IMTU-TS

Panel oświetleniowy z funkcją
kontroli stanu izolacji dla TransSwitch 1,1 lub 3,3 kV

Panel kontrolujący
oświetleniowe

sieć

i

zasilający

instalacje

Dwa galwanicznie oddzielone odpływy oświetleniowe
o napięciu znamionowym 127 lub 230 V
Zintegrowany układ elektroniczny spełnia wszystkie
funkcje sterujące, kontrolujące i zabezpieczające
Do wyboru są następujące rodzaje sterowania:
sterowanie za pomocą styków lub sterowanie cyfrowe za
pomocą rozmaitych systemów sterowania nadrzędnego
(magistrali systemowych)
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Dane techniczne

IMTU

Zastosowanie

Dane elektryczne

Panel IMTU można zastosować w transformatorze TransSwitch poprzez gniazdo typu IMTU-TS.

IMTU
Napięcie sieciowe do wyboru +20/-30%

Składa się on z dwóch kontrolowanych odpływów
oświetleniowych, z układu kontroli izolacji dla sieci wtórnej
oraz z układu kontrolującego temperaturę transformatora
TransSwitch.

Częstotliwość sieci

440/500/570/660/1000/1140 V
50/60 Hz

Odpływy oświetleniowe

Odpływy oświetleniowe

Napięcie

Napięcie odpływów oświetleniowych jest zdeterminowane
przez uzwojenie pomocnicze w aktywnej części TransSwitch i wynosi 127 lub 230 V. Na życzenie dla odpływu

sieciowe+20/-30%

Wyj. 1

127 V

5 kVA

230 V

11 kVA

Wyj. 2
max. 2A

oświetleniowego 2 są dostępne również inne napięcia.

Elektroniczny układ sterowniczo-kontrolny
Zintegrowany układ elektroniczny panelu (moduł ochronny)
steruje, kontroluje i zabezpiecza w zakresie:

Dane mechaniczne
Gniazdo ENDIS

Typ IMTU-TS

Wysokość ok.

345 mm

Szerokość ok.

135 mm

upływowego,

Głębokość ok.

380/ 420 mm

obwodu kontrolnego pilota (kontrola ÜL/PE),

Waga ok.

22,5 kg

Stopień ochrony obudowy

IP 20

obydwu odpływów oświetleniowych:
ochrony przeciwzwarciowej i przeciążeniowej,
kontroli stanu izolacji i blokującego zabezpieczenia

sieci wtórnej TransSwitch
kontrola stanu izolacji dla sieci 1,1 kV lub 3,3 kV z trzystopniowym wyłączaniem za pomocą ustalonych wartości granicz-

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

nych, dodatkowo wyłączanie sieci w połączeniu z mechaniczną

Kategoria

blokadą przekaźnika sygnalizacyjnego w TransSwitch,

Rodzaj zabezpieczenia przeciwwy-

i dla transformatora

buchowego

obwód pomiaru temperatury z Pt 100,

Certyfikat

I (M1/M2) M1/M2
EEx [ia/ib] ia/ib m I
INERIS 03 ATEX 9002 U

obwód kontrolny z czujnikami bimetalowymi.

Moduł ochronny komunikuje się za pomocą szeregowej
magistrali danych z modułem wyświetlacza w komorze
wyłaczników po stronie DN, w którym ustawione są parame-

Wartości podane w danych technicznych to wartości graniczne.
Dopuszczalne wartości robocze mogą odbiegać od wartości granicznych w
przypadku, gdy produkt jest użytkowany w ramach innych systemów lub w
połączeniu z innymi urządzeniami Zmiany techniczne zastrzeżone.

try robocze dla panela i wyświetlane komunikaty statusu.

Sterowanie
Panel może być sterowany za pośrednictwem modułu
wyświetlacza poprzez styki (równolegle) lub adapter magistrali systemowej (transmisja szeregowa z systemu
nadrzędnego).
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