I MODH NACH BHFUIL SONRAITHE AG AN DÉANTÓIR, 
D'FHÉADFADH AN CHOSAINT A THUGANN AN TREALAMH A BHEITH LAGHDAITHE. 
- NÍ GÁ COTHABHÁIL CHOISCTHEACH NÓ INIÚCHADH A DHÉANAMH AR MHAITHE LE 
SÁBHÁILTEACHT. BA CHÓIR DON MHONARCHA AON DEISIÚCHÁN NÓ CHOTHABHÁIL A 
DHÉANAMH, ÁFACH.

 RABHADH: 
DÍNASC GLÉAS: Meastar sa chuid a leanas an gléas dínasctha don trealamh. ÁIREOFAR 
LASC NÓ SCORADÁN CIORCAID SA TREALAMH ÚSÁID DEIRIDH NÓ SA TSUITEÁIL 
FOIRGNIMH. BEIDH AN NASC SUITE CÓNGARACH DON TREALAMH AGUS SOROCHTANA 
AG AN ÚSÁIDEOIR. BEIDH AN LASC MARCÁILTE MAR AN GLÉAS DÍNASCTHA DON 
TREALAMH.

DGCS/R Rialaitheoir Laisc/Athdúntóir

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 AIRE:

 Léigh an leathanach treoracha seo agus lámhleabhar an táirge go hiomlán agus 
go cúramach roimh an Rialaitheoir DGC a chlárú, a fheidhmiú nó a chothabháil. 
Bíodh eolas agat maidir le “EOLAS SÁBHÁILTEACHTA” ar an leathanach seo.

 Ní mór go ndéanfaidh pearsanra cáilithe an trealamh a bhaineann leis an 
bhfoilseachán seo a shuiteáil, a fheidhmiú, agus a chothabháil, pearsanra atá eolach 
ar shuiteáil, feidhmiú agus cothabháil trealamh lasnairde um dháileadh cumhachta 
leictreachais chomh maith leis na guaiseacha lena mbaineann.

 Beidh an t-úsáideoir freagrach as sláine aon Nasc seoltóra cosanta a chinntiú roimh 
aon ghníomh eile a thabhairt faoi.

 Is leis an úsáideoir an fhreagracht rátáil an trealaimh agus Treoracha oibriúcháin / 
Treoracha suiteála a sheiceáil roimh choimisiúnú, sheirbhís.

 Roimh sheirbhísiú / choimisiúnú, seiceáil go bhfuil an seoltóir Talmhú cosanta (TC) 
nasctha le Talmhú roimh aon obair a dhéanamh.

 Éilítear dínascadh seachtrach leis an táirge seo le soláthair voltas an phríomhlíonra 
a aonrú.

 Cinntigh go bhfuil sreang molta d'íosmhéid 14 awg ceangailte leis an teirminéal 
talmhaithe cosanta (TC). Ní mór an cluaisín teirminéil (TC) a dhaingniú le stoda #8 agus 
le torc riachtanach 2-2,2 Nm (18-20 in/lb).

 Déantar iad seo a ghearrchiorcadadh roimh thús a chur le hobair ar cct na SCanna.

 Cinntigh an t-úsáideoir seachtrach a chur ar an eolas roimh dhul chuig an DGCR le 
hobair áitiúil a dhéanamh.

 Bain úsáid as córas ardaithe le taobhráillí/buicéad le guais titime a laghdú in ionad 
modhanna eile le linn suiteáil nó seirbhísiú.

 Ná dínasc nascóirí cumhachta ar an DGCM nuair atá an córas BEO.
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 Cinntigh go ndéanfar caibinéad seachtrach an DGCS/DGCR a ghlasáil arís i ndiaidh 
seirbhís áitiúil a chur i gcrích

 Tá an táirge seo rátaithe chuig leibhéil astuithe Aicme A agus ní le húsáid ach amháin 
i dtimpeallachtaí Fóntais nó Fostáisiúin. Ní le húsáid in aice le gléasanna leictreonacha 
atá rátaithe do leibhéil Aicme B.

 Má dhéantar raidió neamhthástáilte a chuimsiú isteach sa mhúnla OEM is féidir go 
mbeidh laghdú san fheidhmíocht de dheasca iarmhairtí imdhíonachta Fuinnimh 
Radaimhinicíochta. Ní mór don Raidió cloí leis an treoir R&TTE agus FCC agus bheith 
cláraithe le Industry Canada, agus aird á tabhairt ar na rialacháin áitiúla um 
Fhuinneamh Radaimhinicíochta don Eoraip agus do Mheiriceá Thuaidh ar a laghad. 
Ní féidir le huas-phríomhrátáil an raidió an oibríocht leanúnach ag 13.8 VDC 12W 
nó uas-sruth tarchuir @2A a shárú.

 Ní mór gan cineál eile aeróige a chur in ionad an ceann a sholáthraítear. Má 
cheanglaítear aeróg eile, cuirfear an t-údarás FCC agus IC ar neamhní agus ní 
fhéadfar an ID FCC /IC a thabhairt san áireamh a thuilleadh.

 Agus Raidió sa Trealamh atá rátaithe do Mheiriceá Thuaidh 
-Do raidió MDS iNETII Tarchuradóir le ID FCC Istigh Ann: 
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII 
-Do Raidió TransNet MDS Tarchuradóir le ID FCC Istigh Ann: 
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122 
-Do raidió MDS SD4 Tarchuradóir le ID FCC Istigh Ann: 
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 AIRE: 
CEALLRA: Ní féidir an ceallra ar bord a athsholáthar ach leis an gcineál céanna múnla. 
Is féidir nach dtabharfar aon cheallra eile an tsábháilteacht nó an fheidhmíocht atá 
riachtanach.

Fiúsanna a Úsáidtear  Foinse Voltais Inmheánaí: 
-FUSE 3A/250V 6,3 mm x 32,0 mm (1/4" x 1-1/4") CARTRIDGEGE P/N: 0901-0015, 
COPPER BUSHMANN 
P/N: AGC-3

 Meicníocht Laisce 
FUSE FAST ACTING 6.3MMX32.0MM 250V 6AGE P/N: 0901-0086, COPPER BUSHMANN 
P/N: AGC-6-R

Ceallra  Ceallra: 
- Déantóir: Odyssey 
- P/N an Déantóra: PC310 
- Cuir síos: BATTERY DRY CELL 101X86X138MM 12V 8AH HIGH_TEMP M4_RECEPTACLE

 Cúltaca Ceallra: 
- Voltas: 24 VDC (dhá cheallra 12 V) 
- Toilleadh: 8 n-uair an chloig 
- Luchtú: Nasctha i gcónaí le haonad luchtaithe cliste 
- Aláraim: LED agus teachtaireachtaí aláraim 
- Tástáil an Cheallra: Inchláraithe trí roghchlár socraithe an chórais

 AIRE: Déan an ceallra a athsholáthar leis an gcineál agus an múnla céanna. Le linn 
athsholáthar, cinntigh go mbaintear úsáid arís as an gcumhdach miotail leis na 
ceallraí a dhaingniú. Cinntigh go mbaintear úsáid arís as cumhdaigh rubair an 
teirminéil cheallra le gearrchiorcaid thimpisteacha a sheachaint.
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ML3000, 3100, 3001, 3101 – Sraith Lasc Ethernet

Ceanglais 
Sábháilteachta 

Leictreachais

 Ní mór gan an táirge seo a shuiteáil ach i Limistéir Rochtana Teoranta Amháin 
(Seomraí Trealaimh Tiomnaithe, Clóiséid Leictreachais, nó lena leithéid).

 Suiteálfar táirgí SD 48 V le gléas sorochtana dínasctha sa chiorcad soláthair suiteála 
foirgnimh a ghabhann leis an táirge.

 Soláthrófar an táirge seo le fiús Liostaithe 10A SD ar a mhéad nó le scoradán ciorcaid 
sa chiorcad soláthair nuair a bhíonn sé nasctha le foinse SD láraithe de 48 V.

 Beidh soláthar seachtrach cumhachta d' aonaid DC mar Aonad cumhachta Liostaithe, 
Plugála Dírí, marcáilte Aicme 2, nó le Soláthar Cumhachta ITE Liostaithe, marcáilte LP, 
ag a bhfuil voltas aschuir atá rátaithe go cuí (is é sin, SD48 V nó SD 48 V) agus sruth 
aschuir atá rátaithe go cuí.

 Níl fiúsanna in-athsholáthraithe ag an úsáideoir sa táirge seo. Is é GE Grid Solutions 
AMHÁIN a dhéanfaidh fiúsanna inmheánacha a athsholáthar.

 Múnlaí le foinse cumhachta DC iontu, ní mór foinse soláthair DC a sholáthar chuig an 
trealamh atá faighte ó chiorcad tánaisteach agus atá aonraithe ón bpríomhlíonra AC 
trí Insliú Treisithe (m.sh: soláthar cumhachta ITE UL Deimhnithe a thugann Insliú 
Dúbailte nó Treisithe).

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 AIRE:

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe 
a dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh 
do dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.
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 Tá léasair Aicme 1 sa táirge seo.

 Ní mór rátáil soláthair chumhachta an fhonnaidh a dheimhniú lena n-oiriúnacht roimh 
modúil soláthair chumhachta inbhainte a chur isteach.

Riachtanais UL/CE 
d'Aonaid DC-

Cumhachtaithe

 Íoschábla 18 AWG le nascadh le foinse cumhachta DC lárnaithe.

 Íoschábla 14 AWG le nascadh le sreang talmhaithe.

 Ná húsáid ach amháin le scoradán ciorcaid 10 A a sholáthraítear i suiteáil foirgnimh, 
agus cosaint bhrainse 20 A (uasluach) do na haonaid atá rátáithe 90 go 265 V.

 “Complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR sub-chapter J” nó 
comhchosúil.

 Torc na gcluaisíní a dhaingniú ar an mbac teirminéil: 1 Nm (9 n-orlach-punt) uasta.

 D'aonaid AC agus HI chumhachtaithe, ná húsáid ach le scoradán ciorcaid 20A 
sholáthraítear i suiteáil foirgnimh. Soláthrófar scoradán ciorcaid sa chóras deiridh 
nó san fhoirgneamh mar ghléas dínasctha.

 Dínasc gach foinse cumhachta roimh sheirbhísiú. Déan réamhchúraimí speisialta 
má tá dé-aonad sholáthar cumhachta á sheirbhísiú.

 Ní mór ach soláthair cumhachta sheachtracha marcáilte CE a úsáid ar an aonad 
DC-chumhachtaithe.

 Cábla foinse cumhachta DC a dhaingniú; úsáid ceithre shnaidhmeán cábla ar a laghad 
leis an gcábla a dhaingniú ar an raca 10 cm (4 orlach) óna chéile ar a laghad, agus an 
chéad cheann suite laistigh de 15 cm (6 orlach) ón mbac teirminéil.

Neart Tréleitreach 
(ardphoit) a Thástáil

 AIRE:

 Ní mór an nasc ciorrúcháin idir talmhú scagtha agus talmhú sábháilteachta  
a bhaint sula ndéanfar tástáil ar neart tréleictreach, chun ciorcadra neamhbhuan 
sochta an tsoláthair chumhachta a chosaint.

EPM 4600 Réiteach ar Chumhacht Ilfhotha agus ar Mhéadrú Fuinnimh

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe a 
dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.

 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.
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 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Ní mór na SCanna a ghearrchiorcadadh roimh obair a dhéanamh orthu.

 Le deimhniúchán i gcomhair méadrú ioncaim a fháil, ní mór do sholáthraithe 
cumhachta agus cuideachtaí fóntais fíorú go ndéanfaidh an méadar billeála fuinnimh 
feidhmiú ar an leibhéal cruinn atá luaite. Baineann soláthraithe cumhachta úsáid as 
caighdeáin tástála allamuigh le feidhmíocht agus calabrú an mhéadair a dheimhniú 
lena chinntiú go bhfuil tomhas fuinnimh an aonaid ceart.

Ábhair Chúraimí 
Le Linn Córas 

Méadraithe lEPM 4600 
a Shuiteáil

 AIRE: Ní mór go ndéanfar pearsanra cáilithe amháin an córas méadraithe EPM4600 
a shuiteáil agus go gcloíonn siad le réamhchúraimí sábháilteachta le linn gach nós 
imeachta. Ba chóir go mbeadh oiliúint agus taithí mar is cuí le gléasanna ardvoltais ag 
an bpearsanra sin. Moltar lámhainní sábháilteachta, spéaclaí sábháilteachta agus 
éadaí cosanta.  
Agus an Méadar EPM4600 á fheidhmiú mar is gnách, téann voltais chontúirteacha 
trí mhórán codanna den mhéadar, lena n-áirítear: teirminéil agus aon SC 
(sruthchlaochladáin) agus CP (Claochladáin Phoitéinsil) nasctha, gach Modúl I/A 
(ionchur agus aischur) agus a gcuid ciorcad. 
Féadann gach ciorcad Príomhúil agus Tánaisteach voltais mharfacha agus sruthanna 
marfacha a tháirgeadh uaireanta. Seachain teagmháil le haon cheann de na 
dromchlaí sruthiompartha.

 RABHADH: Ná húsáid an córas méadraithe EPM 4600 nó aon ghléas aschuir I/A mar 
chosaint phríomhúil nó chun an fuinneamh a theorannú. Ní féidir an córas méadraithe 
EPM 4600 a úsáid ach amháin mar chosaint tánaisteach.

 RABHADH: Ná húsáid an t-aonad EPM 4600 i gcomhair feidhmchlár ina d’fhéadfadh 
le cliseadh an aonaid EPM 4600 a bheith ina chúis le díobháil nó bás.

 RABHADH: Ná húsáid an t-aonad EPM 4600 i gcomhair aon fheidhmchlár ina 
d’fhéadfadh baol tine a bheith ann. 
Ba chóir nach mbeadh rochtain ar na teirminéil aonaid EPM 4600 tar éis a suiteála.

 RABHADH: Ná cuir níos mó ná an t-uasvoltais ar féidir leis an aonad EPM 4600 nó le 
haon ghléas nasctha a sheasamh. Féach na lipéid ar an aonad EPM 4600 agus/nó ar 
an ngléas agus na sonraíochtaí sula gcuirfear voltais leis. Ná déan tástáil HIPOT/
Tréleictreach ar aon teirminéal aischuir, ionchuir nó cumarsáide.
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 RABHADH: Molann GE Grid Solutions fiúsanna a úsáid i gcomhair seolán voltais agus 
an tsoláthair chumhachta, agus baic chiorrúcháin chun dálaí guaiseacha voltais nó 
damáiste do SCanna a sheachaint, más gá an t-aonad EPM 4600 a bhaint ón 
tseirbhís. Ní mór taobh amháin den SC a thalmhú.

 NÓTA: Níl na hionchuir shrutha le nascadh ach le sruthchlaochadáin sheachtracha atá 
soláthraithe ag an suiteálaí. Déanfar na SCanna a Údarú nó a Dheimhniú agus a rátáil 
do sruth an mhéadair a tá úsáidte.

 CONTÚIRT: DÁ N-ÚSÁIDFÍ AN TREALAMH I MODH NACH BHFUIL SONRAITHE AG AN 
DÉANTÓIR, D'FHÉADFADH AN CHOSAINT A THUGANN AN TREALAMH A BHEITH 
LAGHDAITHE. 
NÍ GÁ COTHABHÁIL CHOISCTHEACH NÓ INIÚCHADH A DHÉANAMH AR MHAITHE LE 
SÁBHÁILTEACHT. BA CHÓIR DON MHONARCHA AON DEISIÚCHÁN NÓ CHOTHABHÁIL 
A DHÉANAMH, ÁFACH.

 CONTÚIRT: 
DÍNASC GLÉAS: Meastar sa chuid a leanas an gléas dínasctha don trealamh. 
ÁIREOFAR LASC NÓ SCORADÁN CIORCAID SA TREALAMH ÚSÁID DEIRIDH NÓ SA 
TSUITEÁIL FOIRGNIMH. BEIDH AN NASC SUITE CÓNGARACH DON TREALAMH AGUS 
SOROCHTANA AG AN ÚSÁIDEOIR. BEIDH AN LASC MARCÁILTE MAR AN GLÉAS 
DÍNASCTHA DON TREALAMH.

Naisc Thalaimh  Ba cheart teirminéil Talaimh an aonaid EPM 4600 a bheith nasctha díreach le talmhú 
cosanta na suiteála. Úsáid sreang AWG# 12/2.5 mm2 don nasc seo.

 NÁ fág an SC tánaisteach ar oscailt nuair a bhíonn sruth príomhúil ag sreabhadh. 
D'fhéadfadh sé sin ardvoltas a dhéanamh, rud is cúis le róthéamh an SC. Mura bhfuil 
an SC nasctha, cuir bac ciorrúcháin ar fáil ar an SC tánaisteach. 
Molann GE Grid Solutions go hard baic chiorrúcháin a úsáid le cur ar chumas an t-aonad 
EPM 4600 a bhaint ó chiorcad fuinnmhithe, más gá (féach "Removing the EPM 4600 Unit 
From Service/Reinstalling the EPM 4600 Unit" ar leathanach 4-39 le treoracha a fháil). 
Molann GE Grid Solutions bac ciorrúcháin trí phais ar gach lód trí phais. 
Tá 8 mbac ciorrúcháin de dhíth ort do na 8 gciorcad trí phais.

 AIRÍ: Cuireann baic chiorrúcháin ar do chumas sruthchlaochladáin suiteáilte a 
ghearrchiorcadadh ionas gur féidir an méadar a dhíshuiteáil le seirbhísiú, más gá. 
Is gné sábháilteachta an-tábhachtach é sin. Féach an fíor thíos "Typical Shorting Block 
(Good for 1 set of three phase CTs)" .

A60 Córas Arc Flash

Réamhchúraimí 
Ginearálta 

Sábháilteachta 

 AIRE:

 Mura gcomhlíontar na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar trealaimh/sna 
lámhleabhair threalaimh, nó mura gcloítear leo, d’fhéadfaí damáiste do-athraithe 
a dhéanamh don trealamh nó do réadmhaoin, d’fhéadfaí díobháil a dhéanamh do 
dhuine agus/nó d’fhéadfadh duine bás a fháil.

 Sula ndéantar iarracht an trealamh a úsáid, tá sé tábhachtach athbhreithniú 
a dhéanamh ar na táscairí contúirte agus aire go léir.
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 Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantóir nó 
má oibríonn sé go mínormálta, lean ort go cúramach. Nó féadfaidh an chosaint 
a sholáthraíonn an trealamh a bheith laghdaithe agus a bheith ina cúis le lagoibriú 
agus le díobháil.

 Aire: Féadann voltais ghuaiseacha a bheith ina gcúis le turraing nó le dónna nó 
féadann siad bás a thabhairt.

 Ní mór go bhfuil eolas ag pearsanra suiteála/seirbhíse ar chleachtais ghinearálta 
tástála gléasanna agus ní mór dóibh cloí leis na réamhchúraimí sábháilteachta.

 Sula ndéantar amharciniúchtaí, tástálacha, nó cothabháil thréimhsiúil ar an ngléas 
seo nó ar na ciorcaid ghaolmhara, aonraigh nó dínasc na ciorcaid bheo ghuaiseacha 
go léir agus na foinsí cumhachta leictrí.

 Mura ndéantar an trealamh a chasadh as sula mbaintear na naisc cumhachta, 
féadfaidh tú nochta ag voltas contúirteach, rud a bheidh ina gcúis le díobháil nó le bás.

 Gach trealamh atá molta le bheith talmhaithe; ba chóir go mbeadh conair talmhaithe 
iontaofa do-athraithe ar mhaithe le sábháilteacht ann, go mbeadh cosaint ar 
thrasnaíocht leictreamaighnéadach agus go mbeadh oibriúchán cuí sa ghléas.

 Ba chóir go mbeadh talmhaithe trealaimh nasctha lena chéile agus nasctha le 
príomhchóras talmhaithe na saoráide don chumhacht phríomhúil.

 Coinnigh na talamhsheoláin go léir chomh gearr agus is féidir.

 Ní mór teirminéal talmhaithe an trealaimh a bheith talmhaithe i gcónaí le linn 
oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 I dteannta leis na réamhchúraimí sábháilteachta atá luaite maidir le gach nasc 
leictreachais ní mór go dtugtar aird ar chód leictreachais na dlínse áitiúil is 
infheidhmithe.

 Moltar lasc seachtrach allamuigh, scorán ciorcaid a nascadh gar don trealamh mar 
mhodh dínasctha na cumhachta. Roghnaítear an lasc seachtrach nó scorán ciorcaid 
de réir rátáil chumhachta an A60.

 RABHADH: 
Níl an táirge seo é féin mar ionadaí do Threalamh Cosanta Pearsanta (PPE). Is féidir 
úsáid a bhaint as, áfach, chun anailís Arc flash a ríomh do shuíomh ar leith le cód nua 
cuí do Chatagóir um Laghdú Guaiseacha a chinneadh don tsuiteáil. 
Tá an táirge A60 deartha le caighdeáin athsheachadáin chosanta a chomhlíonadh 
mar a chuirtear síos air i leathanach sonraí an táirge. 
- Ní mór an t-aschur athsheachadáin aláraim a nascadh le trealamh seachtrach le 
monatóireacht a dhéanamh ar dhálaí an A60. 
- Suiteáiltear an A60 in iniamh inghlasáilte ionas le cur isteach ar na socruithe a 
sheachaint.

 AIRE: Ní mór an t-aonad A60 a shuiteáil in urrann ísealvoltais an lascghiair.

 FÓGRA: Ní mór an gléas AFS a shuiteáil in iniamh leictreachais le rochtain údaraithe.

 AIRE: Moltar lasc seachtrach allamuigh, scorán ciorcaid a nascadh gar don trealamh 
mar mhodh dínasctha na cumhachta. Roghnaítear an lasc seachtrach nó scorán 
ciorcaid de réir rátáil chumhachta an A60.

 FÓGRA: Déantar gach nasc talmhaithe cosanta a chríochnú le sreang glas agus buí.
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8 Series Córas Cosanta

Airí agus Rabhaidh 
Ginearálta

 Baineann na réamhchúraimí sábháilteachta agus rabhaidh.

 CONTÚIRT: 
Cinntigh go bhfuil gach nasc chuig an táirge ceart le riosca timpisteach turrainge 
agus/nó tine a sheachaint, mar shampla iad siúd a éiríonn as teirminéil ardvoltais a 
nascadh le teirminéil ísealvoltais.

 Lean leis na riachtanais sa lámhleabhar seo, lena n-áirítear méid agus cineál imleor 
sreangaithe, socruithe torc teirminéil, voltas, méadaíochtaí curtha i bhfeidhm, agus 
aonrú/glanadh imleor i sreangú seachtrach ó chiorcaid ardvoltais go ísealvoltais.

 Ná húsáid an gléas ach don cuspóir agus don fheidhm a bhfuil sé ceaptha.

 Cinntigh go bhfuil gach conair talmhaithe doathraithe ar mhaithe le sábháilteacht le 
linn oibriúchán agus seirbhísiú an ghléis.

 Cinntigh go dtéann an chumhacht rialaithe a chuirtear i bhfeidhm ar an ngléas, an 
sruth AC, agus an voltas leis an rátáil at a sonraithe ar ainmphláta an athsheachadáin. 
Ná cuir sruth nó voltas i bhfeidhm a sháraíonn na teorainneacha sonraithe.

 Ní oibrítear ach pearsanra cáilithe an gléas. Ní mór don phearsanra sin bheith 
an-eolach ar gach airí agus rabhaidh sábháilteachta sa lámhleabhar seo agus 
ar rialacháin sábháilteachta a bhaineann leis an tír, leis an réigiún, leis an bhfóntas 
agus leis an ngléasra.

 Féadann voltais ghuaiseacha a bheith i láthair sa soláthar cumhachta agus ag nasc 
an ghléis le sruthchlaochadáin, claochadáin voltais, rialú, agus teirminéil tástála. 
Cinntigh go bhfuil gach foinse na voltas sin aonraithe roimh tosach ar obair ar an 
ngléas.

 Féadann voltais chontúirteacha bheith i láthair ar oscailt ciorcad tánaisteach de chuid 
sruthchlaochadán beo. Cinntigh go ndéanfar ciorcaid thánaisteacha na 
sruthchlaochladán a ghearrchiorcadadh roimh nasc a dhéanamh nó a bhaint le 
teirminéil ionchuir an sruthchlaochladán (SC) ar an ngléas.

 Maidir le tástáil le trealamh tástála tánaistí, cinntigh nach bhfuil aon fhoinse 
eile voltais nó sruthanna nasctha leis an trealamh sin agus go ndéantar orduithe 
tuisle agus dúnta chuig na scoradáin chiorcaid nó chuig gairis eile lasctha a aonrú, 
mura n-éilíonn an nós imeachta tástála amhlaidh agus mura sonraítear i nós 
imeachta an fhóntais/an ghléasra lena mbaineann é.

 Nuair a bhaintear úsáid as an ngléas le príomhthrealamh a rialú, amhail scoradáin 
chiorcaid, aonraitheoirí, agus gairis lasctha eile, ní mór gach ciorcad rialaithe ón 
ngléas chuid an bpríomhthrealamh a aonrú nuair a bhíonn pearsanra ag obair air 
nó timpeall an phríomhthrealaimh seo le haon ordú neamhaireach ón ngléas seo 
a sheachaint .

 Bain úsáid as dínascadh seachtrach soláthair voltas an phríomhlíonra a aonrú.

 AIRE: Aicmítear tarchuradóirí LED mar IEC 60825-1 Teorainn Astúcháin Inrochtana (TAI) 
Aicme 1M. Meastar go bhfuil gléasanna Aicme 1M sábháilte don súil neamhchuidithe. 
Ná hamharc go díreach orthu le hionstraimí optúla.

 AIRE: Chun an fhéidearthacht ghortú phearsanta de dheasca guaiseacha tine a 
sheachaint, cinntigh go bhfuil an t-aonad suite in áit sábháilte agus/nó laistigh 
d’iniamh oiriúnach.

 FÓGRA: Cas as cumhacht rialaithe roimh an athsheachadán a tharraingt amach nó a 
chur isteach arís le drochfheidhmiú a sheachaint.

 AIRÍ: Má dhéantar cineál modúl mícheart a chur isteach i sliotán, féadfaidh sé seo a 
bheith ina chúis le díobháil phearsanta, le damáiste don aonad nó don trealamh lena 
bhfuil an t-aonad nasctha, nó le hoibriú míchuibhiúil an ghléis.
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 AIRÍ: Deimhnigh go bhfuil sruth ionchuir ainmniúil an athsheachadáin de 1 A nó 5 A 
ag teacht le rátáil thánaisteach na SCanna nasctha. Féadfar damáiste a dhéanamh 
do threalamh nó cosaint neamhleor a bheith ann mura bhfuil na SCanna ag teacht 
le chéile.

 AIRE: 
TÁBHACHTACH: Is ionann an tomhas ceart ar na hionchuir pais agus srutha 
talmhaithe agus 45 huaire an rátáil srutha ionchuir ainmniúil. Éiríonn cuair ama 
forsrutha ina línte cothrománacha do shruthanna os cionn 20 x PKP.

 AIRE: 
Cinntigh go bhfreagraíonn an chéad charachtar den stiall teirminéil don suíomh 
sliotáin a shainaithnítear ar shíothlán síoda an fhonnaidh.

 FÓGRA: Agus dhá chluaisín a shuiteáil ar theirminéal amháin, ní mór go bhfuil an dá 
chluaisín "taobh ceart suas" mar a léirítear san fhíor "Orient the Lugs Correctly" thíos. 
Tá sé sin lena chinntiú nach gcuirtear bac an teirminéil íochtar in aice leis isteach ar 
chorp an chluaisín.

 AIRE: Ní mór go bhfuil an chumhacht rialaithe a sholáthraítear chuig an 
athsheachadán ag teacht le raon soláthair chumhachta atá suiteáilte. Má bhfuil na 
voltais infheidhme ag teacht le chéile, féadfar damáiste a dhéanamh don aonad. 
NÍ MÓR gach talmhú a nascadh le hoibriúchán normálta beag beann ar chineál 
soláthair chumhachta rialaithe.

 AIRE: Ba chóir go ndéanfaí an t-athsheachadán a nascadh go díreach leis an mbus 
talmhaithe, ag úsáid an chonair phraiticiúil is giorra. Ba chóir go n-úsáidfí cábla 
dualaithe cosanta agus nasctha atá comhdhéanta d’umha stánaithe. Ba chóir go 
n-úsáidfí 96 dual de TSM uimhreach 34 ar a laghad. Tá uimhir catalóige Belden 8660 
oiriúnach.
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Eolas maidir le Sábháilteacht Táirgí 
agus Rialacháin

Innéacs 3:  
Dearbhú comhréireachta AE

Grid Solutions
Dearbhú comhréireachta AE

Teimpléid chomhréireachta GE Grid Solutions

Ar na trí leathanach seo a leanas tá an doiciméad cineálach Dearbhú Comhréireachta AE 
agus an tAguisín cineálach Dearbhú Comhréireachta AE a bhíonn istigh le táirgí 
GE Grid Solutions.
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Page 1 of 3        DE-F-7.0.1 Rev3 

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

  
    

 
Object of the declaration  
  

 . 
  
  

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

   
  
  

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

Document No. Title Edition/Issue 
   

   
   
   
   
   
   

 
Additional Information  
  

  
 

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

Name:        Name:     
Function:   
 

Function:  
 

Signature: 
 
 
 
Issued Date: 
Revised Date: 

Signature: 
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EC Declaration of Conformity 
Appendix  

 
 Declaration No.    (Unique ID number of declaration)  
 
 
 

Object of the declaration  
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