Drift og vedligehold for system Cubo P
Sag:
Kunde:
Konstruktør
Tekniske data for Ensto Cubo P system
Tætningsklasse
Mekanisk styrke
Mærkestrøm
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Isolations mærkespænding
Skinnesystem

Antal poler
Beskyttelsesklasse mod elektrisk chok.
Egnet temperaturområde
Materiale:
Bund
Flanger
Dæksler
Mellemrammer
Milijømæssige data
Åbninger
Konstruktion

Standard

IP65
(EN60529)
IK08
(EN50102) +35° …-25°C
6J
(EN60439-4) +35° …-50°C
In 10 – 630A
Ue 690 V (max)
f 50 Hz
Ui > Ue
Ved max. 375 mm mellem skinneholderne
250 A
16kA / 1s eff
32 kA dyn
400-630 A
20kA / 1s eff
40 kA dyn
3/N/PE
I og II
Polycarbonat
+100° til -40°C
Glasfiberarmeret polycarbonat
Glasfiberarmeret polycarbonat
Polycarbonat, grå og transparent
Glasfiberarmeret polycarbonat
Halogenfri (DIN 0472 del 815)
Genanvendelig termoplastik (PC)
Knock-out flanger og/eller åbne vægge
Åben konstruktion i samlingsfasen
Fire basis moduler; 300 x 300…400 x 600 mm
Skrueløs bund og flange samlinger
EN 60439, 1…4

Temperaturstigningstabel

Ensto Cubo P 303013

Ensto Cubo P 304013

Ensto Cubo P 306013

Ensto Cubo P 406013
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Samling af kassebundene
Under sammenbygningen skal låsestagene (rød) kun trykkes
halvvejs ibund, hvilket bevirker at lukkeskinnerne, der monteres
senere, er nemmere at sætte på plads således at tæthedsgraden
opretholdes.

Bunden er fremstillet af glasfiberarmeret polycarbonat og har 4 eller 6 totalt åbne sider.
Sammenbygningsflangen er forsynet med en indsprøjtet PUR pakning og hurtige låsehægter for sammenbygning af kassebundene.
Bundene sammenbygges først enten lodret eller vandret, hvorefter ”rækkerne” sammenbygges.

De røde låsestag trykkes let på plads, og
låser kassebunden og
sammenbygningsflangen sammen.
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Tavlestativ

Skinneholdere til aluminium og kobberskinner
Bundparten af skinneholderen monteres først og vælges ud fra bredden af skinnen (5 eller 10mm)
Overparten af skinneholderen vælges ud fra højde og bredde af skinnen. Overparten kan anbringes i 4 forskellige positioner ved at
rykke den sidelæns eller op – ned.
Ensto CUBO P skinneholdere er testet til 630 amp.
Højdemål til 5 mm brede skinner: 10, 12, 15 eller 20 mm
Højdemål til 10 mm brede skinner: 10, 12, 20 eller 30 mm
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Lukkeskinner

Lukkeskinnerne afslutter den tætte samling mellem bundene.
Sammenbygningsflangernes låsestage og lukkeskinner sikrer tilsammen tætheden i kapslingen. Afmontering af
sammenbygningssæt kan let udføres hvis nødvendigt.
Under lukkeskinnen findes en fals for fastgørelse af indvendigt lukkestykke. Lukkeskinnerne
indgår i sammenbygningsflangerne.

BRK

oktober 2010

Side 4 af 6

Drift og vedligehold for system Cubo P
Cubo P opbygning
Alle Ensto CUBO P flanger er med snaplåse og monteres med de hurtige låsestag, ingen
skruer!
Under tavleopbygningen spares meget tid, da monteringen af kabler og andet materiel
finder sted på et åbent område.
Afdækninger og lukkeskinner monteres uden brug af værktøj. Samlingerne opfylder
en tæthedsgrad på IP 65. Demontering foregår let i tilfælde af ombygning af tavlen.
Flangerne er fremstillet af polycarbonat, og de inkluderer pakninger.

Låsestag
De grå låsestag afslutter montagen af flangerne.
(Inkluderet i flangerne)
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VEDLIGEHOLDELSESANVISNING
Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt.
Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende:

1).

Visuel inspektion

2).

Renholdelse af anlægget, - specielt isolationsdele og ventilationsåbninger bør renses for støv
og snavs.

3).

Efterspænding af elektriske og mekaniske forbindelser.

4).

Motionere diverse afbrydere og ledningsadskillere.
Dette er meget vigtigt og bør foretages jævnligt (EN 60947 ).

5).

Kontroller hovedkontaktsæt.

6).

Foretag termofotografering.

7).

Udskift slidte dele, evt. på grundlag af drifttime - eller koblingsstatistik.

8).

Højspændings – og meggerprøve.
Husk at afbryde elektronik – og styreledningskredse samt åbne alle afgange.

9).

Kontroller udstyr for beskyttelse mod indirekte berøring.

10).

Kontroller alarm – og styrefunktioner.

11).

Såfremt tavleanlægget har været udsat for eksterne driftsforhold (f.eks. ild, vandskade,
lynnedslag eller store kortslutningsstrømme) bør anlægget altid efterses og gennemgås iht.
ovennævnte checkpunkter.
Evt. defekt materiel udskiftes.

I øvrigt henvises til gældende bestemmelser for idriftsætning, drift og vedligeholdelse af elektriske
installationer (stærkstrømsbekendtgørelsen ).
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