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Informatie betreffende 
productveiligheid en regelgeving

Hoofdstuk 1: Algemene vereisten

Digital Energy
Algemene vereisten

Inleiding

Doel van dit document
Het doel van dit document is de gebruiker te voorzien van aanvullende 
nalevingsinformatie betreffende productveiligheid en regelgeving gerelateerd aan 
Digital Energy Smart Substation-producten. Dit document moet naast van toepassing 
zijnde gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen en eventuele overige geleverde 
documentatie gebruikt worden.
Vanwege de ontelbare installatiescenario’s en omgevingen waarin apparaten gebruikt 
kunnen worden, moet de gebruiker zorgvuldig alle risico’s afwegen die kunnen optreden 
met de apparatuur, tijdens de installatie en het onderhoud. Hoewel deze handleiding zeer 
uitgebreid is, wordt niet elk mogelijk optredend risico beschreven.
Neem contact op met de respectievelijke klantenservice van GE Digital Energy voor 
aanvullende informatie of uitleg van informatie in dit document.

Afkortingen in GE Digital Energy’s Smart Substation -documentatie
In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen.

AC .........................................Alternating Current (wisselstroom) (elektriciteit)

AEL .......................................Accessible Emission Limit (toegankelijke emmissiegrens)

AWG.....................................American Wire Gauge (Amerikaanse kabeldiktemaat)

Cd .........................................Cadmium (chemisch element)

CT..........................................Current Transformer (stroomtransformator)

DC.........................................Direct Current (gelijkstroom) (elektriciteit)

EMC......................................ElektroMagnetische Compatibiliteit

ESD.......................................Electro-Static Discharge (elektrostatische ontlading)

Hg .........................................Kwik (chemisch element)
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
IEC ........................................ Internationale Elektrotechnische Commissie

Pb ......................................... Lood (chemisch element)

Symbolen in GE Digital Energy’s Smart Substation-documentatie
De volgende symbolen kunnen op de producten of in de productdocumentatie 
worden weergegeven.

WAARSCHUWING

Waarschuwing
In documentatie of op apparatuur.
Het pictogram Voorzichtig geeft aan dat de apparatuur of de gegevens 
mogelijk schade kunnen oplopen als de instructies niet op de juiste manier 
worden opgevolgd.

VOORZICHTIG

Voorzichtig
In documentatie of op apparatuur.
Het pictogram Voorzichtig geeft aan dat de apparatuur of de gegevens 
mogelijk beschadigd kunnen raken, en personeel mogelijk letsel kan 
oplopen als de instructies niet op de juiste manier worden opgevolgd.

GEVAAR

Gevaar
In documentatie of op apparatuur.
Het pictogram Gevaar geeft gebruikers een waarschuwing met betrekking 
tot mogelijk ernstig of dodelijk letsel voor zichzelf of anderen.

GEVAAR
Gevaar

In documentatie of op apparatuur.
Wijst op een gevaarlijke situatie die, als zij niet wordt 
vermeden, zal leiden tot overlijden of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Waarschuwing
In documentatie of op apparatuur.
Wijst op een gevaarlijke situatie die, als zij niet wordt 
vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG

Voorzichtig
In documentatie of op apparatuur.
Wijst op een gevaarlijke situatie die, als zij niet wordt 
vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

KENNISGEVING

Kennisgeving
In documentatie of op apparatuur.
Wijst op praktijken die niet verbonden zijn met 
persoonlijk letsel.

Risico elektrische schok
In documentatie of op apparatuur.
Lasogen of schokgevaar. Geschikte PBU (persoonlijke beschermingsuitrusting) 
vereist.

Batterij, algemeen
Apparatuur met batterijvoeding.
Om een apparaat aan te geven dat wordt gevoed door middel van een 
(primaire of secundaire) batterij, bijvoorbeeld een batterijtestknop, 
de locatie van de connectoruiteinden enz.
Dit symbool wordt niet gebruikt om de polariteit aan te geven.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
Plaatsing van cel
Op en in batterijcompartimenten
Om het batterijcompartiment zelf aan te geven en om de plaatsing van de 
cel(len) in het compartiment aan te geven.

AC/DC-convertor, gelijkrichter, vervangende voeding
Om een AC/DC-convertor aan te geven en, in geval van inplugapparatuur, 
om de relevante aansluitingen aan te geven.

Plus; positieve polariteit
Om de positieve aansluiting(en) van apparatuur aan te geven die wordt 
gebruikt met gelijkstroom of deze genereert.
De betekenis van dit symbool is afhankelijk van de plaatsing.

Min; negatieve polariteit
Om de negatieve aansluiting(en) van apparatuur aan te geven die wordt 
gebruikt met gelijkstroom of deze genereert.
De betekenis van dit symbool is afhankelijk van de plaatsing.

“Aan” (stroom)
Om aansluiting op de netstroom aan te geven, ten minste voor 
hoofdschakelaars of hun posities, en in alle gevallen waarbij veiligheid 
betrokken is.
De betekenis van dit symbool is afhankelijk van de plaatsing.

“Uit” (stroom)
Om ontkoppeling van de netstroom aan te geven, ten minste voor 
hoofdschakelaars of hun posities, en in alle gevallen waarbij veiligheid 
betrokken is.
De betekenis van dit symbool is afhankelijk van de plaatsing.

Stand-by
Om de schakelaar of schakelaarstand aan te geven door middel van het 
onderdeel van de apparatuur dat is ingeschakeld en dit in de stand-by 
stand te brengen.

“Aan/Uit” (balansschakeling)
Om de aansluiting of ontkoppeling van de netstroom aan te geven, 
ten minste voor hoofdschakelaars of hun posities, en in alle gevallen waarbij 
veiligheid betrokken is. Elke stand, “AAN” of “UIT” is een stabiele positie.

“Aan/Uit” (drukknop)
Om aansluiting op de netstroom aan te geven, ten minste voor 
hoofdschakelaars of hun posities, en in alle gevallen waarbij veiligheid 
betrokken is. “UIT” is een stabiele positie, terwijl de stand “AAN” alleen 
wordt gehandhaafd zolang de knop wordt ingedrukt.

Lamp; lichten; verlichting
Om schakelaars aan te geven waarmee lichtbronnen worden bestuurd, 
b.v. kamerverlichting, een lamp of filmprojector, kiesverlichting van 
een apparaat.

Luchtblazer (aanjager, ventilator enz.)
Om de schakelaar of besturing aan te geven die de luchtblazer aanstuurt, 
b.v. een ventilator of een film- of diaprojector, een kamerventilator.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
Zekering
Om de zekeringskasten of hun locatie aan te geven.


Aarde (geaard)
Om de aardaansluiting aan te geven in gevallen waar noch het symbool 
Ruisloze (schone) aarde (geaard) noch het symbool Aardsluitingsbeveiliging 
(geaard), hieronder getoond, expliciet vereist zijn.

Ruisloze (schone) aarde (geaard)
Om een ruisloze (schone) geaarde aansluiting aan te geven, b.v. van een 
speciaal ontworpen geaard systeem ter vermijding van storingen in 
de apparatuur.

Aardsluitingsbeveiliging (geaard)
Om een aansluiting aan te geven die bedoeld is voor verbinding met een 
externe geleider voor bescherming tegen elektrische schokken in geval van 
een storing, of de aansluiting van een aardende (geaarde) elektrode.

Geaard frame of chassis
Om de geaarde frame- of chassisaansluiting aan te geven.


Equipotentialiteit
Om de aansluitingen aan te geven die, als ze op elkaar worden 
aangesloten, verschillende onderdelen van apparatuur of een systeem 
op dezelfde potentiaal brengen. Dit hoeft niet de geaarde potentiaal te zijn, 
b.v. voor lokaal verbinden.

Gelijkstroom
Geeft op het typeplaatje aan dat de apparatuur alleen geschikt is voor 
gelijkstroom; geeft relevante aansluitingen aan.

Wisselstroom
Geeft op het typeplaatje aan dat de apparatuur alleen geschikt is voor 
wisselstroom; geeft relevante aansluitingen aan.

Zowel gelijk- als wisselstroom
Geeft op het typeplaatje aan dat de apparatuur geschikt is voor zowel 
gelijkstroom als wisselstroom (universeel); geeft relevante aansluitingen aan.

Input
Om een inputterminal aan te geven wanneer het nodig is onderscheid te 
maken tussen input en output.

Output
Om een outputterminal aan te geven wanneer het nodig is onderscheid te 
maken tussen input en output.

Gevaarlijke spanning
Geeft gevaar aan ten gevolge van gevaarlijke spanning.
Als dit symbool in een waarschuwingsteken staat, moeten de ISO 3864-regels 
worden gevolgd.
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Voorzichtig, heet oppervlak
Om aan te geven dat het gemarkeerde item heet kan zijn en alleen uiterst 
voorzichtig kan worden aangeraakt.
Het binnensymbool is gestandaardiseerd in ISO 7000-0535 “Transfer of 
heat, general” (Hitte-overdracht, algemeen). Waarschuwingstekens zijn 
gestandaardiseerd in ISO 3864.

Niet te gebruiken in woongebieden
Om elektrische apparatuur aan te duiden die niet geschikt is voor een 
woongebied (bv. apparatuur die radio-interferentie veroorzaakt als deze 
in werking is).

Signaallamp
Om de schakelaar aan te duiden waarmee de signaallamp(en) wordt(en) 
in- en uitgeschakeld.

Elektrostatisch-gevoelige apparaten
Op verpakkingen van elektrostatisch-gevoelige apparatuur en op de 
apparatuur zelf.
Zie voor meer informatie IEC 60747-1.

Niet-ioniserende elektromagnetische straling
Om verhoogde, mogelijk gevaarlijke, niveaus van niet-ioniserende straling 
aan te geven.
Als dit symbool in een waarschuwingsteken staat, moeten de ISO 3864-regels 
worden gevolgd.

Straling van laserapparatuur
Om de straling van laserproducten aan te geven.
Als dit symbool in een waarschuwingsbord staat, moeten de ISO 3864-regels 
worden gevolgd.

Transformator
Om schakelaars, besturingen, connectors of terminals aan te geven die 
elektrische apparatuur via een transformator op de netstroom aansluiten. 
Het kan ook op een envelop of hoes worden weergegeven om aan te geven 
dat er een transformator in zit (bv. bij een inplugapparaat).

Klasse II-apparatuur
Hiermee wordt apparatuur aangegeven die voldoet aan de 
veiligheidsvereisten voor klasse II-apparatuur volgens IEC 60536.
De plaats van het dubbele vierkant-symbool is zodanig dat duidelijk is dat 
het symbool onderdeel vormt van de technische informatie en niet kan 
worden verward met de naam van de fabrikant of andere aanduidingen.

Testspanning
Om apparatuur aan te geven die bestand is tegen een testspanning 
van 500 V.
Andere waarden van testspanning kunnen worden weergegeven in 
overeenstemming met relevante IEC-normen: zie bijvoorbeeld IEC 60414.

Klasse III-apparatuur
Hiermee wordt apparatuur aangegeven die voldoet aan de 
veiligheidsvereisten voor Klasse III-apparatuur volgens IEC 60536.
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Gelijkrichter, algemeen
Om gelijkrichterapparatuur en bijbehorende terminals en besturingen 
te identificeren.

DC/AC-convertor
Om een DC/AC-convertor en bijbehorende terminals en besturingen 
te identificeren.

Kortsluitvaste transformator
Om een transformator te identificeren die bestand is tegen kortsluiting, 
inherent of niet-inherent.

Scheidingstransformator
Om een isolerende transformator te identificeren.


Beschermingstransformator
Om een beschermingstransformator te identificeren.


Niet-kortsluitvaste transformator
Om een transformator aan te geven die niet tegen kortsluiting bestand is.


Convertor met gestabiliseerde uitgangsstroom
Om een convertor te identificeren met een constante stroom.


Alarm, algemeen
Om een alarm op bedieningsapparatuur aan te geven 
Dit type alarm kan in of onder de driehoek worden weergegeven.


Urgent alarm
Om een dringend alarm op bedieningsapparatuur aan te geven.
Dit type alarm kan in of onder de driehoek worden weergegeven.
De spoedeisendheid van het alarm kan worden aangegeven door een 
kenmerk in het alarm te variëren, b.v. knipperfrequentie van een zichtbaar 
signaal, of codering van een hoorbaar signaal.

Alarmsysteem wissen
Op alarmapparatuur.
Om de besturing te identificeren waarmee het alarmcircuit in de 
oorspronkelijke status kan worden hersteld.
Het type alarm kan in een open driehoek of onder de driehoek 
worden weergegeven.

Alarmneutralisering
Om de alarmneutralisering op bedieningsapparatuur aan te geven.
Dit type alarm kan in of onder de driehoek worden weergegeven.
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Technische woordenlijst voor GE Digital Energy’s Smart 
Substation-documentatie

De volgende technische terminologie kan op de producten of inde productdocumentatie 
voorkomen.

Aanjager............................Een mechanisch apparaat voor het verplaatsen van lucht of 
andere gassen.

Aarde...................................Het referentiepunt in een elektrisch circuit van waaruit andere 
spanningen worden gemeten, of een algemeen retourpad voor 
elektrische stroom.

Aardingsrail......................Een geleider die wordt gebruikt als nulspanningreferentie in 
een systeem.

Afgeschermd...................Elektrische kabel bestaande uit een of meer geïsoleerde geleiders 
die omhuld zijn door een geleidende laag.

Antenne .............................Een metalen voorwerp (zoals een staaf of draad) voor het uitstralen 
of ontvangen van radiogolven.

Apparaat ...........................Een apparaat dat zich richt op het omgaan met een bepaald type 
informatie en gerelateerde taken.

Apparatuur.......................Elk apparaat dat door elektriciteit wordt gevoed.

Batterij................................Een of meer elektrochemische cellen die opgeslagen chemische 
energie omzetten in elektrische energie.

Behuizing ..........................Een omhulsel dat apparatuur bevat.

Beschermende 
uitrusting...........................Beschermende kleding, helmen, brillen of andere kleding die is 

ontworpen om het lichaam van de drager te beschermen 
tegen letsel door harde schokken, elektrische gevaren, hitte, 
chemische stoffen en infectie, voor werkgerelateerde werkveiligheid 
en gezondheidsdoeleinden.

Beschermingsmiddel ....Apparaat ter bescherming van elektrische apparatuur tegen 
energietransiënten.

Beveiligingsrelais...........Een complex elektromagnetisch apparaat dat is ontworpen om 
bedieningscondities in een elektrisch circuit te berekenen en 
circuitonderbrekers te activeren bij detectie van een storing.

Brandbaar ........................De mate waarin iets kan branden of ontbranden, daarbij brand of 
verbranding veroorzakend.

Brand ..................................De snelle oxidatie van materiaal in een chemisch 
verbrandingsproces waarbij hitte, licht en verscheidene 
reactieproducten vrijkomen.

Brandwonden .................Een type letsel van de huid veroorzaakt door hitte, elektriciteit, 
chemische stoffen, licht, straling of frictie.

Chassis ...............................Het referentiepunt in een elektrisch circuit van waaruit andere 
spanningen worden gemeten, of een algemeen retourpad voor 
elektrische stroom, of een directe fysieke verbinding met de aarde.

Contact..................................Een geleidend apparaat om elektrische circuits aan elkaar te koppelen.

Diëlektricum.....................Een elektrische isolator.

Elektrolyt ...........................Een stof met vrije ionen die de stof elektrisch geleidend maakt.

Elektrostatisch ................Langzaam bewegende elektrische ladingen.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
Energie............................... De mogelijkheid van een fysiek systeem om arbeid uit te oefenen 
op andere fysieke systemen.

Fabriek ............................... Een industrieel gebouw waar arbeiders goederen fabriceren of 
toezicht houden op machines die een product tot een ander 
product verwerken.

Fasestroom-
transformator................. Een apparaat dat gebruikt wordt voor het meten van elektrische 

fasestroom.

Fataal.................................. Iets dat de dood kan veroorzaken.

Frame................................. Een structureel systeem dat andere componenten van een fysieke 
constructie ondersteunt.

Gas ....................................... Een van de drie toestanden van stoffen.

Geaarde 
stroomtransformator ... Een stroomtransformator die wordt gebruikt om geaarde stroom 

te meten.

Geleider.............................. Materiaal dat elektrische stroom laat stromen.

Gevaar ................................ Een situatie die een bedreiging vormt voor leven, gezondheid, 
eigendom of omgeving.

Gevaar ................................ Een verklaring waarin wordt gewaarschuwd voor 
ongewenste voorvallen.

GND..................................... De afkorting voor “ground” (aarde).

Hi-pot.................................. Een afkorting voor “high potential” (hoog potentiaal).

Hoge spanning .............. Circuits met meer dan 1000 V voor wisselstroom en ten minste 
1500 V voor gelijkstroom.

Kortsluitblok .................... Een apparaat dat voorkomt dat een stroomtransformator 
oververhit raakt.

Kortsluiting....................... Een elektrisch circuit laat stroom langs een pad bewegen waarbij 
praktisch geen (of zeer lage) impedantie wordt ondervonden.

Leiding ............................... Wordt gebruikt voor bescherming en routering van 
elektrische bedrading.

Letsel .................................. Schade aan een biologisch organisme.

Lood .................................... Een zacht, smeedbaar, arm metaal.

Meter .................................. Een instrument waarmee de hoeveelheid verbruikte energie 
wordt gemeten.

Natte contacten ............ Kwikbevochtigde contacten.

Netstroom ........................ De elektrische wisselstroomvoeding voor algemene doeleinden.

Onderhoud ........................Routinehandelingen die elektrische apparatuur bedrijfsklaar houden.

Ontlading.......................... De vrijgegeven opgeslagen energie.

Opgeslagen energie .... De energie die in een systeem is opgeslagen vanwege de positie 
ervan in een krachtveld of vanwege de configuratie.

Primaire bescherming.... Belangrijkste middel om elektrische stroomsystemen te 
beschermen tegen storingen.

Punctuur ........................... Een wond veroorzaakt door een object dat de huid doorboort.

Reboot................................ Softwarebesturing opnieuw opstarten door de stroom uit 
te schakelen.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
Scheurvorming...............De vorming van een breuk of gedeeltelijke breuk in vast materiaal.

Schok ..................................Elektrisch contact dat een stroomstoot in huid, spieren of 
haar veroorzaakt.

Secundaire circuits .......Bedrading die is aangesloten op de secundaire wikkeling van een 
transformator, inductiespoel of gelijksoortig apparaat.

Stator ..................................Het stationaire gedeelte van een rotorsysteem in een elektrische 
generator of elektrische motor.

Storing................................Elke afwijkende stroming van elektrische stroom.

Stroom................................De stroming van elektrische lading, gewoonlijk gedragen door 
bewegende elektronen, in een geleider.

Stroomonderbreker......Een automatisch bediende elektrische schakelaar die is bedoeld om 
een elektrisch circuit te beschermen tegen schade door 
overbelasting of kortsluiting.

Stroomschakelaar ........Een elektrisch onderdeel dat een elektrisch circuit kan doorbreken, 
waardoor de stroom onderbroken wordt of omgeleid wordt van de 
ene geleider naar de andere.

Substation.........................Onderdeel van een elektrisch generatie-, transmissie- en distributie-
systeem, waarbij spanning van laag naar hoog wordt getransfor-
meerd, of omgekeerd, of vele andere belangrijke functies vervult.

Symbool ............................Een object, afbeelding, geschreven woord, geluid of markering die 
bepaalde informatie representeert door associatie, overeenkomst 
of conventie.

Temperatuur ...................Een fysieke eigenschap van stof die kwantitatief de algemene 
begrippen van heet en koud uitdrukt.

Temperatuurwisseling....Een temperatuurmodulatieproces dat is ontwikkeld om de prestatie, 
kracht en levensduur van verscheidene materialen te verbeteren.

Transformator ................Statisch apparaat dat elektrische energie overbrengt van het ene 
circuit naar het andere via inductief gekoppelde geleiders.

Voorzichtig .......................Een verklaring waarin mogelijk gevaar wordt beschreven.

Waarschuwing...............Een verklaring uit voorzorg met informatie over mogelijke gevaren 
en de juiste procedures.

Weerstand........................Een meting van de mate waarin een object zich verzet tegen een 
elektrisch stroom die er doorheen gaat.

Zekering.............................Een type opofferend overspanningbeschermingselement.

Algemene instructies voor alle producten

Instructie m.b.t. de omgeving
Dit label geeft aan dat dit product niet mag worden weggeworpen als 
huishoudelijk afval. Het moet worden afgegeven bij een bedrijf waar het 
kan worden herwonnen en gerecycled.


• Batterijen zijn gemarkeerd met een symbool, wellicht met letters, om cadmium (Cd), 
lood (Pb) of kwik (Hg) aan te geven.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
• Verwerk gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

• Verbrand batterijen niet en werp ze niet weg als huishoudelijk afval.

• Retourneer, voor een goede recycling, de batterij aan uw leverancier of neem contact 
op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor het adres van het dichtstbijzijnde 
batterij-afgiftepunt.

• Tenzij anderszins vermeld is dit een klasse A-product voor gebruik in 
industriële omgevingen.

• EMC kan in andere omgevingen in gevaar komen vanwege geleidings- en/of 
stralingsstoringen.

Algemene voorzorgsmaatregelen m.b.t. veiligheid
• Wanneer veilige werkprocedures niet worden opgevolgd, kan er schade ontstaan aan 

de apparatuur, hetgeen letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

• Het gebruik van geschikte handschoenen, veiligheidsbrillen en beschermende kleding 
wordt aanbevolen tijdens installatie, onderhoud en service van de apparatuur.

• Alle procedures moeten strikt worden opgevolgd.

• Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot 
schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

• Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

• Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt kan 
de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden tot 
een verzwakte werking en letsel.

• Pas op voor mogelijke gevaren, draag een beschermende uitrusting en inspecteer de 
werkruimte zorgvuldig op instrumenten en voorwerpen die wellicht in de apparatuur 
zijn achtergebleven.

• Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

• Testpersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests, voorzorgsmaatregelen 
m.b.t. de veiligheid en standaard ESD-voorzorgsmaatregelen volgen om persoonlijk 
letsel of schade aan de apparatuur te vermijden.

• Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

• Als de stroom naar de apparatuur niet wordt afgesloten voordat de stroomaansluitingen 
worden verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de 
dood tot gevolg kan hebben.

• Alle aanbevolen apparatuur die geaard moet zijn, moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijk geschikt aardingspad in verband met de veiligheid, 
ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een goede werking 
van het apparaat.

• Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

• Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

• De aardterminal van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking 
van het apparaat.

• Stel, waar van toepassing, batterijen niet bloot aan opslagcondities die niet voldoen 
aan de aanbevelingen van de fabrikant.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
• Hoewel er in de handleiding van de apparatuur verschillende veiligheids- en 
betrouwbaarheidsstappen worden aanbevolen, moeten de voorzorgsmaatregelen 
m.b.t. de veiligheid worden gebruikt volgens de veiligheidscodes die van kracht zijn 
op uw locatie.

• LED-transmitters worden geclassificeerd als IEC 60825-1 Accessible Emission Limit 
(AEL, toegankelijke uitstootlimiet) klasse 1M. Klasse 1M-apparaten worden beschouwd 
als veilig voor het onbeschermde oog. Kijk niet rechtstreeks in optische instrumenten.

Montagevoorschriften
• De installatie moet worden uitgevoerd volgens de nationale elektrische codes van het 

betreffende land.

• De eindgebruiker is verantwoordelijk voor een installatie, werking en gebruik voor het 
beoogde doel op de manier die door GE wordt gespecificeerd.

• Zorg ervoor dat de eenheid op een veilige locatie en/of in een geschikte behuizing 
wordt gemonteerd om het risico van persoonlijk letsel door brandgevaar te vermijden.

• Installeer het apparaat niet als het beschadigd is. Inspecteer de kast op 
waarneembare defecten zoals scheuren in de behuizing.

• Schakel de stroom uit alvorens elektrische aansluitingen uit te voeren en zorg voor 
een goede geaarde aansluiting alvorens het apparaat op de stroom van de faciliteit 
aan te sluiten.

• VOORZICHTIG: Pas niet meer dan het maximum toelaatbare vermogen toe waartegen 
het apparaat bestand is.

• Raadpleeg de apparaatlabels en/of handleiding(en) alvorens spanning toe te passen. 
Als dit niet gedaan wordt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen, persoonlijk 
letsel en/of de dood.

• Bedrading die niet onmiddellijk wordt gebruikt moet goed geïsoleerd zijn om te 
vermijden dat het per ongeluk inschakelen van de stroom geen kortsluiting of 
elektrisch gevaar oplevert.

• Ter voorkoming van apparaatstoringen of onjuiste werking, wordt aanbevolen dat alle 
metalen geleiders of kabelafschermingen op één punt met de grond zijn verbonden.

Onderhoudsinstructies
• Binnenin bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. 

Alleen gekwalificeerd personeel mag aan deze apparatuur werken.

• Let erop dat u rond de apparatuur werkt als de stroom is ingeschakeld.

• Ga voorzichtig te werk en volg alle veiligheidsregels bij het hanteren, testen of 
aanpassen van de apparatuur.

• Schakel de stroom altijd op voorhand uit en verwijder alle spanningsinvoer alvorens 
de apparatuur te onderhouden.

• Aangezien binnenin het apparaat spanning aanwezig kan zijn, zelfs als de apparatuur 
is uitgeschakeld, moet onderhoudspersoneel op de hoogte zijn van de gevaren die 
gepaard gaan met elektrische apparatuur.

• Pogingen problemen op te lossen via methodes die niet door de fabrikant worden 
aanbevolen kunnen resulteren in schade of letsel aan personen en eigendommen.

• Indien vereist en om een elektrische schok te vermijden, schakelt u de stroom uit 
alvorens zekeringen en/of batterijen te vervangen. Vervang zekeringen of batterijen 
altijd met hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

• VOORZICHTIG: Een nieuwe batterij kan exploderen indien deze niet correct is geïnstalleerd.

• Batterij-installatie moet voldoen aan nationale en lokale codes.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VEREISTEN
• Hanteer een beschadigde of lekkende batterij met uiterste voorzichtigheid - 
demonteer, verbrand, doorboor, of plet de batterij niet en laat deze niet kortsluiten. 
Als u de elektrolyt aanraakt, wast u de huid met zeep en water. Als de elektrolyt 
in contact komt met uw oog, spoelt u het oog gedurende 15 minuten met water. 
Als u de elektrolyt hebt ingeademd, gaat u naar buiten in de frisse lucht en controleert 
u uw ademhaling en pols. Roep in alle gevallen medische hulp in.

Informatie m.b.t. gebruik
• Zorg ervoor dat de bedieningscondities (d.w.z. elektrische en omgevingscondities) 

binnen de specificaties vallen die in de handleiding(en) van de apparatuur staan 
vermeld. Indien dit niet wordt gedaan, kan dit leiden tot afwijkende 
apparatuurbediening, schade aan de apparatuur en/of persoonlijk letsel.

• Bedien de apparatuur niet met verwijderde veiligheidsafschermingen of -afdekkingen 
die zijn geïnstalleerd om toevallig contact te vermijden.

• Bij aansluiting op een desktop computer moet u ervoor zorgen dat de apparaten 
dezelfde aardreferentie gebruiken. Bij aansluiting op een draagbare computer wordt 
echter aanbevolen de stroom door de interne batterij te laten verzorgen.

• Voorzichtig: Houd in acht dat u communicatie kunt verliezen tijdens wijzigingsprocessen 
van firmware.

• Indien van toepassing, zorgt u ervoor dat de stofkappen zijn geplaatst als de vezel 
niet in gebruik is.

• Vuile of beschadigde connectors kunnen leiden tot veel verlies op een vezelkoppeling.
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Informatie betreffende 
productveiligheid en regelgeving

Hoofdstuk 2: Speciale vereisten

Digital Energy
Speciale vereisten

Alle producten

Algemene informatie
 Het is onveilig contactpunten aan te raken als het apparaat onder spanning staat!

 Indien relaiscontactpunten nodig zijn voor toegankelijke toepassingen onder lage 
spanning, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de 
juiste isolatieniveaus.

 Laat de secundaire terminal nooit kortsluiting maken.

 Ouderdom en grote temperatuurwisselingen kunnen uiteindelijk zorgen voor 
een verlaging van de diëlektrische kracht van de spoelisolatie in de statorwikkeling. 
Dit kan een laag impedantiepad produceren van de elektriciteitsvoorziening naar 
de aarde dat resulteert in aardstromen, die zeer hoog kunnen zijn in star geaarde 
systemen. Deze kunnen snel ernstige structurele schade aan de motorstatorgroeven 
veroorzaken.

 In met weerstand geaarde systemen is sprake van een serieweerstand met de 
geaarde stroomaansluiting op begrensde aardstroom en om het systeem in staat 
te stellen de werking gedurende een korte periode voort te zetten onder 
storingscondities. De storing moet worden gelokaliseerd en verholpen zodra dit 
mogelijk is, daar een tweede storing in een andere fase resulteert in een zeer 
hoge stroomflow tussen de fases en de twee geaarde storingspaden.

 Naast het beschadigen van de motor, kan een aardstoring de mantel boven het 
aardpotentieel plaatsen en zodanig een veiligheidsrisico voor het personeel vormen.

 Alle meteraansluitingen moeten na installatie ontoegankelijk zijn.

 Alle fase- en aardstroomtransformators moeten geaard zijn.

 Het potentiaalverschil tussen de aarde van de stroomtransformator en de 
aardingsrail moet minimaal zijn (nul in het ideale geval).

 Indien de secundaire spoelen niet capacitief zijn geaard, dan kan koppeling ervoor 
zorgen dat de secundaire spanning tot aan de spanning van de netstroom komt. 
Dit kan een ernstig veiligheidsrisico vormen.
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 Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens lokale veiligheidsregels 
van het nutsbedrijf en volgens de procedures in de laatste uitgave van het 
Handbook for Electricity Metering. 

 Gevaarlijke spanning kan aanwezig zijn nadat de voedingschassis is verwijderd uit het 
apparaat. Wacht 10 seconden zodat de opgeslagen energie kan worden verstrooid.

 Voor de veiligheid is geen preventief onderhoud of inspectie vereist. De fabriek dient 
echter alle reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 Ontkoppel en blokkeer alle stroombronnen alvorens onderhoud uit te voeren en 
onderdelen te verwijderen en sluit alle primaire windingen van stroomtransformators 
kort alvorens ze te onderhouden.

 Open nooit het secundaire circuit van een geactiveerde stroomtransformator. 
De geproduceerde hoge spanning kan resulteren in een gevaarlijke situatie voor 
zowel personeel als apparatuur!

 Zorg ervoor dat de natte contacten van de ingangslogica zijn aangesloten op een 
spanning onder de maximum spanningsspecificatie van 300 V DC.

 Voer geen draadleidingen door hetzelfde elektriciteitskanaal of dezelfde bundel onder 
netspanning, hoogspanning of stroom.

 Sluit tijdens productietests geen filteraarde aan op veiligheidsaarde!

 Het gebruik van kortsluitblokken en zekeringen wordt aangeraden voor 
spanningsleidingen en voeding om gevaarlijke spanningscondities of schade 
aan stroomtransformators te voorkomen.

 Waar van toepassing moet de kortsluitkoppeling tussen de filteraarde en de 
veiligheidsaarde worden verwijderd voor de diëlektrische krachttest ter bescherming 
van het transiënte onderdrukkingscircuit van de voeding.

 Alvorens te bedraden ontkracht u de stroomtransformator door deze kort te sluiten 
via een kortsluitblok. 

 Een defect in de isolatie kan ertoe leiden dat de relaisbehuizing in contact komt met 
geleiders die gevaarlijke aardspanning leveren.

 Alle externe secundaire spoelen van de stroomtransformator moeten worden geaard 
naar de aardingsrail.

 De secundaire spoelen van de stroomtransformator mogen onder geen beding in een 
open circuit blijven als er primaire stroom stroomt.

 Het is onveilig contactpunten aan te raken als het apparaat onder spanning staat!

 Indien relaiscontactpunten nodig zijn voor toegankelijke toepassingen onder lage 
spanning, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de 
juiste isolatieniveaus.

 Eindgebruikers moeten tijdens de installatie, bediening en onderhoud van de 
apparatuur de van toepassing zijnde regionale beroepsveiligheidscodes/regels 
volgen. Dit kan ertoe leiden dat aanvullende veldmarkering of -labeling nodig is om 
de geschikte mate van PBU (persoonlijke beschermingsuitrusting) te definiëren 
ter vermindering van het risico van met vlambogen samenhangend letsel. 
Neem contact op met de technische ondersteuning van GE voor specifieke informatie.

 Gevaarlijke spanning kan ernstig letsel of de dood veroorzaken.

 Schakel alle stroom uit voor installatie, aanpassing of verwijdering van een 
overdrachtsschakelaar of een van de onderdelen.

 Vanwege gevaarlijke spanning en stroom, raadt GE aan de installatie en het 
onderhoud van de schakelaar te laten uitvoeren door een door GE goedgekeurde 
technicus of een gekwalificeerde elektricien.

 Het aansluiten van een motorstarter kan tot gevolg hebben dat de generator start.

 Schakel de generator uit alvorens de aansluiting uit te voeren.
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Aanvullende vereisten voor specifieke producten

HFA-hulprelais met meerdere contacten
 Als stuurdraden worden gebruikt om beveiligingsrelais aan te sluiten, is het mogelijk dat er 

hoge spanningen optreden tussen de stuurdraden en aarde bij de aansluitingen. 
Deze spanning is gewoonlijk te wijten aan de potentiaalverschillen tussen station en 
aarde, maar kan ook veroorzaakt worden door inductie van langspanningen indien de 
stuurdraden over een bepaalde afstand parallel aan en in de buurt van stroomkabels 
lopen. Daar de HFA-relais direct zijn aangesloten op de stuurdraden, hebben gedeelten 
van het relais hetzelfde potentiaal als de stuurdraden; benodigde voorzorgsmaatregelen 
moeten in acht worden gehouden bij het inspecteren of op locatie testen van het relais.

LM10 modulaire laagspanningsbescherming van motor
 Dit product moet worden voorzien van een goedgekeurde zekering van maximaal 

10 A DC of circuitonderbreker in het stroomcircuit als dit wordt aangesloten op een 
gecentraliseerde DC-bron van 48 V.

 Als de onderhouden omschakelingsfunctie wordt gebruikt, moet rekening worden 
gehouden met mogelijke veiligheidsrisico’s en moet een geschikte instelling worden 
gekozen voor elke afzonderlijke toepassing.

269Plus motorbeschermingssysteem
 Ter voorkoming van een elektrische schok ontlaadt u J201 door de pinnen te laten 

kortsluiten alvorens de J201-jumper opnieuw aan te sluiten. Deze optie moet alleen 
worden gebruikt als een onmiddellijke herstart noodzakelijk is na een lockout-
mechanisme ten behoeve van de integriteit van het proces of de veiligheid van personeel.

 Het ontladen van het thermische geheugen van de 269Plus geeft het relais 
een onrealistische waarde voor de thermische capaciteit die in de motor is 
achtergebleven en het is mogelijk de thermische schade aan de motor toe te 
brengen door deze opnieuw te starten. De totale bescherming kan dientengevolge 
in het geding komen als de motor opnieuw wordt gestart met deze functie.

ML800 Ethernet-switch
 48 V DC-producten moeten worden geïnstalleerd met een gemakkelijk te bereiken 

uitschakelmechanisme in het voedingscircuit van het gebouw naar het product.

 De externe stroomvoorziening voor DC-units moet een goedgekeurde rechtstreeks 
aan te sluiten stekker van klasse 2 zijn of een goedgekeurde ITE-stroomvoorziening, 
met de markering LP, en een geschikte nominale uitgangsspanning (d.w.z. 24 V DC of 
48 V DC) en een geschikte nominale uitgangsstroom.

 Als de apparatuur wordt gemonteerd in een gesloten montage of een montage met 
meerdere rekken, controleert u de stroomvereisten om overbelasting van de 
elektrische circuits van het gebouw te voorkomen.

F650 voedingsbescherming en baycontroller
 De transformatormodule voor de spannings- en stroomtransformators is reeds 

aangesloten op een vrouwelijke aansluiting die is vastgeschroefd op de behuizing. 
De stroomingangen omvatten kortsluitingvergrendelingen zodat de module kan worden 
verwijderd zonder de stroom extern kort te sluiten. Het is om veiligheidsredenen zeer 
belangrijk de aansluitingen voor spannings- en stroomtransformators niet te wijzigen.
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339 Motorbeschermingssysteem
 De aardaansluitingen van het relaischassis moeten rechtstreeks op de aardingsrail 

worden aangesloten via het kortst mogelijke pad. Er moet een vertinde koperen, 
gevlochten afschermings- en verbindingskabel worden gebruikt. Er moeten 
minimaal 96 strengen nummer 34 AWG worden gebruikt. Belden catalogusnummer 
8660 is geschikt.

C90Plus-controller
 Alvorens de AC-module te verwijderen, moet de stroomtransformator worden 

kortgesloten om een open circuit op een stroomtransformator te voorkomen.

 Gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag de module alleen verwijderen en 
aanbrengen als de besturingsstroom van de unit is uitgeschakeld. Als niet wordt 
gecontroleerd of de stroom is uitgeschakeld kan dit permanente schade aan het 
apparaat toebrengen en resulteren in persoonlijk letsel.

 Wanneer een incorrect type module in een gleuf wordt aangebracht, kan dit leiden 
tot persoonlijk letsel, schade aan de unit of aangesloten apparatuur of een 
ongewenste werking!

MLJ digitale synchroniciteitscontrole van relais
 In relais met communicaties of indien een kabel met een afscherming wordt gebruikt, 

moet de afscherming worden aangesloten op de terminal voor dit doel (B11), 
zonder de continuïteit te onderbreken, en zonder aansluiting op de aarde. Voor de 
persoonlijke veiligheid en om interferentie om te leiden naar de aarde, moet deze op 
ten minste een punt altijd op de aarde zijn aangesloten. Over het algemeen is de 
handigste plek aan de zijkant van de communicatiecontroller. Door dit te doen 
wordt de kabel geaard en wordt vermeden dat er stroom door de kabel circuleert, 
hetgeen van invloed kan zijn op een correcte communicatiewerking.

 In de bedrading van elk elektrisch apparaat naar de behuizing, indien de behuizing 
van metaal is, is er altijd sprake van een capaciteit. Dit is de som van de interferentie-
capaciteit en de capaciteit die nodig is voor filtering. Hoewel de stroom die kan 
circuleren door deze capaciteiten ongevaarlijk is voor mensen, roept dit elke keer 
schrikreacties en ergernis op, en wordt het erger als de grond nat is of licht schoeisel 
wordt gedragen.

DGP digitale generatorbescherming
 Het is van groot belang dat jumpers worden aangebracht op de testplugaansluitingen 

aan de zijkant van het systeem die zijn aangesloten op secundaire stroomtransformator. 
Als deze jumpers weggelaten worden, vormt de resulterende hoogspanning een ernstig 
risico voor personeel en kan de apparatuur zwaar beschadigd raken.

DGT uitschakelbesturing verspreide opwekking
 DGT-apparatuur is uitgerust met een interne onderdrukkingsmodule voor piekspanning 

ter bescherming tegen bliksemontlading of spanningspulsen op de aanvoerlijn van de 
antenne. Om de kans op schade door bliksem of piekspanning te minimaliseren is een 
goede randaarde nodig. Deze aarde moet het antennesysteem, de DGT-unit, 
stroomvoorziening en alle aangesloten data-apparatuur verbinden op een 
enkelvoudig aardpunt.
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iBOX seriële substation-controller
 Ontkoppel en lockout alle stroombronnen alvorens onderdelen te onderhouden 

en verwijderen. 

 Sluit alle primaire windingen van stroomtransformators kort alvorens onderhoud uit 
te voeren. 

 Raak de stroomvoorziening van het apparaat niet aan, daar deze onder gevaarlijke 
spanning staat.

EPM6000 stroommeter
 De eindapparatuur of installatie moet beschikken over een beveiligingsschakelaar. 

De schakelaar moet zich dicht in de buurt van de apparatuur bevinden en binnen 
handbereik van de bediener. De schakelaar moet worden aangeduid als zijnde de 
stroomonderbreker voor de apparatuur.

 Test geen outputs, inputs of communicatieterminals via hi-pot/diëlektrica.

 Gebruik de meter niet in een input/outputapparaat als primaire bescherming of in een 
energiebeperkende capaciteit. De meter mag alleen als secundaire bescherming 
worden gebruikt.

 Gebruik de meter niet voor toepassingen waarbij een storing van de meter letsel of de 
dood tot gevolg kan hebben.

 Gedurende een normale werking van het apparaat stroomt er door vele delen van 
de meter gevaarlijke spanning. Alle primaire en secundaire circuits kunnen op 
bepaalde momenten dodelijke spanning en stroom veroorzaken. Vermijd contact 
met stroomdragende oppervlakken.

Busprocessysteem van hardvezel
 Niet bedienen tenzij de aardterminals op Bricks and Cross-aansluitpanelen goed zijn 

aangesloten op de aarde met een koperen draad, afmeting nr. 12 AWG of groter.

SPM synchrone motorbescherming en besturing
 Probeer de motor niet te starten zonder dat de externe weerstandmontage is bedraad. 

Het apparaat kan ernstige schade oplopen indien de externe weerstandmontage niet 
goed is aangesloten.

IDU geïntegreerde weergave-unit
 Risico op elektrische schok en energiegevaar: Als er slechts een stroomvoeding wordt 

uitgeschakeld, wordt er slechts een stroommodule uitgeschakeld. Om de unit volledig 
te isoleren, schakelt u alle stroomvoorzieningen uit.

 Om te voldoen aan de veiligheidseisen, installeert u een schakelaar tussen de SDIDU.

 Voor de externe TM-voeding en de SDIDUTM-voedingen, moet de schakelaar beide 
polen van de voeding uitschakelen.

 Statische elektriciteit kan lichamelijk letsel veroorzaken en elektrische onderdelen in 
het apparaat beschadigen. Personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie of 
het onderhoud van de IDU moeten een ESD-polsband dragen. Beschermende ESD-
maatregelen moeten in acht worden genomen als de IDU wordt aangeraakt. 
Om schade te voorkomen moet, alvorens onderdelen binnenin het apparaat aan te 
raken, alle elektrostatische spanning worden ontladen bij zowel personeel als 
bij instrumenten.
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BUS2000 busrailbescherming
 De differentiële busrailbescherming maakt gebruik van bi-stabiele relais om 

uitschakelsignalen om te leiden volgens een zich wijzigende substationtopologie. 
In het geval van verschillende kasten voor de relaisinstallatie, is het zeer belangrijk 
ervoor te zorgen dat er slechts één stroombron (de batterij van het substation) wordt 
gebruikt voor de busrailbescherming. Indien twee DC-bronnen worden gebruikt, 
moet dit worden aangegeven in de specificaties om alle mogelijke toestanden van het 
substation te analyseren om ervoor te zorgen dat de polen van de batterijen nooit 
elektrisch met elkaar in contact komen. Als dit niet gebeurt kan dit leiden tot schade 
aan de busbescherming, substationbekabeling, batterijen of letsel bij personeel 
veroorzaken. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die zijn 
ontstaan door onjuist gebruik van het systeem.

MULTINET FE- seriële naar Ethernet-convertor
 STROOMKLEMMEN: De drie linker klemmen zijn voor de ingaande stroom. De klemmen 

zijn gelabeld met “L” en “N” voor de wisselstroomlijn en neutrale stroom.

 De GND-klem moet worden verbonden met aarde voor een goede bescherming 
tegen transiënten.

 VOORZICHTIG: Regelvermogen dat geleverd wordt aan het MultiNet moet worden 
aangesloten op het bijpassende voedingsbereik. Als de spanning op de verkeerde 
klemmen arriveert, kan er schade optreden!

 VOORZICHTIG: Door in een vezeltransmitteruitgang te kijken kan oogletsel 
worden veroorzaakt!

 OMGEVING
- Omgevingstemperaturen: Bedrijfsbereik: -20 °C tot 70 °C
- Hoogte: 2000 m (max)
- Isolatieklasse: 1
- Verontreinigingsgraad: II
- Overspanningscategorie: II
- Ingangsbescherming: IP10 voorzijde, IP40 bovenzijde, bodem, achterkant, links/rechts

EPM2200/EPM7000 Multifunctionele stroommeter

Opmerkingen bij de 
installatie van meters

 De installatie van de EPM2200 meter mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel dat de standaard veiligheidsmaatregelen moet opvolgen 
gedurende alle procedures. Dit personeel moet een goede training hebben gevolgd 
en ervaring hebben met hoogspanningsapparaten. Het gebruik van geschikte 
veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding wordt aangeraden.

 Gedurende normale werking van de EPM2200 Meter stromen er gevaarlijke spanningen 
door vele onderdelen van de meter, waaronder: Klemmen en alle verbonden CT’s 
(stroomtransformators) en PT’s (potentiaaltransformators), alle I/O-modules (ingangen 
en uitgangen) en hun circuits. Alle primaire en secundaire circuits kunnen op bepaalde 
momenten dodelijke spanning en stroom veroorzaken. Vermijd contact met 
stroomdragende oppervlakken.

 Gebruik de meter of een I/O-uitvoerapparaat niet voor primaire bescherming of in 
een energiebeperkende capaciteit. De meter mag alleen als secundaire bescherming 
worden gebruikt. Gebruik de meter niet voor toepassingen waarbij een storing van 
de meter letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Gebruik de meter niet voor 
toepassingen waar brandgevaar kan bestaan.

 Alle meteraansluitingen moeten na installatie ontoegankelijk zijn.
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 Pas niet meer dan de maximum toelaatbare spanning toe waartegen de meter of 
een verbonden apparaat bestand is. Raadpleeg de labels van de meter en/of het 
apparaat, en zie de specificaties voor alle apparaten voordat u spanningen toepast. 
Test geen uitgangen, ingangen of communicatieterminals via HIPOT/diëlektrica.

 GE beveelt aan kortsluitblokken en zekeringen te gebruiken voor spanningsleidingen 
en stroomtoevoer om omstandigheden met gevaarlijke spanning of beschadiging aan 
CT’s te vermijden, als de meter uit dienst moet worden genomen. Aarding van de 
stroomtransformator is optioneel.

 VOORZICHTIG: Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de 
fabrikant wordt gespecificeerd, kan de door het apparaat geboden bescherming 
aangetast worden.

Spanningszekeringen  GE Multilin beveelt het gebruik van zekeringen aan op elk van de detectiespanningen 
en op het regelvermogen, ook als ze niet worden getoond op de bedradingsschema’s 
in de gebruikshandleiding.

 Gebruik een zekering van 1 amp op elke spanningsingang

 Gebruik een trage zekering van 3 amp op de stroomtoevoer.

Aardverbindingen  De aardklemmen van de meter moeten direct worden verbonden met de veiligheidsaarde 
van de installatie. Gebruik een AWG 12/2,5 mm2 draad voor deze verbinding.

 VOORZICHTIG:
APPARAAT AFKOPPELEN: Het volgende onderdeel wordt de stroomonderbreker van het 
apparaat geacht: Er moet een schakelaar of contactverbreker worden opgenomen in 
de eindapparatuur of het gebouw. De schakelaar moet dicht bij de apparatuur zitten 
en gemakkelijk te bereiken zijn door de gebruiker, en de schakelaar moet zijn 
gemarkeerd als de stroomonderbreker van de apparatuur.

Certificering  Om te worden gecertificeerd voor inkomstenmeting moeten elektriciteitsbedrijven en 
nutsbedrijven nagaan of de prestaties van de energiemeter voor facturering conform 
de vermelde nauwkeurigheid zijn. Voor de bevestiging van de prestaties en ijking van 
de meter gebruiken stroomleveranciers veldtestnormen, om te verzekeren dat de 
energiemetingen van de unit correct zijn. Aangezien de EPM 2200 een traceerbare 
inkomstenmeter is, bevat hij een testpuls voor gebruik in nutsbedrijven die kan 
worden gebruikt om een nauwkeurigheidsnorm te volgen. Dit is een essentiële eis 
die wordt gesteld aan alle meters die worden gebruikt voor facturering.

ML810 - beheerde toegangsmodule

Veiligheidseisen op 
elektrisch gebied

 Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd in gebieden met beperkte toegang 
(speciale apparatuurruimten, schakelkasten en dergelijke).

 48 V DC-producten moeten worden geïnstalleerd met een gemakkelijk te bereiken 
uitschakelmechanisme in het voedingscircuit van het gebouw naar het product.

 Dit product moet worden voorzien van een goedgekeurde zekering van maximaal 
10 A DC of contactverbreker in het voedingscircuit als dit wordt aangesloten op een 
gecentraliseerde gelijkstroombron van 48 V.

 De externe stroomvoorziening voor DC-units moet een goedgekeurde rechtstreeks aan te 
sluiten voedingseenheid van klasse 2 zijn of een goedgekeurde ITE-stroomvoorziening, 
met de markering LP, met een geschikte nominale uitgangsspanning (d.w.z. 24 V DC of 
48 V DC) en een geschikte nominale uitgangsstroom.

 Het product bevat geen zekeringen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. 
Alle interne zekeringen mogen ALLEEN worden vervangen door GE Digital Energy.
INFORMATIE BETREFFENDE GE DIGITAL ENERGY PRODUCTVEILIGHEID EN REGELGEVING 19



HOOFDSTUK 2: SPECIALE VEREISTEN
Eisen bij de installatie  VOORZICHTIG: Alvorens apparatuur te installeren, moeten de volgende 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen:

 Als de apparatuur wordt gemonteerd in een gesloten of uit meerdere rekken 
bestaande montage, moet de bestendige omgevingstemperatuur op lange termijn 
rondom de apparatuur lager zijn dan of gelijk aan 60 °C.

 Als de apparatuur wordt gemonteerd in een gesloten of uit meerdere rekken bestaande 
montage, moet een geschikte luchtstroom worden gehandhaafd voor een goede, 
veilige werking.

 Als de apparatuur wordt gemonteerd in een gesloten systeem of een systeem met 
meerdere rekken, mag de opstelling van de apparatuur het rekkensysteem niet 
overbelasten of ongelijkmatig belasten.

 Als de apparatuur wordt gemonteerd in een gesloten systeem of een systeem met 
meerdere rekken, moeten de stroomvereisten van de apparatuur gecontroleerd worden 
om overbelasting van de elektrische circuits van het/de gebouw(en) te voorkomen.

 Als de apparatuur wordt gemonteerd in een gesloten systeem of een systeem met 
meerdere rekken, moet worden gecontroleerd of de apparatuur een betrouwbaar en 
gaaf aardingspad heeft.

DGCM (op demper gemonteerd)

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 VOORZICHTIG:

 Lees dit aanwijzingenblad en de handleiding van het product grondig en aandachtig 
door alvorens de DGCM Field RTU te programmeren, gebruiken of onderhouden. 
Maak uzelf vertrouwd met de “VEILIGHEIDSINFORMATIE” op deze pagina.

 De apparatuur waarop deze publicatie betrekking heeft moet worden geïnstalleerd, 
bediend en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat verstand heeft van de 
installatie, het gebruik en het onderhoud van boven het hoofd aangebrachte elektrische 
stroomverdelingsapparatuur, inclusief de daarmee samenhangende gevaren.

 De gebruiker is er verantwoordelijk voor te verzekeren dat alle beschermende 
geleideraansluitingen intact zijn alvorens andere handelingen te gaan verrichten.

 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voorafgaand aan de inbedrijfstelling 
en service de nominale kenmerken en de gebruiksaanwijzing/installatieaanwijzingen 
te controleren.

 Voorafgaand aan het uitvoeren van service/de inbedrijfstelling moet worden 
verzekerd dat de geleider van de veiligheidsaarde (PE) verbonden is met aarde, 
voordat er werkzaamheden worden verricht

 Gebruik een hefsysteem met zijrails/bak om valgevaar te verminderen in plaats 
van andere middelen wanneer de installatie of service worden uitgevoerd.

 Koppel de stroomconnectors op de DGCM niet los terwijl het systeem ONDER 
SPANNING staat.

 De meegeleverde antenne mag niet worden vervangen door een ander type. 
Door een andere antenne aan te sluiten worden de FCC- en IC-goedkeuring nietig 
en kan de FCC /IC ID niet langer geldig worden geacht.

 WAARSCHUWING: De installateurs moeten de regionale eisen en/of het bedrijfsbeleid 
in acht nemen voor wat betreft de PRAKTIJKEN VOOR VEILIG WERKEN. Het gebruik 
van geschikte, voldoende PBU is verplicht. Bij montage van deze unit op een paal, 
of op hoogten boven 6 ft (183 cm), moeten geschikte hefwerktuigen worden gebruikt 
om de kans op valgevaar te reduceren.
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P30 (Phasor Data concentrator)

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot 
schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt kan 
de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden tot 
een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren en zich houden aan de veiligheidsmaatregelen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur die geaard moet zijn, moet beschikken over een 
betrouwbaar en gaaf aardingspad in verband met de veiligheid, ter bescherming 
tegen elektromagnetische interferentie en voor een goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid moeten alle 
elektrische aansluitingen die gemaakt worden, voldoen aan de voorschriften die 
van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Lexan klemmenstrookdeksel op stroomingangskaart: Moet worden teruggeplaatst 
nadat er elektrische verbindingen tot stand zijn gebracht, om de kans op een 
elektrische schok te verminderen.

 In het veld gecrimpte klemaansluitingen die worden gebruikt op de P30 moeten 
van een geïsoleerd type zijn. Niet-geïsoleerde klemaansluitingen veroorzaken een 
mogelijk gevaar voor een schok bij de eindgebruiker.

 WAARSCHUWING: Afhankelijk van het chassis kunnen open apparatuurbehuizingen 
en chassissen resulteren in blootstelling aan gevaarlijke spanning, die een elektrische 
schok bij de installateur kan veroorzaken. Zorg dat de stroomlijn naar de apparatuur is 
afgekoppeld voordat er service wordt verricht op chassis en componenten.
MEDEDELING M.B.T. VEZELS/LASER
Bij vezeloptische/laserapparaten moet u letten op de volgende waarschuwingen 
en opmerkingen:

 VOORZICHTIG: Producten die optische/laserapparaten van klasse 1 bevatten 
voldoen aan:
- IEC60825-1
Er kan onzichtbare laserstraling worden afgegeven vanaf afgekoppelde vezels of 
optische/laserapparaten. Staar niet in bundels of kijk er niet rechtstreeks in met 
optische instrumenten, want dat zou uw ogen permanent kunnen beschadigen.
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 VOORZICHTIG: Het is belangrijk dat alle kabels worden afgekoppeld en verwijderd, 
voordat er een kaart met een optische/lasertransceiver wordt verwijderd of gemonteerd.
Laat optische/lasertransceivers niet onbedekt behalve bij het plaatsen of verwijderen 
van een kabel. De veiligheids-/stofdoppen houden de poort schoon en voorkomen 
onopzettelijke blootstelling aan laserlicht.

DGC C/V/M – Condensatorbankcontroller/spanningsregelings-
controller/Veld RTU

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 Lees dit aanwijzingenblad en de handleiding van het product grondig en aandachtig 
door alvorens de DGC controller te programmeren, gebruiken of onderhouden. 
Maak uzelf vertrouwd met de “VEILIGHEIDSINFORMATIE” op deze pagina.

 De apparatuur waarop deze publicatie betrekking heeft moet worden geïnstalleerd, 
bediend en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van de 
installatie, het gebruik en het onderhoud van elektrische stroomverdelingsapparatuur 
in de lucht, inclusief de gevaren die daar bij horen.

 De gebruiker is er verantwoordelijk voor te verzekeren dat alle beschermende 
geleideraansluitingen intact zijn alvorens andere handelingen te gaan verrichten.

 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voorafgaand aan de inbedrijfstelling 
en service de nominale kenmerken en de gebruiksaanwijzing/installatieaanwijzingen 
te controleren.

 Voorafgaand aan het uitvoeren van service/de inbedrijfstelling moet worden 
verzekerd dat de geleider van de veiligheidsaarde (PE) verbonden is met aarde, 
voordat er werkzaamheden worden verricht

 Dit product vereist een externe afkoppeling om de netvoeding te isoleren.

 Verzeker u ervan dat de klem van de veiligheidsaarde (PE) voorzien is van een 
aanbevolen draad met een maat van minstens 14 awg. Het (PE) klemblok moet 
worden vastgezet met een schroefbout nr. 8, met het vereiste koppel van 18-20 in/lb 
(2,03-2,26 N•m).

 Voordat u begint te werken op CCTS’en van stroomtransformators moeten deze 
worden kortgesloten.

 Dit product is conform de emissieniveaus van klasse A en mag uitsluitend worden 
gebruikt in nutsbedrijf- of substation-omgevingen. Het mag niet worden gebruikt in 
de buurt van elektronische apparaten die bestemd zijn voor niveaus van klasse B.

 Opname van een ongeteste radio in de OEM module kan resulteren in slechtere 
functionele prestaties vanwege onbekende RF immuniteitseffecten. De radio moet 
minstens voldoen aan de R&TTE-richtlijn en geregistreerd zijn volgens FCC en Industry 
Canada met inachtneming van de plaatselijke RF-verordeningen voor Europa en 
Noord-Amerika. De maximale primaire rating van de radio mag niet hoger zijn dan 
13,8 VDC 12W continue werking en max. 2A zendstroom.

 De meegeleverde antenne mag niet worden vervangen door een ander type. 
Door een andere antenne aan te sluiten worden de FCC- en IC-goedkeuring nietig 
en kan de FCC /IC ID niet langer geldig worden geacht.

 Wanneer uitgerust met een radio voor Noord-Amerika
-Voor MDS iNETII bevat de radio een transmitter met FCC ID: E5MDS-INETII/CAN 
3738A-INETII
-Voor MDS TransNet bevat de radio een transmitter met FCC ID: E5MDS-EL805/IC: 
3738A 12122
-Voor MDS SD4 bevat de radio een transmitter met FCC ID: E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4
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 VOORZICHTIG:
-Verzeker u ervan dat dit product is voorzien van een externe afkoppeling die wordt 
beschermd door een afdoende beveiliging voor afgeleide circuits.
-Alvorens de stroom in te schakelen moet worden verzekerd dat de PE-schroefbout is 
verbonden met aarde, in overeenstemming met de algemene veiligheidsmaatregelen 
in deze handleiding.
-Vervang eventuele zekeringen door exemplaren van hetzelfde type en met dezelfde 
nominale waarden, zoals wordt aangegeven in het klemmenschema of zoals in de 
producthandleiding is gespecificeerd. Voorzichtig: Verzeker u ervan, voordat u 
zekeringen vervangt, dat de externe stroomverbreker veilig afgekoppeld is.

 GEVAAR:
Gebruik omhulde banaanstekkers, zie de volgende afbeelding “Banaanstekkers”, 
bij het leveren van spanning om de DGC controller te voeden via de externe 
stroomklemmen (op het frontpaneel).

Zekeringen (gebruikt op de DGC Controller)
 Gebruikte zekeringen:

 Interne spanningsbron: ZEKERING 3A/250V 1/4" X 1-1/4"  (0,64 - 3,18 cm) PATROON GE 
OND. NR.: 0901-0015, COPPER BUSHMANN OND. NR.: AGC-3

 Externe spanningsbron: ZEKERING 3A/250V 1/4" X 1-1/4"  (0,64 - 3,18 cm) PATROON GE 
OND. NR.: 0901-0015, COPPER BUSHMANN OND. NR.: AGC-3

 Schakelmechanisme: SNELWERKENDE ZEKERING 6,3MMX32,0MM 250V 6A GE OND. NR.: 
0901-0086, COPPER BUSHMANN OND. NR.: AGC-6-R

350/345/339- Voedings-/transformator-/motorbeschermingssysteem

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid (350)

 VOORZICHTIG:

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden opgevolgd, 
kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot schade aan 
eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt 
kan de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden 
tot een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.
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 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en gaaf aardingspad in verband met de veiligheid, ter bescherming 
tegen elektromagnetische interferentie en voor een goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Alvorens op stroomtransformatoren te werken moeten deze worden kortgesloten.

 VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat de eenheid op een veilige locatie en/of in een geschikte 
behuizing wordt gemonteerd om het risico van persoonlijk letsel door brandgevaar 
te vermijden.

Identificatie van 
klemmen

 Bij het installeren van twee aansluitingen op één klem moeten beide aansluitingen 
“met de goede kant omhoog” zitten zoals op de volgende afbeelding. Dit om te 
verzekeren dat het aangrenzende lagere klemmenblok het aansluitingslichaam 
niet hindert.

 VOORZICHTIG: Alvorens op stroomtransformatoren te werken MOETEN ze 
worden kortgesloten.

 VOORZICHTIG: Controleer of de nominale ingangsstroom van het relais van 1A of 5A 
overeenstemt met de secundaire waarden van de aangesloten CT’s. 
Stroomtransformators die niet overeenstemmen, kunnen schade aan de apparatuur 
of onvoldoende beveiliging veroorzaken.

Regelvermogen  VOORZICHTIG: Regelvermogen dat geleverd wordt aan het relais moet bij het 
geïnstalleerde voedingsbereik passen. Als de toegepaste spanning niet overeenkomt, 
kan er schade aan de unit ontstaan. Alle aarden MOETEN worden aangesloten voor 
een veilige, normale werking, ongeacht het geleverde regelvermogentype.
Het label op het relais specificeert de bestelcode of het modelnummer. Het bedrijfsbereik 
van de geïnstalleerde stroomtoevoer moet een van de volgende zijn:
LAAG: 24 tot 48 V DC (nominaal bereik: 20 tot 60 V DC)
HOOG: 125 tot 250 V DC/ 120 tot 240 V AC (nominaal bereik: 84 tot 250 V DC/60 
tot 300 V AC)

 VOORZICHTIG: De aardaansluitingen van het relaischassis moeten rechtstreeks op 
de aardingsrail worden aangesloten via het kortst mogelijke pad. Er moet een 
vertinde koperen, gevlochten afschermings- en verbindingskabel worden gebruikt. 
Er moeten minimaal 96 strengen nummer 34 AWG worden gebruikt. 
Belden catalogusnummer 8660 is geschikt.
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HOOFDSTUK 2: SPECIALE VEREISTEN
 VOORZICHTIG: Sluit de stroom af alvorens service te verrichten.

 VOORZICHTIG: Zorg voor de juiste polariteit op de contactaansluitingen en sluit 
geen contactingangcircuits aan op aarde, anders zou de relaishardware kunnen 
worden beschadigd.

 VOORZICHTIG: Om te verzekeren dat alle apparaten in een ringnetwerk dezelfde 
potentiaal hebben, moeten de gemeenschappelijke klemmen van elke RS485 
poort verplicht samengebonden worden en slechts eenmaal worden geaard, 
bij de master of de slave. Gebeurt dit niet, dan kan dit resulteren in onderbrekingen 
in de communicatie of uitval ervan.

EPM 9900 — Elektronische meter

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden opgevolgd, 
kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot schade aan 
eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt kan 
de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden tot 
een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijke geschikt aardingspad in verband met de 
veiligheid, ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een 
goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Alvorens op stroomtransformatoren te werken moeten deze worden kortgesloten.

 Om te worden gecertificeerd voor inkomstenmeting moeten energieleveranciers en 
nutsbedrijven nagaan of de prestaties van de energiemeter voor facturering conform 
de vermelde nauwkeurigheid zijn. Voor bevestiging van de prestaties en ijking van de 
meter gebruiken stroomleveranciers veldtestnormen, om te verzekeren dat de 
energiemetingen van de unit correct zijn.
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Opmerkingen m.b.t. 
de veiligheid bij de 

installatie van meters

 De installatie van de EPM 9900 meter mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel dat de standaard veiligheidsmaatregelen moet opvolgen 
gedurende alle procedures. Dit personeel moet een goede training hebben gevolgd 
en ervaring hebben met hoogspanningsapparaten. Het gebruik van geschikte 
veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding wordt aanbevolen.

 Gedurende normale werking van de EPM 9900 meter stroomt er gevaarlijke spanning 
door vele onderdelen van de meter, waaronder: Klemmen en alle verbonden stroom-
transformators en potentiaaltransformators, alle I/O’s (ingangen en uitgangen) en hun 
circuits. Alle primaire en secundaire circuits kunnen op bepaalde momenten dodelijke 
spanning en stroom veroorzaken. Vermijd contact met stroomdragende oppervlakken.

 Gebruik de meter niet voor primaire bescherming of in een energiebeperkende 
capaciteit . De meter mag alleen als secundaire bescherming worden gebruikt.

 Gebruik de meter niet voor toepassingen waarbij een storing van de meter letsel of de 
dood tot gevolg kan hebben.

 Gebruik de meter niet voor toepassingen waar brandgevaar kan bestaan.

 Alle meteraansluitingen moeten na installatie ontoegankelijk zijn.

 Pas niet meer dan de maximum toelaatbare spanning toe waartegen de meter of 
een verbonden apparaat bestand is. Raadpleeg de labels van de meter en/of het 
apparaat, en zie de specificaties voor alle apparaten voordat u spanningen toepast.

 Om situaties met gevaarlijke spanning te vermijden, moet een beveiliging met 
zekering voor afgeleide circuits worden gebruikt voor spanningssnoeren en de 
stroomtoevoer. Om beschadiging van stroomtransformators en mogelijk letsel te 
vermijden, zijn er kortsluitblokken nodig voor stroomtransformatorcircuits als de 
meter uit dienst moet worden genomen.

 De beveiliging van afgeleide circuits moet een sterkte hebben van 15 amp.

 Voor continue belasting groter dan 10 amp moeten de draden van de stroom-
transformator direct worden bedraad door de CT-opening (doorgeluste bedradingst-
methode - zie Doorlussen van stroomtranfsormatorsnoeren (Geen meterafsluiting), 
met een draad van 10 AWG.

 WAARSCHUWING:
Laat de secundaire stroomtransformator NIET open wanneer er primaire stroom vloeit.
Dit kan hoogspanning op de open secundaire stroomtransformator veroorzaken, 
wat mogelijk dodelijk kan zijn voor mensen en de apparatuur zelf kan vernielen.

D.20 RIO 

Voorzorgsmaatregelen 
voor de veiligheid

 Volg alle voorzorgsmaatregelen en -instructies in de D.20-handleiding op.

 Alleen gekwalificeerd personeel mag op de D.20 DNA werken, onderhoudspersoneel 
moet bekend zijn met de technologie en de gevaren die gepaard gaan met 
elektrische apparatuur.

 Werk nooit alleen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of onderhoud aan dit apparaat uit te voeren, 
isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke spanningvoerende circuits en bronnen van 
elektrische stroom. Ga er vanuit dat er op alle circuits stroom staat totdat de energie 
volledig is afgevoerd en de circuits getest en gelabeld zijn. Let vooral op het ontwerp 
van het stroomsysteem. Neem alle voedingsbronnen in aanmerking, inclusief de 
mogelijkheid van terugwaartse voeding.

 Schakel alle stroom uit die de apparatuur voedt waarin de D.20 DNA moet worden 
geïnstalleerd, alvorens de D.20 DNA te installeren en te bedraden.

 Laat de apparatuur alleen werken vanuit de voedingsbron die gespecificeerd is op de 
geïnstalleerde voedingsmodule.
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 Pas op voor mogelijke gevaren en draag persoonlijke beschermingsuitrusting.

 De succesvolle werking van deze apparatuur hangt af van de juiste hantering, 
installatie en bediening. Het veronachtzamen van fundamentele installatievereisten 
kan leiden tot persoonlijk letsel, alsook tot schade aan elektrische apparatuur of 
andere eigendommen.

 Alle wisselstroomklemmen zijn beveiligd tegen onopzettelijk contact door een 
mechanische veiligheidsafscherming.

 Alle elektronische componenten in de D.20 DNA zijn gevoelig voor schade door 
elektrostatische ontlading. Om schade te vermijden bij het hanteren van dit product, 
moeten goedgekeurde procedures voor beheersing van elektrostatische ontladingen 
worden gebruikt.

 Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken. Om blootstelling 
aan gevaarlijke spanningen te voorkomen, moet u alle stroombronnen ontkoppelen 
en vergrendelen alvorens onderdelen te onderhouden en verwijderen.

 Als de D.20 DNA op een wijze wordt gebruikt die niet in deze handleiding wordt 
aangegeven, is de door het apparaat geboden bescherming mogelijk verzwakt.

 Veranderingen of wijzigingen in de unit waarvoor geen goedkeuring is gekregen van 
GE Digital Energy kunnen de garantie doen vervallen.

 VOORZICHTIG, HEET OPPERVLAK: Als de unit werkt bij een omgevingstemperatuur 
boven 68 °C, worden voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering aanbevolen om 
brandwonden te voorkomen.

 VOORZICHTIG: Lees de door de fabrikant geleverde documentatie die bij uw 
stroomtoevoerapparaat hoort voor de installatie. Verzeker u ervan dat u voldoet 
aan alle verstrekte veiligheidsinstructies.

 VOORZICHTIG: De hulpklemmen en/of de stroom door de D.20 poort mogen niet 
worden belast door randapparaten die 165 W overschrijden.

B95P — Busbeschermingssysteem

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 VOORZICHTIG:

 Het gebruik van veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, veiligheidsbrillen en 
beschermende kleding van Omega-niveau wordt aanbevolen tijdens installatie, 
onderhoud en service.

 Wanneer de instructies in de handleiding niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot 
schade aan de apparatuur en aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken, moet u alle aanwijzingen m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid doornemen.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Anders kan de 
bescherming door de apparatuur zwakker zijn, hetgeen kan leiden tot beschadiging 
en/of letsel.

 Gevaarlijke spanningen kunnen een schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en 
zich bewust zijn van elektrische gevaren. De veiligheidsmaatregelen moeten 
worden aangehouden.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle stroomvoerende 
circuits en bronnen van elektrische stroom.
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 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kan dat leiden tot blootstelling aan gevaarlijke spanning die letsel of de 
dood veroorzaken.

 Alle aanbevolen apparatuur die geaard kan worden, moet dat ook zijn en moet 
beschikken over een betrouwbaar en gaaf aardingspad in verband met de veiligheid, 
ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een goede werking 
van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet altijd geaard zijn terwijl het apparaat in werking 
is en gedurende service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen moeten alle elektrische aansluitingen 
worden gemaakt met in achtneming van de toepasselijke voorschriften in het 
plaatselijke rechtsgebied.

 LED-transmitters worden geclassificeerd als IEC 60825-1 Accessible Emission Limit 
(AEL, toegankelijke uitstootlimiet) klasse 1M. Klasse 1M-apparaten worden beschouwd 
als veilig voor het onbeschermde oog. Kijk niet rechtstreeks in optische instrumenten.

 Kortsluit stroomtransformators (CTs) alvorens erop te werken.

 Laserklasse: Klasse 1. Zie onderstaande afbeelding.

Klasse 1-apparaten worden beschouwd als veilig voor het onbeschermde oog. 
Kijk niet rechtstreeks in optische instrumenten.

 WAARSCHUWING: Verzeker u ervan dat de stroom niet ingeschakeld is wanneer u 
draden verbindt met het apparaat, anders kunnen letsel en de dood het gevolg zijn.

EPM6000, 6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T –Multifunctionele 
stroommeter

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 VOORZICHTIG:

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden opgevolgd, 
kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot schade aan 
eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt kan 
de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden tot 
een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.
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 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijke geschikt aardingspad in verband met de 
veiligheid, ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een 
goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Alvorens op stroomtransformatoren te werken moeten deze worden kortgesloten.

 Om te worden gecertificeerd voor inkomstenmeting moeten energieleveranciers en 
nutsbedrijven nagaan of de prestaties van de energiemeter voor facturering conform 
de vermelde nauwkeurigheid zijn. Voor bevestiging van de prestaties en ijking van de 
meter gebruiken stroomleveranciers veldtestnormen, om te verzekeren dat de 
energiemetingen van de unit correct zijn.

Opmerkingen bij de 
installatie van meters

 WAARSCHUWING: MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRICITEIT - De EPM7000/T 
moet worden geïnstalleerd in een elektrische behuizing waarop elke toegang tot 
stroomvoerende elektriciteitsdraden uitsluitend is voorbehouden aan bevoegd 
servicepersoneel.

 De installatie van de EPM7000 meter mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel dat de standaard veiligheidsmaatregelen moet opvolgen 
gedurende alle procedures. Dit personeel moet een goede training hebben gevolgd 
en ervaring hebben met hoogspanningsapparaten. Het gebruik van geschikte 
veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding wordt aangeraden.

 Gedurende een normale werking van de EPM7000 meter stroomt er gevaarlijke spanning 
door vele onderdelen van de meter, waaronder: klemmen, stroomtransformators, 
potentiaaltransformators, I/O-modules. Alle primaire en secundaire circuits kunnen op 
bepaalde momenten dodelijke spanning en stroom veroorzaken. Vermijd contact met 
stroomdragende oppervlakken.

 Gebruik de meter of een I/O-uitvoerapparaat niet voor primaire bescherming of in een 
energiebeperkende capaciteit. De meter mag alleen als secundaire bescherming 
worden gebruikt.

 Gebruik de meter niet voor toepassingen waarbij een storing van de meter letsel of 
de dood tot gevolg kan hebben. Gebruik de meter niet voor toepassingen waar 
brandgevaar kan bestaan.

 Alle meteraansluitingen moeten na installatie ontoegankelijk zijn.

 Pas niet meer dan de maximum toelaatbare spanning toe waartegen de meter of 
een verbonden apparaat bestand is. Raadpleeg de labels van de meter en/of het 
apparaat, en zie de specificaties voor alle apparaten voordat u spanningen toepast. 
Test geen uitgangen, ingangen of communicatieterminals via HIPOT/diëlektrica.

 GE Digital Energy beveelt aan kortsluitblokken en zekeringen te gebruiken voor 
spanningsleidingen en stroomtoevoer om omstandigheden met gevaarlijke spanning 
of beschadiging aan CT’s te vermijden, als de meter uit dienst moet worden genomen. 
Aarding van de stroomtransformator is optioneel.
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 VOORZICHTIG: Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de 
fabrikant wordt aangegeven, is de door het apparaat geboden bescherming 
mogelijk verzwakt.

 MEDEDELING: Er is geen preventief onderhoud of inspectie nodig voor de veiligheid. 
Reparaties of onderhoud moeten echter worden uitgevoerd door de fabriek.

 VOORZICHTIG: APPARAAT AFKOPPELEN: De eindapparatuur of gebouwinstallatie 
moet beschikken over een schakelaar of stroomonderbreker. De schakelaar moet 
zich dicht in de buurt van de apparatuur bevinden en binnen handbereik van de 
bediener. De schakelaar moet worden aangeduid als zijnde de stroomonderbreker 
voor de apparatuur.

EPM6100 Multifunctioneel stroommetersysteem

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot 
schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt kan 
de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden tot 
een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijke geschikt aardingspad in verband met de 
veiligheid, ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een 
goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Alvorens op stroomtransformatoren te werken moeten deze worden kortgesloten.

Opmerkingen bij de installatie van meters
 De installatie van de EPM6100 meter mag uitsluitend worden uitgevoerd door 

gekwalificeerd personeel dat de standaard veiligheidsmaatregelen moet opvolgen 
gedurende alle procedures. Dit personeel moet een goede training hebben gevolgd en 
ervaring hebben met hoogspanningsapparaten.
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 Het gebruik van geschikte veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en beschermende 
kleding wordt aanbevolen.

 Gedurende normale werking van de EPM6100 meter stroomt er gevaarlijke spanning 
door vele onderdelen van de meter, waaronder: Klemmen en alle verbonden CT’s 
(stroomtransformators) en PT’s (potentiaaltransformators), alle I/O-modules 
(ingangen en uitgangen) en hun circuits. Alle primaire en secundaire circuits kunnen 
op bepaalde momenten dodelijke spanning en stroom veroorzaken. Vermijd contact 
met stroomdragende oppervlakken.

 Gebruik de meter of een I/O-uitvoerapparaat niet voor primaire bescherming of in een 
energiebeperkende capaciteit. De meter mag alleen als secundaire bescherming 
worden gebruikt. Gebruik de meter niet voor toepassingen waarbij een storing van 
de meter letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

 Gebruik de meter niet voor toepassingen waar brandgevaar kan bestaan.

 Alle meteraansluitingen moeten na installatie ontoegankelijk zijn.

 Pas niet meer dan de maximum toelaatbare spanning toe waartegen de meter of 
een verbonden apparaat bestand is. Raadpleeg de labels van de meter en/of het 
apparaat, en zie de specificaties voor alle apparaten voordat u spanningen toepast. 
Test geen uitgangen, ingangen of communicatieterminals via HIPOT/diëlektrica.

 GE beveelt aan kortsluitblokken en zekeringen te gebruiken voor spanningsleidingen 
en stroomtoevoer om omstandigheden met gevaarlijke spanning of beschadiging aan 
CT’s te vermijden, als de meter uit dienst moet worden genomen. Aarding van de 
stroomtransformator is optioneel.

 WAARSCHUWING:
- ALS DE APPARATUUR OP EEN WIJZE WORDT GEBRUIKT DIE NIET DOOR DE FABRIKANT 
WORDT AANGEGEVEN, KAN DE DOOR HET APPARAAT GEBODEN BESCHERMING 
WORDEN VERZWAKT.
- VOOR DE VEILIGHEID IS GEEN PREVENTIEF ONDERHOUD OF INSPECTIE VEREIST. 
EVENTUELE REPARATIES OF ONDERHOUD MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR 
DE FABRIEK.

 WAARSCHUWING:
APPARAAT AFKOPPELEN: Het volgende onderdeel wordt de stroomonderbreker 
van de apparatuur geacht. DE EINDAPPARATUUR OF GEBOUWINSTALLATIE MOET 
BESCHIKKEN OVER EEN SCHAKELAAR OF STROOMONDERBREKER. DE SCHAKELAAR 
MOET ZICH DICHT BIJ DE APPARATUUR BEVINDEN EN BINNEN HANDBEREIK VAN DE 
BEDIENER. DE SCHAKELAAR MOET WORDEN AANGEDUID ALS ZIJNDE DE 
STROOMONDERBREKER VOOR DE APPARATUUR.

DGCS/R Switchbesturing/Sluiter

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 VOORZICHTIG:

 Lees dit aanwijzingenblad en de handleiding van het product grondig en aandachtig 
door alvorens de DGC controller te programmeren, gebruiken of onderhouden. 
Maak uzelf vertrouwd met de “VEILIGHEIDSINFORMATIE” op deze pagina.

 De apparatuur waarop deze publicatie betrekking heeft moet worden geïnstalleerd, 
bediend en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van de 
installatie, het gebruik en het onderhoud van elektrische stroomverdelingsapparatuur 
in de lucht, inclusief de gevaren die daar bij horen.

 De gebruiker is er verantwoordelijk voor te verzekeren dat alle beschermende 
geleideraansluitingen intact zijn alvorens andere handelingen te gaan verrichten.

 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voorafgaand aan de inbedrijfstelling 
en service de nominale kenmerken en de gebruiksaanwijzing/installatieaanwijzingen 
te controleren.
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 Voorafgaand aan het uitvoeren van service/de inbedrijfstelling moet worden 
verzekerd dat de geleider van de veiligheidsaarde (PE) verbonden is met aarde, 
voordat er werkzaamheden worden verricht

 Dit product vereist een externe afkoppeling om de netvoeding te isoleren.

 Verzeker dat de klem van de veiligheidsaarde (PE) voorzien is van een aanbevolen 
draad met een maat van minstens 14 awg. Het (PE) klemblok moet worden vastgezet 
met een bout nr. 8, met het vereiste koppel van 18-20 in/lb (2,03-2,26 N•m).

 Voordat u begint te werken op CCTS’en van stroomtransformators moeten deze 
worden kortgesloten.

 Zorg voor contact met de externe gebruiker alvorens de DGCR te benaderen om lokale 
werkzaamheden te verrichten.

 Gebruik een hefsysteem met zijrails/bak om valgevaar te verminderen ten opzichte 
van andere middelen wanneer de installatie of service worden uitgevoerd.

 Koppel de stroomconnectors op de DGCR niet los terwijl het systeem 
STROOMVOEREND is.

 Verzeker u ervan dat de DGCS/DGCR buitenkast weer vergrendeld wordt nadat de 
lokale service is voltooid.

 Dit product is conform de emissieniveaus van klasse A en mag uitsluitend worden 
gebruikt in utiliteits- of substation-omgevingen. Het mag niet worden gebruikt in de 
buurt van elektronische apparaten die bestemd zijn voor niveaus van klasse B.

 Opname van een ongeteste radio in de OEM module kan resulteren in slechtere 
functionele prestaties vanwege onbekende RF immuniteitseffecten. De radio moet 
minstens voldoen aan de R&TTE-richtlijn en geregistreerd zijn volgens FCC en Industry 
Canada met inachtneming van de plaatselijke RF-verordeningen voor Europa en 
Noord-Amerika. De maximale primaire rating van de radio mag niet hoger zijn dan 
13,8 VDC 12W continue werking en max. 2A zendstroom.

 De meegeleverde antenne mag niet worden vervangen door een ander type. 
Door een andere antenne aan te sluiten worden de FCC- en IC-goedkeuring nietig 
en kan de FCC /IC ID niet langer geldig worden geacht.

 Wanneer uitgerust met een radio voor Noord-Amerika
-Voor MDS iNETII bevat de radio een transmitter met FCC ID:
E5MDS-INETII/CAN 3738A-INETII
-Voor MDS TransNet bevat de radio een transmitter met FCC ID:
E5MDS-EL805/IC: 3738A 12122
-Voor MDS SD4 bevat de radio een transmitter met FCC ID:
E5MDS-SD4/IC: 101D-SD4

 VOORZICHTIG:
BATTERIJ: De batterij op de plaat mag uitsluitend worden vervangen door een 
exemplaar van hetzelfde modeltype. Andere batterijen die eventueel worden gebruikt, 
bieden mogelijk niet dezelfde veiligheid of prestaties.

Gebruikte zekeringen  Interne spanningsbron:
-ZEKERING 3A/250V 1/4" X 1-1/4" (0,64 - 3,18 cm) PATROON GE OND. NR.: 0901-0015, 
COPPER BUSHMANN OND. NR.: AGC-3

 Schakelmechanisme
SNELWERKENDE ZEKERING 6,3MMX32,0MM 250V 6A GE OND. NR.: 0901-0086, 
COPPER BUSHMANN OND. NR.: AGC-6-R

Batterij  Batterij:
- Fabrikant: Odyssey
- Ond. nr. fabrikant: PC310
- Beschrijving: DROGECELBATTERIJ 101X86X138MM 12V 8AH HOGE_TEMP M4_AANSLUITING
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 Batterijreserve:
- Spanning: 24 VDC (twee 12 V batterijen)
- Capaciteit: 8 uur
- Oplading: Constant verbonden met een slimme oplader
- Alarmen: Led en alarmberichten
- Batterijtest: Programmeerbaar via het systeeminstellingsmenu

 VOORZICHTIG: Vervang de batterij door een exemplaar van hetzelfde model en type. 
Zorg er bij vervanging voor dat het metalen deksel opnieuw wordt gebruikt om de 
batterijen te beschermen. Zorg ervoor dat de rubberen batterijpooldeksels opnieuw 
worden gebruikt om onopzettelijke kortsluitingen te voorkomen.

ML3000,3100, 3001,3101 – Serie Ethernetschakelaars

Veiligheidseisen op 
elektrisch gebied

 Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd in gebieden met beperkte toegang 
(speciale apparatuurruimten, schakelkasten en dergelijke).

 48 V DC-producten moeten worden geïnstalleerd met een gemakkelijk te bereiken 
uitschakelmechanisme in het voedingscircuit van het gebouw naar het product.

 Dit product moet worden voorzien van een goedgekeurde zekering van maximaal 
10 A DC of contactverbreker in het voedingscircuit als dit wordt aangesloten op een 
gecentraliseerde gelijkstroombron van 48 V.

 De externe voeding voor DC-units moet een goedgekeurde rechtstreeks aan te sluiten 
voedingsunit van klasse 2 zijn of een goedgekeurde ITE-voeding, met de markering LP, 
met een geschikte nominale uitgangsspanning (d.w.z. 48 V DC) en een geschikte 
nominale uitgangsstroom.

 Het product bevat geen zekeringen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. 
Alle interne zekeringen mogen ALLEEN worden vervangen door GE Digital Energy.

 Modellen met een gelijkstroombron moeten worden gevoed door een gelijkstroom-
voedingsbron naar de apparatuur die afgeleid is van een secundair circuit, dat 
geïsoleerd is van de wisselstroomnetvoeding door een dubbele of versterkte isolatie 
(bv.: UL-gecertificeerde ITE-stroomtoevoer die een dubbele of versterkte isolatie biedt).

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 VOORZICHTIG:

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot schade 
aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt 
kan de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden 
tot een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.
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 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijke geschikt aardingspad in verband met de 
veiligheid, ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een 
goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Dit product bevatte klasse I-lasers.

 Gecontroleerd moet worden of de nominale voedingswaarden van het chassis 
geschikt zijn, alvorens verwijderbare voedingsmodules te plaatsen.

UL/EG-vereisten voor 
apparaten met 

gelijkstroomvoeding

 Minimaal 18 AWG-kabel voor aansluiting op een gecentraliseerde gelijkstroombron.

 Minimaal 14 AWG-kabel voor aansluiting op een aardingsbedrading.

 Alleen gebruiken met de goedgekeurde geleverde 10 A-contactverbreker in de 
installatie in het gebouw, en een (maximaal) 20 A aftakkingsbeveiliging voor 
apparaten met nominaal 90 tot 265 V.

 “Conform FDA prestatienormen in zake straling, 21 CFR subhoofdstuk J” of gelijkwaardig.

 Bevestigingskoppel van de aansluitingen op het klemmenblok: max. 9 inch-pound 
(1,02 N•m).

 Voor AC- en HI-gevoede apparaten: gebruik deze alleen met de goedgekeurde 20A 
contactverbreker die is voorzien in de gebouwinstallatie. De contactverbreker moet 
worden aangebracht in het eindsysteem of in het gebouw als stroomonderbreker.

 Koppel alle stroombronnen af alvorens service te verrichten. Tref speciale voorzorgs-
maatregelen als u service verricht op een apparaat met tweevoudige stroomtoevoer.

 Alleen CE-gemarkeerde externe voedingen mogen worden gebruikt op het met 
gelijkstroom gevoede apparaat.

 Kabelbevestiging van gecentraliseerde gelijkstroomvoedingsbron; gebruik minstens 
vier kabelbinders om de kabel vast te zetten aan het rek met een onderlinge afstand 
van minstens 4 inch (10 cm). Hierbij moet de eerste binder op een afstand van 
maximaal 6 inch (15 cm) van het klemmenblok zitten.

Diëlektrische (hi-pot) 
krachttest

 VOORZICHTIG:

 De kortsluitkoppeling tussen de aardklemmen en de veiligheidsaarde  moet 
worden verwijderd voor de diëlektrische krachttest, zoals hieronder weergegeven, 
ter bescherming van de transiëntenonderdrukkingscircuits van de voeding.
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EPM 4600 Multi-invoer stroom- en energiemetingsoplossing

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot 
schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt kan 
de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden tot 
een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijke geschikt aardingspad in verband met de 
veiligheid, ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een 
goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Alvorens op stroomtransformatoren te werken moeten deze worden kortgesloten.

 Om te worden gecertificeerd voor inkomstenmeting moeten energieleveranciers en 
nutsbedrijven nagaan of de prestaties van de energiemeter voor facturering conform 
de vermelde nauwkeurigheid zijn. Voor bevestiging van de prestaties en ijking van de 
meter gebruiken stroomleveranciers veldtestnormen, om te verzekeren dat de 
energiemetingen van de unit correct zijn.

Opmerkingen bij de 
installatie van het 

EPM 4600 
metersysteem

 VOORZICHTIG: De installatie van het EPM 4600 metersysteem mag uitsluitend worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat de standaard veiligheidsmaatregelen 
moet opvolgen gedurende alle procedures. Dit personeel moet een goede training 
hebben gevolgd en ervaring hebben met hoogspanningsapparaten. Het gebruik 
van geschikte veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding 
wordt aangeraden. 
Tijdens normale werking van de EPM 4600 stromen er gevaarlijke spanningen door 
vele onderdelen van het apparaat, waaronder: klemmen en eventueel aangesloten 
CT’s (stroomtransformators) en PT’s (potentiaaltransformators), alle I/O-modules 
(ingangen en uitgangen) en de bijbehorende circuits.
Alle primaire en secundaire circuits kunnen op bepaalde momenten dodelijke spanning 
en stroom veroorzaken. Vermijd contact met stroomdragende oppervlakken.
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 WAARSCHUWING: Gebruik het meetsysteem van de EPM 4600 unit of een I/O-uitvoer-
apparaat niet voor primaire bescherming of in een energiebeperkende capaciteit. 
Het EPM 4600 meetsysteem mag alleen als secundaire bescherming worden gebruikt.

 WAARSCHUWING: Gebruik de EPM 4600 unit niet voor toepassingen waarbij een 
storing van de EPM 4600 letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

 WAARSCHUWING: Gebruik de EPM 4600 unit niet voor toepassingen waar 
brandgevaar kan bestaan.
Alle aansluitingen van de EPM 4600 moeten na installatie ontoegankelijk zijn.

 WAARSCHUWING: Pas niet meer dan de maximum spanning toe waartegen de 
EPM 4600 of een verbonden apparaat bestand is. Raadpleeg de labels van de 
EPM 4600 unit en/of het apparaat, en zie de specificaties voor alle apparaten 
voordat u spanningen toepast. Test geen uitgangen, ingangen of 
communicatieterminals via HIPOT/diëlektrica.

 WAARSCHUWING: GE Digital Energy beveelt aan zekeringen te gebruiken voor 
spanningsleidingen en stroomtoevoer, en kortsluitblokken om omstandigheden 
met gevaarlijke spanning of beschadiging aan CT’s te voorkomen, als de EPM 4600 
uit dienst moet worden genomen. Eén zijde van de CT moet geaard zijn.

 OPMERKING: De stroomingangen mogen uitsluitend worden verbonden met externe 
stroomtransformators die door de installateur zijn geleverd. De CT’s moeten zijn 
goedgekeurd of gecertificeerd en de nominale waarden hebben voor de stroom 
van de gebruikte meter.

 GEVAAR: ALS DE APPARATUUR OP EEN WIJZE WORDT GEBRUIKT DIE NIET DOOR DE 
FABRIKANT WORDT AANGEGEVEN, IS DE DOOR HET APPARAAT GEBODEN BESCHERMING 
MOGELIJK VERZWAKT.
VOOR DE VEILIGHEID IS GEEN PREVENTIEF ONDERHOUD OF INSPECTIE VEREIST. 
EVENTUELE REPARATIES OF ONDERHOUD MOETEN WORDEN UITGEVOERD IN DE FABRIEK.

 GEVAAR:
APPARAAT AFKOPPELEN: Het volgende onderdeel wordt de stroomonderbreker van de 
apparatuur geacht. DE EINDAPPARATUUR OF INSTALLATIE MOET BESCHIKKEN OVER 
EEN SCHAKELAAR OF STROOMONDERBREKER. DE SCHAKELAAR MOET ZICH DICHT 
IN DE BUURT VAN DE APPARATUUR BEVINDEN EN BINNEN HANDBEREIK VAN 
DE BEDIENER. DE SCHAKELAAR MOET WORDEN AANGEDUID ALS ZIJNDE DE 
STROOMONDERBREKER VOOR DE APPARATUUR.

Aardverbindingen  De aardklem van de EPM 4600 moet direct worden verbonden met de beschermende 
aarde van de installatie. Gebruik een AWG 12/2,5 mm2-draad voor deze verbinding.

 Laat de secundaire van de stroomtransformator NIET open wanneer er primaire 
stroom vloeit. Deze kan hoogspanning veroorzaken waardoor de CT oververhit raakt. 
Als de CT niet wordt verbonden, moet een kortsluitblok worden aangebracht op het 
secundaire circuit van de CT.
GE Digital Energy adviseert ten sterkste om kortsluitblokken te gebruiken om de EPM 
4600 uit een circuit onder spanning te kunnen verwijderen, indien nodig (zie “De EPM 
4600 uit dienst nemen/De EPM 4600 opnieuw installeren” op pag. 4-39 voor 
instructies). GE Digital Energy adviseert een driefasig kortsluitblok te gebruiken 
voor elke driefasenbelasting.
U heeft 8 kortsluitblokken nodig voor de 8 driefasencircuits.
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 VOORZICHTIG: Met kortsluitblokken kunt u een geïnstalleerde stroomtransformator 
kortsluiten, zodat de meter indien nodig kan worden verwijderd voor service. Dit is een 
zeer belangrijk veiligheidsaspect. Zie de afbeelding “Gebruikelijk kortsluitblok 
(Goed voor 1 set driefasen-CT’s)” hieronder.

A60 Vlambogensysteem

Algemene 
voorzorgsmaatregelen 

m.b.t. veiligheid

 VOORZICHTIG:

 Wanneer de instructies in de handleiding(en) bij de apparatuur niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot onomkeerbare schade aan de apparatuur en tot 
schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

 Alvorens de apparatuur te gebruiken is het van belang alle indicators m.b.t. gevaar en 
voorzichtigheid te bekijken.

 Als de apparatuur op een wijze wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt 
aangegeven of afwijkend functioneert, moet u voorzichtig zijn. Als dit niet gebeurt 
kan de bescherming door de apparatuur nadelig beïnvloed raken, hetgeen kan leiden 
tot een verzwakte werking en letsel.

 Voorzichtig: Hoge spanning kan schok, brandwonden of de dood veroorzaken.

 Installatie-/servicepersoneel moet bekend zijn met algemene apparaattests en zich 
bewust zijn van elektrische gevaren. Verder moeten ze de veiligheidsmaatregelen treffen.

 Alvorens visuele inspecties, tests of periodiek onderhoud aan dit apparaat of 
bijbehorende circuits uit te voeren, isoleert of ontkoppelt u alle gevaarlijke 
stroomcircuits en bronnen van elektrische stroom.

 Als de apparatuur niet wordt uitgeschakeld voordat de stroomaansluitingen worden 
verwijderd, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning die letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

 Alle aanbevolen apparatuur moet geaard zijn en moet beschikken over een 
betrouwbaar en onvoorwaardelijke geschikt aardingspad in verband met de 
veiligheid, ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en voor een 
goede werking van het apparaat.

 Geaarde apparatuur moet met elkaar verbonden zijn en zijn aangesloten op het 
geaarde hoofdsysteem van de faciliteit voor primaire vermogensvoorziening.

 Houd alle aardleidingen zo kort mogelijk.

 De aardklem van de apparatuur moet te allen tijde geaard zijn tijdens de werking van 
het apparaat en tijdens service.

 Behalve de genoemde veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, moeten alle 
elektrische aansluitingen worden gemaakt met in achtneming van de voorschriften 
die van kracht zijn in het plaatselijke rechtsgebied.

 Aanbevolen wordt om in de buurt van de apparatuur een externe schakelaar of 
contactverbreker in het veld aan te sluiten, die kan worden gebruikt om de voeding 
af te koppelen. De externe schakelaar of stroomonderbreker wordt gekozen in 
overeenstemming met het nominale vermogen van de A60.
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 WAARSCHUWING:
Dit product zelf vormt geen vervanging voor persoonlijke beschermingsuitrusting 
(PBU). Het kan wel worden gebruikt voor de berekening van locatiespecifieke 
vlambooganalyse, om een nieuwe geschikte risicoverlagingscategoriecode te 
bepalen voor de installatie.
Het A60 product is ontworpen om te voldoen aan de normen inzake veiligheidsrelais 
die zijn beschreven in het productinformatieblad.
- De uitgang van het alarmrelais moet worden verbonden met externe apparatuur 
voor bewaking van de conditie van de A60.
- Installeer de A60 in een afsluitbare behuizing, om geknoei met de instellingen 
te vermijden.

 VOORZICHTIG: De A60 moet worden geïnstalleerd in de laagspanningsruimte van 
het schakelmaterieel.

 MEDEDELING: De AFS moet worden geïnstalleerd in een elektrische behuizing die 
alleen toegankelijk is voor bevoegden.

 VOORZICHTIG: Aanbevolen wordt om in de buurt van de apparatuur een externe 
schakelaar of contactverbreker in het veld aan te sluiten, die kan worden gebruikt 
om de voeding af te koppelen. De externe schakelaar of stroomonderbreker dient te 
worden gekozen in overeenstemming met het nominale vermogen van de A60.

 MEDEDELING: Alle veiligheidsaarde-aansluitingen moeten eindigen met een 
groen-gele draad.

850 Voedingsbeschermingssysteem

Algemene 
waarschuwingen

 De volgende algemene veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen zijn van toepassing.

 GEVAAR:
Verzeker u ervan dat alle aansluitingen op het product correct zijn ter voorkoming 
van onvoorzien risico van een schok en/of brandgevaar dat bijvoorbeeld kan 
ontstaan wanneer hoogspanning wordt aangesloten op laagspanningsklemmen.

 Volg de eisen van deze handleiding op, inclusief de juiste draadgrootte en -type, 
aanhaalkoppels van de klemmen, spanning, toegepaste stroomomvang en 
een geschikte isolatie/afstand in de externe bedrading van hoog- naar 
laagspanningscircuits.

 Gebruik het apparaat alleen voor het doel en de toepassing waarvoor het is bestemd.

 Verzeker u ervan dat alle aardingspaden gaaf zijn voor veiligheidsdoeleinden tijdens 
het gebruik en service van het apparaat.

 Verzeker u ervan dat al het regelvermogen dat op het apparaat wordt toegepast, 
de wisselstroom en de ingaande spanning overeenstemmen met de nominale 
waarden die staan vermeld op de relaisnaamplaat. Pas geen stroom of spanning 
toe die hoger is dan de opgegeven limieten.

 Alleen gekwalificeerd personeel mag met dit apparaat werken. Dergelijk personeel 
moet goed bekend zijn met alle waarschuwingen en opmerkingen m.b.t. de veiligheid 
in deze handleiding en met de veiligheidsvoorschriften die gelden op nationaal 
en regionaal niveau en zijn opgegeven door het nutsbedrijf of de fabriek.

 In de voeding en op de verbinding van het apparaat met stroomtransformatoren, 
spanningstransformatoren, regel- en testcircuitklemmen kunnen gevaarlijke 
spanningen aanwezig zijn. Verzeker u ervan dat alle bronnen van dergelijke 
spanningen geïsoleerd zijn, alvorens te proberen werkzaamheden op het apparaat 
te verrichten.
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 Gevaarlijke spanningen kunnen aanwezig zijn bij het openen van de secundaire 
circuits van stroomvoerende transformators. Verzeker u ervan dat de secundaire 
circuits van de stroomtransformator kortgesloten zijn alvorens verbindingen tot stand 
te brengen of op te heffen met de ingangsklemmen van de stroomtransformator (CT) 
van het apparaat.

 Voor testen met secundaire testapparatuur moet worden verzekerd dat er geen 
andere bronnen van spanning of stroom zijn aangesloten op dergelijke apparatuur, 
en dat open- en sluitopdrachten naar de contactverbreker of andere 
schakelapparatuur geïsoleerd zijn, tenzij dit wordt vereist door de testprocedure en 
is gespecificeerd door een geschikte procedure van het bedrijf/de fabriek.

 Als het apparaat wordt gebruikt om primaire apparatuur te besturen, zoals 
contactverbrekers, isolators en andere schakelapparatuur, moeten alle stuurcircuits 
van het apparaat naar de primaire apparatuur worden geïsoleerd wanneer er 
personeel bezig is met werk op of in de buurt van deze primaire apparatuur, 
om mogelijke onopzettelijke opdrachten vanaf dit apparaat te voorkomen.

 Gebruik een externe afkoppeling om de netspanningsvoeding af te sluiten.

 VOORZICHTIG: LED-transmitters worden geclassificeerd als IEC 60825-1 Accessible 
Emission Limit (AEL, toegankelijke uitstootlimiet) klasse 1M. Klasse 1M-apparaten 
worden beschouwd als veilig voor het onbeschermde oog. Kijk niet rechtstreeks 
in optische instrumenten.

 VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat de eenheid op een veilige locatie en/of in een geschikte 
behuizing wordt gemonteerd om het risico van persoonlijk letsel door brandgevaar 
te vermijden.

 MEDEDELING: Schakel het regelvermogen uit alvorens het relais naar buiten te trekken 
of opnieuw te plaatsen, om slechte werking te voorkomen.

 VOORZICHTIG: Wanneer een onjuist type module in een slot wordt aangebracht, 
kan dit leiden tot persoonlijk letsel, schade aan de unit of aangesloten apparatuur 
of een ongewenste werking.

 VOORZICHTIG: Controleer of de nominale ingangsstroom van het relais van 1 A of 5 A 
overeenstemt met de nominale secundaire waarden van de aangesloten stroomtrafo’s. 
Stroomtransformators die niet overeenstemmen, kunnen schade aan de apparatuur 
of onvoldoende beveiliging veroorzaken.

 VOORZICHTIG:
BELANGRIJK: De fase- en aardstroomingangen meten correct tot 46 maal de nominale 
waarden van de stroomingang. Tijd-overstroomcurves worden horizontale lijnen voor 
stromen boven 20 x PKP.

 VOORZICHTIG:
Ga na of het eerste teken op de klemmenstrook overeenstemt met de slotlocatie die 
is geïdentificeerd op de zeefdruk van het chassis.

 MEDEDELING: Wanneer er twee aansluitingen worden gemonteerd op één klem, 
moeten beide aansluitingen “met de goede kant omhoog” zitten zoals weergegeven 
is op de onderstaande afbeelding “Juiste richting van de aansluitingen”. Dit heeft tot 
doel te verzekeren dat het aangrenzende lagere klemblok de aansluiting niet hindert.
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 VOORZICHTIG: Regelvermogen dat geleverd wordt aan het relais moet bij het 
geïnstalleerde voedingsbereik passen. Als de toegepaste spanning niet overeenkomt, 
kan er schade aan de unit ontstaan. Alle aarden MOETEN worden aangesloten 
voor een normale werking, ongeacht het type toevoer van regelvermogen.

 VOORZICHTIG: Het relais moet rechtstreeks op de aardingsrail worden aangesloten via 
het kortst mogelijke pad. Er moet een vertinde koperen, gevlochten afschermings- en 
verbindingskabel worden gebruikt. Er moeten minimaal 96 strengen nummer 34 AWG 
worden gebruikt. Belden catalogusnummer 8660 is geschikt.
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Informatie betreffende 
productveiligheid en regelgeving

Hoofdstuk 3: EU verklaring 
van conformiteit

Digital Energy
EU verklaring van conformiteit

GE Digital Energy conformiteitsjablonen

De volgende drie pagina’s bevatten het document betreffende de algemene EU verklaring 
van conformiteit en de bijlage betreffende de algemene EU verklaring van conformiteit, 
die zijn ingesloten bij GE Digital Energy-producten.
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HOOFDSTUK 3: EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT
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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HOOFDSTUK 3: EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Page 3 of 3        DE-F-7.0.1 Rev3 

EC Declaration of Conformity 
Appendix  

 
 Declaration No.    (Unique ID number of declaration)  
 
 
 

Object of the declaration  
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