Ohutusnõuded
TMK 630 seeria aparaadikoostete KASUTUSJUHEND
Kasutamine Paigaldamine Teenindamine
Kasutusala
TMK 630 seeria aparaadikooste (kilp) on mõeldud kasutamiseks ehitusplatsidel toite-,
lõppjaotus- ja pistikühenduskilpidena. Kilpe võib kasutada ka mujal ajutise elektrivarustusega
paikades. Korpus on needitud 1,5 mm Zn-kattega teraslehest ja kaitstud kandetarindiga.
Konstruktsioon annab kilbile piisava tugevuse. Kilp on mõeldud kasutamiseks püstises
asendis. Pistikühenduskilp võib sisetingimustes olla ka lamavas asendis.
Kilpe toodetakse nimivooludega objekti toitekilbid kuni 630 A (komplekteeritud ka
pistikühendustega) ja lõppjaotus- pistikühenduskilbid 63 A ja 32 A (ka transiittoite
variandina).
Talitlusolud
Ümbritseva õhu temperatuur -25 ºC kuni +40 ºC.
Saasteaste kuni 4. Ei ole mõeldud kasutamiseks tugevalt saastunud õhus (keemiliselt aktiivses
keskkonnas).
Paigaldusviis kandetarindil eelistatult püstine. Siseruumides võib olla ka lamav.
Liigpingeklass kuni IV.
Dokumentatsioon
Iga kilbi elektriline skeem ja katsetuste protokoll antakse kilbiga kaasa. Kõik kilpide
valmistamisel kasutatud algandmed, tootmises kasutatud joonised ja spetsifikatsioon ning
katsetuste protokollid säilitatakse ka tootja arhiivis.
Tehnilised andmed:
Nimipinge
Nimivool
Lühisvool, 1 sek
Sagedus
Isolatsioon
Kaitseklass

 690 V
 630 A
36 kA /  2,5 kA /  1 kA (vastavalt In 630 A / 63 A / 32 A)
= 50 Hz
> 10MΏ
IP44, avatud ukse korral IP21

Keskuse kasutuselevõtmist ja teenindamist peab teostama instrueeritud ja vastava pädevusega
elektripersonal. Toiteliinid ja tarvitiliinid ühendatakse pistikühenduste abil. Ühendusi võib
teha ka tavaisik. Juhistikusüsteem on TN-S, eritellimusel TT. Keskuse kaitsejuhiahel
ühendatakse toiteliini kaudu. Ülekoormuse ja lühise kaitse tagatakse toitva kilbi
kaitseseadmega. Tarvitiliinid on kaitstud ülekoormuse ja lühise vastu. Lisakaitsena
kasutatakse 30 mA sättega rikkevoolukaitselüliteid. Paigaldamisel ja hilisemal käidul
juhindutakse kilbi tehnilise dokumentatsiooni, aga ka asjakohaste eeskirjade, standardite ja
elektripaigaldise käidukava nõuetest. Teenindav personal peab olema nimetatud dokumentide
osas instrueeritud.
Paigaldamine ja kasutamine
Kilpide paigaldamine peab toimuma vastavalt ehitusplatsi elektrivarustuse projektile
kooskõlas standardisarja EVS-HD 60364, sh osa 7-704 nõuetega. Kilbi talitlusolud peavad
vastama eespool nimetatule. Kilp on monteeritud katusega kandetarindi sisse. Normaalne
tööasend on püstine. Siseruumides võib pistikühenduskilp olla ka lamavas asendis. Toite ja
tarvitite ühendamiseks on tähistatud pistikühendused / klemmid. Pistikühendustega kaablid
peavad olema varustatud standardile EN 60309 vastavate pistikühendustega.
Käit
Normaalse kasutamise ajal peab kilbi uks olema suletud. Elektrikilbile ei tohi asetada
kõrvalisi esemeid ning kilbile peab olema tagatud vaba juurdepääs ja piisav teenindusruum.
Keelatud on eemaldada voolujuhtivate osade katteid. Keelatud on suurendada väljuvate
gruppide kaitselülitite rakendusvoolusid, mis võivad põhjustada kilbi sisendi ja juhistiku
ülekoormamise.
Elektrikilpide ekspluatatsiooni käigus tuleb ette näha korralised hooldustööd. Vastavalt
kasutusoludele, kuid vähemalt kord nädalas tuleb läbi viia visuaalkontroll ja kord kuus
hooldus. kilpide puhastamine sinna sattunud tolmust. Visuaalkontrolli käigus eemaldatakse
voolujuhtivate osade kate ning hinnatakse elektrikilbi üldist seisukorda, juhtmete ja aparaatide
isolatsiooni ja mustumist ning juhtide ülekuumenemisest tekkinud kahjustusi. Avastatud
muutused tuleb fikseerida ja kohesekt kõrvaldada vältimaks kahjustuste levimist. Esimese
ekspluatatsiooniaasta lõppedes näha ette kõigi aparaatide, ühenduste ja klemmliistude
järelpingutamine. Edaspidi võib vaskjuhtmete ühendusi kontrollida kord kolme aasta tagant.
Tulemused tule dokumenteerida.

Transport

Ühikukatsed

Pistikühenduskilbi transpordiasend on vaba, toitekilpidel püstine. Kilbid tuleb kindlustada
ümberkukkumiste ja juhuslike liikumiste vastu. Kaitseks ilmastikutingimuste, kriimustuste,
mustumise ja märgumise eest on kilp pakitud kilesse. Sellega tagatakse ka uste suletud olek.
Koormasse asetamisel tuleb jälgida, et kilp oleks kaitstud ka juhuslike löökide eest.

Elektrikilp on kontrollitud ja teimitud vastavalt standardi EVS-EN 61439-1 ja kooste tehnilise
kirjelduse nõuetele. Tulemused on esitatud lõppkontrolli aktis.

Garantiitingimused
AS ELRATO annab oma koostele ühe (1) aastase garantii alates väljastamise kuupäevast.
Garantii ei kehti, kui kilbi transpordil, paigaldamisel ja hilisemal käidul ei ole jälgitud
käesolevas dokumendis esitatud nõudeid, või on teise isiku poolt, tootjaga kooskõlastamata,
muudetud kilbi ehitust.
AS ELRATO kohustub garantii ajal kõrvaldama kilbi defektid omal kulul.
AS ELRATO garantii ei puuduta:
 seoses seadme purunemisega saamata jäänud tulusid või muid kahjusid ja
 valest kasutamisest, hoolimatusest või puudulikust hooldamisest tulenevaid kahjusid.
Kui Teil tekkib elektrikilbi käidu juures probleeme, palume ühendust võtta telefonil 666 4050
või saata elektronkiri aadressil info@elrato.ee. Teretulnud on ka kõik ettepanekud.
AS Elrato loodab, et juhendist on olnud kilbi käidu juures abi ja meeldiv koostöö jätkub ka
edaspidi.

