TRIDELTA ÜBERSPANNUNGSABLEITER GMBH
Omezovače přepětí Tridelta Hermsdorf s porcelánovým pouzdrem

Návod k používání svodičů Tridelta
Přeprava a manipulace

Transport a skladování svodičů by mělo být nastojato. Vyjímku tvoří svodič typu 0
s porcelánovým pouzdrem. Při nutnosti odlišného transportu kontaktujte výrobce (dbejte
šipky na bedně. Při transportu nesmí být svodiče vystaveny silným otřesům a zrychlením.
Při zjištění škod na dodávce, je nutno neprodleně kontaktovat přepravce nebo při zámořské
dodávce vyplnit certifikát o skodach.
Doporučujeme při delším skladování dát svodiče do krytého skladu.
Montáž

Montáž by měla proběhnout podle všeobecných předpisů pro instalaci elektrických zařízení.
Zásadně by se mělo dbát na kolmou instalaci svodičů. Výfukové kanály svodičů by neměli
být nasměřovány na citlivé zařízení a mělo by být dodrženo předpisu pro použití svodičů dle
IEC 99-5 resp. DIN VDE 0675, díl 5. Při odlišné montáži kontaktujte výrobce.
Podstavec odpovídá zvolené izolované základně. Pro montáž je třeba zvedák, který bude mít
odpovídající nosnost a výšku. Pro zvedání použít nylonové nebo konopné lano.
Speciální nástroje nejsou třeba. Je nutný klíč na šrouby (dle výkresu). Závity šroubů jsou
namazány (DUOTEMPI PMY 45). K upevnění horního vodiče je třeba dvojitý žebřík nebo
plošina.
Není dovoleno: opírání vodiče o svodič, stoupání na svodič, montáž dílů svodiče
v horizontálním směru a následné vzpřimování celého sloupce.
Údržba

Údržba svodičů není zpravidla vyžadována. Jako posudek může být provedeno:odečet
z počítadla přeskoků, shlédnutí kontrolního jiskřiště, prověření zbytkového proudu
prostřednictvím diagnostiky, v oblasti se silným znečištěním pak kontrola odtokového kanálu
armatury, při použití hydrofobních prostředků nesmí být použito na těsnící vrstvu tuky, oleje a
rozpouštědla. Ostřikování pod napětím je možné, začíná se odspoda. Otevírání dílů svodiče je
zakázáno.

Veškeré údaje v návodu na montáž mají ten účel, aby popsaly řádnou montážní metodu tohoto výrobku. TRIDELTA nemá
vliv na rámcové podmínky, které ovlivňují instalaci výrobku. Je na zodpovědnosti zákazníka, aby zajistil vhodnost instalační
metody pro své rámcové podmínky. Povinnosti TRIDELTY se řídí výlučně Všeobecnými obchodními podmínkami.
TRIDELTA není zodpovědná za škody, ať náhodné, přímé nebo nepřímé, které vzniknou v souvislosti s použitím výrobku.

