INSTRUKCJA INSTALACJI WSKAŹNIKA LINETROLL 3500

INSTRUKCJA MONTAŻU LT 3500
OPIS OGÓLNY

MONTAŻ WSKAŹNIKA

Kiedy wskaźnik LT 3500 wykryje prąd zwarciowy
to będzie go wskazywał błyskiem czerwonych i /
lub zielonych diód
lub
zwarciem
styków
przekaźnika sygnalizacyjnego, jeśli posiada ten
moduł sygnalizacyjny. Wskaźnik rozróżnia zwarcia
doziemne i międzyfazowe.
Sygnalizacja trwa do momentu spełnienia
alternatywnych warunków
automatycznego
zerowania.

Wskaźnik LT 3500 montowany jest na słupach
poniżej przewodów w odległości :
• 4 metry na słupach drewniannych
• 5 metrów dla słupów betonowych z metalowym
uziemieniem.

ZALECENIE

Wskaźnik LT 3500 może być montowany :
– przykręcony wkrętami do słupa
– przymocowany opaskami zaciskowymi.

Sprwadzić, czy baterie lub zewnętrzne zasilanie
wskaźnika LT 3500 jest podłączone.
Jeśli wskaźnik LT 3500 wykryje prąd zwarciowy
to będzie go wskazywał błyskiem czerwonych i /
lub zielonych diód
lub
zwarciem
styków
przekaźnika sygnalizacyjnego, jeśli posiada ten
moduł sygnalizacyjny. Wskaźnik rozróżnia zwarcia
doziemne i międzyfazowe.

Wskaźnik LT 3500 należy inicjalizować
i
instalować na
załączonej
linii.
Wskaźnik dostosuje się automatycznie
do warunków pracy w wybranym
miejscu linii.
Wskaźnik LT 3500 montowany wkrętami do
słupa – zaleca się, aby najpierw przykręcić dolny
wkręt do słupa i włożyć do niego wspornik
wskaźnika, a następnie przykręcić drugi wkręt.
Kiedy wspornik jest przymocowany do słupa
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wkrętami lub opaskami, korpus wskaźnika może
być wsunięty do wspornika. Kiedy korpus
wskaźnika znajdzie się na właściwym miejscu
nastąpi zatrzaśnięcie korpusu we wsporniku.

w prawo ( RESET) do momentu zablokowania .
Diody czerwone lub zielone będą teraz
przechodziły sekwencję RESET , a następnie
należy obrócić wyświetlacz do pozycji normalnej
pracy. Wyświetlacz należy obrócić w kierunku
najlepszej widoczności sygnalizacyjnych diód.

Inicjalizację wskaźnika testerem CmT 3500
można przeprowadzić w następujący sposób :
Umieszczamy wskaźnik na słupie i zdalnie
testerem CmT
3500 wykonujemy funkcję
inicjalizacji wskaźnika. W odpowiedzi wskaźnik
zwrotnie będzie wysyłał sekwencję zielonych
błysków. Jeśli liczba błysków diód zielonych jest
od 3 do 5 – wskaźnik jest poprawnie
zainicjalizowany. Jeśli liczba błysków jest inna, to
należy przemieścić wskaźnik na słupie tak, aby
uzyskać prawidłową ( od 3 do 5 ) zwrotną
odpowiedź. Gdyby działania były nieskuteczne
należy zmienić zworę czułości anteny umieszczoną
w górnej części wskaźnika. Należy liczyć się z
kłopotami, które występują z komunikacją gdy
pracujemy w słoneczne dni.
Poprawnie zainicjalizowany wskaźnik LT 3500
zerujemy testerem CmT 3500 i dopiero wtedy jest
on gotowy do pracy.

INICJALIZOWANIE WSKAŹNIKA

ZEROWANIE I TESTOWANIE WSKAŹNIKA

Kiedy wskaźnik LT 3500 jest zamontowany na
słupie,
to
może być zainicjalizowany i
dostosować się automatycznie do elektrycznych
i magnetycznych warunków pracy w miejscu
instalacji wskaźnika.

Inicjalizację wskaźnika bez testera CmT 3500
można przeprowadzić w następujący sposób :
Obrócić
dolną
część
wskaźnika – zwaną
wyświetlaczem w lewo do
momentu
zablokowania. Pozostawić wskaźnik na słupie
( zejść z drabiny, podnośnika ) aby wpływ ciała
ludzkiego nie ingerował w zmianę pola
pomiarowego wskaźnika. Obserwować błyski diód.
Diody czerwone lub zielone będą teraz błyskały
w powtarzających
się sekwencjach szybkich
błysków.
Po
chwili
wskaźnik
zostanie
zainicjalizowany, co potwierdzi powtarzającymi się
sekwencjami zielonych błysków.
Jeśli sekwencja szybkich błysków zawiera mniej
niż 3 błyski, to wskaźnik należy przesunąć na
słupie w górę.
Jeśli sekwencja szybkich błysków zawiera więcej
niż 5 błysków, to wskaźnik należy przesunąć na
słupie w dół.
Teraz przygotowujemy wskaźnik do pracy : obróć
dolną część wskaźnika – zwaną wyświetlaczem -
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ZEROWANIE WSKAŹNIKA :
Wskaźnik LT 3500
może być wyzerowany
poprzez wykonanie obrotu dolnej części – zwanej
wyś SI ,W
Mo
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- J7 – wejście zewnętrznego zasilania DC : 10 – 24 V DC
ZACISK NR 1 – EXT DC – zasilanie zewnętrzne – wejście unipolarne
ZACISK NR 2 – EXT DC – zasilanie zewnętrzne – wejście unipolarne
Wskaźnik LT 3500 pozwala na wybór połączeń dwóch przekaźników dla zwarć przemijających i
dwóch przekaźników dla zwarć trwałych. ( Oba typy przekaźników mogą być podłączone w tym
samym czasie ).
Przekaźniki zwarć trwałych : Oba przełączniki w pozycji ON.
Przekaźniki będą działać po czasie 70 sek. ( fabryczna nastawa opóźnienia ), jeśli zwarcie jeszcze ma
miejsce. Przekaźnik zwiera styki na czas ok. 1 sek ( nastawa fabryczna ).
Przekaźniki zwarć przemijających : Pozycja przełączników nie ma znaczenia. Przekaźnik zwiera styki
na czas ok. 1 sek.
Poniżej przedstawiono pakiet dodatkowy do LT 3500 z przekaźnikami
rozmieszczenie złącz J3, J4, J5, J6 i J7. i nr zacisków tych złącz.

sygnalizacyjnymi

-

PODŁĄCZENIE ANTENY
PODŁĄCZENIE ANTENY ZAWSZE
DOKONUJEMY PRZED
PODŁĄCZENIEM ZASILANIA
ZEWNĘTRZNEGO LUB BATERII.
ANTENA UMIESZCZONA W GÓRNEJ
CZĘŚCI
WSKAŹNIKA
MUSI
BYĆ
SKIEROWANA
DO
PRZEWODÓW
LINII.
Moduł anteny zawiera mikroprzełacznik 4 pozycje, którymi zmienia się czułość
anteny. Tylko jeden może być w pozycji
ON, czyli załączony. Jeżeli wybrany jest
mikroprzełącznik nr 1, to czułość anteny
jest najmniejsza. Jeżeli wybrany jest
mikroprzełącznik nr 4, to czułość anteny
jest największa.
Kabel anteny musi być podłączony 6-pinowym złączem
w górnej części wskaźnika.

Po zmianie nastaw czułości należy
powtórzyć
proces
instalacji
programatorem CmT 3500 lub ręcznie.
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