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PAS PÅ
• Alle de personer, der er ansvarlige for betjeningen, skal som det mindste have læst og
forstået kapitlerne om brugen og sikkerheden i disse betjeningsinstrukser.
• Alle de personer, der er ansvarlige for montering, installation, vedligeholdelse og/eller
reparation skal have læst og forstået denne vejledning.
• Brugeren er under alle omstændigheder ansvarlig for fortolkningen og brugen af denne
vejledning. I tilfælde af spørgsmål om den korrekte fortolkning, kontakt ledelsen eller
lejeren.
• Denne vejledning skal opbevares i nærheden af maskinen og skal være inden for
brugernes rækkevidde.
• Alle vigtige vedligeholdelsesarbejder, justeringer af maskinen og eventuelle
bemærkninger skal samles i en logbog. Det gælder for personer, der har tilladelse til at
udføre disse ting.
• Ændringer på installationen/maskinen er ikke tilladt uden forudgående, skriftlig
godkendelse fra fabrikanten.
• Kontakt fabrikanten med hensyn til specielle vedligeholdelsesarbejder, der ikke er
medtaget i denne vejledning.
• Opfyld til enhver tid sikkerhedskravene som angivet i kapitlet Sikkerhed.
• Korrekt betjening af og sikkerhed ved systemet kan kun garanteres, hvis den anbefalede
vedligeholdelse udføres i tide og korrekt.
• Illustrationerne kan afvige fra Jeres maskine.

Copyright © Bredenoord B.V.2017, 2019.
Denne betjeningsvejledning er godkendt af Bredenoord (original vejledning).
Bredenoord B.V. forbeholder sig ret til at ændre på specifikationer og/eller reservedele uden forudgående varsel.
Indholdet i denne brugsvejledning kan også ændres uden forudgående varsel.
Hvad angår information om opsætning, vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, der ikke er omfattet af denne brugsvejledning, kontakt fabrikantens
tekniske service.
Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for skader og/eller problemer, der stammer fra brugen af reservedele, der ikke er leveret af Bredenoord B.V.
Denne brugsvejledning er udarbejdet med al mulig omhu. Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for fejl i denne vejledning og/eller for konsekvenserne af
en fejlagtig fortolkning af instruktionerne.
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, opbevares i en automatiseret database eller offentliggøres på nogen form eller
måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopierede optagelser eller på nigen som helst anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra
Bredenoord B.V. Dette gælder også tilhørende tegninger og diagrammer.
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1

Forord

Dette er brugsvejledningen til et 100 kVA-aggregat fra Bredenoord. Denne vejledning er beregnet
til alle, der betjener aggregatet og udfører den primære vedligeholdelse.
INFO Primær vedligeholdelse er de arbejder brugeren selvstændigt udfører for at tilsikre,
at aggregatet fungerer korrekt.
Afbildningerne i denne vejledning kan afvige fra situationen i praksis.
Vi anbefaler en omhyggelig læsning af denne vejledning før brug, og at følge procedurerne og
vejledningen nøje. Dette sikrer, at man kan få det bedste ud af aggregetet, og at eventuelle ulykker
og alvorlige skader forhindres.

1.1

Dokumentationssæt

Følgende dokumenter er tilgængelige og kan leveres af Bredenoord B.V. til dig på forespørgsel:
•
•
•
•

Elektriske diagrammer
Oversigt over sliddele
Instruktionsbog til motoren
Instruktionsbog til generatoren
INFO Sliddele er dele, der er udsat for slid på grund af brug (kilerem, dynamo).

1.2

Opbevaring af vejledningen

Opbevar denne vejledning i nærheden af aggregatet, og sørg for, at alle operatører kan slå op i
denne vejledning, når det er nødvendigt.
Vejledningen er også digitalt tilgængelig og kan downloades via QR-koden på klistermærket på
indersiden af adgangsdøren til styringen.

1.3

Begrænsninger ved denne vejledning

Den hollandske version af vejledningen er den originale version. Dette sprog kontrolleres af
Bredenoord B.V. Alle andre sprog er oversættelser af den originale hollandske vejledning.
Dette dokument indeholder nyttig og vigtig information om korrekt installation og drift med
aggregatet. Yderligere indeholder dette dokument også instruktioner for at forhindre mulige
skader, der kan opstå under betjening af aggregatet. Vi har taget alle mulige skridt for at gøre dette
dokument så korrekt og fuldstændigt som muligt. Skulle du opdage fejl eller unøjagtigheder i denne
vejledning, oplys venligst dette så hurtigt som muligt til Bredenoord B.V.. Det gør os i stand til at
forbedre vores dokumentation.
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1.4

Versionshistorik

I løbet af maskinens levetid kan innovationer og forbedringer føre til et ønske om at tilføje
ændringer til dette dokument. Det er op til Bredenoord B.V., at afgøre, om det skal føre til en ny
revision.
I nedenstående tabel vises versionsnumre, datoerne og ændringer, der forekommer i dette
dokument.
Version

Dato

Ændringer

0.1

april 2017

Konceptversion

0.2

juli 2017

Konceptversion

1.0

september 2017

Første version

1.1

januar 2019

Revideret version

1.2

juli 2019

Tekstmæssige tilpasninger

1.5

Kontaktoplysninger

Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WTApeldoorn
00800-55008800
info@bredenoord.com
https://www.bredenoord.com

1.6

Ansvarsfraskrivelse

Læs betjeningsinstruktionen omhyggeligt igennem inden aggregatet betjenes.
Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages af:
• manglende overholdelse af instruktionerne som beskrevet i denne betjeningsinstruktion.
• ændringer eller reparationer på aggregatet uden forudgående, skriftlig godkendelse fra
Bredenoord B.V.
• brug af aggregatet på en anden måde en den, der beskrevet i betjeningsinstruktionen.
• anvendelse af reservedele og tilbehør, der ikke er standard.
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1.7

Advarsler, der bruges i denne vejledning

Der anvendes følgende symboler i forbindelse med alle handlinger, hvor brugerens og/eller
teknikerens sikkerhed står på spil, og hvor forsigtighed er påkrævet:
FARE Advarer om en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionen ikke overholdes,
vil føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død og/eller forårsage alvorlig skade på
aggregatet.

ADVARSEL Advarer om en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionen ikke
overholdes, kan føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død og/eller forårsage
alvorlig skade på aggregatet.

PAS PÅ Advarer om en farlig situation, der kan anrette skade på aggregatet. Der er ingen
fare for personskade.

INFO Giver yderligere baggrundsinformation, som kan være nyttig ved udførelse af en
opgave.

Forord
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2

Beskrivelse af aggregatet

Aggregatet Bredenoord100 kVA består af en dieselmotor, der driver en generator. Aggregatet er
udstyret med en intern dieseltank og kan derfor fungere autonomt en vis tid. Derudover er det
muligt at tilslutte aggregatet til en ekstern brændstoftank. Hvis det ønskes, kan aggregatet udvides
med forskellige muligheder.
Strømforbrugeren kan nemt tilsluttes aggregatet ved hjælp af Powerlock-konnektor, men der er
også mulighed for tilslutning via konventionelle øjeboltforbindelser.
Alle Bredenoords komponenter til ekstern styring kan nemt tilsluttes med en 24-polet konnektor.
Der er terminalrækker til rådighed for tilslutning af andre eksterne styringsinstrumenter.
Aggregatet er udstyret med forskellige beskyttelser med automatisk signalering og en
afbrydelsesfunktion.
ADVARSEL
• Aggregatet er udelukkende beregnet til at blive brugt som strømforsyning. Alle andre
anvendelsesformål betragtes af fabrikanten som ukorrekt brug og er derfor forbudt.
• Aggregatet skal bruge frisk luft og udsender varme udstødningsgasser og må kun
bruges udendørs.

2.1

Hoveddele udvendig side

Aggregatets hus er robust og beskytter de mekaniske og elektriske dele mod vejrpåvirkninger,
snavs og beskadigelse. Derudover sørger huset for lydisolering og bidrager til operatørens
sikkerhed. Huset har en række døre, der giver operatøren adgang til de vigtigste
betjeningselementer.
ADVARSEL Ved åbning af adgangsdørene, med undtagelse af adgangsdøren til
betjening, er der risiko for kontakt med roterende eller varme dele.

PAS PÅ Det er ikke tilladt at fjerne boltene fra de lukkede døre.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adgangsdør, betjening
Typeskilt
Adgangsdør, motorvæsker
Adgangsdør, udløbsside
Væskeopsamlingsbakke
Gennemgang, strømkabler

1.

Adgangsdør,
brændstofventil
Adgangsdør til olietank og
akku'er
Adgangsdør, eksterne
brændstofslanger
Gennemgang,
brændstofslanger
Fastgørelsespunkt, kæde

2.
3.
4.
5.

INFO Aggregatet kan sikres mod tyveri ved hjælp af den medfølgende kæde. Kæden kan
findes bag adgangsdøren eksterne brændstofslanger.

2.2

Hoveddele, inderside

Aggregatet er opbygget af følgende hoveddele:
ADVARSEL Ved åbning af adgangsdørene, er der risiko for kontakt med varme eller
roterende dele.

Beskrivelse af aggregatet

10

Bag adgangsdøren til motorvæsker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luftfilter
Motorblok
Kølepakke
Påfyldningsåbning til
brændstof
Akku-kontakt
Generator

Bag adgangsdøren til brændstofventil
1.
2.

Automatisk
oliepåfyldningsanordning
Brændstofventil

Beskrivelse af aggregatet
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2.3

Hoveddele, betjening

Adgangsdøren til betjeningen giver adgang til alle dele, der skal betjenes og tilsluttes aggregatet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hovedafbryder
Specifikationsmærkat
Nødstop
Måler til frekvens og
spænding
Controller
Nulstilling af jordfejl
Driftsvælger
Tilslutningspunkter til
udgående strøm

Beskrivelse af aggregatet
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2.3.1

Betjeningskomponenter

Følgende betjeningskomponenter er til stede på enheden:
1.
2.
3.
4.
5.

2.3.2

Hovedafbryder
Nødstop
Controller
Nulstilling af jordfejl
Driftsvælger

Hovedafbryder

Hovedafbryderen befinder sig bag adgangsdøren til betjeningen og har tre stillinger.
OFF

ON

TRIP

OFF: Den dannede spænding sendes ikke videre til forbrugerne.
ON: Den dannede spænding sendes videre til forbrugerne.
TRIP: Hovedafbryderen står i stillingen TRIP efter:
• overbelastning;
• brug af nødstop;
• en jordfejl (hvis aggregatet er udstyret med fejlstrømsafbryder).
Stillingen TRIP kan annulleres ved først at sætte kontakten i stillingen OFF og derefter i stillingen
ON.

Beskrivelse af aggregatet
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PAS PÅ Årsagen til fejlen skal afhjælpes, før kontakten kan sættes tilbage til stillingen ON.

2.3.3

Nulstilling af jordfejl

Aggregatet kan efter ønske udstyres med et modul til detektering af jordfejl. Dette modul sørger for,
at hovedafbryderen afbrydes, hvis der opstår en jordfejl.
Efter at have afhjulpet en jordfejl, kan modulet til detektering af jordfejl nulstilles ved at trykke på
den blå knap "jordfejlnulstilling".
Derefter kan hovedafbryderen tændes, og aggregatet kan bruges igen.

2.3.4

Driftsvælger

Aggregatet er udstyret med en driftsvælger med tre stillinger.
0 (FRA)

1 (MANUEL)

2 (AUTO)

0 (FRA): Aggregatet er slukket.
1 (MANUEL): Aggregatet startes og standses planlagt af brugeren.
2 (AUTO): Aggregatet kan styres eksternt. Opstart og standsning af aggregatet styres med den
eksterne kontrol.

Beskrivelse af aggregatet
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ADVARSEL I stillingen 2 AUTO kan aggregatet starte uventet.

2.3.5

Controller

2.3.5.1

Meddelelser på displayet

På aggregetets controller-display kan der blandt andet aflæses følgende værdier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brændstofniveau
Olietryk
Motortemperatur
Start-akku'ernes spænding
Spænding pr. fase
Strøm pr. fase
Belastning
Kilowatt pr. fase
Timerstand

• Leveret effekt
Værdierne vises på forskellige sider. Siderne kan vælges ved at bruge piletasterne

og

.

Beskrivelse af aggregatet

15

Hvis værdierne afviger fra den normale situation, eller hvis der opstår en anden fejl, vises der en
alarm i alarmlisten på displayet, og der blinker et rødt "G" på controlleren.
Der kan navigeres gennem alarmlisten med piletasterne. Se Ofte forekommende alarmer på side
64 for mulige fejlmeddelelser på displayet.

2.4

Typeskilt og specifikationsmærkat

Typeskilt
Typeskiltet er fastgjort i øverste højre hjørne af adgangsdøren til betjeningen. Typeskiltet indeholder
følgende information:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontaktoplysninger
Type
Nummer
Vægt
Kontruktionsår

Specifikationsmærkat
Specifikationsmærket er placeret bag adgangsdørens betjening ved siden af hovedafbryderen.
Denne mærkat indeholder følgende information:
1.
2.

Serienummer
Bruttovægt (inklusiv
brændstof)
3. Omgivelsestemperatur
4. Effektklasse
5. Nominel frekvens,
spænding og strøm
6. Tankindhold plus måledata
7. Højde over havniveau
8. Nominel effekt
9. Kontruktionsår
10. Norm

Beskrivelse af aggregatet

16

2.5

Tekniske data

Beskrivelse

Værdi

Aggregatnummer

Se BR-nummeret på typeskiltet

Brændstof

Dieselolie, til vinterbrug vinterdieselolie

Smøremidler

God kvalitet mærkevareolie til tunge
dieselmotorer. Se motorhåndbogen for
specifikationer. Ved levering fyldt op med Shell
Rimula R6 LM 10W-40.

Mål L * B * H

2900x1200x2667 mm

Vægt netto/bruto

2740 / 3175 kg

Støjbelastningens niveau

LWA:89 dB(A)

Omgivelsestemperatur

< 25 ˚C

Mærke motor

John Deere

Type motor

4045HFU82B

Serienummer

Se typeskilt på motor

Mærke generator

Leroy Somer

Type generator

LSA 44.3M6 C 6/4

Serienummer

Se typeskilt på generator

Tilslutningsspænding / frekvens

231/400V / 50 Hz

Effekt

100kVA

Nettoeffekt

80kW

Maks. trin belastning

50%

Akku

2x 12V 95 Ah

Tankindhold

530 liter

Forbrug ved 75% belastning

+/- 19,2 liter/t

Filtre grovfilter brændstof

3VSCH40116

Filtre forfilter brændstof

RE529643

Filtre til brændstof

RE522878

Filtre til smøreolie

RE504836

Filtre til luft

RE504850

Rem ventilator

R123440

Rem dynamo

kombineret

Rem vandpumpe

kombineret

Beskrivelse af aggregatet
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3

Sikkerhed

Aggregatet er omhyggeligt designet og sagkyndigt konstrueret til at fungere sikkert. EFerklæringen (se EF-overensstemmelseserklæring på side 66) bekræfter dette. Der er
dog stadig fare- og sikkerhedsrisici, der ikke kan udelukkes. Maskinens brugsfunktioner og
betjening fra brugerens side bringer disse farer og risici med sig. Dette kapitel beskriver
sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler, der drejer sig om, hvordan brugeren skal være
opmærksom herpå og hvad brugeren skal overholde. Det er yderst vigtigt, at man har godt
kendskab til sikkerhedsinstruktionerne og -forskrifterne og overholder disse under alle
omstændigheder!
ADVARSEL Det kan føre til alvorlig skade, hvis man ikke følger eller ignorerer
sikkerhedsinstruktionerne.

3.1

Generelle sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL
• Alle personer, der er ansvarlige for betjeningen af aggregatet, skal som det mindste
have læst og forstået kapitlerne Sikkerhed på side 18 og Betjening på side 46 i
deres helhed.
• Brug ikke aggregatet, hvis koncentrationen er svækket af for eksempel træthed eller
alkoholindtagelse.
• Vær sikker på, at alle strømforsyninger er slukket ved hjælp af interne procedurer og
tilsyn.
• Aggregatet må ikke bruges under rengøring, inspektion, reparation og vedligeholdelse
og skal afbrydes fra elforsyningen ved hjælp af hovedafbryderen.
• Alle elektriske forbindelser skal tilsluttes sagkyndigt.
• Aggregatet kan tændes fjernbetjent og kan derfor starte automatisk.
• Før der kan udføres arbejder på denne maskine, skal maskinen altid sikkerhedskobles.
• Det monterede beskyttelsesudstyr må ikke fjernes.
• Hold ild og andre antændelseskilder væk fra aggregatet.

PAS PÅ
• Aggregatets lejer skal kontrollere, hvorvidt instruktionerne i denne vejledning rent faktisk
følges.
• I tilfælde af funktionsfejl skal der tages kontakt til Bredenoord B.V..
• Højtryksrensning er ikke tilladt. Det kan føre til skade på elektronikken og andre
komponenter.
• Træf (personlige) sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af arbejder eller
vedligeholdelse.

Sikkerhed
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3.1.1

Mekaniske farer

Aggregatet indeholder forskellige bevægelige dele. Disse dele er afskærmet med døre eller et
ekstra hus. Ikke desto mindre er det i særlige tilfælde stadigt muligt at komme i berøring med
roterende dele.
ADVARSEL
• Aggregetets døre, med undtagelse af døren til betjeningen, må ikke åbnes, når
aggregetet er i drift.
• Stik aldrig en hånd eller en finger gennem afskærmningerne.

3.1.2

Elektriske farer
ADVARSEL
• Arbejde på den elektriske installation må kun udføres af en person, der er autoriseret
hertil.
• Gå altid ud fra, at aggregatet står under spænding, indtil du selv har slukket for
spændingen.
• Når spændingen afbrydes, er der risiko for spænding i aggregat på grund af en
returlevering fra en anden strømkilde. Kontrollér derfor altid, at installationen er helt uden
spænding.
• Konnektorer må kun kobles fra, hvis det elektriske kredsløb er uden spænding.
• Pas på spændingsførende dele i kontaktskabet.
• Arbejd altid i overensstemmelse med gældende nationale love og bestemmelser.
• Undgå kontakt med beskadigede, elektriske dele.
• Undgå elektriske kabler kommer i kontakt med dieselolie, smøremidler eller akku-syre.
• Akku'er indeholder undertiden ætsende syre, og ved kortslutning løber der meget høje
strømme.

3.1.3

Varme overflader
ADVARSEL Visse dele af aggregatet, såsom turboen eller udstødningen, kan nå høje
temperaturer, der kan forårsage alvorlige brandsår. Bær derfor altid beskyttelseshandsker,
når der arbejdes på aggregetet.

3.1.4

Støjemissionstryk
ADVARSEL Støjemissionstrykket på dette aggregat er ved brug højere end 85 dB (A). Det
er derfor pligt at bære høreværn, hvis du befinder sig i nærheden af aggregatet.

Det anbefales at bære høreværn under brugen af en maskine, hvis støjemissionstrykket overstiger
et niveau på 70 dB (A). Det er pligt at bære høreværn, hvis støjemissionstrykket overstiger et
niveau på 85 dB (A).
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Støjniveauet måles på arbejdspladsen under normale arbejdsvilkår og i overensstemmelse
med det europæiske maskindirektiv 2006/42/EF. Måling foretages i en afstand på 1 meter fra
maskinen og i en højde på 1,60 meter over arbejdsgulvet. Værdien af det målte støjemissionstryk
er afhængigt af forskellige parametre.

Vibrationer

3.1.5

Under normal brug overholder dette aggregat kravene til anti-vibration som foreskrevet i det
europæisk maskindirektiv 2006/42/EF.

3.1.6

Arbejdsomgivelser
ADVARSEL
•
•
•
•
•

3.1.7

Få forhindret, at uautoriserede personer kan få adgang til aggregatet.
Hold aggeegatets overflader rene.
Fjern spildt dieselolie eller smøremidler i, på eller ved siden af aggregatet.
Sørg for, at der ikke efterlades værktøj eller andre genstande i aggregatet efter arbejder.
Klatr aldrig oven på aggregatet uden passende faldbeskyttelse.

Vedligeholdelse

• Udskyd ikke reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
• Få Bredenoord B.V. slidte dele udskifte direkte.
• Ved reparation eller udskiftning skal der kun bruges reservedele, der er angivet i
specifikationerne fra Bredenoord.
ADVARSEL Udføres der ikke reparations- eller vedligeholdelsesarbejder rettidigt, kan det
medføre personskade eller beskadigelse af aggregatet.

3.2

Advarsler under brugen
ADVARSEL
• Før aggregatet tages i brug, skal det kontrolleres, at der ikke udføres nogen som helst
arbejder på aggregatet, og at aggregatet er klar til brug.
• Uautoriserede personer må ikke betjene aggregatet. Det skal kontrolleres af brugeren/
brugerne.
• Start kun aggregatet, når alle sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.
• Sæt kun aggregatet i drift, når nødstoppet er synligt og tilgængeligt.
• Sæt ikke aggregatet i drift i nærheden af brandfarlige gasser.
• Kontakt fabrikanten med det samme, hvis der opstår ændringer, f.eks. dårligt
fungerende dele, usædvanlige vibrationer eller usædvanlig støj.
• Kun personer, der er autoriseret til at gøre dette, må udføre arbejder med eller på
aggregatet.
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• Personalet må kun udføre arbejde det er blevet uddannet til. Det gælder
vedligeholdelsesarbejder og normal brug.
• Det operative personale skal være bekendt med alle situationer, således der kan
handles hurtigt og effektivt i en nødsituation.
• Hvis en operativ medarbejder opdager fejl eller risici eller ikke er enig i
sikkerhedsforanstaltningerne, skal denne indberette det til sin overordnede. Om
nødvendigt kan den overordnede tage kontakt med Bredenoord.
• Alle skal følge sikkerhedsforskrifterne, ellers kan de udgøre en fare for sig selv og for
andre. Følg altid arbejdsinstruktionerne omhyggeligt.
• Aggregatet kan tændes fjernbetjent og kan derfor starte automatisk.

3.3

Personligt beskyttelsesudstyr

Brugen af personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med lokale love og
bestemmelser.
ADVARSEL
• Bær passende faldbeskyttelse, når der arbejdes på aggregatet.
• Bær høreværn ved et støjniveau på > 85 dB(A).
• Bær beskyttelseshandsker, når der arbejdes på aggregatet.

3.4

Standardsikkerhedsfunktioner

Aggregatet udstyret med en række faciliteter, der muliggør en sikker betjening. Således er
aggregetet udstyret med døre, der kan lukkes med en nøgle, og alle roterende dele i aggregatet er
forsynet med ekstra afskærmning. På indersiden og ydersiden er der forskellige piktogrammer, der
gør operatøren opmærksom på resterende risici.

Sikkerhed
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3.4.1

Nødstopsystem

Aggregatet er udstyret med et centralt nødstop. Denne knap er placeret på ydersiden af
betjeningspanelet og er tilgængelig via en forsænkning i adgangsdøren. Hvis der trykkes på
nødstopknappen, afbrydes strømmen, og aggregatet standser med det samme.

ADVARSEL Nødstopknappen dækkes af en metalplade under transporten. Efter placering
skal metalpladen skubbes til side med det samme, så nødstoppet er frit med henblik på
betjening.
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3.4.2

Akku-kontakt

Aggregatet er forsynet med en akku-kontakt. Akku'erne kan deaktiveres med denne kontakt, og
apparatet kan ikke starte utilsigtet op.
Akku-kontakten befinder sig bag adgangsdøren motorvæsker.
1.

Akku-kontakt

Akku-kontakten har to stillinger:
FRA (lodret)

TIL (vandret)

FRA: Akku’erne er ude af drift.
TIL: Akku’erne er i drift.

Sikkerhed
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3.4.3

Piktogrammer på maskinen
ADVARSEL
• Kig på alle instruktioner og faresymboler på maskinen.
• Sørg for, at alle sikkerhedsinstruktioner på maskinen bliver ved med at være rene og
læselige.
• Hold piktogrammerne rene og læselige. Udskift beskadigede piktogrammer med det
samme eller indberet disse til Bredenoord B.V.

Følgende instruktioner og piktogrammer er anbragt på aggregatet:
Mærkat

Placering

Beskrivelse

Under nødstopknappen bag
betjeningsdøren.

Pas på, idet der er fare ved
udførelse af arbejder.
Læs vejledningen først.

Pa afdækningskapperne.

Fare for spænding.

Ved åbningen til
brændstofpåfyldningen på
aggregatet.

Angiver brændstoftypen.

På den sorte dør, der giver
adgang til klemrækkerne til
hovedstrømmen.

Advarer mod forkert tilslutning.

Omkranser nødstopknappen.

Angiver funktionen.

På ventilatorens
afskærmningskapper.

Fare ved berøring af
ventilatoren.
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Mærkat

Placering

Beskrivelse

I nærheden af varme dele.

Fare ved berøring af varme
dele.

Nederst til venstre på panelet
bagved betjeningsdøren.

Advarer om automatisk start af
aggregatet.

På kølerens
påfyldningsdæksel.

Fare, kølerlegeme under tryk.

Pa afdækningskapperne.

Fare for høj spænding.

På drivremmens
afskærmningskapper.

Fare fra roterende dele.

Rundt omkring på aggregatet.

• Brændbar.
• Farlig for miljøet.

På aggregatets tag.

Må ikke betrædes.

På døren til betjeningspanelet.

Opfylder NEN 3140 og BGV
A3.
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Mærkat

Placering

Beskrivelse

På døren ved siden af
betjeningspanelet.

Viser maksimalt støjniveau.

På døren ved siden af
betjeningspanelet.

Forskrifter om sikker brug af
Bredenoords aggregater.

I udstødningsrummet.

Viser den rigtige
monteringsstilling
for udstødningens
udblæsningsbøjning.

Over indstikspunkterne til
gaffeltrucken på aggregatets
lange side.

Angivelse af indstikspunkterne
for gaffeltruckens gafler.
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4

Placering

Aggregatet kan nemt placeres med en hejsekran eller en gaffeltruck.
1.

2.
3.
4.
5.

Luft- og
udstødningsgasser,
udblæsning
Hejsepunkt til hejsekran
Fastgørelsespunkt, kæde
Udsparing til gafler
Luftindtag (på begge sider)

INFO Det centrale hejsepunkt er valgt således, aggregatet er i balance under hejsning.

For at kunne fastgøre hejseudstyret til aggregatet, er dette udstyret med en indbygget stige.
ADVARSEL
• Brug kun stigen til at fastgøre hejseudstyret på aggregatet.
• Klatr aldrig oven på aggregatet uden ordentlig faldsikring.
• Aggregatet må ikke være i drift under en omplacering.
1.

Stige

Placering

27

Anbring aggregatet på en plan, solid overflade under hensyntagen til aggregatets bruttovægt
(inklusiv brændstof).
Anbring aggregatet sådan, at dørene kan åbnes hele vejen rundt. Den plads er nødvendig, så
aggregetet kan få tilstrækkelig afkøling, og serviceteknikeren kan udføre sit arbejde.
Anbring ikke aggregatet under forhindringer, som f.eks. et tag eller grene. Udstødningsgasserne
stødes ud øverst på aggregatet og kan være meget varme.
INFO Nødstopknappen dækkes af en metalplade under omplacering. Efter placering skal
metalpladen skubbes til side, så nødstoppet er frit med henblik på betjening.

4.1

Fastgørelse

For at forebygge en uønsket bevægelse leveres der en stålkæde og en diskoslås med enheden.
Med dem kan aggregatet fastgøres til en forankret genstand, eller leveret tilbehør, såsom en
ekstern brændstoftank eller sikringsskab, kan forankres til enheden. En kombination af begge er
også mulig.
Aggregatet er udstyret med fire fastgørelsespunkter, hvortil der kan fastgøres en kæde.
1.

Åbn adgangsdøren eksterne brændstofslanger.

2.

Fjern kæden med diskoslåsen fra den galvaniserede stålbakke.

3.

Træk diskoslåsen af kæden.

4.

Træk den ene ende af kæden gennem åbningen af et af fastgørelsespunkterne på aggregatets
underside.

5.

Vikl kæden rundt om et eller flere tilbehør, aggregatet skal fastgøres til.

6.

Vikl kæden rundt om en forankret genstand, såsom et træ eller lygtepæl.

7.

Træk det første led gennem karabinhagen.
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8.

Fastgør diskoslåsen til dette led, og aflås låsen med den medfølgende nøgle.

9.

Luk adgangsdøren eksterne brændstofslanger.

4.2

Åbning af adgangsdøren

For at åbne en adgangsdør skal der gås frem på følgende måde:
1.

Træk dørhåndtaget ind mod dig selv.
• Hvis håndtaget sidder fast, er det aflåst med den indbyggede lås:
Gå videre med trin 2.
• Hvis håndtaget kan komme ud af låsen, er det ikke låst fast:
Gå videre med trin 6.

2.

Drej dørlåsens klap til side.

3.

Sæt medfølgende nøgle i låsen.

4.

Drej nøglen.

5.

Fjern nøglen fra låsen

6.

Træk håndtaget ud så langt som muligt og drej det en kvart omgang.
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7.

Åbn døren.
INFO Dørhåndtaget kan desuden udstyres med en hængelås. En sådan leveres ikke med
som standard.

Placering
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5

Installation
ADVARSEL Sørg for, at aggregatet er sikkerhedskoblet, før aggregatet installeres. Sæt
akku-afbryderen i stillingen FRA (lodret).

5.1

Tilslutning af hovedstrømkablerne

Hovedstrømkablerne kan tilsluttes ved hjælp af en stikforbindelse eller en kabeløje-boltforbindelse.
Stikforbindelse

5.1.1

Kabeløje-boltforbindelse

Tilslutning af stikforbindelsen
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må tilslutte aggregatet elektrisk (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Sluk aggregatet sikkert, inden tilslutningen påbegyndes.
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i hovedstrømkablerne. Der kan leveres spænding
retur fra en ekstern kilde.

PAS PÅ Aggregatet har et felt, der roterer til højre.

Stikkene (Powerlocks) er forsynet med en kodning. Kodningen og formen på stikkene svarer til de
tilsvarende tilslutningspunkter i aggregatet. En forkert tilslutning er derfor umulig.
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1.
2.

1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Fjern den sorte beskyttelseshætte fra kontakten.

3.

Sæt stikket i den tilsvarende kontakt.

Stikforbindelser
Trækaflastningsbeslag
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4.

Drej koblingen fast (med uret), indtil låsestiften falder på plads i den dertil beregnede
udsparing.

5.

Gentag ovenstående trin for de øvrige stik.

6.

Fastgør kablerne til det nederste trækaflastningsbeslag med passende kabelbindere.

INFO Kabelbindere leveres ikke som standard med aggregatet.

7.

Før kablerne ud og luk adgangsdøren til betjeningen.
ADVARSEL Sørg for, at kablerne ikke kommer til at sidde i klemme i døren.

5.1.2

Tilslutning af kabeløje-boltforbindelsen
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må tilslutte aggregatet elektrisk (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Sluk aggregatet sikkert, inden tilslutningen påbegyndes.
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i hovedstrømkablerne. Der kan leveres spænding
retur fra en ekstern kilde.
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PAS PÅ Pas på! Aggregatet har et felt, der roterer til højre.

Hovedstrømskablerne er tilsluttet klemrækkerne til hovedstrømmen ved hjælp af kabeløjeboltforbindelser. Klemrækkerne befinder sig bagved den sorte plastdør. Døren låses med den
medfølgende nøgle.
Den korrekte tilslutningsmåde er angivet pr. fase på klemrækkerne til hovedstrømmen ved hjælp af
kodninger.
1.
2.
3.

Tilslutningspunkter
Øverste
trækaflastningsbeslag
Dør

1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Åbn den sorte plastdør (3).

3.

Fjern bolten, møtrikken og de to spændeskiver fra klemrækken til hovedstrømmen.

4.

Montér kablets kabeløje med bolten, møtrikken og de to spændeskiver på klemrækken til
hovedstrømmen.
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PAS PÅ Vær opmærksom på en korrekt tilslutning af kablerne.

5.

Skru møtrikken fast med passende værktøj.

6.

Gentag ovenstående trin for de øvrige kabler.

7.

Fastgør kablerne til øverste trækaflastningsbeslag ved hjælp af passende kabelbindere (2).
INFO Kabelbindere leveres ikke som standard med aggregatet.

8.

Luk den sorte plastdør (3).

9.

Før kablerne ud og luk adgangsdøren til betjeningen.
ADVARSEL Sørg for, at kablerne ikke kommer til at sidde i klemme i døren.

5.2

Tilkobling af ekstern styring
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må tilslutte aggregatet elektrisk (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Sluk aggregatet sikkert, inden tilslutningen påbegyndes.
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Aggregatets eksterne styreenhed kan tilsluttes ved hjælp af en 24-polet konnektor eller via en
klemrække X10 på klemmerne 11 og 14.
24-polet konnektor

klemrække X10

INFO Alle eksterne styringsmoduler fra Bredenoord er udstyret med en 24-polet
konnektor.

5.3

Jordforbindelse
ADVARSEL
• Jordforbindelsen skal anbringes af en kvalificeret person (overhold de lovmæssige
forskrifter).
• Sluk aggregatet sikkert, inden tilslutningen påbegyndes.
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i hovedstrømkablerne. Der kan leveres spænding
retur fra en ekstern kilde.

Metaldelene på aggregatet, der udsættes for kontakt med personer, kan stå under spænding som
følge af dårlig isolering eller andre ulykker. For at sikre afskærmning af personer og tilhørende
aftagere, skal aggregatet være forsynet en korrekt jordforbindelse.
Aggregatet er udstyret med en klemrække til fastgørelse af jording. Brugeren skal tilslutte
aggregatet til et jordforsyningssystem fra en eksisterende installation eller en passende jordstang.
Der skal før tilslutning bruges en isoleret kobberleder med et mindste tværsnit på 16 mm² eller en
blank kobberleder med et mindste tværsnit på 25 mm².
ADVARSEL Manglende eller utilstrækkelig jordforbindelse kan føre til elektrisk stød.

Jordkablet tilsluttes med en klemrække til fastgørelse af jording ved hjælp af kabeløjeboltforbindelsen..
Klemrækken til fastgørelse af jordforbindelse befinder sig bag den sorte plastdør. Døren låses med
den medfølgende nøgle.
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1.
2.
3.

Tilslutningspunkter
Øverste
trækaflastningsbeslag
Dør

1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Åbn den sorte plastdør (3).

3.

Montér kablets kabeløje ved hjælp af skruen på tilslutningspunktet (1) på klemrækken til
fastgørelse af jording.

4.

Fastgør kablet til det nederste trækaflastningsbeslag ved hjælp af en passende kabelbinder
(2).
INFO Kabelbindere leveres ikke som standard med aggregatet.

5.

Luk den sorte plastdør.

6.

Før kablet ud og luk adgangsdøren til betjeningen.
ADVARSEL Sørg for, at kablet ikke kommer til at sidde i klemme i døren.
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5.4

Eksternt brændstof

Aggregatet kan tilsluttes til en ekstern brændstoftank. Til det findes der to brændstofslanger i
aggregatet.
1.
2.
3.
4.

1.

Åbn adgangsdøren eksterne brændstofslanger.

2.

Træk brændstofslangerne ud af rummet.

3.

Fjern lukkepropperne fra slangerne.

4.

Tilslut slangerne til den eksterne brændstoftank.

Adgangsdør,
brændstofventil
Adgangsdør, eksterne
brændstofslanger
Gennemgangsåbning,
brændstofslanger
Eksterne
brændstofslanger

INFO Sort er tilførsel af brændstof. Blå er returledningen.

5.

Luk adgangsdøren til de eksterne brændstofslanger.

6.

Åbn adgangsdøren brændstofventil.

7.

Sæt brændstoftanken i den rigtige stilling (opad er ekstern tilførsel).

8.

Luk adgangsdøren brændstofventil.
PAS PÅ Efter afkobling fra den eksterne tank sættes lukkepropperne på slangerne. Det
forhindrer forurening og brændstofudslip.
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6

Idriftsættelse

For hver brug af aggregatet skal der laves enkelte kontroller.
ADVARSEL Sørg for, at apparatet er sikkerhedskoblet, før kontrollerne udføres (akkuafbryderen i stillingen FRA).
Kontrollér:
1.
2.
3.
4.

Motoroliestanden.
Kølevæskeniveauet.
Brændstofniveauet.
Brændstofventilens stilling.
PAS PÅ Udfør altid disse kontroller. Det kan forårsage alvorlig skade på aggregatet, hvis
det undlades.

6.1

Kontrol af motorolien

For hver brug af aggregetet skal motorens oliestand og det automatiske oliefyldningssystem
kontrolleres.
PAS PÅ En for lav eller for høj oliestand kan medføre alvorlig skade på motoren.

6.1.1

Pejling af olie
PAS PÅ En for lav eller for høj oliestand kan medføre alvorlig skade på motoren. Lav
derfor regelmæssigt en pejling af oliestanden.

For at forhindre skader på motoren bør motoroliestanden kontrolleres hver dag.

Idriftsættelse
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1.
2.

Oliepåfyldningsdæksel
Oliepind

Oliestanden kan kontrolleres manuelt med oliepinden.
1.

Tag oliepinden (2) ud af motorblokken.

2.

Kontrollér oliestanden på oliepinden.
Det rette niveau er det skraverede område på oliepinden.

• Hvis oliestanden ligger inden for det skraverede område, skal der ikke gøres noget. Gå
videre med næste trin.
• Hvis oliestanden er for lav, skal der fyldes olie på. Gå videre med kapitlet Påfyldning af olie.
• Hvis oliestanden er for høj, skal der tappes olie af. Det må kun gøres af en autoriseret
person.
3.

Stik oliepinden tilbage i motorblokken.

6.1.2

Påfyldning af olie
PAS PÅ
• En for lav eller for høj oliestand kan forårsage alvorlig skade på motoren.
• Fyld kun olie på med de korrekte specifikationer, se de tekniske data for yderligere
information.

Hvis oliestanden i motoren er for lav, skal der efterfyldes olie.
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1.
2.

1.

Løsn oliepåfyldningsdækslet (1).

2.

Påfyld olie til rette niveau.

Oliepåfyldningsdæksel
Oliepind

PAS PÅ
• Pejl (2) oliestanden ind imellem for at forhindre overfyldning af motoren.
• Fjern spildt olie med der samme.
3.

Drej oliepåfyldningsdækslet (1) fast igen.

6.1.3

Kontrol af automatisk oliepåfyldningsinstallation

Under lange køretider med aggregatet kan det forekomme, at oliestanden i motoren bliver
faretruende lav. For at forhindre uoprettelig skade på motoren er aggregatet udstyret med en
automatisk oliepåfyldningsinstallation. Denne installation bringer automatisk oliestanden i motoren
til rette stand.
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1.
2.
3.

Oliepåfyldningsdæksel
Måleglas
Olieventil

Kontrollér følgende ting før aggregatet startes og for hver 24 timers drift:
1.

Kontrollér, om påfyldningsdækslet (1) på olietanken er strammet til.

2.

Aflæs oliestanden på skueglasset (2), der er monteret på forsiden af olietanken.
• Er olietanken er tom, kontakte straks Bredenoord B.V. og start ikke aggregatet.
PAS PÅ En for lav oliestand kan medføre alvorlig skade på motoren.

3.

Kontrollér, om olieventilen (3) står åben (længderetning af rørene).
PAS PÅ Et hurtigt fald i oliestanden i olietanken kan tyde på et højt olieforbrug. Tag så
hurtigt som muligt kontakt med Bredenoord B.V. for at forhindre skade på motoren.
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6.2

Kontrol af kølevæske

Pejling af kølevæske
Aflæs kølevæskeniveauet på indersiden af aggregatet (over køleenheden).

INFO Hvis der er lyserød eller blå væske i skueglasset, er kølevæskeniveauet
tilstrækkeligt.

INFO Kølevæsken må kun efterfyldes af autoriserede personer.

6.3

Kontrol af brændstofventilens stilling

Der er en brændstofventil i aggregatet. Med denne ventil kan man vælge, om
brændstofforsyningen tilføres fra den interne brændstoftank eller fra en valgfri, ekstern
brændstoftank.
Afhængigt af den brugte tank skal brændstofventilen sættes på den rigtige stilling.
Ned er forsyning fra den interne tank

Op er forsyning fra en ekstern tank
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ADVARSEL Under drift må brændstofventilens stilling ikke ændres.

6.4

Kontrol af brændstofniveauet

Brændstofniveauet kan aflæses på aggregatets controller.
Navigér med piletasterne

og

på controlleren til siden "Analoge inputs 1/2" på

displayet.
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Aflæs brændstofniveauet under "Brændstofniveau". Fyld brændstof efter om nødvendigt.

INFO Fyld brændstof på når der vises en alarm på displayet. Alarmprocenten kan variere
afhængigt af indstillingerne i controlleren.

Idriftsættelse
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7

Betjening

Når alle nødvendige kontroller er udført og er i orden, kan aggregatet betjenes.
Aggregatet skal startes, før det kan generere spænding og levere strøm til forbrugerne.
Opstart og standsning kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt:

Aggregatet startes og standses af brugeren.

Automatisk:

Aggregatet kan styres eksternt. Opstart og standsning af aggregatet
styres med den eksterne kontrol.
Apparatets styring sikrer derefter tilstrækkelig efterløbstid ved hver
standsning.
Aggregatet startes og standses ved hjælp af et eksternt styresignal.
Dette signal kan for eksempel komme fra:
•
•
•
•

Timer
Dvalekontakt
Nødstrømstyring
Flydekontakt

Derefter skal hovedafbryderen betjenes for at kunne levere spænding til forbrugerne.
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7.1

Manuel betjening

7.1.1

Opstart
ADVARSEL
• Før aggregatet startes, kontrollér, at den tilsluttede, elektriske installation ikke er i brug
andetsteds.
• Hvis aggregatet er i drift uden der er opsyn, skal alle døre lukkes. Brug medfølgende
nøgle til det.

INFO Akku-kontakten skal stå på TIL (vandret). Når der tændes for akku-kontakten, kan
arbejdsbelysningen i aggregatets hus tændes.
Den manuelle driftsvælger (MANUEL) er beregnet til at brugeren kan lave en planlagt opstart og
standsning af aggregatet.
1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Kontrollér hovedafbryderens stilling. Den skal stå i stillingen OFF.

3.

Sæt driftsvælgeren på stillingen MANUEL (1).

Controllerens display tændes.
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4.

Tryk på

for at starte aggregatet.

5.

Efter et par sekunder lyser lampen "G" på controlleren grønt. Det betyder, at aggregatet er
fejlfrit og klar til at levere strøm.

6.

Sæt hovedafbryderen på stillingen ON.

Aggregatet er nu klar til brug.
ADVARSEL Hold adgangsdøren til betjeningen lukket så meget som muligt.
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7.1.2

Standsning
ADVARSEL Før aggregatet standses, kontrollér, at den tilsluttede, elektriske installation
ikke er i brug andetsteds.

1.

Sluk for alle strømforbrugere.
PAS PÅ Standsning i belastet tilstand kan forårsage skade på aggregatet.

2.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

3.

Sæt hovedafbryderen på stillingen OFF.

4.

Tryk på stopknappen

på controlleren.

For at lade bestemte dele køle ned, kører motoren videre et par minutter.

INFO
• Efterløbstiden vises på displayet.
• Motorens efterløb kan standses ved at trykke to gange efter hinanden på
stopknappen.

ADVARSEL I tilfælde af en utilstrækkelig efterløbstid er der risiko for overophedning
og motorskade.
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5.

Sæt driftsvælgeren på stillingen FRA (0).

Aggregatet er nu standset.
INFO Hvis aggregatet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at slukke for akkustikket (vertikalt).
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7.2

Automatisk betjening

7.2.1

Opstart
ADVARSEL
• Før aggregatet gøres startklart, kontrollér, at den tilsluttede, elektriske installation ikke er
i brug andetsteds.
• Aggregatet kan starte automatisk.
• Hvis aggregatet er i drift uden der er opsyn, skal alle døre lukkes. Brug medfølgende
nøgle til det.

INFO Akku-kontakten skal stå på TIL (vandret). Når der tændes for akku-kontakten, kan
arbejdsbelysningen i aggregatets hus tændes.
For at klargøre aggegatet til automatisk start, skal følgende trin gennemgås:
1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Kontrollér hovedafbryderens stilling. Den skal stå i stillingen OFF.

3.

Sæt driftsvælgeren på stillingen AUTO (2).

Controllerens display forbliver slukket, indtil der modtages et startsignal fra en ekstern styring.
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4.

Sæt hovedafbryderen på stillingen ON.

5.

Hold adgangsdøren til betjeningen lukket så meget som muligt.

6.

Aflås om nødvendigt alle dørlåse med medfølgende nøgle.

Aggregatet nu startes og standses fjernbetjent.

Betjening
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7.2.2

Standsning
PAS PÅ Standsning i belastet tilstand kan forårsage skade på aggregatet.

Når aggregatet tages ud af tilstanden AUTO, kan der forekomme to situationer:
• Aggregatets motor kører. Der kommer et eksternt styresignal, eller motoren bliver ved med at
køre lidt.
• Aggregatets motor kører ikke. Der kommer ikke længere et eksternt styresignal.
Ved kørende motor:

start ved trin 1

Ved motor, der ikke kører:

start ved trin 5

1.

Sluk for alle strømforbrugere.

2.

Sørg for, at der ikke kan komme et eksternt styresignal til aggregatet.

3.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

4.

Vent, indtil motoren er helt standset, og displayet på controlleren slukkes.
INFO For at lade bestemte dele køle ned, kan motoren køre videre et par minutter.

ADVARSEL I tilfælde af en utilstrækkelig efterløbstid er der risiko for overophedning
og motorskade.
5.

Sæt hovedafbryderen på stillingen OFF.
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6.

Sæt driftsvælgeren på stillingen FRA (0).

Aggregatet kan ikke længere betjenes eksternt.
INFO Hvis aggregatet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at slukke for akkustikket (vertikalt).
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8
8.1

Driftsnedlukning
Sikkerhedsafkobling
ADVARSEL Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk.

Før der udføres kontrroller eller arbejder på aggregetet, skal aggregatet altid være koblet sikkert af.
Med sikkerhedsafkoblingen deaktiveres akku'erne, og aggregatet kan ikke starte utilsigtet op.
1.

1.

Åbn adgangsdøren motorvæskerbetjening.

2.

Drej akku-kontakten mod uret: FRA (stilling lodret).

Akku-kontakt

Driftsnedlukning
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8.2

Afkobling af strømkablerne

Efter afslutningen af arbejdet skal aggregatet frakobles elektrisk.
Hovedstrømkablerne kan være tilsluttet ved hjælp af en stikforbindelse eller en øjeboltforbindelse.
Stikforbindelse

8.2.1

Øjeboltforbindelse

Kobl stikforbindelsen fra
ADVARSEL
• Før aggregatet kobles fra, skal det sikkerhedskobles.
• Kun autoriserede personer må frakoble aggregatet elektrisk (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i kablerne. Der kan leveres spænding retur fra en
ekstern kilde.

Efter afslutningen af arbejdet skal aggregatet frakobles elektrisk.

Driftsnedlukning

56

1.
2.

Tilslutningspunkter
Trækaflastninger

Nedenstående procedure beskriver, hvordan stikkene (Powerlocks) skal trækkes ud.
1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Fjern trækaflastningerne, der holder kablerne fast.
INFO Efterlad ikke brugte trækaflastninger i aggregatet eller på jorden.

3.

Tryk stikkets ben nedad med en skruetrækker eller en anden, egnet genstand.
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4.

Drej stikket venstre om og træk det derefter nedad.

5.

Gentag ovenstående trin for alle stik.

6.

Placér beskyttelseshætterne over kontakterne.

7.

Luk adgangsdøren til betjeningspanelet.

8.2.2

Afkobling af kabeløje-boltforbindelsen
ADVARSEL
• Før aggregatet kobles fra, skal det sikkerhedskobles.
• Kun autoriserede personer må frakoble aggregatet elektrisk (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i kablerne. Der kan leveres spænding retur fra en
ekstern kilde.

Efter afslutningen af arbejdet skal aggregatet frakobles elektrisk.
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1.
2.
3.

Tilslutningspunkter
Trækaflastninger
Dør

Nedenstående procedure beskriver, hvordan kabel-øjeboltforbindelserne skal trækkes ud.
1.

Åbn adgangsdøren til betjeningspanelet.

2.

Åbn den sorte plastdør.

3.

Fjern trækaflastningerne, der holder kablerne fast.
INFO Efterlad ikke brugte trækaflastninger i aggregatet eller på jorden.

4.

Afmontér øjeboltforbindelsen.

5.

Tag kablet væk.
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6.

Sæt bolten, møtrikken og skiverne tilbage på tilslutningsrækken.

7.

Gentag ovenstående trin for de øvrige kabler.

8.

Luk den sorte plastdør.

9.

Luk adgangsdøren til betjeningspanelet.

8.3

Afkobling af ekstern styring
ADVARSEL
• Sluk aggregatet sikkert, inden afbrydelsen påbegyndes..
• Kun autoriserede personer må afbryde aggregatet elektrisk (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).

Aggregatets eksterne styreenhed er forbundet ved hjælp af et 24-polet stik eller via en klemrække
X10 på klemmerne 11 og 14.
24-polet konnektor

klemrække X10

Driftsnedlukning
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9

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelsen af aggregatet kan opdeles i vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres dagligt
og arbejder, der udføres ved servicering.
Aggregatets operatør er ansvarlig for at udføre den daglige kontrol. Serviceringen udføres af
Bredenoord.
PAS PÅ Tag i tilfælde af fejl direkte kontakt med Bredenoord.

9.1

Sikkerhedsafkobling
ADVARSEL Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk.

Før der udføres kontrroller eller arbejder på aggregetet, skal aggregatet altid være koblet sikkert af.
Med sikkerhedsafkoblingen deaktiveres akku'erne, og aggregatet kan ikke starte utilsigtet op.
1.

1.

Akku-kontakt

Åbn adgangsdøren motorvæskerbetjening.
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2.

9.2

Drej akku-kontakten mod uret: FRA (stilling lodret).

Daglig vedligeholdelse

Den daglige vedligeholdelse er beskrevet i nedenstående tabel. Disse arbejder er også angivet på
klistermærket på indersiden af adgangsdøren til betjeningen.
Handling

Hvornår

Kontrol af oliestanden i
påfyldningstanken

• Før opstart.
• Efter hver 8 til 9 driftstimer.

Lav en pejling af olien i
motoren

• Før opstart.
• Efter hver 8 til 9 driftstimer.

Påfyldning af olie

• Gennem motorens påfyldningsdæksel, hvis nødvendigt.
• Fyld op i påfyldningstanken gennem påfyldningsdækslet, hvis
nødvendigt.

Kontrollér kølevæskeniveauet

• Før start af aggregatet.

9.3

Servicering

Servicering må kun udføres af personale fra Bredenoord B.V. Vedligeholdelsesintervallerne skal
udføres mellem 500 og 700 timer driftstimer eller hvert år. Aggregatets driftstimer kan aflæses på
aggregatet display.
Servicemontøren fra Bredenoord B.V. noterer sine arbejder på registreringsskiltet for
vedligeholdelse, der sidder på indersiden af betjeningsdøren (se Registreringsskilt for
vedligeholdelse på side 65). På dette skilt kan det ses, hvornår (timerstand og/eller dato) den
næste servicering skal udføres.
PAS PÅ Tag direkte kontakt med Bredenoord, hvis fristen for den næste servicering er
nået.

ADVARSEL Aggregatet må ikke spules rent med en højtryksrenser.
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10

Fejlfinding

Der er enkelte fejl, der er nemme at løse af aggregatets operatør. I dette kapitel er der en tabel
med de hyppigst forekommende fejl, de tilhørende årsager og løsninger. Hvis aggregatet stadig
ikke fungerer efterfølgende, tag kontakt med Bredenoord B.V..

10.1

Løsning af problemer

De hyppigst forekommende problemer med disses løsninger er beskrevet i nedenstående tabel:
Fejl

Årsag

Løsning

Motoren starter ikke
(klikker).

• Akku-klemmerne sidder løse
• Akku-klemmerne sættes fast
eller er oxiderede.
eller renses af.
• Akku'erne er tomme.
• Akku'erne genoplades eller
udskiftes.
• Væskens opsamlingsbakke er
fuld (meddelelse "Driptray" på • Tøm væskens
styreenheden).
opsamlingsbakke. (1)

Motoren starter godt nok,
men slår ikke til.

• Intet brændstof.
• Brændstofventilen står i
forkert stilling.
• Brændstoffilter tilstoppet.

• Fyld brændstof på.
• Sæt brændstofventilen i den
rigtige stilling.
• Udskift brændstoffiltrene.

Olietrykket for lavt.

• For lidt smøreolie.

• Efterfyld smøreolie.

Motortemperaturen for høj.

• Remspænding vandpumpe
eller ventilator er ikke god.
• Kølevæskeniveauet for lavt.

• Kontrollér remspændingen
visuelt.
• Efterfyld kølevæske.

Motor kører, men
voltmeteret angiver ikke
korrekt spænding.

• Automatisk afbrydelse eller
sikring defekt.
• Ledningsføringen sidder løs.

• Kontrollér de tilhørende
sikringer og automater.
• Kontrollér ledningsføringen.

Nok generatorspænding,
men ingen tilførsel af
belastning.

• Hovedafbryderen er slukket.

• Sæt hovedafbryderen på
stillingen ON.

ADVARSEL (1) Der kan være (miljø-)farlige væsker i opsamlingsbakken.

PAS PÅ Hvis der er fejl, der ikke kan løses ved hjælp af denne tabel, tag kontakt med
Bredenoord.
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10.2

Alarmstatus

Displayet viser følgende meddelelser ved en alarm:
Eksempel på alarm på displayet

Alarm

Løsning

• Aktiv alarm.

• Eliminér alarmen
eller kontakt
Bredenoord.

• Ikke aktiv alarm.

• Nulstillingsknappen
til fejl (FEJLRESET) betjenes.

INFO Hvis operatøren ikke kan løse meddelelsen ved hjælp af denne tabel, skal denne
kontakte Bredenoord.

10.3

Ofte forekommende alarmer

Display

Alarm

Løsning

• Nødstop aktiveret.

• Drej den låste
nødstopknap tilbage
til stillingen slukket.

• Alarm
brændstofniveau.

• Fyld brændstof på.

INFO Hvis operatøren ikke kan løse meddelelsen ved hjælp af denne tabel, skal denne
kontakte Bredenoord.
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Bilag
Bilaget indeholder kun den information, der er nødvendig ved betjening af aggregatet. For mere
information kan man kontakte Bredenoord.

Registreringsskilt for vedligeholdelse
På indersiden af betjeningsdøren er der et metalskilt, hvorpå vedligeholdelsesarbejdet kan inføres.
På denne plade angives, hvornår næste service skal udføres.
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EF-overensstemmelseserklæring
Denne maskine opfylder fuldt ud de lovkrav, der er fastlagt i det europæiske maskindirektiv om
integreret sikkerhed. Vi kan derfor også udstede nedenstående CE-erklæring til din maskine.
CE-typeskiltet på maskinen og nedenstående overensstemmelseserklæring
viser, at fabrikanten har overholdt "principperne om integreret sikkerhed" i
overensstemmelse med maskindirektivet.
Det betyder:
1.
2.
3.

udeluk risici eller mindsk dem så meget som muligt ved designet.
træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for risici, der ikke kan udelukkes.
information til brugeren (gennem denne vejledning og klistermærker) om de resterende risici.
EF-overensstemmelseserklæring
I OVERENSSTEMMELSE MED BILAG II, SUB A, I DIREKTIV 2006/42/EF

Vi:

Bredenoord B.V.

erklærer helt og under eget ansvar, at produktet:
Mærke:

Bredenoord

Type:

1007505

Model:

100 kVA

som erklæringen vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv:
Maskindirektivet:

2006/42/EF

Direktivet om støjemission:

2000/14/EF

og overholder følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:
NEN-EN 12100-1 og -2

Sikkert design

NEN-EN 5509

Brugsvejledning

NEN-EN-ISO 8528-13

Generatorenheder til vekselstrøm drevet af en stempelmotor med
invendig forbrænding - del 13: Sikkerhed.

NEN-EN-IEC 60204-1

Maskinsikkerhed - elektrisk udstyr på maskiner - del 1: Generelle
krav.

Udgivet af:

NEN 1010

Lavspændingsdirektivet

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Holland

September 2018
H. Keurhorst (technisk direktør)
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Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WT Apeldoorn
Holland
00800-55008800
https://www.bredenoord.com
info@bredenoord.com

