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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.
• 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.

NOTAT
• 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.

INFO Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra din maskine hvad angår detaljer.

Copyright © Bredenoord B.V.2020.
Denne betjeningsvejledning er godkendt af Bredenoord (Oversættelse af den originale brugsanvisning).
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
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 Dette gælder også tilhørende tegninger og diagrammer.

Forord
Dette er brugsvejledningen til et 500 kVA Bredenoord aggregat. Denne vejledning er beregnet til
alle, der betjener aggregatet og udfører den primære vedligeholdelse.
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.

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

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 i
kontrolrummet.

Begrænsninger ved denne vejledning
Den hollandske version af vejledningen er den originale version. Denne version er kontrolleret af
Bredenoord. Alle andre versioner af denne vejledning på 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. Det gør os i stand til at
forbedre vores dokumentation.

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, 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

1.0

Marts 2020

Første version

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

Ansvarsfraskrivelse
Læs betjeningsinstruktionen omhyggeligt igennem inden aggregatet betjenes.
Bredenoord 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.
• brug af aggregatet på en anden måde en den, der beskrevet i betjeningsinstruktionen.
• anvendelse af reservedele og tilbehør, der ikke er standard.

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 forårsage mulig (alvorlig) skade på
aggregatet.

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

PAS PÅ
Advarer om en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionen ikke overholdes, kan føre
til let eller mellemsvær legemsbeskadigelse og forårsage mulig skade på aggregatet.

NOTAT
Indeholder vigtig baggrundsinformation om, hvordan (alvorlig) skade på aggregatet
forhindres.

INFO
Indeholder yderligere forklaring eller information til hjælp til udførelse af en opgave.

Forkortelser og udtryk
Følgende forkortelser og udtryk bruges i denne vejledning:
AC

Vekselstrøm

Aggregat

Bredenoord 500 kVA containeraggregat

CAN-bus

Kommunikationssystem mellem komponenter. (Controller Area Network)

Controller

Aggregatets centrale kontrolenhed.

dB(A)

Vægtet enhed for lydstyrke

DC

Jævnstrøm

Drejefelt

Roterende magnetfelt

Primær
vedligeholdelse

De arbejder brugeren selvstændigt udfører for at tilsikre, at aggregatet
fungerer korrekt.

GCB

Generator hovedafbryder (Generator Circuit Breaker)

kVA

kilovoltampère

LWA

Lydeffektniveau (i dB(A))

MCB

Netafbryder (Mains Circuit Breaker)

Sliddele

Dele, der er udsat for slid på grund af brug, såsom kilerem og dynamo.

Fod eller ft

Enhed for længde (304,8 mm)
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1

Containeraggregat Bredenoord 500 kVA

Aggregatet Bredenoord500 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.

1.1

Tilsigtet brug

Aggregatet Bredenoord 500 kVA er en dieseldrevet generator beregnet til generering af elektrisk
strøm.
Strømforbrugeren kan nemt tilsluttes aggregatet ved hjælp af Powerlock-konnektorer, men der er
også mulighed for tilslutning via konventionelle kabelskoforbindelser.
Aggregatet er udstyret med forskellige beskyttelser med automatisk signalering og en
afbrydelsesfunktion.
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.

Containeraggregat Bredenoord 500 kVA
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Flere aggregater kan kobles med hverandre via en CAN-busforbindelse med henblik på
belastningsdeling.
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.

1.2

Ændringer

Det er ikke tilladt at foretage ændringer i aggregatet uden skriftlig tilladelse fra Bredenoord B.V..
ADVARSEL Ændringer af aggregatet kan føre til alvorlige læsioner og kan forårsage
skade på aggregatet, den tilsluttede installation og miljøet.

Containeraggregat Bredenoord 500 kVA
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1.3

Tekniske data

Beskrivelse

Værdi

Aggregat nummer

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

6058×2438×2588 mm

Vægt netto/bruto

11320/13380 kg

Lydeffektniveau (LWA)

91 dB(A)

Omgivelsestemperatur

< 25 ˚C

Mærke motor

Scania

Type motor

DC16 071A

Serienummer

Se typeskilt på motor

Mærke generator

Leroy Somer

Type generator

LSA 47.2M8

Serienummer

Se typeskilt på generator

Tilslutningsspænding / -frekvens

231/400 V / 50 Hz
254/440 V / 60 Hz

Effekt

500 kVA

Nettoeffekt

400 kW

Maks. trin belastning

50 %

Akku

2× 12 V 95 Ah

Tankindhold

2440 liter

Forbrug ved 75% belastning

109,5 liter/t

Filtre forfilter brændstof

1518512

Filtre til brændstof

2021049

Filtre til smøreolie

2057893

Filtre til luft

1931042

Rem ventilator

ikke relevant

Rem dynamo

2157027

Rem vandpumpe

kombineret

Containeraggregat Bredenoord 500 kVA
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1.4

Typeskilt og specifikationsmærkat

Typeskilt
Typeskiltet er fastgjort på adgangsdøren til motorvæsker. Typeskiltet indeholder følgende
information:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontaktoplysninger
Type
Nummer
Vægt
Kontruktionsår

Specifikationsmærkat
Specifikationsmærkaten befinder sig i kontrolrummet ved siden af kontakt F4. 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

Containeraggregat Bredenoord 500 kVA
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2
2.1

Beskrivelse
Hoveddele udvendig side

Aggregatets hus består af en 20 fods container. Huset 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.
INFO Adgangsdørene til vedligeholdelse af motor, generator og køling er kun tilgængelige
for medarbejdere fra Bredenoord.

1.

2.
3.
4.

5.

Adgangsdøre
vedligeholdelse
motor og generator
(kun for Bredenoordmedarbejdere)
Adgangsdør, motorvæsker
Adgangsdør kontrolrum
Gennemgang til
strømkabler og
brændstofslanger
Adgangsluge kølelegeme
motorkøling

Beskrivelse
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1.
2.

3.
4.
5.

2.2

Udblæsning køleluft
kølelegeme
Udblæsning køleluft
motorrum og
udstødningsgasser
Adgangsdør akku og
kølevæske
Indtag køleluft og
motorindtag
Adgangsdøre
vedligeholdelse køling
(kun for Bredenoordmedarbejdere)

Hoveddele motor- og generatorrum
ADVARSEL
• Går man ind i aggregatet er der risiko for kontakt med varme dele. Disse dele kan
forårsage alvorlige forbrændinger. Bær beskyttelseshandsker, når der arbejdes på
aggregatet.
• Går man ind i aggregatet er der risiko for kontakt med roterende dele. Gå kun ind i
aggregatet, når motoren står stille.
• Støjemissionstrykket inde i dette aggregat er ved brug højere end 85 dB(A). Det er
derfor obligatorisk at bære høreværn, når en af adgangsdørene åbnes eller man træder
ind i aggregatet under brugen.

Beskrivelse
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2.2.1

Adgangsdør, rum motorvæsker

Væskeside motor og generator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motorblok
Generator
Oliebeholder automatisk
oliepåfyldningsanordning
Ventil automatisk
oliepåfyldningsanordning
Olieaftapningspumpe
Akku-kontakt
Testgreb svømmer
drypbakke
Trevejsventil automatisk
oliepåfyldningsanordning
Styring automatisk
oliepåfyldningsanordning
Påfyldningsåbning
motorolie
Oliepind motorolie
Udluftningssystem
brændstofledninger
Drypbakke

NOTAT Olieaftapningspumpen, testafbryderen til drypbakkesvømmeren og trevejsventilen
til automatisk oliepåfyldningsanordning må kun betjenes af medarbejdere fra Bredenoord.
Forkert betjening kan beskadige aggregatet.

Beskrivelse
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Ventilator motorrum
INFO I nedenstående afbildning er motorens og generatorens adgangsdør til
vedligeholdelse udeladt for at gøre dele mere synlige. Denne dør må dog kun åbnes af
personale fra Bredenoord.
1.
2.
3.

Motorrum ventilator
Vedligeholdelseskontakt
motorrum ventilator
Arbejdsbelysning

1.

Timer arbejdsbelysning

Belysning motorrum

Beskrivelse
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2.2.2

Adgangsdør rum akku og kølevæske

Akku-side motor og generator
1.
2.
3.
4.

Generator
Luftfilterhus
Akku'er
Motorblok

1.
2.

Kølevæskebeholder
Niveauindikator til
kølevæske
Signalgiver for lavt
kølevæskeniveau
Lukkeventil påfyldningsrør
kølevæske
Påfyldningspumpe
kølevæske
Påfyldningsslange
kølevæske

Kølevæske

3.
4.
5.
6.

Beskrivelse

18

Ventilator motorrum
INFO I nedenstående afbildning er motorens og generatorens adgangsdør til
vedligeholdelse udeladt for at gøre dele mere synlige. Denne dør må dog kun åbnes af
personale fra Bredenoord.
1.
2.
3.

Motorrum ventilator
Vedligeholdelseskontakt
motorrum ventilator
Arbejdsbelysning

1.
2.

Timer arbejdsbelysning
Nødstop

Belysning og nødstop

Beskrivelse
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2.3

Hoveddele rum køling og brændstof
ADVARSEL
• I rummet køling og brændstof er der risiko for kontakt med roterende dele. Stik ikke
genstande eller kropsdele gennem ventilatorristen.
• Støjemissionstrykket inde i dette aggregat er ved brug højere end 85 dB(A). Det er
derfor obligatorisk at bære høreværn, når en af adgangsdørene åbnes eller man træder
ind i aggregatet under brugen.

Følgende hoveddele befinder sig i rummet med køling og brændstof:
Motorkøling
1.
2.

Kølelegeme
Køleventilator

Beskrivelse
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Brændstof
1.
2.

3.

Påfyldningsåbning til
brændstof
Tilslutning
grænseværdiføler
tankvogn
Testafbryder drypbakke
svømmer

ADVARSEL
• Dieselolie er en brandfarlig væske. Undgå antændelseskilder, når der arbejdes med
dieselolie. Hold aggregatets påfyldningsdæksel lukket så meget som muligt for at
forhindre udslip af damp.
• Dieselolie er et giftigt stof. Undgå at indånde høje koncentrationer af dieseldamp. Bær
beskyttelseshandsker, når der arbejdes med dieselolie.

NOTAT
• Dieselolie er skadelig for miljøet. Forebyg lækager. Fjern spildt dieselolie med det
samme.
• Testafbryderen til drypbakke svømmer må kun betjenes af medarbejdere fra Bredenoord
. Forkert betjening kan beskadige aggregatet.

Beskrivelse
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Belysning
1.
2.
3.

Timer arbejdsbelysning
Arbejdsbelysning
Kommunikationskabel
til tilslutning af flere
aggregater.

Beskrivelse
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2.4

Hoveddele, betjening

Adgangslugen til kontrolrummet giver adgang til hovedstrømpanelet (1 til og med 4, 6, 7 og 9), de
eksterne brændstofslanger, kontrolpanelet og reguleringsboksen til køling og opvarmning.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

2.4.1

Underafbryder Powerlocks
(Q2, Q3, Q4)
Overstrømsbeskyttelse
målespænding
koblingsskinne (F4)
Overstrømsbeskyttelse
temperaturstyring og
generator målespænding
(F2, F2.3, F2.6, F2.11,
F2.12, F2.13)
Hovedafbryder (Q1)
Betjeningspanel
Hjælpestrømforsyninger
Indstilling jordsystem
(TN / IT) og indstilling
hovedafbryder (tre- / firepolet)
Eksterne
brændstofslanger og
brændstofventiler
Tilslutningspunkter til
udgående strøm

Hovedafbryder

Hovedafbryderen (Q1) aktiverer både de tre sæt Powerlocks og de tilsluttede forbrugere på
kabelskoforbindelsen.

Beskrivelse
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INFO Hovedafbryderen åbnes og lukkes elektrisk af controlleren. Hovedafbryderen
betjenes ikke manuelt under regelmæssig brug af generatoren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nulslillingsknap
Status-LED'er generelt
Meddelelsesskærm
Status-LED'er fejl
Knap hovedafbryder
opstart
Knap hovedafbryder
nedlukning
Løftestang spænding
aktiveringsfjeder
Indikator spænding
aktiveringsfjeder
Indikator position
hovedafbryder

Status for hovedafbryder
FRA, aktiveringsfjeder
løsnes

FRA, aktiveringsfjeder
spændes, afbryder ikke klar

FRA, aktiveringsfjeder
spændes, afbryder klar

FRA, fjeder løsnes: Den dannede spænding sendes ikke videre til forbrugerne.
Aktiveringsfjederen er løsnet.
FRA, fjeder spændes, afbryder ikke klar: Den dannede spænding sendes ikke videre til
forbrugerne. Aktiveringsfjederen er spændt, men hovedafbryderen er ikke klar til opstart på grund
af fejlstatus eller låsning.
FRA, aktiveringsfjeder spændes, afbryder klar: Den dannede spænding sendes ikke videre til
forbrugerne. Aktiveringsfjederen er spændt, og hovedafbryderen er klar til opstart.
TIL, aktiveringsfjeder løsnes

TIL, aktiveringsfjeder
spændes

TIL, aktiveringsfjeder løsnes: Den dannede spænding sendes videre til forbrugerne.
Aktiveringsfjederen er løsnet.
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TIL, aktiveringsfjeder spændes: Den dannede spænding sendes videre til forbrugerne.
Aktiveringsfjederen er spændt, men hovedafbryderen er ikke klar til opstart fordi denne allerede er
aktiveret.

2.4.2

Fordelerkontakter

På grund af den store mængde strøm, der skal leveres, har aggregatet tre sæt Powerlocks ved
siden af hinanden. Venstre underafbryder aktiverer venstre sæt Powerlocks, midterste afbryder
aktiverer midterste sæt Powerlocks, og højre underafbryder aktiverer højre sæt Powerlocks.
1.
2.
3.

Venstre underafbryder
(Q2)
Midterste underafbryder
(Q3)
Højre underafbryder (Q4)

Underafbryderne har tre stillinger.
OFF

ON

TRIP

FRA (OFF): Den dannede spænding sendes ikke videre til de forbrugere, der er tilsluttet
Powerlocks.
TIL (ON): Den dannede spænding sendes videre til de forbrugere, der er tilsluttet Powerlocks.
TRIP: Den dannede spænding sendes ikke videre til de forbrugere, der er tilsluttet Powerlocks.
Underafbryderen står i TRIP-stilling efter overbelastning (>320 A).
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Stillingen TRIP kan annulleres ved først at sætte kontakten i stillingen OFF og derefter i stillingen
ON.
FARE
• Årsagen til fejlen skal altid afhjælpes, før afbryderen kan sættes tilbage til stillingen ON.
Fare for elektrisk stød.
• Der slukkes ikke for kabelskoforbindelsen med underafbryderne. Ved arbejder på
kabelskoforbindelsen, skal hovedafbryderen sættes på stillingen FRA. Fare for elektrisk
stød.

2.4.3

Tilslutningspunkter til udgående strøm

Forbrugerne kan tilsluttes ved hjælp af Powerlock-konnektorer eller ved hjælp af
kabelskoforbindelser.
Powerlock-tilslutningerne er opdelt i 3 grupper. Hver gruppe er udstyret med en egen
underafbryder. Pr. gruppe kan der maksimalt udtages 320 A.
Forbrugere kan også tilsluttes kobberterminalerne med en kabelskoforbindelse. Her kan hele
maskinens effekt tages ud på én gang (maksimalt 720 A).

2.4.4

Betjeningspanel

Følgende betjeningskomponenter er til stede på betjeningspanelet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tilslutning til ekstern
styring
Controller
Måler til frekvens og
spænding
Driftsvælgerkontakt (S18)
Kontrolpanel til køling og
opvarmning
Nødstop
Belysning af kontrolrum
Tilslutninger til CAN-bus

Knappen til belysning af kontrolrummet styrer en LED-strimmel over kontrolpanelet og en LEDstrimmel over hovedstrømpanelet.
De to CAN-busforbindelser sørger for indbyrdes kobling mellem generatorer.
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Alle eksterne styringsmoduler til Bredenoord er udstyret med en 24-polet konnektor til aggregatets
eksterne kontrol.
2.4.4.1

Meddelelser på displayet

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

Timerstand
Generatorfrekvens
Generatorspænding
Olietryk motor
Temperatur kølevæske motor
Omdrejningstal motor
Status hovedafbryder
Genereret effekt
Spænding i start-akku'er
Spænding pr. fase
Strømstyrke pr. fase
Belastning
Effekt pr. fase
Brændstofniveau

Værdierne vises på forskellige sider. Siderne kan vælges ved hjælp af tasterne pil op og pil ned
ved siden af skærmen.
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2.4.4.2

Driftsvælger

Aggregatet er udstyret med en driftsvælger (S18) med fire stillinger.
0

1

2

3

(FRA)

(AUTO)

(STRØMSTYRING)

(MANUEL)

0 (FRA): Aggregatet er slukket.
1 (AUTO): Aggregatet kan styres eksternt. Opstart og standsning af aggregatet styres med den
eksterne kontrol.
2 (STRØMSTYRING): Aggregatet styres af energistyringsfunktionen.
3 (MANUEL): Aggregatet startes og standses planlagt af brugeren.
PAS PÅ I tilstandende 1 (AUTO) og 2 (STRØMSTYRING) kan aggregatet starte uventet.
Betræd ikke aggregatet, når kontakten står i en af disse positioner.

Strømstyring (powermanagement)
Strømstyringsfunktionen kan bruges, når flere aggregater kører parallelt med lysnettet eller
i standalone-drift. Strømstyringsfunktionen bestemmer, hvilke enheder der skal startes eller
stoppes. Denne handling er baseret på belastningevalueringen. Strømstyringen sikrer tilstrækkelig
tilgængelig omdrejningskapacitet og forhindrer overproduktion.
INFO Før strømstyringsfunktionen kan bruges, skal den indstilles til den specifikke
driftssituation. Sæt først driftsvælgerkontakten i stilling 2 (STRØMSTYRING), efter denne
funktionalitet er blevet justeret af personale fra Bredenoord.
2.4.4.3

Inderside

Der befinder sig følgende kontakter på indersiden af kontrolboksen.
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1.

2.
3.

Kortslutning
generatorovervågning
(S34)
Valgkontakt 50 Hz - 60 Hz
(S36)
Valgkontakt generator - net
(S28)

NOTAT Disse kontakter må kun betjenes af personale fra Bredenoord. Risiko for skade på
generatoren og tilsluttede forbrugere.

2.4.5 Overstrømsbeskyttelse temperaturregulering og genrator
målespænding

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overstrømsbeskyttelse opvarmning kontrolpanel (F2.3)
Overstrømsbeskyttelse klimaanlæg kontrolpanel (F2.6)
Overstrømsbeskyttelse målespænding generator (F2)
Afbryder motorbeskyttelse køleventilator (F2.11)
Afbryder motorbeskyttelse ventilator motorrum væskeside (F2.12)
Afbryder motorbeskyttelse ventilator motorrum akku-side (F2.13)

Beskrivelse

29

Opvarmning og klimaanlæg på kontrolpanelet er sikret med en to-polet, omskiftelig
overstrømsbeskyttelse.
ON

OFF

Generatorens målespænding er beskyttet af en fire-polet, omskiftelig overstrømsbeskyttelse.
ON

OFF

Der er to elektrisk styrede ventilatorer i motorrummet. Kølelegemet er udstyret med en elektrisk
styret køleventilator. Før disse ventilatorer er der anbragt motorbeskyttelsesafbrydere.
ON

OFF

NOTAT Status for afbryderen til køleventilatorens motorbeskyttelse kontrolleres ikke
af controlleren. Hvis køleventilatoren er slukket ved kørende motor, er der risiko for
overophedning med motorskader som følge heraf.
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2.4.6

Hjælpestrømforsyninger
1.
2.
3.
4.

Tilslutning til indgående
strømforsyning
Tilslutning til udgående
strøm
Automatsikring
motoropvarmning (F5)
Beskyttelsesafbryder
udgående strøm (F5.7)

Tilslutningen til udgående strøm kan bruges til at tilslutte forbrugere ved hjælp af et 32 A CEE-stik.
Tilslutningen kan levere både generatorspænding og busspænding.
Tilslutningen til indgående strømforsyning bruges til akku-opladeren og motoropvarmningen.
Disse forsynes ved hjælp af et CEE-stik. Akku-opladeren forhindrer, at akku'erne aflades i længere
perioder med inaktivitet. Motorvarmeren opvarmer motorens kølevand, så aggregatet nemt kan
starte i et miljø med lav temperatur og hurtigt kan belastes.
Motorvarmeren har et forbrug på 1500 W, ca. 6,5 A. Det nødvendige tilslutningskabel leveres ikke
med som standard.

2.4.7

Hovedafbryderen kobles tre-polet eller fire-polet
ADVARSEL Ændringer i indstillingen for nullederen må kun foretages af medarbejdere fra
Bredenoord.

Aggregatet er udstyret med en anordning, så der kan vælges mellem tre-polet (3 faser) og firepolet (3 faser + nul).
Med øverste række kan nul på den fire-polede hovedafbryder overkobles. Hovedafbryderen kobler
så tre-polet.
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Hovedafbryder tre-polet

Hovedafbryder fire-polet
1.
2.
3.

Skema hovedafbryder tre-polet

2.4.8

Overkobling nulkontakt
hovedafbryder
Ingen overkobling
nulkontakt hovedafbryder
Dør

Skema hovedafbryder fire-polet

Jordsystem (TN / IT)
ADVARSEL Ændringer i jordsystemet må kun foretages af medarbejdere fra Bredenoord.

PAS PÅ Ved brug af et aggregat skal det tilstræbes at tilslutte installationen ifølge TNsystemet. For mere information om udlægning af systemer og jord, se standard NEN 1010.
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Aggregatet kan tilsluttes i overensstemmelse med TN-systemet eller IT-systemet.
TN-system

IT-system
1.
2.
3.

PE-N-forbindelse
Ingen PE-N-forbindelse
Dør

TN-system

På tegningen kan det ses, at generatorens nul og jord er forbundet til driftsjord. Hvis der ikke
findes en god jording, gøres dette ved at lave en jordstang. Placér ikke denne stang selv, idet
bestemmelse af længde og placering af en jordstang kræver forskellige målinger. Bredenoord kan
informere om, hvilke anerkendte virksomheder, der sagkyndigt kan placere en jordstang. For at
kunne tilslutte aggregatet til jord, er dette forsynet med et jordingspunkt.
IT-system

Ved aggregater, hvor jordforbindelse ikke er mulig eller er mindre ønskelig i forbindelse med
omplacering, bruges IT-systemet undertiden. I IT-systemet er generatorens nulleder ikke jordet,
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nul og beskyttelseslederen er adskilt fra hinanden i generatoren. I stedet er huset til belastningen
jordet. Derudover er der monteret en isolationsovervågning.
Det betyder, at i tilfælde af en isolationsfejl, kan der ikke dannes en løkke via generatorens
nulleder. IT-systemet er almindeligt forekommende inden for skibsfart, specifikke områder på
hospitaler og krævende applikationer inden for industrien.

2.4.9

Brændstoftilførsel

Aggregatet kan tilsluttes til en ekstern brændstoftank. Til det findes der to brændstofslanger i
aggregatet. Disse befinder sig i rummet under tilslutningspunkterne til udgående strøm. Den sorte
slange er beregnet til tilførsel af brændstof. Den blå slange er returledningen.
1.
2.

Eksterne
brændstofslanger
Brændstofventil
tilførselsvalg
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3

Sikkerhed

Aggregatet er omhyggeligt designet og sagkyndigt konstrueret til at fungere sikkert. EFerklæringen (se EF-overensstemmelseserklæring på side 86) 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 35 og Betjening på side 63 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.
• Før der kan udføres arbejder på denne maskine, skal maskinen altid sikkerhedskobles.
• Det monterede beskyttelsesudstyr må ikke fjernes.
• Dieselolie er en brandfarlig væske. Undgå ild og andre antændelseskilder, når der
arbejdes med dieselolie. Hold aggregatets påfyldningsdæksel lukket så meget som
muligt for at forhindre udslip af damp.
• Dieselolie er en giftig væske. Undgå at indånde høje koncentrationer af dieseldamp.
Bær beskyttelseshandsker, når der arbejdes med dieselolie.
• Træf (personlige) sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af arbejder eller
vedligeholdelse.
• Akku'er indeholder undertiden ætsende syre. Bær beskyttelseshandsker, når der
arbejdes med akku’er.
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PAS PÅ
• Aggregatet kan tændes fjernbetjent eller med energistyringsfunktionen og kan derfor
starte automatisk.
• Aggregatets lejer skal kontrollere, hvorvidt instruktionerne i denne vejledning rent faktisk
følges.
• I tilfælde af funktionsfejl skal der tages kontakt til Bredenoord.

NOTAT
• Højtryksrensning er ikke tilladt. Det kan føre til skade på elektronikken og andre
komponenter.
• De anvendte væsker, såsom dieselolie, smøreolie og kølevæske, er skadelige for
miljøet. Forebyg lækager. Bortskaf resterende væsker i overensstemmelse med lokale
love og regler.

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 Stik aldrig en hånd eller en finger gennem afskærmningerne.

PAS PÅ Aggregatets adgangsdøre og -luger må ikke åbnes, mens aggregatet er i drift,
med undtagelse af adgangslugen til kontrolrummet.

3.1.2

Elektriske farer
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød.
• Arbejde på den elektriske installation må kun udføres af en person, der er autoriseret
hertil.
• Alle elektriske forbindelser skal tilsluttes sagkyndigt.
• 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 kontaktskabe, og berør dem ikke.
• Arbejd altid i overensstemmelse med gældende nationale love og bestemmelser.
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• Undgå kontakt med beskadigede, elektriske dele.
• Ved kortslutning af skku'erne, løber der meget stærk strøm.

NOTAT Undgå elektriske kabler kommer i kontakt med dieselolie, smøremidler eller akkusyre.

3.1.3

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

3.1.4

Støjemissionstryk
ADVARSEL Støjemissionstrykket inde i dette aggregat er ved brug højere end 85 dB(A).
Det er derfor obligatorisk at bære høreværn, når en af adgangsdørene åbnes eller man
træder ind i aggregatet under brugen.

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).
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.

3.1.5

Vibrationer

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

3.1.6

Arbejdsomgivelser
PAS PÅ
•
•
•
•

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.

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

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.
• 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.
• Det operative personale skal være bekendt med alle situationer, således der kan
handles hurtigt og effektivt i en nødsituation.

PAS PÅ
• Uautoriserede personer må ikke betjene aggregatet. Det skal kontrolleres af brugeren/
brugerne.
• Sæt kun aggregatet i drift, når alle adgangsdøre er lukket.
• 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.
• Personalet må kun udføre arbejde det er blevet uddannet til. Det gælder
vedligeholdelsesarbejder og normal brug.
• 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.

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.
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• Bær høreværn ved et støjniveau på > 85 dB(A).
• Bær beskyttelseshandsker, når der arbejdes på aggregatet.

3.4

Standardsikkerhedsfunktioner
ADVARSEL Det monterede beskyttelsesudstyr må ikke fjernes.

Aggregatet udstyret med en række faciliteter, der muliggør en sikker betjening. Således er
aggregatet udstyret med døre, der kan låses med en nøgle. Dørenes inderside er udstyret med
en oplåsningsanordning for at forhindre indespærring. 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.

3.4.1

Nødstopsystem
NOTAT Brug kun nødstoppet i tilfælde af en nødsituation. Følg under regelmæssig drift
altid den komplette procedure for at slukke for aggregatet. Brug af nødstoppet kan føre til
skader på aggregatet.

Aggregatet er udstyret med et nødstopsystem med to nødstopknapper. Nødstopknappen er
placeret ved siden af batteriadgangsdøren på indersiden af aggregatet. Den anden knap er
placeret på kontrolpanelet, som er tilgængeligt via en udsparing i kontrolrummets adgangsluge.
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Trykkes der på nødstopknappen, standses aggregatet straks, og hovedafbryderen sættes på
stillingen FRA. Herved afbrydes den elektriske forbindelse til den tilsluttede installation eller
forbrugerne.

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.
Ophævelse af et nødstop
PAS PÅ Efter ophævelse af nødstoppet, kan aggregatet starte automatisk.

1.
2.
3.
4.

Kontrollér, at nødsituationen er afhjulpet, og at nødstoppet kan ophæves.
Drej den indtrykkede nødstopkontakt venstre om. Knappen fjedrer tilbage.
Tryk på knappen Alarmliste på controlleren. Der vises en liste over alarmmeddelelser på
displayet.
Tryk på knappen Nulstil fejl (udråbstegn med kryds) på controlleren. Alarmmeddelelsen
forsvinder fra displayet.

Når aggregetets driftsvælgerkontakt (S18) er i stilling 1 (AUTO) eller 2 (POWERMANAGEMENT),
kan aggregatet starte automatisk. Når valg af driftsfunktion er i position 3 (MANUEL), skal enheden
startes manuelt.
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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 til 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.

3.4.3

Piktogrammer på maskinen
PAS PÅ
• 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.
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Følgende instruktioner og piktogrammer er anbragt på aggregatet:
Mærkat

Placering

Beskrivelse

Inderside adgangsdør
motorvæsker.

Bemærk, læsning af vejledning
pligt.
Kort instruktion opstart af
aggregat.
Kort instruktion standsning af
aggregat.

På kontrolpanelet ved siden af
nødstopknappen.

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

På brændstofpåfyldningens
prop.

Angiver brændstoftypen.

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

Advarer mod forkert tilslutning.

Omkranser nødstopknapperne. Angiver funktionen.

På ventilatorens
afskærmningskapper.

Ventilator monteret bag
afskærmningen.

I nærheden af varme dele.

Fare ved berøring af varme
dele.

På kontrolpanelet.

Advarer om automatisk start af
aggregatet.
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Mærkat

Placering

Beskrivelse

På kølerens
påfyldningsdæksel.

Fare, kølerlegeme under tryk.

Pa afdækningskapperne.

Fare for høj spænding.

På drivremmens
afskærmningskapper.

Fare fra roterende dele.

På adgangsdørene til
vedligeholdelse af motor og
generator.

• Brændbar.
• Farlig for miljøet.

På kontrolrummets
adgangsluge.

Opfylder NEN 3140 og BGV
A3.

På adgangsdøren til
motorvæsker og på
adgangsdøren til akku'er.

Viser maksimalt støjniveau.

På adgangsdøren til
motorvæsker og på
adgangsdøren til akku'er.

Brug af høreværn pligt.
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Mærkat

3.5

Placering

Beskrivelse

På kontrolrummets
adgangsluge.

Forskrifter om sikker brug af
Bredenoords aggregater.

Sikkerhedsafkobling
ADVARSEL Før der udføres kontroller eller arbejder på aggregatet, skal aggregatet altid
være koblet sikkert af. Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk.
Der er risiko for klemning, elektrisk stød eller høreskader.

Med sikkerhedsafkoblingen deaktiveres akku'erne, og aggregatet kan ikke starte utilsigtet op.
1.

1.

Åbn adgangsdøren til motorvæsker.

2.

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

Akku-kontakt

Sikkerhed
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4

Placering

Aggregatet kan nemt placeres med en hejsekran eller en gaffeltruck.
1.
2.

3.
4.

Udblæsning køleluft
kølelegeme
Udblæsning køleluft
motorrum og
udstødningsgasser
Containerløftepunkter
Indtag køleluft og
motorindtag

ADVARSEL Brug kun godkendte containerløftemidler til at løfte aggregatet og tag i den
forbindelse hensyn til bruttovægten.
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.
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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4.1

Åbning af adgangsdøren

1.

Åbn metalafdækningen.

2.

Lås lukkeanordningen op med nøglen.

3.

Skub metalfligen med påskriften mærket "PUSH" tilbage.

4.

Træk det sorte plastgreb fremad.

5.

Åbn døren.
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5

Installation
ADVARSEL
• Før der udføres kontrroller eller arbejder på aggregetet, skal aggregatet altid være koblet
sikkert af. Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk. Der er
risiko for klemning, elektrisk stød eller høreskader.
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i hovedstrømkablerne. Der kan leveres spænding
retur fra en ekstern kilde. Fare for elektrisk stød.

PAS PÅ Kun autoriserede personer må tilslutte aggregatet elektrisk (vær opmærksom på
de lovmæssige forskrifter).

5.1

Tilslutning af hovedstrømkablerne
NOTAT Aggregatet har et felt, der roterer til højre.

Hovedstrømkablerne kan tilsluttes ved hjælp af en stikforbindelse eller en kabelskoforbindelse.
Stikforbindelse

5.1.1

Kabelskoforbindelse

Tilslutning af stikforbindelsen

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.

Nederste
trækaflastningsbeslag
Stikforbindelser

1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Fjern den sorte beskyttelseshætte fra kontakten.

3.

Sæt stikket i den tilsvarende stikkontakt og drej koblingen fast (med uret), indtil låsestiften
falder på plads i den dertil beregnede udsparing.

4.

Gentag ovenstående trin for de øvrige stik.

5.

Fastgør kablerne til det nederste trækaflastningsbeslag med passende kabelbindere.

Kabelbindere leveres ikke som standard med aggregatet.
6.

Før kablerne ud, og luk adgangslugen til kontrolrummet.
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ADVARSEL Sørg for, at kablerne ikke kommer til at sidde i klemme i lugen. Fare for
elektrisk stød ved beskadigelse af kablet.

5.1.2

Tilslutning af kabelskoforbindelsen

Hovedstrømskablerne er tilsluttet klemrækkerne til hovedstrømmen ved hjælp af kabeløjer og
kabelskoforbindelser. 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.

Dør
Tilslutningspunkter
Øverste
trækaflastningsbeslag

1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Åbn den sorte plastdør (1).

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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NOTAT Vær opmærksom på en korrekt tilslutning af kablerne.

5.

Gentag ovenstående trin for de øvrige kabler.

6.

Fastgør kablerne til trækaflastningsbeslaget ved hjælp af passende kabelbindere.

Kabelbindere leveres ikke som standard med aggregatet.
7.

Luk den sorte plastdør (1).

8.

Før kablerne ud, og luk adgangslugen til kontrolrummet.
ADVARSEL Sørg for, at kablerne ikke kommer til at sidde i klemme i lugen. Fare for
elektrisk stød ved beskadigelse af kablet.
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5.2

Tilkobling af ekstern styring

Aggregatets eksterne styreenhed kan tilsluttes ved hjælp af en 24-polet konnektor eller via en
klemrække X10 på klemmerne 11 og 14. Alle eksterne styringsmoduler fra Bredenoord er udstyret
med en 24-polet konnektor.
INFO
• Tilslutningskabel til ekstern styring leveres ikke som standard med aggregatet.
• Se Kontaktpunkter på terminal på side 83 for en oversigt over tilslutningspunkter på
klemrækken.
1.
2.

24-polet konnektor
Klemrække X10
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5.3

Flere aggregater forbindes

Flere aggregater kan køre sammen parallelt med lysnettet eller i standalone-drift.
Kommunikationen mellem de forskellige aggregater foregår via et Controller Area Network (CANbus).
1.

Tilslutning til CAN-bus

Når flere aggregater kører parallelt,forbind disse til hinanden med et CAN-buskabel. Fjern
beskyttelseshætten og tilslut kablet til en af de to tilslutninger. Den anden tilslutning kan bruges til
at tilslutte et efterfølgende aggregat.
INFO CAN-buskablet befinder sig i rummet med køling og brændstof.

5.4

Tilslutning af jordforbindelsen
FARE Manglende eller utilstrækkelig jordforbindelse kan føre til elektrisk stød.

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.
Jordkablet tilsluttes med en klemrække til fastgørelse af jord ved hjælp af en kabelskoforbindelse.
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Klemrækken til fastgørelse af jordforbindelsen befinder sig bag den sorte plastdør. Døren låses
med den medfølgende nøgle. Klemrækken til fastgørelse af jordforbindelsen er også tilgængelig
uden at den sorte plastdør skal åbnes.
1.
2.

Klemrække til fastgørelse
af jording
Nederste
trækaflastningsbeslag

1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

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

3.

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

4.

Før kablet ud, og luk adgangslugen til kontrolrummet.
ADVARSEL Sørg for, at kablet ikke kommer til at sidde i klemme i døren.

5.5

Tilslutning af brændstoftanken
ADVARSEL
• Dieselolie er en brandfarlig væske. Undgå antændelseskilder, når der arbejdes med
dieselolie. Hold aggregatets påfyldningsdæksel lukket så meget som muligt for at
forhindre udslip af damp.
• Dieselolie er et giftigt stof. Undgå at indånde høje koncentrationer af dieseldamp. Bær
beskyttelseshandsker, når der arbejdes med dieselolie.
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NOTAT
• Dieselolie er skadelig for miljøet. Forebyg lækager. Fjern spildt dieselolie med det
samme.
• Testafbryderen til drypbakke svømmer må kun betjenes af medarbejdere fra Bredenoord
. Forkert betjening kan beskadige aggregatet.
1.
2.

1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Træk brændstofslangerne ud af rummet.

3.

Fjern lukkepropperne fra slangerne.

4.

Tilslut slangerne (1) til den eksterne brændstoftank.

Eksterne
brændstofslanger
Brændstofventil
tilførselsvalg

Sort er tilførsel af brændstof. Blå er returledningen.
5.

Drej brændstofventilens tilførselsvalg (2) til stillingen "Ekstern" (opad).

6.

Før slangerne ud, og luk adgangsdøren til kontrolrummet.
NOTAT Sørg for, at slangerne ikke kommer til at sidde i klemme i døren. Herved kan
slangerne beskadiges, brændstoftilførslen blokeres og der kan opstå lækager.

NOTAT Efter afkobling fra den eksterne tank sættes lukkepropperne på slangerne. Det
forhindrer forurening og brændstofudslip.

Installation

54

5.6

Brændstofledningerne udluftes
NOTAT
• Dieselolie er skadelig for miljøet. Forebyg lækager. Fjern spildt dieselolie med det
samme.
• Testafbryderen til drypbakke svømmer må kun betjenes af medarbejdere fra Bredenoord
. Forkert betjening kan beskadige aggregatet.

Efter tilslutning af den eksterne brændstoftank skal brændstofsystemet først udluftes. Til
det er aggregatet udstyret med en manuelt betjent udluftningspumpe. Efter udluftning af
brændstofsystemet kan aggegatet startes.
NOTAT Hvis brændstofledningerne ikke er luftet helt ud, kan der komme luft ind i
motorens brændstofsystem. I dette tilfælde standser motoren, og ud over ledningerne skal
brændstofpumpen, brændstoffiltrene og indsprøjtningspumpen også udluftes. Tag i sådant
tilfælde kontakt med Bredenoord.
1.
2.
3.
4.
5.

Udluftningsnippel
tilførselsledning
Udluftningsnippel
returledning
Håndpumpe
Brændstoffilter med
vandudskiller
Udluftningsslange med
hurtigkobling
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1.

Åbn adgangsdøren til motorvæsker.

2.

Tag fat i udluftningsslangen med hurtigkoblingen. Denne hænger ved håndpumpen.

3.

Tilslut udluftningsslangen med en hurtigkobling til udluftningsniplen på tilførselsledningen (1).

4.

Hæng udluftningsslangen i en læksikker opsamlingsbeholder.

5.

Betjen håndpumpen (3) ved at trykke den ind og slippe den. Betjen pumpen lige så længe, at
der ikke kommer mere luft ud af udluftningsslangen.

6.

Fjern udluftningsslangen ved at trække i ringen på hurtigkoblingen.

7.

Tilslut udluftningsslangen med en hurtigkobling til udluftningsniplen på returledningen (2).

8.

Hæng udluftningsslangen i en læksikker opsamlingsbeholder.

9.

Betjen pumpen ved at trykke på den et par gange og slippe den. Betjen pumpen lige så
længe, at der ikke kommer mere luft ud af udluftningsslangen.

10. Fjern udluftningsslangen ved at trække i ringen på hurtigkoblingen.
11. Hæng udluftningsslangen med hurtigkoblingen tilbage på dens rette plads.
12. Luk adgangsdøren til motorvæsker.
NOTAT Bortskaf resterende dieselolie i overensstemmelse med lokale love og regler.

5.7

Motorforvarmningen tilsluttes

Aggregatet råder over en motorvarmer og en akku-oplader. Disse anordninger sikrer, at enheden
forbliver startklar, også ved lave udetemperaturer og efter en længere nedlukning. For at få
motorvarmeren og akku-opladeren til af køre, skal aggregatet tilsluttes en ekstern strømforsyning.
INFO Tilslutningskabel til motorvarme/akku-oplader leveres ikke som standard med
aggregatet.
1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Tag fat i tilslutningskablet til motorforvarmningen/akku-opladeren.

3.

Åbn stikkets afdækningsklap.

4.

Tilslut et CEE-stik til den indgående strømforsyning.

5.

Før kablet ud, og luk adgangslugen til kontrolrummet.
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ADVARSEL Sørg for, at kablerne ikke kommer til at sidde i klemme i lugen. Fare for
elektrisk stød ved beskadigelse af kablet.
6.

Sæt stikket i den anden ende af tilslutningskablet i en stikdåse.
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6

Idriftsættelse

For hver brug af aggregatet skal der laves enkelte kontroller.
ADVARSEL Før der udføres kontroller eller arbejder på aggregatet, skal aggregatet altid
være koblet sikkert af. Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk.
Der er risiko for klemning, elektrisk stød eller høreskader.

NOTAT Udfør altid disse kontroller. Det kan forårsage alvorlig skade på aggregatet, hvis
det undlades.
Kontrollér:
1.
2.
3.

Motoroliestanden.
Kølevæskeniveauet.
Brændstofniveauet.

4.
5.

Brændstofventilens stilling.
Stillingen på køleventilatorens sikkerhedsafbryder.

6.1

Pejling af olie
NOTAT 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.
1.
2.

Oliepind
Oliepåfyldningsdæksel

Oliestanden kan kontrolleres manuelt med oliepinden.
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1.

Tag oliepinden (1) ud af motorblokken.

2.

Kontrollér oliestanden på oliepinden.

• Er oliestanden mellem indikationerne Min og Max, skal der ikke gøres noget. Gå videre
med Kontrol af automatisk oliepåfyldningsinstallation på side 59.
• Hvis oliestanden er for lav, skal der fyldes olie på. Gå videre med Påfyldning af olie på side
73.
• Hvis oliestanden er for høj, skal der tappes olie af. Det må kun gøres af en autoriseret
person.
3.

6.2

Stik oliepinden tilbage i motorblokken.

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.
1.
2.
3.

Oliepåfyldningsdæksel
Måleglas
Olieventil

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

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

2.

Aflæs oliestanden på skueglasset (2), der er monteret på siden af olietanken.
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NOTAT
• En for lav oliestand kan medføre alvorlig skade på motoren. Er olietanken er tom,
kontakte straks Bredenoord og start ikke aggregatet.
• Et hurtigt fald i oliestanden i olietanken kan tyde på et højt olieforbrug. Tag så
hurtigt som muligt kontakt med Bredenoord for at forhindre skade på motoren.
3.

6.3

Kontrollér, om olieventilen (3) står åben (længderetning af rørene).

Kontrol af kølevæske

Aflæsningen af kølevæskeniveauet er placeret bag adgangsdøren til akku'erne.

Kontrollér væskeniveauet i skueglasset. Den blå linje angiver minimumniveauet. Den røde linje
angiver maksimumniveauet.
Hvis kølevæskeniveauet ligger under minimumniveauet, er der sandsynligvis en lækage i
kølekredsløbet. Afhjælp årsagen til kølevæsketabet, før der fyldes kølevæske på. Tag kontakt med
Bredenoord.
NOTAT Kølevæsken må kun efterfyldes af autoriserede personer.

6.4

Sikkerhedsafbryder, køleventilator

Kølelegemet er udstyret med en elektrisk styret køleventilator. Der er monteret en
sikkerhedsafbryder til denne ventilator.
Kontrollér, om denne kontakt står i rette stilling (ON).
NOTAT Hvis køleventilatoren er slukket ved kørende motor, er der risiko for overophedning
med motorskader som følge heraf.
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6.5

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.
Brændstoftilførsel
fra intern tank

Brændstoftilførsel
fra ekstern tank

Afhængigt af den brugte tank skal brændstofventilen sættes på den rigtige stilling.
• Håndtag nedad: brændstoftilførsel fra intern tank
• Håndtag opad: brændstoftilførsel fra intern tank.
NOTAT Under drift må brændstofventilens stilling ikke ændres.
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6.6

Kontrol af brændstofniveauet
INFO Hvis en kørende motor går i stå uden brændstof, kan det forårsage motorskade.

Undgå, at brændstoftanken køres tom. Hvis brændstoftanken kører tom, skal hele
brændstofsystemet først udluftes, efter genopfyldning af tanken.
Intern tank
Brændstofniveauet kan aflæses på aggregatets controller.
1.

Visning af
brændstofniveau

Aflæs brændstofniveauet under "Brændstofniveau". Hvis nødvendigt: fyld brændstof efter.
NOTAT Fyld i hvert tilfælde brændstof på, når der vises en alarm på displayet.
Alarmprocenten kan variere afhængigt af indstillingerne i controlleren.
Ekstern tank
Kontrollér brændstofstanden i den eksterne brændstoftank. Fyld brændstof på hvis nødvendigt.
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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 automatisk. Opstart og standsning af aggregatet
styres med den automatiske kontrol. Apparatets styring sikrer derefter
tilstrækkelig efterløbstid ved hver standsning.
Aggregatet startes og standses ved hjælp af et eksternt eller internt
styresignal. Dette signal kan for eksempel komme fra:
•
•
•
•
•

Ekstern timer
Ekstern skumringsrelæ
Ekstern nødstrømstyring
Ekstern eller intern svømmerafbryder
Intern strømstyringsfunktion

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

7.1
7.1.1

Manuel betjening
Opstart
ADVARSEL Før aggregatet startes, kontrollér, at den tilsluttede, elektriske installation ikke
er i brug andetsteds.

PAS PÅ 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 kobles til.
Den manuelle driftsvælger (MANUEL) er beregnet til at brugeren kan lave en planlagt opstart og
standsning af aggregatet.
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1.

Knap Open/Close GCB

INFO Knappens funktion er afhængig af aggregatets tilstand.
• Når hovedafbryderen (GCB) er åben, viser knappen funktionen Close GCB.
• Når hovedafbryderen (GCB) er lukket, viser knappen funktionen Close GCB.
1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Kontrollér hovedafbryderens (Q1) og underafbrydernes (Q2, Q3, Q4) stilling. Disse skal stå i
stillingen OFF.

3.

Sæt driftsvælgeren (S18) på stillingen 3 (MANUEL).
Controllerens display tændes.

4.

Tryk på knappen Start på controlleren.

Aggregatet starter op.
5.

Vent indtil symbolet generator (rundt symbol med "G") farves grønt på displayet.

6.

Tryk på den knap, der er tilknyttet Close GCB (1).
Symbolet bruger (symbol med afbildning af fabrik) farves grøn.
Hovedafbryderen (Q1) skifter automatisk til stillingen ON.

7.

Hvis strømforbrugeren er tilsluttet et sæt Powerlocks, skal den tilsvarende underafbryder (Q2,
Q3, Q4) sættes på stillingen ON.

Aggregatet er nu klar til brug.
INFO Hold adgangslugen til kontrolrummet lukket så meget som muligt.

7.1.2

Standsning
1.

Knap Open/Close GCB
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INFO Knappens funktion er afhængig af aggregatets tilstand.
• Når hovedafbryderen (GCB) er åben, viser knappen funktionen Close GCB.
• Når hovedafbryderen (GCB) er lukket, viser knappen funktionen Close GCB.
1.

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

2.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

3.

Hvis strømforbrugeren er tilsluttet et sæt Powerlocks, skal den tilsvarende underafbryder (Q2,
Q3, Q4) sættes på stillingen OFF.

4.

Tryk på den knap, der er tilknyttet Open GCB.
Symbolet bruger (symbol med afbildning af fabrik) farves grå.
Hovedafbryderen (Q1) skifter automatisk til stillingen OFF.

5.

Tryk på knappen Stop på controlleren.

For at lade bestemte dele køle ned, kører motoren videre et par minutter. Efterløbstiden vises
på displayet.
6.

Motorens efterløb kan standses ved igen at trykke på knappen Stop.
NOTAT I tilfælde af en utilstrækkelig efterløbstid er der risiko for overophedning og
motorskade.

7.

Sæt driftsvælgeren (S18) på stillingen 0 (FRA).

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

7.2
7.2.1

Automatisk betjening
Opstart
ADVARSEL Før aggregatet gøres startklart, kontrollér, at den tilsluttede, elektriske
installation ikke er i brug andetsteds.

PAS PÅ
• Aggregatet kan starte automatisk.
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• 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 kobles til.
Driftsvælgerne automatisk (AUTO) eller strømstyring (POWERMANAGEMENT) er beregnet til at
starte og stoppe aggregatet automatisk.
1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Kontrollér hovedafbryderens (Q1) og underafbrydernes (Q2, Q3, Q4) stilling. Disse skal stå i
stillingen OFF.

3.

Hvis strømforbrugeren er tilsluttet et sæt Powerlocks, skal den tilsvarende underafbryder (Q2,
Q3, Q4) sættes på stillingen ON.

4.

Sæt driftsvælgeren (S18) på stillingen 1 (AUTO) eller 2 (POWERMANAGEMENT).
Controllerens display forbliver slukket, indtil der modtages et startsignal fra en ekstern styring
(automatisk), eller indtil strømstyringsfunktionen tænder for aggregatet (strømstyring).

Aggregatet er nu klar til at blive startet og stoppet automatisk.
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7.2.2

Standsning

Udfør følgende handlinger for at stoppe aggregatet eller for at forhindre, at det starter automatisk.
1.

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

Når aggregatet tages ud af tilstanden AUTO, kan der forekomme to situationer:
• Aggregatets motor kører ikke. Der kommer ikke længere et eksternt styresignal, og
strømstyringsfunktionen har ikke startet aggregatet. Gå videre med trin 6 på side 67.
• Aggregatets motor kører. Der kommer et eksternt styresignal, energistyringsfunktionen
holder aggregatet tændt eller motoren bliver ved med at køre lidt. Gå videre med næste
trin.
2.

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

3.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

4.

Hvis strømforbrugeren er tilsluttet et sæt Powerlocks, skal den tilsvarende underafbryder (Q2,
Q3, Q4) sættes på stillingen OFF.

5.

Vent, indtil motoren er helt standset, og displayet på controlleren går ud.
NOTAT For at lade bestemte dele køle ned, kan motoren køre videre et par minutter. I
tilfælde af en utilstrækkelig efterløbstid er der risiko for overophedning og motorskade.

6.

Sæt driftsvælgeren på stillingen 0 (FRA).

Aggregatet er slukket og 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

Driftsnedlukning
ADVARSEL
• Før der udføres kontrroller eller arbejder på aggregetet, skal aggregatet altid være koblet
sikkert af. Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk. Der er
risiko for klemning, elektrisk stød eller høreskader.
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i hovedstrømkablerne. Der kan leveres spænding
retur fra en ekstern kilde. Fare for elektrisk stød.

PAS PÅ Kun autoriserede personer må tilslutte aggregatet elektrisk (vær opmærksom på
de lovmæssige forskrifter).

8.1

Afkobling af strømkablerne

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

Kabelskoforbindelse
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8.1.1

Kobl stikforbindelsen fra
1.
2.

Tilslutningspunkter
Trækaflastninger

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

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

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

3.

Tryk på stiften på stikket nedad med en Powerlock-frigørelsesnøgle, en skruetrækker eller en
anden egnet genstand, drej stikket venstre om, og træk det derefter nedad.

4.

Gentag ovenstående trin for alle stik.

5.

Placér beskyttelseshætterne over kontakterne.

6.

Luk kontrolrummets adgangsluge.
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8.1.2

Afkobling af kabelskoforbindelsen
1.
2.
3.

Tilslutningspunkter
Trækaflastninger
Dør

Nedenstående procedure beskriver, hvordan kabelskoforbindelserne skal trækkes ud.
1.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

2.

Åbn den sorte plastdør.

3.

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

4.

Afmontér kabelskoforbindelsen og tag kablet væk.

5.

Sæt bolten, møtrikken og skiverne tilbage på tilslutningsrækken.

6.

Gentag ovenstående trin for de øvrige kabler.

7.

Luk den sorte plastdør.

8.

Luk kontrolrummets adgangsluge.
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8.2

Afkobling af ekstern styring

Aggregatets eksterne styreenhed er forbundet ved hjælp af et 24-polet stik eller via en klemrække
X10 på klemmerne 11 og 14.
1.
2.

8.3

24-polet konnektor
Klemrække X10

Motorforvarmningen afkobles

Efter afslutningen af arbejdet skal motorforvarmningen frakobles fra aggregatet.
Nedenstående procedure beskriver, hvordan tilslutningen til motorforvarmningen skal afkobles.
1.

Træk stikket til tilslutningskablet til motorforvarmningen/akku-opladeren ud af stikkontakten.

2.

Åbn kontrolrummets adgangsluge.

3.

Træk stikket til tilslutningskablet ud af tilslutningen til motorforvarmningen/akku-opladeren.

4.

Fjern tilslutningskablet.

5.

Luk kontrolrummets adgangsluge.
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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.
INFO Tag i tilfælde af fejl direkte kontakt med Bredenoord.

9.1

Servicering

Servicering må kun udføres af personale fra Bredenoord Vedligeholdelsesintervallerne skal
udføres mellem 500 og 700 driftstimer eller hvert år. Aggregatets driftstimer kan aflæses på
aggregatets display.
Serviceteknikeren fra Bredenoord noterer sine arbejder på registreringsskiltet for vedligeholdelse.
Dette befinder sig i kontrolrummet på reguleringsboksen til køling og opvarmning (se
Registreringsskilt for vedligeholdelse på side 85). På dette skilt kan det ses, hvornår (timerstand
og/eller dato) den næste servicering skal udføres.
NOTAT
• Tag direkte kontakt med Bredenoord, hvis fristen for den næste servicering er nået.
• Aggregatet må ikke spules rent med en højtryksrenser.

9.2

Daglig vedligeholdelse

Den daglige vedligeholdelse er beskrevet i nedenstående tabel.
ADVARSEL
• Før der udføres kontrroller eller arbejder på aggregetet, skal aggregatet altid være koblet
sikkert af. Hvis aggregatet ikke er afkoblet sikkert, kan det starte automatisk. Der er
risiko for klemning, elektrisk stød eller høreskader.
• Kontrollér, hvorvidt der er spænding i hovedstrømkablerne. Der kan leveres spænding
retur fra en ekstern kilde. Fare for elektrisk stød.
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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.

Kontrollér kølevæskeniveauet

• Før start af aggregatet.

9.3

Påfyldning af olie
NOTAT
• 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 på side 12 for
yderligere information.
• Fjern spildt olie med der samme.

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

1.

Løsn oliepåfyldningsdækslet (2).

2.

Påfyld olie til rette niveau.

Oliepind
Oliepåfyldningsdæksel

NOTAT Brug oliepinden (1) til at kontrollere oliestanden for at undgå overfyldning af
motoren.
3.

Drej oliepåfyldningsdækslet (2) fast igen.
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9.4

Efterfyld kølevæske
ADVARSEL Fare for alvorlige forbrændinger.
• Kølesystemet står under tryk.
• Kølesystemet indeholder varm væske.
Fyld kun kølevæske på, når kølekredsløbet er afkølet tilstrækkeligt. Bær
beskyttelseshandsker, når der arbejdes med kølevæske.

NOTAT
• Afhjælp årsagen til det lave kølevæskeniveau (ofte en lækage), før der fyldes kølevæske
på.
• Kølevæsken må kun efterfyldes af autoriserede personer.
Hvis kølevæskeniveauet er for lavt, skal der fyldes på, inden generatoren startes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kølevæskebeholder
Niveauindikator til
kølevæske
Signalgiver for lavt
kølevæskeniveau
Lukkeventil påfyldningsrør
kølevæske
Påfyldningspumpe
kølevæske
Påfyldningsslange
kølevæske

1.

Placér kølevæskepåfyldningsslangen (6) i en opbevaringsbeholder med tilstrækkelig
kølevæske.

2.

Åbn kølevæskens påfyldningsventil (4).
ADVARSEL Hvis kølekredsløbet står under tryk, strømmer (varm) kølevæske tilbage
til den installerede opbevaringsbeholder.

3.

Betjen påfyldningspumpen til kølevæske (5).
Kølevæske strømmer ud af opbevaringsbeholderen til kølevæskebeholderen (1).
Niveauindikatoren for kølevæske (2) stiger.
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4.

Stop med at betjene påfyldningspumpen til kølevæske, så snart niveauindikatoren for
kølevæskeniveau er mellem de blå og røde linjer.

5.

Luk kølevæskens påfyldningsventil.

6.

Fjern påfyldningsledningen til kølevæske fra opbevaringsbeholderen.
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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.

10.1

Alarmstatus controller

Når der opstår en alarm, vises denne på listen over alarmer. Øverst på skærmen vises der en
blinkende rød prik og et udråbstegn. Der vises også et udråbstegn ved knappen "Alarmliste".

Hvis hovedskærmen vises før alarmen, skifter displayet automatisk til skærmen med alarmlisten.
Vises der en anden skærm, skal alarmlisten åbnes manuelt med "Alarmliste".

Tryk i tilfælde af alarm på knappen

for at bekræfte alle alarmer på listen. Udråbstegnet

på skærmen holder op med at blinke, og den røde prik forsvinder. Alarmen forsvinder kun fra
skærmen, når den bagvedliggende årsag er løst.
Såfremt den bagvedliggende årsag løses, før alarmen bekræftes, forbliver alarmen stående på
listen som inaktiv alarm indtil da.
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Eksempel på alarm på
displayet

Alarm

Løsning

• Konstant: bekræftet alarm.

• Eliminér alarmen eller tag
kontakt med Bredenoord.

• Konstant: bekræftet alarm.

• Eliminér alarmen eller tag
kontakt med Bredenoord.

• Blinkende: ny, aktiv alarm
(endnu ikke iagttaget).

• Tryk på knappen "AlarmList"
for at få vist alarmerne.

• Aktiv alarm (ikke bekræftet). •

Tryk på knappen

for

at bekræfte alle alarmer på
listen.
• Aktiv alarm (bekræftet).

• Løs den bagvedliggende
årsag til alarmen.

• Inaktiv alarm (ikke
bekræftet).

•

Tryk på knappen
for at fjerne alle inaktive
alarmer fra listen.

Teksten til alarmen kan indledes med en asterisk (*). Meddelelsens baggrund kan have forskellige
farver.
• En asterisk foran alarmen viser, at alarmen endnu ikke er bekræftet.
• Baggrundens farve angiver alarmens alvorlighed:
•
•
•
•

rød: høj prioritet
gul: normal prioritet
grå: lav prioritet
sort: inaktiv (bagvedliggende årsag allerede afhjulpet)
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10.2

Fejlstatus hovedafbryder

I tilfælde af en fejl i hovedafbryderen sker der følgende:
•
•
•
•

Hovedafbryderen slår i stillingen FRA.
Nulstillingsknappen klikker ud.
LED'en Ready blinker grønt.
Meddelelsesskærmen på hovedafbryderen bliver rød og viser teksten "Press OK to view
detail" (Tryk på OK for at se detaljer)
• En af status-LED'eerne for fejl lyser rødt.
• Fejlstatus videresendes til aggregatets controller. Afhængigt af fejlen vises der her også en
meddelelse.
Fejlstatus-LED'erne kan indikere følgende fejl.
Foralarm belastning (ingen nedlukning). Belastningen er mellem 90 %
og 105 % af indstillet maksimum.

Alarm belastning (ingen nedlukning). Belastningen er højere end 105 %
af indstillet maksimum.

Nedlukning efter langvarig overbelastning.

Nedlukning efter kortslutning eller kortvarig spidsoverbelastning.

Nedlukning ved:
• Tryk på nødstop
• Leveret effekt på tilslutninger til udgående strøm
Fejl under selvtest af hovedafbryder. LED'en Ready slukkes og den røde
LED ved skruenøglen lyser. Tag kontakt med Bredenoord for at løse
denne fejl.

FARE Årsagen til fejlen skal afhjælpes, før kontakten kan sættes tilbage til stillingen ON.
Fare for elektrisk stød.
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10.3

Løsning af problemer

De hyppigst forekommende problemer med disses løsninger er beskrevet i nedenstående tabel.
Hvis der er fejl, der ikke kan løses ved hjælp af denne tabel, tag da kontakt med Bredenoord.
Fejl

Årsag

Løsning

Motoren starter ikke.

• Væskens opsamlingsbakke er • Tøm drypbakken.
fuld (meddelelse "Driptray" på
styreenheden).

PAS PÅ Væsker i drypbakken kan være farlige for
sundhed og miljø. Bær altid beskyttelseshandsker, når
drypbakken tømmes. Fjern spildt væske med der samme.
Motoren starter ikke
(klikker).

• Akku-klemmerne sidder løse
eller er oxiderede.

• Akku-klemmerne sættes fast
eller renses af.

• Akku'erne er tomme.

• Akku'erne genoplades eller
udskiftes.

• Startmotor eller startrelæ
defekt.

• Reparér eller udskift
startmotor eller startrelæ.

Motoren starter godt nok, • Intet brændstof.
men slår ikke til.

Fejl ved akku-opladning.

Olietrykket for lavt.

Motortemperaturen for
høj.

• Fyld brændstof på.

• Brændstofventilen står i
forkert stilling.

• Sæt brændstofventilen i den
rigtige stilling.

• Brændstoffilter tilstoppet.

• Få brændstoffiltrene udskiftet.

• Luft i brændstofsystemet.

• Udluft brændstofsystemet.

• Kilerem knækket.

• Få kileremmen udskiftet.

• Dynamo defekt eller
kulbørsterne slidte.

• Få dynamoen eller
kulbørsterne udskiftet.

• For lidt smøreolie.

• Efterfyld smøreolie.

• Olietrykkontakten defekt.

• Få olietrykkontakten udskiftet.

• Remspænding vandpumpe
eller ventilator er ikke god.

• Kontrollér remspændingen
visuelt.

• Tilstoppet køler.

• Få køleren renset.
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Fejl

Kølevæskeniveauet for
lavt.

Motoren stopper.

Årsag

Løsning

• Tilstoppet luftfilter

• Udskift luftfilteret eller rens
luftindtagssystemet.

• Kølevæskeniveauet for lavt.

• Efterfyld kølevæske.

• Ventilatorkontakten står i
stillingen OFF (meddelelsen
"Wrn Cool Fan RPM" på
styreenheden).

• Sæt ventilatorkontakten på
stillingen ON.

• For lidt kølevæske.

• Efterfyld kølevæske.

• Niveaukontakt defekt.

• Få niveaukontakten udskiftet.

• Ikke mere brændstof.

• Fyld brændstof på.

• Brændstoffilter tilsnavset.

• Få brændstoffiltrene udskiftet.

• Luft i brændstofsystemet.

• Få ledninger, tilslutninger,
brændstofpumpe, filtre og
indsprøjtningspumpe udluftet.

• Overbelastning af motoren.

• Mindsk belastingen.

Motoren ryger for meget • Luftfilter tilstoppet eller slidt.
(sort eller mørkegrå røg).

Frekvensfejl eller forkert
frekvens på måleren.

Motor kører, men
voltmeteret angiver ikke
korrekt spænding.

Nok generatorspænding,
men ingen tilførsel af
belastning.

• Kontrollér luftfilteret og udskift
det om nødvendigt.

• Injektorerne defekte.

• Få injektorerne kontrolleret.

• Problem i brændstofsystem.

• Se punktet "Motoren stopper".

• For høj belastning.

• Mindsk belastingen.

• Automatisk afbrydelse eller
sikring defekt.

• Kontrollér de tilhørende
sikringer og automater.

• Ledningsføringen sidder løs.

• Kontrollér ledningsføringen.

• Hovedafbryderen er slukket.

• Sæt hovedafbryderen på
stillingen ON.

• Underafbryderen er slukket.

• Sæt underafbryderen på
stillingen ON.
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Fejl

Årsag

Maskinen tændt, men
• En automatsikring er stadig
displayet forbliver mørkt.
slukket eller en sikring er
defekt.

Løsning
• Kontrollér
forsyningsspændingen til
modulet ved hjælp af de
elektriske diagrammer.

• Ledningsføringen sidder løs.

• Kontrollér ledningsføringen.

• Ingen akku-spænding.

• Kontrollér akku'erne og akkukontakten.
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Bilag
INFO I bilagene er der kun medtaget information, der er vigtig for aggregatets operatør.
For anden teknisk information, tag venligst kontakt med Bredenoord.

Liste over knapper og afbrydere
Aggregatet er udstyret med følgende knapper og afbrydere.
Kode

Beskrivelse

A10

Genset-controller

A2.2

Genset-controller udvidelsesmodul

A2.3

Genset-modbus-modul

F2

Målespænding generator

F2.3

Opvarmning kontrolpanel

F2.6

Airco-kontrolpanel

F2.11

Afbryder motorbeskyttelse køleventilator

F2.12

Afbryder motorbeskyttelse udsugningsventilator motorrum væskeside

F2.13

Afbryder motorbeskyttelse udsugningsventilator motorrum akku-side

F3.1

Overstrømbeskyttelse styring

F3.5

Overstrømbeskyttelse styring generatorstrømafbryder (GCB)

F3.6

Overstrømbeskyttelse arbejdsbelysning

F3.7

Overstrømbeskyttelse akku-oplader

F3.8

Overstrømbeskyttelse akku-oplader

F3.9

Overstrømbeskyttelse klemrække X31

F4

Målespænding koblingsskinne

F5

Automatsikring motoropvarmning

F5.7

Beskyttelsesafbryder udgående strøm

Q1

Hovedafbryder

Q2

Venstre underafbryder

Q3

Midterste underafbryder

Q4

Højre underafbryder

S18

Driftsvælger

S28

Valgkontakt generator - net
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Kode

Beskrivelse

S34

Kortslutning generatorovervågning

S36

Valgkontakt 50 Hz - 60 Hz

Kontaktpunkter på terminal
Potentialefri kontakter
Klemrække
Tilslutningspunkt
Beskrivelse
X14

1

Statusmelding om position generatorstrømafbryder (GCB) NC

Funktion
COM

2
3

NC
Statusmelding om position generatorstrømafbryder (GCB) NO

COM

4
81

NO
Hoveddalarm

COM

82

NC

83

NO

84

Foralarm

COM

85

NC

86

NO

87

I drift

COM

88

NC

89

NO

90

Lås koblet til

COM

91

NC

92

NO
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Ikke-potentialefri kontakter
Klemrække
Tilslutningspunkt
Beskrivelse
X8.1

13

Frakobling af generatorstrømafbryder (GCB)

Funktion
COM

13.1
X10

9

NC
Status hovedafbryder (MCB)

COM

10
11

NO
Fjernbetjening start/stop generator

COM

14
X25

1

NO
Forsyningsspænding til programmeringstilstand controller ved slukket aggregat

2
• COM: relækontakt (almindelig)
• NC: hvilekontakt (normalt lukket)
• NO: aktiveringskontakt (normalt åben)
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Registreringsskilt for vedligeholdelse
Registreringsskiltet for vedligeholdelse befinder sig i kontrolrummet på reguleringsboksen til køling
og opvarmning. Vedligeholdelsesarbejder underskrives på denne metalplade. På denne plade
angives desuden ved hvilket timetal 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 EF-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:

1020981

Model:

500 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-ISO 20607

Maskinsikkerhed – instruktionshåndbog

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:

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Holland

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

