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SYSTEMÖVERSIKT  

DCR30 är avsedd för funktionsprov av till och från utlösningsspolar i högspänningsbrytare med reducerad 

spänning. DCR30 skall användas i ställverk tillsammans med Brytaranalysator. Inspänningen erhålls från 

befintlig DC-spänning (Batteri) i ställverket. Utspänningen från DCR30 ska vara ansluten till Brytaranalysator. 

ORDER NR. ANTAL BESKRIVNING 

S149-DCR 1 st. DCR 30 Likström Reducerare 

 2 st. Röd instrument kabel 2,0m 

 2 st. Svart instrument kabel 2,0m 

 1 st. (option 
se notering) 

BLUETOOTH 2.1 USB ADAPTER (Denna produkt är föremål för exportkontroll när den 
exporteras från E.U. Giltiga länder utanför E.U. är Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Norge, Schweiz, Liechtenstein och USA.) 
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ELSÄKERHETSFÖRESKRIFTER  

 DCR30 uppfyller elsäkerhetskraven enligt EN61010-1 överspänningskategori 4.  

 DCR30 är avsedd för användning i ställverksmiljö med anslutning till 48-250VDC.  

 Handhavandet av DCR30 får enbart ske av utbildad personal 

 Följ alltid lokala säkerhetsanvisningar vid arbete med högspänningsbrytare. 

 Under test ska provobjektet alltid vara frånkopplad från högspänningsnätet. 

 Anslutning av DCR30 får enbart ske i spänningslöst tillstånd.  

 Inspänningen 48-250VDC till DCR30 skall vara säkrad till max 32A och försedd med en 2-polig 

säkerhetsbrytare.  

 Anslutning och omkoppling av kablage får endast ske när säkerhetsbrytaren är i frånläge. 

 DCR30 är kapslad i en plastlåda som saknar jordanslutning.  

 DCR30 får endast anslutas med kablage godkänt enligt EN61010-1 Cat 4. 

 Vid säkringsbyte i DCR30, måste först inspänningen brytas med säkerhetsbrytaren, och därefter ska alla 

anslutningskablar kopplas bort från de 4 kontakthylsorna, innan lådan får öppnas och säkringen byts.  

Se kapitel, Interna Säkringar. 

SKYDD  

DCR30 har tre skydd.  

 Elsäkerhetsskyddet mot fel fall enligt EN61010-1 uppfylls med hjälp av interna säkringar.  

 DCR30 skyddas mot alla möjliga felaktiga inkopplingar av interna säkringar.  

 DCR30 skyddas mot överström på utgången av elektronisk strömbegränsning på 40A.  

INTERNA SÄKRINGAR 

Apparaten har 3 st. högprestandasäkringar 10-12A/1000VDC med 30kA brytförmåga i formatet 10x38mm. 

Säkringarna är märkta i layoutens screentryck med S1, S2 och S3 och får enbart ersättas med följande 

säkringar. 

 SIBA 5019906.10 10A 1000V 10x38 

 Bussman PV-12A10F 12A 1000V 10x38   

Vid säkringsbyte i DCR30 måste först inspänningen brytas med säkerhetsbrytaren och därefter ska alla 

anslutningskablar kopplas bort från de 4 kontakthylsorna innan lådan får öppnas. Därefter kan botten på 

DCR30 demonteras med 4 skruvar och göra de 3 säkringarna åtkomliga.   

ÖVERTEMPERATURSKYDD 

DCR30 har två interna övertemperaturskydd. Övertemperaturskydden aktiveras när omgivningstemperaturen 

blir för hög. Om skydd för övertemperatur har aktiverats, är spänningen utgången på DCR30 inaktiverad. Då 

måste den kopplas bort från likströmsdriftspänning tills den har svalnat. 

DCR30 har ingen aktiv kylning. För att 

undvika risken för övertemperatur när 

DCR30 lämnas ansluten till likström 

obevakad vid 100 % utgång kommer 

DCR30 automatiskt minska utspänningen till 85 % av inspänningen om ingen manöver görs eller ingen spänning 

justeras enligt tabellen ovan. För att återställa spänningen till 100 % trycks reglaget för spänningsjustering in. 

INSPÄNNING TIMEOUT VID 100 % UTSPÄNNING EFTER TIMEOUT 

>150VDC 10 Minuter 85 % av inspänning 

<150VDC 15 Minuter 85 % av inspänning 
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HANDHAVANDEBESKRIVNING 

DCR30 är designad för att prova lägsta funktionsspänning på manöverspolar på högspänningsbrytare i ställverk.  

Prov av lägsta funktionsspänning genomförs manuellt med DCR30 Spännings justeringsratt och manöver 

knappar på Brytaranalysator, eller automatiskt Med dator och ELCON BTS Mjukvara. 

 

INKOPPLING  

O.B.S  Läs kapitel Elsäkerhetsföreskrifter före inkoppling. 

Inkoppling sker enligt figur 1. 

 

Inspänning (Input) till DCR30 kan variera från 48VDC till max 250VDC. Inspänningen ansluts med plus till röd 

terminal, och minus till svart terminal. 

Utspänning (Output) från DCR30 är reglerbar från 15VDC upp till 100 % av inspänningen. Utspänning ansluts 

plus till röd terminal, och minus till svart terminal. 

Den spänningsreglerande elektroniken i DCR30 DC/DC omvandlare sitter mellan de röda terminalerna. DC/DC 

omvandlaren är överströmsskyddad och arbetar enligt principen step down. D.v.s. utspänningen ≤ 

inspänningen. 

Röd input och output terminal utgör apparatens plussida och är skyddad av varsin 10A säkring. (Se figur 1.) 

Svart input och output terminal utgör apparatens minus sida (0V). Terminalerna är ihopkopplade internt med 

en 10A säkring. (Se figur 1.) 

UPPSTART 

När rätt inspänning 48 - 250V har ansluts till apparaten påbörjas uppstart.  

DCR30 har mjukvara uppstart som förhindrar stötströmmar vid inkoppling. Om snabba till/från/till 

kopplingssekvenser.  (< 10 sekunder) sker kommer inte DCR30 att starta. Vid urkoppling måste inspänningen 

vara frånkopplad minst 10 sekunder för att DCR30 skall starta upp. 

Status lysdioden blinkar vid uppstart och när utspänningen justeras. Efter cirka 3 sekunder när status lysdioden 

lyser konstant är DCR30 klar för drift.  

Efter uppstart är utspänningen inställd på full inspänning (100 %). 

Varning  O.B.S! i läge 100 % kan DCR30 leverera hög ström (upp till 40A). Strömbegränsningsfunktionen är 

aktiv och skyddar mot överström, Utgången är kortslutningssäker och strömbegränsad till < 40A. 
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STATUS LED 

Status lysdioden blinkar vid start och när utspänningen justeras. När status lysdioden lyser konstant är DCR30 

klar för drift. 

STATUS LED MEANING 

Fast grön DCR30 klar. 

Blinkande grön DCR30 upptagen. 

Snabbt blinkande grönt. DCR30 fel. 

OFF DCR30 har ingen spänningsingång 
eller avstängning/påslags cykel 
var för snabbt <10 sekunder. 

  

  

UTSPÄNNINGSJUSTERING  

Utspänningen är justerbar, antingen till 100 % av inspänningen eller 30 % till 85 % av inspänningen. 

Utspänningen går även att justera under 30 % och över 85 % av inspänning, typiskt då från ungefär 14V upp till 

inspännings värde minus 8 volt. Detta område är utanför specificerat område och kan ha avvikelser i prestanda.  

Vid andra utspänningar än 100 % är utgången strömbegränsad till 6mA och avsedd för mätning av spänningen 

via Brytaranalysator eller extern voltmeter. 

Utspänningen kan justeras på två sätt,   

 Med inbyggd digital spännings justeringsratt. 

 Med Bluetooth via Elcon BTS11 V1.5.0.15 eller senare mjukvara. 

Båda justeringsmetoderna fungerar parallellt, d.v.s. justering av utspänningen kan göras med justeringsratten 

efter att värde har satts med Bluetooth. 

SPÄNNINGS JUSTERINGSRATT 

 När reglaget vrids medsols ökar utspänningen. 

 När reglaget vrids motsols minskar utspänningen.  

 När reglaget trycks ned erhålls 100 % utspänning.  

 

UTSPÄNNINGS OMRÅDEN 

 100 % av inspänningen i full kapacitet. 

 Justerbart 30 % till 85 % av inspänning i full kapacitet.  

 Justerbar 15 Volt till 30 % och 85 % till inspänning minus 8 Volt, med viss begränsning i prestanda. 

 Max pulslängd till utlösningsspole är 400 millisekunder vid mindre än 100 % av inspänningen. 
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HANTERA BLUETOOTH  

INSTALLERA BLUETOOTH ADAPTER PÅ EN BÄRBAR DATOR SOM REDAN HAR BLUETOOTH 

Två Bluetooth adaptrar kan inte samverka i 
Windows. Därför måste den interna adaptern 
inaktiveras innan USB Bluetooth adapter ansluts. 

Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-

knappen , Kontrollpanelen, System och säkerhet 

och sedan på Enhetshanteraren under System. 
Om du uppmanas att ange administratörslösenord 
eller bekräftelse, följer du uppmaningen. 

Expandera Bluetooth Radios.  

 

Högerklicka på Drivrutinen för din Bluetooth 
mottagare. 

 

 

Klicka Disable för att inaktivera enheten. Klicka Yes i 
den följande dialogen.

 

Anslut sedan Bluetooth USB Adaptern till datorns 
USB uttag. 

 

En ny Bluetooth adapter tillsammans med Microsoft 
Bluetooth Enumerator skall visas under Bluetooth 
Radios 
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SKAPA BLUETOOTH ANSLUTNING  

Högerklicka på Bluetooth  ikonen i 
statusfältet. 

Om ingen Bluetooth ikon visas klicka på 

pilen  för att visa alla dolda ikoner. 

Om du fortfarande inte hittar Bluetooth 
ikonen är din dator förmodligen inte 
utrustad med Bluetooth. 

 

Klicka på Visa Bluetooth Enheter (Show 
Bluetooth Devices) 

 

 

 

 

Klicka på Lägg till en enhet (Add a 
device) 

 

Välj DCR30-XXXX* och klicka Nästa 
(Next).

 

DCR30 Ansluts. 

 

Om ingen DCR30-XXXX* hittas 
kontrollera att DCR30 har spännings 
matning på minst 48Volt och att du inte 
är för långt bort från enheten (< 100 
meter fri sikt). 

*XXXX är serienummer på enheten.  
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Nu skall Bluetooth enheten paras med 
en kod. 

Om datorn är utrustad med Bluetooth 
version 2.1 och senare, paras enheterna 
ihop automatiskt med en kod (Se bild). 

O.B.S! Om du har en äldre version av 
Bluetooth än 2.1 måste du ange 
parnings kod till DCR30.  

Koden du anger är 1234. 

Klicka Nästa (Next) för att fortsätta. 

 

När guiden är klar kan du stänga guiden 
genom att klicka på Stäng knappen 
(Close) 

 

För att ta reda på vilken COM port som 
DCR30 fick högerklicka på DCR30-XXXX 
och klicka Egenskaper (Properties). 

 

Klicka på fliken Service (Services) 

 

Notera vilken COM port DCR30 fick 
(COMXX). 

  

FELSÖKA BLUETOOTH ANSLUTNING. 

Högerklicka på DCR30-XXXX och klicka 
Felsök (Troubleshoot) 

Följ anvisningarna i guiden. 

 

TA BORT BLUETOOTH ANSLUTNING 
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Högerklicka på DCR30-XXXX och klicka 
Ta bort enhet (Remove device). 

Klicka Ja (Yes) i dialogrutan för att ta 
bort anslutningen. 

 

 

FELSÖKNING 

Fel Orsak Lösning 

INGEN SPÄNNING UT 

Mindre än 48 V DC Inspänning Öka inspänning till mer än 48 Volt 

 

Trasig Säkring Se kapitel Interna Säkringar. 

 

INGEN KOMMUNIKATION 

Ingen Bluetooth anslutning 
skapad? 

Se kapitel Skapa Bluetooth anslutning. 

Problem med Bluetooth 
anslutningen. 

Se kapitel Felsöka Bluetooth anslutning. 

Om problemet inte kvarstår följ 
anvisningar nedan. 

Se kapitel Ta bort Bluetooth anslutning. 

Se kapitel Skapa Bluetooth anslutning. 

För långt avstånd till mellan 
DCR30 och Dator 

Flytta dator närmare DCR30 

STATUS LED LYSER INTE 

Urkoppling och inkoppling av 
DCR30 skedde för snabbt. 
Mindre än 10 sekunder. 

Koppla ur DCR30 i mer än 10 sekunder. 

Mindre än 48 V DC Inspänning Öka inspänning till mer än 48 Volt 

 

Trasig Säkring Se kapitel Interna Säkringar. 

 

SNABBT BLINKANDE 
STATUS LED 

Den interna temperaturen är 
för hög. 

Koppla ur matningen och låt enheten 
svalna. 
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SPECIFIKATION DCR30 DC REDUCERARE  

INSPÄNNING: EN61010-1 Cat 4 48-250VDC inspänning, Max 32A.  
 

SKYDD MOT 
FELINKOPPLING: 
 

Ja, med säkring. 

BEGRÄNSAD 
STARTSTRÖM: 

Ja, ≤ 1uF ingångskondensator. 
 

UTSPÄNNING:  100 % av inspänningen eller justerbar 15VDC till Inspänning minus 8VDC 
Full kapacitet vid 30 - 85 % och 100 % av inspänningen  
 

UTSPÄNNINGSRIPPEL: < 3 %  
 

UT STRÖM: < 30A intermittent vid funktionsprov på utlösningsspole.  
< 400 ms puls tid på utlösningsspole. 
< 6mA kontinuerligt vid inställning av utspänning.  
Utgången är kortslutningssäker och strömbegränsad till < 40A.  
 

DRIFT: Intermittent. 
< 250ms, en eller två pulser per >15 sekunder.  
< 5 pulser per minut.  
< 30 pulser per 8h.  
Trigg av ström till utlösningsspole sker med Brytaranalysator.  
Trigg av ström till utlösningsspole sker vid spolström > 0,5A. 
 

LAST: Induktiv (utlösningsspole). 
 

ÅTER MATAD ENERGI:  DCR30 är inte avsedd att hantera åter matad energi från utlösningsspolen efter en testpuls. Elcon 
Brytaranalysator åter matar ingen energi till DCR30. 
 

UTEFFEKT:  < 3000 W intermittent vid funktionsprov på utlösningsspole.  
 

ANSLUTNINGAR: 4 stycken 4mm Beröringssäkra kontakthylsor 250V, CAT 4, 32A, Multi-Contact SLB4-G  
Input/output plus (+), 2 st. röd 4mm kontakthylsa.  
Input/output minus (-), 2 st. svarta 4mm kontakthylsor.  
Extern anslutning till input, säkerhetslabbsladd max 2x2,5m 2,5mm2  
Extern anslutning till output, säkerhetslabbsladd max 2x2,5m 2,5mm2  
 

KOMMUNIKATION: Seriell kommunikation trådlöst via Bluetooth® version 2.1 modul  
Support för version 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR)  
Bakåt kompatibel med Bluetooth version 2.0, 1.2, och 1.1 
Räckvidd < 100 meter (Fri sikt) 
Överföringshastighet 115,2 K baud 
Data storlek 8 bitar 
Paritet ingen 
Stop bitar 1 
Flödes kontroll ingen 
 

TEMPERATUROMRÅDE: – 20° - +45° Celsius omgivningstemperatur vid drift.  
– 40° - +70° Celsius omgivningstemperatur vid lagring. 
 

FUKT:   Relativ fuktighet (icke kondenserande):  0 % - 97 % vid drift.  
         0 % - 97 % vid lagring.  

HÖJD:   < 2000m över havet vid drift. 
< 12000m över havet vid lagring. 
 

IP KLASS:  IP40  
 

MEKANIK:  Format, L=168mm, B=108mm, H=83mm (67mm exklusive ratt)  
Vikt, 725g  
Färg, svart  
DCR30 har ingen fläktkylning. 
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CE-GODKÄNNANDE 
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