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VOORZICHTIG

• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de bediening moeten minimaal de
hoofdstukken over bediening en veiligheid van deze bedieningsinstructies volledig lezen
en begrijpen.

• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor montage, installatie, onderhoud en/of
reparatie moeten deze handleiding lezen en begrijpen.

• De gebruiker is verantwoordelijk voor de interpretatie en het gebruik van deze
handleiding in alle omstandigheden. Neem in geval van vragen over de juiste
interpretatie contact op met de leidinggevende of de verhuurder.

• Deze handleiding moet in de buurt van de machine bewaard worden en moet binnen
handbereik zijn voor de gebruikers.

• Voldoe te allen tijde aan de veiligheidseisen, zoals aangegeven in het hoofdstuk
Veiligheid.

• De correcte bediening en veiligheid van het systeem kunnen alleen gegarandeerd
worden indien het aanbevolen onderhoud op tijd en juist wordt uitgevoerd.

LET OP

• Alle belangrijke onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen aan de machine en
eventuele opmerkingen moeten bijgehouden worden in een logboek. Dit is van
toepassing voor personen die bevoegd zijn om deze uit te voeren.

• Wijzigingen aan de installatie/machine zijn niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

• Neem contact op met de fabrikant voor speciale onderhoudswerkzaamheden die niet
opgenomen zijn in deze handleiding.

OPMERKING  Illustraties in deze handleiding kunnen op details afwijken van uw machine.

Copyright © Bredenoord B.V. 2020.

Deze bedieningshandleiding is door Bredenoord goedgekeurd (originele handleiding).

Bredenoord B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en/of reserveonderdelen te wijzigen.

De inhoud van deze gebruikershandleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Voor informatie over instelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze gebruikershandleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te

nemen met de technische dienst van uw fabrikant.

Bredenoord B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of problemen die voortkomen uit het gebruik van reserveonderdelen die niet zijn

geleverd door Bredenoord

Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Bredenoord B.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in

deze handleiding en/of voor de gevolgen van een foutieve interpretatie van de instructies.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

worden gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Bredenoord Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema’s.



Voorwoord

Dit is de gebruikershandleiding van het 500 kVA Bredenoord aggregaat. Deze handleiding is
bedoeld voor iedereen die het aggregaat bedient en het eerstelijnsonderhoud uitvoert.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de situatie in de praktijk.

Wij adviseren u deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door te lezen en de procedures en
instructies strikt op te volgen. Zo zorgt u ervoor dat u het beste uit het aggregaat haalt en dat
mogelijke ongelukken en ernstig letsel worden voorkomen.

Documentatieset

De volgende documenten zijn beschikbaar en kunnen op aanvraag door Bredenoord B.V. aan u
geleverd worden:

• Elektrische schema’s

• Overzicht slijtonderdelen

• Instructieboekje motor

• Instructieboekje generator

Bewaren van de handleiding

Bewaar deze handleiding in de nabijheid van het aggregaat en zorg ervoor dat alle bedieners deze
handleiding, wanneer nodig, kunnen raadplegen.

De handleiding is ook digitaal beschikbaar en kan gedownload worden via de QR-code op de
sticker in het besturingscompartiment.

Beperkingen van deze handleiding

De Nederlandse versie van de handleiding is de originele versie. Deze versie is gecontroleerd
door Bredenoord. Alle versies van de handleiding in andere talen, zijn vertalingen van de originele
Nederlandse handleiding.

Dit document bevat nuttige en belangrijke informatie voor het juist installeren en bedienen van het
aggregaat. Verder bevat dit document instructies om eventueel letsel te voorkomen dat tijdens
het bedienen van het aggregaat kan ontstaan. Wij hebben alle mogelijke stappen ondernomen
om dit document zo correct en compleet als mogelijk te maken. Mocht u fouten of onjuistheden
constateren in deze handleiding, maak deze dan zo snel mogelijk kenbaar aan Bredenoord. Dit
stelt ons in staat om onze documentatie te verbeteren.

Versiegeschiedenis

Gedurende de levensduur van de machine kunnen innovaties en verbeteringen leiden tot de wens
om wijzigingen aan te brengen in dit document. Het is aan Bredenoord om te bepalen of dit leidt tot
een nieuwe revisie.

In de onderstaande tabel zijn de versienummers, data en veranderingen van dit document
weergegeven.



Versie Datum Wijzigingen

1.0 Maart 2020 Eerste versie

Contactgegevens

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319

7325 WT Apeldoorn

00800-55008800

info@bredenoord.com

https://www.bredenoord.com

Aansprakelijkheid

Lees vóór het bedienen van het aggregaat de bedieningsinstructie goed door.

Bredenoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door:

• het niet naleven van de instructies zoals beschreven in deze bedieningsinstructie.

• aanpassingen of reparaties aan het aggregaat zonder dat deze vooraf schriftelijk goedgekeurd
zijn door Bredenoord.

• gebruik van het aggregaat anders dan omschreven in de bedieningsinstructie.

• toepassing van niet-standaard reserveonderdelen en accessoires.



Waarschuwingen gebruikt in deze handleiding

Voor alle handelingen waarbij de veiligheid van de gebruiker en/of technicus in het geding is en
waarbij voorzichtigheid geboden is, worden de volgende symbolen gebruikt:

GEVAAR

Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructie niet wordt
nageleefd, zal leiden tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood en mogelijk (ernstige)
schade zal aanrichten aan het aggregaat.

WAARSCHUWING

Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructie niet wordt
nageleefd, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood en mogelijk (ernstige)
schade kan aanrichten aan het aggregaat.

VOORZICHTIG

Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructie niet wordt
nageleefd, kan leiden tot licht of gemiddeld lichamelijk letsel en mogelijk schade kan
aanrichten aan het aggregaat.

LET OP

Geeft belangrijke achtergrondinformatie voor het voorkomen van (ernstige) schade aan het
aggregaat.

OPMERKING

Geeft extra uitleg of informatie die behulpzaam is bij het uitvoeren van een taak.



Afkortingen en termen
De volgende afkortingen en termen worden gebruikt in deze handleiding:

AC Wisselspanning

Aggregaat Bredenoord 500 kVA container aggregaat

CAN-bus Communicatie systeem tussen componenten. (Controller Area Network)

Controller Centrale besturingsunit van de aggregaat.

dB(A) Gewogen eenheid van geluidsterkte

DC Gelijkspanning

Draaiveld Ronddraaiend magnetisch veld

Eerstelijnsonderhoud De werkzaamheden die de gebruiker zelfstandig uitvoert om het
aggregaat goed te laten functioneren.

GCB Generator hoofdschakelaar (Generator Circuit Breaker)

kVA kilovoltampère

LWA Geluidsvermogensniveau (in dB(A))

MCB Net hoofdschakelaar (Mains Circuit Breaker)

Slijtonderdelen Onderdelen die door gebruik aan slijtage onderhevig zijn, zoals de v-
snaar en dynamo.

Voet of ft Eenheid van lengte (304,8 mm)
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1    Het Bredenoord 500 kVA containeraggregaat

Het Bredenoord 500 kVA aggregaat bestaat uit een dieselmotor die een generator aandrijft. Het
aggregaat is voorzien van een interne dieseltank en is daardoor in staat om een bepaalde tijd
autonoom te functioneren. Daarnaast is het mogelijk om het aggregaat aan te sluiten op een
externe brandstoftank. Indien gewenst kan het aggregaat uitgebreid worden met diverse opties.

1.1    Beoogd gebruik

Het Bredenoord 500 kVA aggregaat is een door een dieselmotor aangedreven generator bedoeld
voor het opwekken van elektrische energie.

De stroomverbruiker kan door middel van Powerlock-connectoren eenvoudig gekoppeld worden
met het aggregaat, maar aansluiten via conventionele kabeloog-boutverbindingen is ook mogelijk.

Het aggregaat is voorzien van diverse beveiligingen met automatische signalering en een
uitschakelfunctie.

Alle Bredenoord-componenten voor de externe besturing kunnen eenvoudig aangesloten
worden door middel van een 24-polige connector. Voor de aansluiting van andere externe
besturingsinstrumenten zijn klemmenstroken voorzien.
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Meerdere aggregaten kunnen via een CAN-bus verbinding met elkaar gekoppeld worden ten
behoeve van loadsharing.

Het aggregaat is uitsluitend bedoeld om te gebruiken als stroomvoorziening. Alle andere
gebruiksdoelen worden door de fabrikant beschouwd als oneigenlijk gebruik en zijn daarom
verboden.

Het aggregaat heeft verse lucht nodig en stoot hete uitlaatgassen uit en mag uitsluitend
buitenshuis gebruikt worden.

1.2    Wijzigingen

Het is zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord B.V. niet toegestaan om wijzigingen aan te
brengen aan het aggregaat.

WAARSCHUWING  Wijzigingen aan het aggregaat kunnen leiden tot ernstige
verwondingen en kunnen schade veroorzaken aan het aggregaat, de aangesloten
installatie en het milieu.
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1.3    Technische gegevens

Omschrijving Waarde

Aggregaat nummer Zie het BR-nummer op het typeplaatje

Brandstof Dieselolie, tijdens wintergebruik winterdieselolie

Smeermiddelen Goede kwaliteit merkolie voor zware
dieselmotoren. Zie motorhandboek voor
specificaties. Bij aflevering voorzien van Shell
Rimula R6 LM 10W-40.

Afmetingen L×B×H 6058×2438×2588 mm

Gewicht netto/bruto 11320/13380 kg

Geluidsvermogensniveau (LWA) 91 dB(A)

Omgevingstemperatuur < 25 ˚C

Merk motor Scania

Type motor DC16 071A

Serienummer Zie typeplaatje op de motor

Merk generator Leroy Somer

Type generator LSA 47.2M8

Serienummer Zie typeplaatje op de generator

Aansluitspanning / -frequentie 231/400 V / 50 Hz
254/440 V / 60 Hz

Vermogen 500 kVA

Netto vermogen 400 kW

Max. stap last 50 %

Accu 2× 12 V 95 Ah

Tank inhoud 2440 liter

Verbruik bij 75% belasting 109.5 liter/h

Filters voorfilter brandstof 1518512

Filters voor brandstof 2021049

Filters voor smeerolie 2057893

Filters voor lucht 1931042

Riemen ventilator n.v.t.

Riemen dynamo 2157027

Riemen waterpomp gecombineerd
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1.4    Typeplaatje en specificatiesticker

Typeplaatje

Het typeplaatje is bevestigd op de toegangsdeur motorvloeistoffen. Het typeplaatje bevat de
volgende informatie:

1. Contactgegevens

2. Type

3. Nummer

4. Gewicht

5. Bouwjaar

Specificatiesticker

De specificatiesticker bevindt zich in het besturingscompartiment, naast de schakelaar F4. Deze
sticker bevat de volgende informatie:

1. Serienummer

2. Brutogewicht (inclusief
brandstof)

3. Omgevingstemperatuur

4. Prestatieklasse

5. Nominale frequentie,
spanning en stroom

6. Tankinhoud plus
meetgegevens

7. Hoogte boven zeeniveau

8. Nominaal vermogen

9. Bouwjaar

10. Norm
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2    Beschrijving

2.1    Hoofdonderdelen buitenzijde

De behuizing van het aggregaat bestaat uit een 20 voet container. De behuizing beschermt de
mechanische en elektrische onderdelen tegen weersinvloeden, vuil en beschadiging. Daarnaast
zorgt de behuizing voor de geluidsisolatie en draagt deze bij aan de veiligheid van de bediener.
De behuizing heeft een aantal deuren die de bediener toegang geven tot de belangrijkste
bedieningselementen.

OPMERKING  De toegangsdeuren voor het onderhoud van de motor, generator en koeling
zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Bredenoord.

1. Toegangsdeuren
onderhoud motor en
generator (alleen voor
medewerkers Bredenoord)

2. Toegangsdeur
motorvloeistoffen

3. Toegangsluik
besturingscompartiment

4. Doorvoer stroomkabels en
brandstofslangen

5. Toegangsdeur koelpakket
motorkoeling
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1. Uitblaas koellucht
koelpakket

2. Uitblaas koellucht
motorruimte en
uitlaatgassen

3. Toegangsdeur accu en
koelvloeistof

4. Inlaat koellucht en
motorinlaat

5. Toegangsdeuren
onderhoud koeling
(alleen voor medewerkers
Bredenoord)

2.2    Hoofdonderdelen motor- en generatorcompartiment

WAARSCHUWING

• Bij het betreden van het aggregaat bestaat het gevaar voor contact met hete delen.
Deze delen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Draag beschermende
handschoenen bij werkzaamheden aan het aggregaat.

• Bij het betreden van het aggregaat bestaat het gevaar voor contact met draaiende
delen. Betreed het aggregaat uitsluitend bij stilstaande motor.

• De geluidsemissiedruk binnen in dit aggregaat is bij gebruik hoger dan 85 dB(A). Het is
daarom verplicht om gehoorbescherming te dragen wanneer u tijdens het gebruik een
van de toegangsdeuren opent of het aggregaat betreedt.
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2.2.1    Toegangsdeur ruimte motorvloeistoffen

Vloeistofzijde motor en generator

1. Motorblok

2. Generator

3. Oliereservoir automatische
oliebijvulinrichting

4. Kraan automatische
oliebijvulinrichting

5. Olieaftappomp

6. Accuschakelaar

7. Testhendel vlotter lekbak

8. Driewegkraan
automatische
oliebijvulinrichting

9. Besturing automatische
oliebijvulinrichting

10. Vulopening motorolie

11. Pijlstok motorolie

12. Ontluchtingssysteem
brandstofleidingen

13. Lekbak

LET OP  De olieaftappomp, de testschakelaar lekbakvlotter en de driewegkraan
automatische oliebijvulinrichting mogen alleen door medewerkers van Bredenoord worden
bediend. Onjuiste bediening kan het aggregaat beschadigen.
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Ventilatie motorruimte

OPMERKING  In onderstaande afbeelding is de toegangsdeur onderhoud motor en
generator weggelaten om onderdelen beter zichtbaar te maken. Deze deur mag echter
alleen door personeel van Bredenoord worden geopend.

1. Motorruimte ventilator

2. Werkschakelaar
motorruimte ventilator

3. Werkverlichting

Verlichting motorruimte

1. Tijdschakelaar
werkverlichting
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2.2.2    Toegangsdeur ruimte accu en koelvloeistof

Accuzijde motor en generator

1. Generator

2. Luchtfilterbehuizing

3. Accu's

4. Motorblok

Koelvloeistof

1. Reservoir koelvloeistof

2. Niveauaanduiding
koelvloeistof

3. Signaalgever laag
koelvloeistofniveau

4. Afsluitkraan vulleiding
koelvloeistof

5. Vulpomp koelvloeistof

6. Vulslang koelvloeistof
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Ventilatie motorruimte

OPMERKING  In onderstaande afbeelding is de toegangsdeur onderhoud motor en
generator weggelaten om onderdelen beter zichtbaar te maken. Deze deur mag echter
alleen door personeel van Bredenoord worden geopend.

1. Motorruimte ventilator

2. Werkschakelaar
motorruimte ventilator

3. Werkverlichting

Verlichting en noodstop

1. Tijdschakelaar
werkverlichting

2. Noodstop
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2.3    Hoofdonderdelen compartiment koeling en brandstof

WAARSCHUWING

• In het compartiment koeling en brandstof bestaat het gevaar voor contact met draaiende
delen. Steek geen objecten of lichaamsdelen door het ventilatorrooster.

• De geluidsemissiedruk binnen in dit aggregaat is bij gebruik hoger dan 85 dB(A). Het is
daarom verplicht om gehoorbescherming te dragen wanneer u tijdens het gebruik een
van de toegangsdeuren opent of het aggregaat betreedt.

De volgende hoofdonderdelen bevinden zicht in het koeling en brandstof compartiment:

Motorkoeling

1. Koelpakket

2. Koelventilator
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Brandstof

1. Vulopening brandstof

2. Aansluiting
grenswaardegever
tankwagen

3. Testschakelaar lekbak
vlotter

WAARSCHUWING

• Dieselolie is een brandbare vloeistof. Vermijd ontstekingsbronnen tijdens het werken
met dieselolie. Houd de vuldop van het aggregaat zoveel mogelijk gesloten om het
vrijkomen van damp te voorkomen.

• Dieselolie is een giftige stof. Voorkom inademing van hoge concentraties dieseldamp.
Draag beschermende handschoenen tijdens het werken met dieselolie.

LET OP

• Dieselolie is schadelijk voor het milieu. Voorkom lekkages. Verwijder gemorste
dieselolie direct.

• De testschakelaar lekbak vlotter mag alleen door medewerkers van Bredenoord worden
bediend. Onjuiste bediening kan het aggregaat beschadigen.
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Verlichting

1. Tijdschakelaar
werkverlichting

2. Werkverlichting

3. Communicatiekabel
voor het koppelen van
meerdere aggregaten.

2.4    Hoofdonderdelen bediening

het toegangsluik besturingscompartiment geeft toegang tot het hoofdstroompaneel (1 t/m 4, 6, 7 en
9), de externe brandstofslangen, het bedieningspaneel en de regelkast koeling en verwarming.

1. Onderverdelingsschakelaars
Powerlocks (Q2, Q3, Q4)

2. Overstroombeveiliging
meetspanning koppelrail
(F4)

3. Overstroombeveiliging
temperatuursbeheersing
en generator
meetspanning (F2, F2.3,
F2.6, F2.11, F2.12, F2.13)

4. Hoofdschakelaar (Q1)

5. Bedieningspaneel

6. Hulpvoedingen

7. Instellen aardingsstelsel
(TN / IT) en instelling
hoofdschakelaar (drie- /
vierpolig)

8. Externe brandstof slangen
en brandstofkraan

9. Aansluitpunten uitgaande
stroom
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2.4.1    Hoofdschakelaar

De hoofdschakelaar (Q1) schakelt zowel de drie sets van Powerlocks als de aangesloten
verbruikers op de kabeloog-boutverbinding.

OPMERKING  De hoofdschakelaar wordt elektrisch geopend en gesloten door de
controller. De hoofdschakelaar wordt tijdens regulier gebruik van de generator niet
handmatig bediend.

1. Herstelknop

2. Status-leds algemeen

3. Meldingsscherm

4. Status-leds fouten

5. Knop hoofdschakelaar
openen

6. Knop hoofdschakelaar
sluiten

7. Hefboom spanning
inschakelveer

8. Indicator spanning
inschakelveer

9. Indicator positie
hoofdschakelaar

Status van de hoofdschakelaar

UIT, inschakelveer
ontspannen

UIT, inschakelveer
gespannen,

schakelaar niet gereed

UIT, inschakelveer
gespannen,

schakelaar gereed

UIT, veer ontspannen: De opgewekte spanning wordt niet doorgegeven aan de verbruikers. De
inschakelveer is ontspannen.

UIT, veer gespannen, schakelaar niet gereed: De opgewekte spanning wordt niet doorgegeven
aan de verbruikers. De inschakelveer is gespannen, maar de hoofdschakelaar is niet gereed voor
inschakeling vanwege een foutstatus of vergrendeling.

UIT, inschakelveer gespannen, schakelaar gereed: De opgewekte spanning wordt niet
doorgegeven aan de verbruikers. De inschakelveer is gespannen en de hoofdschakelaar is gereed
voor inschakeling.
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AAN, inschakelveer
ontspannen

AAN, inschakelveer
gespannen,

AAN, inschakelveer ontspannen: De opgewekte spanning wordt doorgegeven aan de
verbruikers. De inschakelveer is ontspannen.

AAN, inschakelveer gespannen: De opgewekte spanning wordt doorgegeven aan de
verbruikers. De inschakelveer is gespannen, maar de hoofdschakelaar is niet gereed voor
inschakeling omdat deze reeds ingeschakeld is.

2.4.2    Onderverdelingsschakelaars

Vanwege het grote te leveren vermogen heeft het aggregaat drie sets Powerlocks naast elkaar.
De linker onderverdelingsschakelaar schakelt de linker set Powerlocks, de middelste schakelaar
schakelt de middelste set Powerlocks en de rechter onderverdelingsschakelaar schakelt de rechter
set Powerlocks.

1. Linker
onderverdelingsschakelaar
(Q2)

2. Middelste
onderverdelingsschakelaar
(Q3)

3. Rechter
onderverdelingsschakelaar
(Q4)
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De onderverdelingsschakelaars hebben drie standen.

OFF ON TRIP

UIT (OFF): De opgewekte spanning wordt niet doorgegeven aan de verbruikers die zijn
aangesloten op de Powerlocks.

AAN (ON): De opgewekte spanning wordt doorgegeven aan de verbruikers die zijn aangesloten
op de Powerlocks.

TRIP: De opgewekte spanning wordt niet doorgegeven aan de verbruikers die zijn aangesloten op
de Powerlocks. De onderverdelingsschakelaar staat in de TRIP-stand na overbelasting (>320 A).

De TRIP-stand kan worden opgeheven door de schakelaar eerst in de OFF-stand te zetten en
daarna in de ON-stand.

GEVAAR

• De oorzaak van de storing dient altijd te worden verholpen, voordat de schakelaar weer
in de ON-stand gezet mag worden. Gevaar voor elektrocutie.

• Met de onderverdelingsschakelaars wordt niet de kabeloog-boutverbinding
uitgeschakeld. Bij werkzaamheden aan de kabeloog-boutverbinding moet de
hoofdschakelaar in de stand UIT gezet worden. Gevaar voor elektrocutie.

2.4.3    Aansluitpunten uitgaande stroom

Verbruikers kunnen worden aangesloten door middel van Powerlock connectors of door middel
van kabeloog-boutverbindingen.

De Powerlockaansluitingen zijn verdeeld in 3 groepen. Ieder groep is voorzien van een eigen
onderverdelingsschakelaar. Per groep kan maximaal 320 A worden afgenomen.

Verbruikers kunnen met een kabeloog-boutverbinding ook worden aangesloten op de koperen
aansluitstrippen. Hier kan het gehele vermogen van de machine in één keer worden afgenomen
(maximaal 720 A).
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2.4.4    Bedieningspaneel

De volgende bedieningscompomenten zijn aanwezig op het bedieningspaneel:

1. Aansluiting externe
besturing

2. Controller

3. Meters frequentie en
spanning

4. Bedrijfskeuzeschakelaar
(S18)

5. Koeling en verwarming
besturingspaneel

6. Noodstop

7. Verlichting
besturingscompartiment

8. Aansluitingen CAN-bus

De knop verlichting besturingscompartiment schakelt een ledstrip boven het bedieningspaneel en
een ledstrip boven het hoofdstroompaneel.

De twee aansluitingen CAN-bus voorzien in het onderling koppelen van generatoren.

Alle externe besturingsmodules van Bredenoord zijn voorzien van een 24-polige connector voor de
externe besturing van het aggregaat.

2.4.4.1    Meldingen op het display

Op het display van de controller van het aggregaat kunnen onder andere de volgende waardes
worden afgelezen:

• Urenstand

• Generatorfrequentie

• Generatorspanning

• Oliedruk motor

• Temperatuur koelvloeistof motor

• Toerental motor

• Status hoofdschakelaar

• Opgewekt vermogen

• Spanning van de startaccu's

• Spanning per fase

• Stroomsterkte per fase

• Belasting
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• Vermogen per fase

• Brandstofniveau

De waardes worden weergegeven op verschillende pagina's. De pagina's kunnen geselecteerd
worden door gebruik te maken van de pijl omhoog en pijl omlaag toetsen naast het scherm.

2.4.4.2    Bedrijfskeuzeschakelaar

Het aggregaat is voorzien van een bedrijfskeuzeschakelaar (S18) met vier standen.

0 1 2 3

(UIT) (AUTO) (POWERMANAGEMENT) (HAND)

0 (UIT): Het aggregaat staat uit.

1 (AUTO): Het aggregaat kan extern aangestuurd worden. Met de externe sturing wordt het
starten en stoppen van het aggregaat geregeld.

2 (POWERMANAGEMENT): Het aggregaat wordt aangestuurd door de energiebeheerfunctie.
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3 (HAND): Het aggregaat kan door de gebruiker gepland gestart en gestopt worden.

VOORZICHTIG  In de standen 1 (AUTO) en 2 (POWERMANAGEMENT) kan het
aggregaat onverwacht starten. Betreed het aggregaat niet wanneer de schakelaar in een
van deze standen staat.

Energiebeheer (Powermanagement)

De energiebeheerfunctie kan gebruikt worden wanneer meerdere aggregaten parallel aan het
stroomnet of in eilandbedrijf draaien. De energiebeheerfunctie bepaalt welke aggregaten gestart
of gestopt moeten worden. Deze beslissing is gebaseerd op de belastingevaluatie. Energiebeheer
zorgt voor voldoende beschikbaar draaivermogen en voorkomt overproductie.

OPMERKING  Voordat de energiebeheerfunctie gebruikt kan worden, moet deze ingesteld
worden op de specifieke bedrijfssituatie. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar alleen in de stand
2 (POWERMANAGEMENT) nadat deze functionaliteit is ingeregeld door personeel van
Bredenoord.

2.4.4.3    Binnenzijde

Aan de binnenzijde van de bedieningskast bevinden zich de volgende schakelaars.

1. Overbrugging
generatorbewaking (S34)

2. Keuzeschakelaar 50 Hz -
60 Hz (S36)

3. Keuzeschakelaar
generator - net (S28)

LET OP  Deze schakelaars mogen alleen door personeel van Bredenoord worden bediend.
Risico voor schade aan de generator en de aangesloten afnemers.
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2.4.5    Overstroombeveiliging temperatuursbeheersing en generator
meetspanning

1. Overstroombeveiliging verwarming bedieningspaneel (F2.3)

2. Overstroombeveiliging airco bedieningspaneel (F2.6)

3. Overstroombeveiliging meetspanning generator (F2)

4. Schakelaar motorbeveiliging koelventilator (F2.11)

5. Schakelaar motorbeveiliging ventilator motorruimte vloeistofzijde (F2.12)

6. Schakelaar motorbeveiliging ventilator motorruimte accuzijde (F2.13)

De verwarming en airco van het bedieningspaneel zijn beveiligd met een tweepolige schakelbare
overstroombeveiliging.

ON OFF

De meetspanning van de generator zijn beveiligd met een vierpolige schakelbare
overstroombeveiliging.

ON OFF
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In de motorruimte zijn twee elektrisch gestuurde ventilatoren aanwezig. Het koelpakket
is uitgerust met een elektrisch gestuurde koelventilator. Voor deze ventilatoren zijn
motorbeveiligingsschakelaars aangebracht.

ON OFF

LET OP  De status van de schakelaar motorbeveiliging koelventilator wordt niet
gecontroleerd door de controller. Indien de koelventilator uitstaat bij een draaiende motor,
is er kans op oververhitting met motorschade als gevolg.

2.4.6    Hulpvoedingen

1. Aansluiting
binnenkomende voeding

2. Aansluiting uitgaande
stroom

3. Installatieautomaat
motorverwarming (F5)

4. Beveiligingsschakelaar
uitgaande stroom (F5.7)

De aansluiting uitgaande stroom kan worden gebruikt om verbruikers aan te sluiten middels een
32 A CEE-stekker. De aansluiting kan zowel generatorspanning als busspanning leveren.

De aansluiting binnenkomende voeding wordt gebruikt ten behoeve van de acculader en de
motorverwarming. Deze wordt gevoed middels een CEE-contrastekker. De acculader voorkomt
dat de accu's leeg raken gedurende langere periodes van inactiviteit. De motorverwarming
verwarmt het koelwater van de motor zodat het aggregaat in een omgeving met lage temperaturen
gemakkelijk start en snel belast kan worden.

De motorverwarming heeft een verbruik van 1500 W, ca. 6,5 A. De benodigde aansluitkabel wordt
niet standaard bijgeleverd.
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2.4.7    Hoofdschakelaar driepolig of vierpolig schakelen

WAARSCHUWING  Wijzigingen aan de instelling van de nulgeleider mogen alleen worden
uitgevoerd door medewerkers van Bredenoord.

Het aggregaat is uitgerust met een voorziening om een keuze te maken tussen driepolig (3 fasen)
en vierpolig (3 fasen + nul) schakelen.

Met de bovenste strip kan de nul van de vierpolige hoofdschakelaar overbrugd worden. De
hoofdschakelaar schakelt dan driepolig.

Hoofdschakelaar driepolig Hoofdschakelaar vierpolig

1. Overbrugging nulcontact
hoofdschakelaar

2. Geen overbrugging
nulcontact
hoofdschakelaar

3. Deur

Schema hoofdschakelaar driepolig Schema hoofdschakelaar vierpolig
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2.4.8    Aardingsstelsel (TN / IT)

WAARSCHUWING  Wijzigingen aan het aardingsschema mogen alleen worden uitgevoerd
door medewerkers van Bredenoord.

VOORZICHTIG  Bij het gebruik van een aggregaat moet men ernaar streven de installatie
aan te sluiten volgens het TN-stelsel. Raadpleeg voor meer informatie over het onderwerp
stelsels en aarding de norm NEN 1010.

Het aggregaat kan worden aangesloten volgens het TN-stelsel of het IT-stelsel.

TN-stelsel IT-stelsel

1. Verbinding PE-N

2. Geen verbinding PE-N

3. Deur

TN-stelsel

In de tekening is te zien dat de nul en aarde van de generator verbonden zijn met de bedrijfsaarde.
Wanneer geen goede aarding aanwezig is, wordt dit gedaan door een aardpen te slaan. Plaats
deze pen niet zelf, het bepalen van de lengte en positie van een aardpen vereist diverse metingen.
Bredenoord kan u vertellen welke erkende bedrijven de aardpen deskundig kunnen plaatsen. Om
het aggregaat aan te sluiten op de aarding is deze voorzien van een aardpunt.
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IT-stelsel

Bij aggregaten waarbij aarding niet mogelijk is, of minder gewenst is in verband met verplaatsing
wordt soms het IT stelsel toegepast. In het IT-stelsel is de nulleider van de generator niet geaard,
de nul en de beschermingsleiding zijn in de generator van elkaar gescheiden. In plaats daarvan is
de behuizing van de belasting geaard. Bovendien is een isolatiebewakingstoestel gemonteerd.

Hierdoor kan er bij een isolatiefout geen lus gevormd worden via de nulleider van de generator.
Het IT-stelsel komt veelal voor in de scheepvaart, specifieke zones in ziekenhuizen, en
veeleisende toepassingen in de industrie.

2.4.9    Brandstoftoevoer

Het aggregaat kan worden aangesloten op een externe brandstoftank. Daarvoor zijn twee
brandstofslangen aanwezig in het aggregaat. Deze bevinden zich in de ruimte onder de
aansluitpunten uitgaande stroom. De zwarte slang is voor de aanvoer van brandstof. De blauwe
slang is de retourleiding.

1. Externe brandstofslangen

2. Brandstofkraan
aanvoerkeuze
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3    Veiligheid

Het aggregaat is zorgvuldig ontworpen en vakkundig gebouwd om er veilig mee te werken. De EG-
verklaring (zie EG-verklaring van overeenstemming op pagina 85) bevestigt dat. Er zijn echter
altijd nog gevaren en veiligheidsrisico’s die niet kunnen worden uitgesloten. De gebruiksfuncties
van de machine en de bediening door de gebruiker brengen deze gevaren en risico’s met zich
mee. Dit hoofdstuk gaat over veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen, hoe u daarop
wordt geattendeerd en waaraan de gebruiker moet voldoen. Het is heel erg belangrijk dat u de
veiligheidsinstructies en -voorschriften goed kent en ze onder alle omstandigheden in acht neemt!

WAARSCHUWING  Het niet opvolgen of negeren van de veiligheidsinstructies kan leiden
tot ernstig letsel.

3.1    Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de bediening van het aggregaat, moeten
minimaal de hoofdstukken Veiligheid op pagina 34 en Bediening op pagina 62
volledig lezen en begrijpen.

• Gebruik het aggregaat niet als de concentratie is verslapt door bijvoorbeeld
vermoeidheid of alcoholgebruik.

• Verzeker uzelf er door middel van interne procedures en toezicht van dat alle
stroomvoorzieningen afgesloten zijn.

• Het aggregaat mag niet gebruikt worden tijdens reiniging, inspectie, reparatie en
onderhoud en moet van de elektrische voeding losgekoppeld worden met behulp van de
hoofdschakelaar.

• Voordat er werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden aan deze machine, moet de
machine altijd veiliggeschakeld worden.

• De aanwezige beveiligingen mogen niet verwijderd worden.

• Dieselolie is een brandbare vloeistof. Vermijd vuur en andere ontstekingsbronnen
tijdens het werken met dieselolie. Houd de vuldop van het aggregaat zoveel mogelijk
gesloten om het vrijkomen van damp te voorkomen.

• Dieselolie is een giftige vloeistof. Voorkom inademing van hoge concentraties
dieseldamp. Draag beschermende handschoenen tijdens het werken met dieselolie.

• Tref (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden of
onderhoud.

• Accu's bevatten soms bijtend zuur. Draag beschermende handschoenen bij het werken
met de accu's.
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VOORZICHTIG

• Het aggregaat kan op afstand of op basis van de energiebeheerfunctie ingeschakeld
worden en kan dus automatisch starten.

• De huurder van het aggregaat moet controleren of de instructies in deze handleiding
ook daadwerkelijk worden opgevolgd.

• Neem in geval van storingen contact op met Bredenoord.

LET OP

• Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade veroorzaken aan de elektronica en
andere onderdelen.

• De gebruikte vloeistoffen, zoals dieselolie, smeerolie en koelvloeistof, zijn schadelijk
voor het milieu. Voorkom lekkages. Voer overtollige vloeistoffen af conform lokale wet-
en regelgeving.

3.1.1    Mechanische gevaren

Het aggregaat bevat diverse bewegende delen. Deze delen zijn afgeschermd door deuren of een
extra behuizing. Toch blijft het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om in aanraking te komen met
draaiende delen.

WAARSCHUWING  Steek nooit een hand of een vinger door de beschermingen.

VOORZICHTIG  De toegangsdeuren en -luiken van het aggregaat mogen niet
geopend worden als het aggregaat in werking is, met uitzondering van het toegangsluik
besturingscompartiment.

3.1.2    Elektrische gevaren

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrocutie.

• Werk aan de elektrische installatie mag uitsluitend uitgevoerd worden door een daartoe
bevoegd persoon.

• Alle elektrische verbindingen moeten vakkundig worden aangesloten.

• Ga er altijd vanuit dat het aggregaat onder spanning staat, totdat u zelf de spanning
hebt uitgeschakeld.

• Na het uitschakelen van de spanning bestaat het gevaar van spanning in het aggregaat
door teruglevering vanuit een andere stroombron. Controleer daarom altijd of de
installatie totaal spanningsloos is.

• Connectoren mogen alleen worden losgenomen als het elektrische circuit stroomloos is.

• Pas op voor spanningvoerende delen in de schakelkasten en raak deze niet aan.
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• Werk altijd volgens de geldende nationale wetten en voorschriften.

• Vermijd het contact met beschadigde elektrische onderdelen.

• Bij kortsluiting van de accu's lopen er zeer hoge stromen.

LET OP  Voorkom contact van dieselolie, smeermiddelen of accuzuur met elektrische
kabels.

3.1.3    Hete oppervlakken

WAARSCHUWING  Sommige delen van het aggregaat, zoals de turbo of de uitlaat,
kunnen hoge temperaturen bereiken. Aanraking kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Draag altijd beschermende handschoenen als u werk verricht aan het aggregaat.

3.1.4    Geluidsemissiedruk

WAARSCHUWING  De geluidsemissiedruk binnen in dit aggregaat is bij gebruik hoger dan
85 dB(A). Het is daarom verplicht om gehoorbescherming te dragen wanneer u tijdens het
gebruik een van de toegangsdeuren opent of het aggregaat betreedt.

Het is aan te bevelen om tijdens het gebruik van een machine gehoorbescherming te
dragen als de geluidsemissiedruk het niveau van 70 dB(A) overschrijdt. Het is verplicht om
gehoorbescherming te dragen als de geluidsemissiedruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.

Het geluidsvermogen niveau wordt gemeten op de werkplek onder normale werkomstandigheden
en in overeenstemming met de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG. De meting is gedaan op
een afstand van 1 meter van de machine en op een hoogte van 1,60 meter boven de werkvloer.
De waarde van de gemeten geluidsemissiedruk is afhankelijk van diverse parameters.

3.1.5    Trillingen

Tijdens normaal gebruik voldoet dit aggregaat aan de anti-trillingseisen zoals voorgeschreven in
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG.

3.1.6    Werkomgeving

VOORZICHTIG

• Voorkom dat onbevoegde personen toegang krijgen tot het aggregaat.

• Houd de oppervlakken van het aggregaat schoon.

• Verwijder gemorste dieselolie of smeermiddelen in, op of naast het aggregaat
onmiddellijk.

• Zorg ervoor dat er na werkzaamheden geen gereedschap of andere zaken achterblijven
in het aggregaat.
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3.1.7    Onderhoud

VOORZICHTIG  Het niet tijdig laten uitvoeren van reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden kan persoonlijk letsel of schade aan het aggregaat
veroorzaken.

LET OP

• Stel reparatie- en onderhoudswerkzaamheden niet uit.

• Laat versleten onderdelen direct vervangen door Bredenoord.

• Gebruik bij reparatie of vervanging alleen reserveonderdelen die aangegeven staan in
de specificaties van Bredenoord.

3.2    Waarschuwingen tijdens gebruik

WAARSCHUWING

• Controleer, voordat het aggregaat in gebruik genomen wordt, of er geen
werkzaamheden worden uitgevoerd aan het aggregaat en of het aggregaat klaar is voor
gebruik.

• Start het aggregaat alleen wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen.

• Stel het aggregaat alleen in werking als de noodstop zichtbaar en bereikbaar is.

• Stel het aggregaat niet in werking in de buurt van brandbare gassen.

• Het bedienend personeel moet bekend zijn met alle situaties, zodat in geval van nood
snel en effectief actie ondernomen kan worden.

VOORZICHTIG

• Onbevoegde personen mogen het aggregaat niet bedienen. Dit dient door de
gebruiker(s) gecontroleerd te worden.

• Stel het aggregaat alleen in werking wanneer alle toegangsdeuren gesloten zijn.

• Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant als er zich wijzigingen voordoen, zoals
slecht functionerende delen, ongebruikelijke trillingen of ongebruikelijk geluid.

• Alleen personen die hiervoor geautoriseerd zijn, mogen werkzaamheden uitvoeren met
of aan het aggregaat.

• Personeel mag uitsluitend werk uitvoeren waarvoor het is opgeleid. Dit geldt voor
onderhoudswerkzaamheden en normaal gebruik.

• Indien een bedienend medewerker fouten of risico’s opmerkt of het niet eens is met
veiligheidsmaatregelen, moet hij dit melden aan zijn leidinggevende. Zijn leidinggevende
kan, zo nodig, contact opnemen met Bredenoord.

• Iedereen dient de veiligheidsvoorschriften op te volgen, anders kan men een gevaar
vormen voor zichzelf en voor anderen. Volg de werkinstructies altijd strikt op.
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3.3    Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet overeenstemmen met de lokale wet- en
regelgeving.

WAARSCHUWING

• Draag passende valbescherming bij het werken op het aggregaat.

• Draag gehoorbescherming bij een geluidsniveau > 85 dB(A).

• Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan het aggregaat.

3.4    Standaard veiligheidsvoorzieningen

WAARSCHUWING  De aanwezige beveiligingen mogen niet verwijderd worden.

Het aggregaat is voorzien van een aantal faciliteiten die een veilige bediening mogelijk maken.
Zo is het aggregaat voorzien van deuren die afgesloten kunnen worden met een sleutel. De
binnenzijde van de deuren zijn voorzien van ontgrendeling om insluiting te voorkomen. Alle
draaiende delen in het aggregaat zijn voorzien van extra bescherming. Aan de binnen- en
buitenzijde zijn diverse pictogrammen aangebracht die de bediener attenderen op de restrisico's.
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3.4.1    Noodstopsysteem

LET OP  Gebruik de noodstop alleen in geval van nood. Volg tijdens regulier bedrijf altijd
de volledige procedure om het aggregaat uit te schakelen. Het gebruik van de noodstop
kan leiden tot schade aan het aggregaat.

Het aggregaat is voorzien van een noodstopsysteem met twee noodstopknoppen. Aan de
binnenzijde van het aggregaat bevindt de noodstopknop zich naast de toegangsdeur accu's. De
tweede knop is geplaatst op het bedieningspaneel, deze is bereikbaar via een uitsparing in het
toegangsluik besturingscompartiment.

Als de noodstopknop ingedrukt wordt, dan wordt het aggregaat direct stopgezet en wordt
de hoofdschakelaar in de stand UIT gezet. Hierdoor wordt de elektrische verbinding met de
aangesloten installatie of verbruikers onderbroken.

WAARSCHUWING  De noodstopknop wordt tijdens het transport afgedekt met een
metalen plaat. Na het plaatsen dient de metalen plaat direct opzij geschoven te worden,
zodat de noodstop vrij is om te bedienen.

Opheffen van een noodstop

VOORZICHTIG  Na het opheffen van de noodstop kan het aggregaat automatisch starten.

1. Controleer dat de noodsituatie verholpen is en dat de noodstop opgeheven mag worden.

2. Draai de ingedrukte noodstopschakelaar linksom. De knop veert terug.

3. Druk op de knop Alarmlist van de controller. Een lijst met alarmmeldingen verschijnt in het
display.

4. Druk op de knop Reset fout (uitroepteken met kruis) van de controller. De alarmmelding
verdwijnt uit het display.

Wanneer de bedrijfskeuzeschakelaar (S18) van het aggregaat in de stand 1 (AUTO) of
2 (POWERMANAGEMENT) staat, kan het aggregaat automatisch starten. Wanneer de
bedrijfskeuzeschakelaar in de stand 3 (HAND) staat, moet het aggregaat handmatig worden
gestart.
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3.4.2    Accuschakelaar

Het aggregaat is voorzien van een accuschakelaar. Met deze schakelaar kunnen de accu's buiten
werking worden gesteld en kan het aggregaat niet onbedoeld in werking treden.

De accuschakelaar bevindt zich achter de toegangsdeur motorvloeistoffen.

1. Accuschakelaar

De accuschakelaar heeft twee standen:

UIT (verticaal) AAN (horizontaal)

UIT: De accu's zijn buiten werking.

AAN: De accu's zijn in werking.

3.4.3    Pictogrammen op de machine

VOORZICHTIG

• Bekijk alle instructies en gevarensymbolen op de machine.

• Zorg ervoor dat alle veiligheidsinstructies op de machine schoon en leesbaar blijven.

• Houd de pictogrammen schoon en goed leesbaar. Vervang beschadigde pictogrammen
direct of meld dit aan Bredenoord.
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De volgende instructies en pictogrammen zijn aangebracht op het aggregaat:

Label Locatie Beschrijving

Binnenzijde toegangsdeur
motorvloeistoffen.

Let op, lezen handleiding
verplicht.
Verkorte instructie starten
aggregaat.
Verkorte instructie stoppen
aggregaat.

Op het bedieningspaneel naast
de noodstopknop.

Let op gevaar bij uitvoering van
werkzaamheden.
Lees vooraf de handleiding.

Op de dop van de
brandstofvulopening.

Geeft de brandstofsoort aan.

Op en achter de zwarte deur
die toegang geeft tot de
hoofdstroombevestigingsstrippen.

Waarschuwt voor verkeerd
aansluiten.

Rondom de noodstopknoppen. Geeft de functie aan.

Op de afschermkappen van de
ventilatoren.

Ventilator aanwezig achter de
afscherming.

In de buurt van hete delen. Gevaar voor aanraken hete
delen.

Op het bedieningspaneel. Waarschuwt voor automatische
start van het aggregaat.
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Label Locatie Beschrijving

Bij de vuldop van de radiator. Gevaar houder onder druk.

Op afdekkappen. Gevaar voor hoge spanning.

Op de afschermkappen van de
aandrijfriem.

Gevaar voor draaiende delen.

Op de toegangsdeuren
onderhoud motor en generator.

• Brandbaar.

• Gevaarlijk voor het milieu.

Op het toegangsluik
besturingscompartiment.

Voldoet aan NEN 3140 en BGV
A3.

Op de toegangsdeur
motorvloeistoffen en op de
toegangsdeur accu's.

Weergave maximale
geluidsvermogen.

Op de toegangsdeur
motorvloeistoffen en op de
toegangsdeur accu's.

Gebruik gehoorbescherming
verplicht.
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Label Locatie Beschrijving

Op het toegangsluik
besturingscompartiment.

Voorschriften van veilig gebruik
van Bredenoord-aggregaten.

3.5    Veiligschakelen

WAARSCHUWING  Voordat er controles of werkzaamheden aan het aggregaat uitgevoerd
mogen worden, moet het aggregaat altijd veiliggeschakeld worden. Als het aggregaat niet
veiliggeschakeld is, kan het automatisch starten. Hierbij bestaat gevaar voor beknelling,
elektrocutie of gehoorschade.

Door het veiligschakelen worden de accu's buiten werking gesteld en kan het aggregaat niet
onbedoeld in werking treden.

1. Accuschakelaar

1. Open de toegangsdeur motorvloeistoffen.

2. Draai de accuschakelaar linksom: UIT (stand verticaal).
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4    Plaatsen

Het aggregaat kan eenvoudig geplaatst worden met een hijskraan of een vorkheftruck.

1. Uitblaas koellucht
koelpakket

2. Uitblaas koellucht
motorruimte en
uitlaatgassen

3. Containerhijspunten

4. Inlaat koellucht en
motorinlaat

WAARSCHUWING  Gebruik alleen goedgekeurde containerhijsmiddelen voor het hijsen
van het aggregaat en houd hierbij rekening met het bruto gewicht.

Plaats het aggregaat op een vlakke, stevige ondergrond en houd daarbij rekening met het
brutogewicht van het aggregaat (inclusief de brandstof).

Plaats het aggregaat zo dat de deuren rondom helemaal geopend kunnen worden. Deze ruimte
is nodig zodat het aggregaat voldoende koeling heeft en de servicemonteur werkzaamheden kan
uitvoeren.

Plaats het aggregaat niet onder obstakels, zoals een overkapping of boomtakken. De
uitlaatgassen worden aan de bovenzijde van het aggregaat uitgestoten en kunnen erg heet zijn.

WAARSCHUWING  De noodstopknop wordt tijdens het transport afgedekt met een
metalen plaat. Na het plaatsen dient de metalen plaat direct opzij geschoven te worden,
zodat de noodstop vrij is om te bedienen.
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4.1    Toegangsdeur openen

1. Open het metalen klepje.

2. Ontgrendel de sluiting met de sleutel.

3. Duw de metalen lip met het opschrift "PUSH" naar achteren.

4. Trek de zwarte kunststof handel naar voren.

5. Open de deur.
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5    Installeren

WAARSCHUWING

• Voordat er controles of werkzaamheden aan het aggregaat uitgevoerd mogen worden,
moet het aggregaat altijd veiliggeschakeld worden. Als het aggregaat niet veilig
geschakeld is, kan het automatisch starten. Hierbij bestaat gevaar voor beknelling,
elektrocutie of gehoorschade.

• Controleer of er spanning op de hoofdstroomkabels staat. Er kan spanning retour
geleverd worden vanuit een externe bron. Gevaar voor elektrocutie.

VOORZICHTIG  Alleen bevoegde personen mogen het aggregaat elektrisch aansluiten (let
op de wettelijke voorschriften).

5.1    Hoofdstroomkabels aansluiten

LET OP  Het aggregaat heeft een rechts draaiveld.

De hoofdstroomkabels kunnen worden aangesloten door middel van een stekkerverbinding of een
kabeloog-boutverbinding.

Stekkerverbinding Kabeloog-boutverbinding

5.1.1    Stekkerverbinding aansluiten

De stekkers (Powerlocks) zijn voorzien zijn van een codering. De codering en de vorm van
de stekkers komen overeen met de bijbehorende aansluitpunten in het aggregaat. Verkeerd
aansluiten is daardoor onmogelijk.
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1. Onderste
trekontlastingsbeugels

2. Stekkerverbindingen

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Verwijder de zwarte beschermdop van het contact.

3. Stop de stekker in het bijbehorende contact en draai de koppeling vast (rechtsom) totdat het
blokkeringspinnetje in de daarvoor bestemde uitsparing valt.

4. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige stekkers.

5. Fixeer de kabels met passende trekbanden aan de onderste trekontlastingsbeugel.

Trekbanden worden niet standaard meegeleverd bij het aggregaat.

6. Geleid de kabels naar buiten en sluit het toegangsluik besturingscompartiment.
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WAARSCHUWING  Zorg ervoor dat de kabels nergens knel komen te zitten tussen
het luik. Gevaar voor elektrocutie door beschadiging van de kabel.

5.1.2    Kabeloog-boutverbinding aansluiten

De hoofdstroomkabels worden door middel van kabelogen met een kabeloog-boutverbinding op
de hoofdstroombevestigingsstrippen aangesloten. De strippen bevinden zich achter de zwarte
kunststof deur. De deur is afgesloten met de bijgeleverde sleutel.

De juiste aansluitwijze staat per fase, door middel van coderingen, op de
hoofdstroombevestigingsstrippen aangegeven.

1. Deur

2. Aansluitpunten

3. Bovenste
trekontlastingsbeugel

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Open de zwarte kunststof deur (1).

3. Verwijder de bout, de moer en de twee ringen uit de hoofdstroombevestigingsstrip.

4. Monteer het kabeloog van de kabel door middel van de bout, de moer en de twee ringen op
de hoofdstroombevestigingsstrip.
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LET OP  Let op het juist aansluiten van de kabels.

5. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige kabels.

6. Fixeer de kabels door middel van passende trekbanden aan de trekontlastingsbeugel.

Trekbanden worden niet standaard meegeleverd bij het aggregaat.

7. Sluit de zwarte kunststof deur (1).

8. Geleid de kabels naar buiten en sluit het toegangsluik besturingscompartiment.

WAARSCHUWING  Zorg ervoor dat de kabels nergens knel komen te zitten tussen
het luik. Gevaar voor elektrocutie door beschadiging van de kabel.
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5.2    Externe besturing aansluiten

De externe besturing van het aggregaat kan aangesloten worden door middel van een 24-
polige connector of via een klemmenstrook X10 op de klemmen 11 en 14. Alle externe
besturingsmodules van Bredenoord zijn voorzien van een 24-polige connector.

OPMERKING

• Een kabel voor externe besturing is niet standaard meegeleverd met het aggregaat.

• Zie Contactpunten aansluitstrip op pagina 82 voor een overzicht van de
aansluitpunten op de klemmenstrook.

1. 24-polige connector

2. Klemmenstrook X10
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5.3    Meerdere aggregaten verbinden

Meerdere aggregaten kunnen samen parallel aan het stroomnet of in eilandbedrijf draaien. De
communicatie tussen de verschillende aggregaten verloopt via een Controller Area Network (CAN-
bus).

1. Aansluiting CAN-bus

Wanneer meerdere aggregaten parallel draaien, verbind deze dan aan elkaar met een CAN-bus
kabel. Verwijder de beschermdop en verbind de kabel met een van beide aansluitingen. De andere
aansluiting kan worden gebruikt om een volgende aggregaat te koppelen.

OPMERKING  De CAN-bus kabel bevindt zich in het compartiment koeling en brandstof.

5.4    Aarding aansluiten

GEVAAR  Ontbrekende of ondeugdelijke aarding kan leiden tot elektrocutie.

De metalen delen van het aggregaat die blootgesteld zijn aan contact met personen, kunnen, als
gevolg van een gebrekkige isolatie of andere ongevallen, spanning bevatten. Om de bescherming
van personen en de aangesloten afnemers te garanderen, moet het aggregaat worden voorzien
van een deugdelijke aarding.

Het aggregaat is uitgerust met een aardingsbevestigingsstrip. De gebruiker moet het aggregaat
aansluiten op een aardingssysteem van een bestaande installatie of geschikte aardpen. Voor het
aansluiten moet een geïsoleerde geleider van koper met een minimale doorsnede van 16 mm² of
een blanke geleider van koper met een minimale doorsnede van 25 mm² worden gebruikt.

De aardkabel wordt aangesloten op de aardingsbevestigingsstrip door middel van kabeloog-
boutverbinding.
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De aardingsbevestigingsstrip bevindt zich achter de zwarte kunststof deur. De deur is afgesloten
met de bijgeleverde sleutel. De aardbevestigingsstrip is ook bereikbaar zonder de zwarte kunststof
deur te hoeven openen.

1. Aardbevestigingsstrip

2. Onderste
trekontlastingsbeugel

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Monteer het kabeloog van de kabel door middel van de schroef op het aansluitpunt (1) op de
aardingsbevestigingsstrip.

3. Fixeer de kabel door middel van een passende trekband aan de onderste
trekontlastingsbeugel (2).

OPMERKING  Trekbanden worden niet standaard meegeleverd bij het aggregaat.

4. Geleid de kabel naar buiten en sluit het toegangsluik besturingscompartiment.

WAARSCHUWING  Zorg ervoor dat de kabel nergens knel komt te zitten tussen de
deur.

5.5    Brandstoftank aansluiten

WAARSCHUWING

• Dieselolie is een brandbare vloeistof. Vermijd ontstekingsbronnen tijdens het werken
met dieselolie. Houd de vuldop van het aggregaat zoveel mogelijk gesloten om het
vrijkomen van damp te voorkomen.

• Dieselolie is een giftige stof. Voorkom inademing van hoge concentraties dieseldamp.
Draag beschermende handschoenen tijdens het werken met dieselolie.
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LET OP

• Dieselolie is schadelijk voor het milieu. Voorkom lekkages. Verwijder gemorste
dieselolie direct.

• De testschakelaar lekbak vlotter mag alleen door medewerkers van Bredenoord worden
bediend. Onjuiste bediening kan het aggregaat beschadigen.

1. Externe brandstofslangen

2. Brandstofkraan
aanvoerkeuze

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Haal de brandstofslangen uit het compartiment.

3. Verwijder de afsluitdoppen van de slangen.

4. Sluit de slangen (1) aan op de externe brandstoftank.

Zwart is de aanvoer van brandstof. Blauw is de retourleiding.

5. Draai de brandstofkraan aanvoerkeuze (2) naar de stand "Extern" (omhoog).

6. Geleid de slangen naar buiten en sluit het toegangsluik besturingscompartiment.

LET OP  Zorg ervoor dat de slangen nergens knel komen te zitten tussen het luik.
Hierdoor kunnen de slangen beschadigen, kan de brandstoftoevoer geblokkeerd
raken en kunnen lekkages ontstaan.

LET OP  Monteer na het afkoppelen van de externe tank de afsluitdoppen op de slangen.
Dit voorkomt vervuiling en lekkage van brandstof.
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5.6    Brandstofleidingen ontluchten

LET OP

• Dieselolie is schadelijk voor het milieu. Voorkom lekkages. Verwijder gemorste
dieselolie direct.

• De testschakelaar lekbak vlotter mag alleen door medewerkers van Bredenoord worden
bediend. Onjuiste bediening kan het aggregaat beschadigen.

Na het aansluiten van de externe brandstoftank moet het brandstofsysteem eerst worden ontlucht.
Hiervoor is het aggregaat voorzien van een handbediende ontluchtingspomp. Na ontluchting van
het brandstofsysteem kan het aggregaat worden gestart.

LET OP  Wanneer de brandstofleidingen niet volledig worden ontlucht, kan er lucht in
het brandstofsysteem van de motor terecht komen. In dit geval stopt de motor en moeten
naast de leidingen, ook de brandstofpomp, de brandstoffilters en de injectiepomp worden
ontlucht. Neem in voorkomend geval contact op met Bredenoord.

1. Ontluchtingsnippel
aanvoerleiding

2. Ontluchtingsnippel
retourleiding

3. Handpomp

4. Brandstoffilter met
waterafscheider

5. Ontluchtingsslang met
snelkoppeling
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1. Open de toegangsdeur motorvloeistoffen.

2. Pak de ontluchtingsslang met snelkoppeling. Deze hangt bij de handpomp.

3. Sluit de ontluchtingsslang met snelkoppeling aan op ontluchtingsnippel aanvoerleiding (1).

4. Hang de ontluchtingsslang in een lekdichte opvangbak.

5. Bedien de handpomp (3) door deze in te drukken en los te laten. Bedien de pomp net zo lang
tot er geen lucht meer uit de ontluchtingsslang komt.

6. Verwijder de ontluchtingsslang door aan ring van de snelkoppeling te trekken.

7. Sluit de ontluchtingsslang met snelkoppeling aan op ontluchtingsnippel retourleiding (2).

8. Hang de ontluchtingsslang in een lekdichte opvangbak.

9. Bedien de pomp door deze enkele keren in te drukken en los te laten. Bedien de pomp net zo
lang tot er geen lucht meer uit de ontluchtingsslang komt.

10. Verwijder de ontluchtingsslang door aan ring van de snelkoppeling te trekken.

11. Hang de ontluchtingsslang met snelkoppeling terug op de juiste plaats.

12. Sluit de toegangsdeur motorvloeistoffen.

LET OP  Voer de overtollige dieselolie af conform lokale wet- en regelgeving.

5.7    Motorverwarming aansluiten

Het aggregaat beschikt over een motorverwarming en een acculader. Deze voorzieningen
zorgen ervoor dat het aggregaat ook bij lage buitentemperaturen en na langere uitschakeling
startklaar blijft. Om de motorverwarming en acculader te laten werken, moet het aggregaat worden
aangesloten op een externe energievoorziening.

OPMERKING  Een aansluitkabel motorverwarming/acculader is niet standaard
meegeleverd met het aggregaat.

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Pak de aansluitkabel motorverwarming/acculader.

3. Open het afdekklepje van de stekker.

4. Sluit een CEE-stekker aan op de aansluiting binnenkomende voeding.
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5. Geleid de kabel naar buiten en sluit het toegangsluik besturingscompartiment.

WAARSCHUWING  Zorg ervoor dat de kabels nergens knel komen te zitten tussen
het luik. Gevaar voor elektrocutie door beschadiging van de kabel.

6. Steek de stekker aan het andere eind van de aansluitkabel in een contactdoos.
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6    In bedrijf stellen

Voor ieder gebruik van het aggregaat dienen er enkele controles plaats te vinden.

WAARSCHUWING  Voordat er controles of werkzaamheden aan het aggregaat uitgevoerd
mogen worden, moet het aggregaat altijd veiliggeschakeld worden. Als het aggregaat niet
veiliggeschakeld is, kan het automatisch starten. Hierbij bestaat gevaar voor beknelling,
elektrocutie of gehoorschade.

LET OP  Voer deze controles altijd uit. Het nalaten ervan kan ernstige schade aan het
aggregaat veroorzaken.

Controleer:

1. Het peil van de motorolie.

2. Het niveau van de koelvloeistof.

3. Het brandstofniveau.

4. De stand van de brandstofkraan.

5. De stand van de beveiligingsschakelaar van de koelventilator.

6.1    Olie peilen

LET OP  Een te laag of te hoog oliepeil kan ernstige schade veroorzaken aan de motor.
Peil daarom regelmatig het niveau van de olie.

Om schade aan de motor te voorkomen, moet het niveau van de motorolie iedere dag worden
gecontroleerd.

1. Peilstok

2. Olievuldop
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Het oliepeil kan met de peilstok handmatig worden gecontroleerd.

1. Neem de peilstok (1) uit het motorblok.

2. Controleer het niveau van de olie op de peilstok.

• Is het oliepeil tussen de aanduidingen Min en Max, dan hoeft u niets te doen. Ga verder
met Automatische oliebijvulinstallatie controleren op pagina 58.

• Is het oliepeil te laag, dan moet er olie worden bijgevuld. Ga verder met Olie bijvullen op
pagina 72.

• Is het oliepeil te hoog, dan moet olie worden afgetapt. Dit mag alleen gedaan worden door
een bevoegd persoon.

3. Steek de peilstok terug in het motorblok.

6.2    Automatische oliebijvulinstallatie controleren

Tijdens lange draaitijden van het aggregaat kan het voorkomen dat het oliepeil in de motor te
laag dreigt te worden. Om onherstelbare schade aan de motor te voorkomen, is het aggregaat
uitgerust met een automatische oliebijvulinstallatie. Deze installatie brengt het oliepeil in de motor
automatisch op de juiste stand.

1. Olievuldop

2. Peilglas

3. Oliekraan

Controleer, voordat het aggregaat wordt gestart en elke 24 draaiuren, de volgende zaken:

1. Controleer of de olievuldop (1) op de oliebijvultank vastgedraaid zit.

2. Lees het oliepeil af op het peilglas (2) dat aan de zijkant van de oliebijvultank zit gemonteerd.
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LET OP

• Een te laag oliepeil kan ernstige schade aan de motor veroorzaken. Is de olietank
leeg, neem dan onmiddellijk contact op met Bredenoord en start het aggregaat niet.

• Een snelle daling van het oliepeil in de oliebijvultank kan duiden op een hoog
olieverbruik. Neem zo snel mogelijk contact op met Bredenoord om schade aan de
motor te voorkomen.

3. Controleer of de oliekraan (3) open (lengterichting van de leidingen) staat.

6.3    Koelvloeistof controleren

De aflezing van koelvloeistofniveau bevindt zich achter de toegangsdeur accu's.

Controleer het vloeistofniveau in het kijkglas. De blauwe lijn geeft het minimumniveau aan. De rode
lijn geeft het maximumniveau aan.

Als het koelvloeistofniveau zich onder het minimumniveau bevindt, is er waarschijnlijk een lekkage
in het koelcircuit. Verhelp de oorzaak van het vloeistofverlies alvorens de koelvloeistof bij te vullen.
Neem hiervoor contact op met Bredenoord.

LET OP  De koelvloeistof mag alleen bijgevuld worden door daarvoor bevoegde personen.

6.4    Beveiligingsschakelaar koelventilator

Het koelpakket is uitgerust met een elektrisch gestuurde koelventilator. Voor deze ventilator is een
beveiligingsschakelaar aangebracht.

Controleer of deze schakelaar in de juiste stand (ON) staat.

LET OP  Indien de koelventilator uitstaat bij een draaiende motor, is er kans op
oververhitting met motorschade als gevolg.
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6.5    Stand brandstofkraan controleren

In het aggregaat is een brandstofkraan aanwezig. Met deze kraan kan een keuze gemaakt worden
of de brandstoftoevoer uit de interne brandstoftank of uit een optionele externe brandstoftank komt.

Brandstofaanvoer
uit de interne tank

Brandstofaanvoer
uit een externe tank

Afhankelijk van de gebruikte tank, moet de brandstofkraan in de juiste stand worden gezet.

• Hendel omlaag: brandstofaanvoer uit de interne tank

• Hendel omhoog: brandstofaanvoer uit de interne tank.

LET OP  Tijdens bedrijf mag de stand van de brandstofkraan niet gewijzigd worden.
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6.6    Brandstofniveau controleren

OPMERKING  Als een draaiende motor zonder brandstof komt te staan, kan dit
motorschade tot gevolg hebben.

Voorkom dat de brandstoftank leeg wordt gedraaid. Bij een leeg gedraaide brandstoftank moet na
het bijvullen van de tank eerst het gehele brandstofsysteem ontlucht worden.

Interne tank

Op de controller van het aggregaat is het brandstofniveau af te lezen.

1. Aanduiding
brandstofniveau

Lees het brandstofniveau "Fuel level" af. Indien nodig: vul de brandstof bij.

LET OP  Vul brandstof in ieder geval bij als er op het display een alarm verschijnt. Het
alarmpercentage kan variëren, afhankelijk van de instellingen in de controller.

Externe tank

Controleer het brandstofpeil in de externe brandstoftank. Vul indien nodig brandstof bij.
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7    Bediening

Als alle noodzakelijke controles zijn uitgevoerd en in orde zijn, mag het aggregaat worden bediend.

Het aggregaat moet gestart worden, voordat het spanning kan opwekken en stroom kan leveren
aan verbruikers.

Het starten en stoppen kan handmatig of automatisch.

Handmatig: Het aggregaat wordt door de gebruiker gepland gestart en gestopt.

Automatisch: Het aggregaat kan automatisch aangestuurd worden. Met de
automatische sturing wordt het starten en stoppen van het aggregaat
geregeld. De besturing van het aggregaat zorgt dan zelf voor voldoende
nadraaitijd bij elke stop.

Het aggregaat wordt gestart en gestopt door middel van een extern of
intern stuursignaal. Dit signaal kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld een:

• Externe tijdklok

• Externe schemerschakelaar

• Externe noodstroombesturing

• Externe of interne vlotterschakelaar

• Interne energiebeheerfunctie

Daarnaast moet de hoofdschakelaar bediend worden om de spanning te kunnen leveren aan de
verbruikers.

7.1    Handmatige bediening

7.1.1    Starten

WAARSCHUWING  Controleer, voordat het aggregaat gestart wordt, of er niet elders
gewerkt wordt aan de aangesloten elektrische installatie.

VOORZICHTIG  Indien het aggregaat onbeheerd in bedrijf is, moeten alle deuren worden
afgesloten. Gebruik hiervoor de bijgeleverde sleutel.

OPMERKING

• De accuschakelaar moet AAN staan (horizontaal).

• Bij het inschakelen van de accuschakelaar kan de werkverlichting in de behuizing van
het aggregaat inschakelen.

De bedrijfskeuze handmatig (HAND) is bedoeld om het aggregaat door de gebruiker gepland te
starten en te stoppen.
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1. Knop Open/Close GCB

OPMERKING  De functie van de knop is afhankelijk van de toestand van het aggregaat.

• Wanneer de hoofdschakelaar (GCB) geopend is, zal de knop de functie Close GCB
tonen.

• Wanneer de hoofdschakelaar (GCB) gesloten is, zal de knop de functie Open GCB
tonen.

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Controleer de stand van de hoofdschakelaar (Q1) en de onderverdelingsschakelaars (Q2, Q3,
Q4). Deze moeten in de stand OFF staan.

3. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (S18) in stand 3 (HAND).
Het display van de controller gaat aan.

4. Druk op de knop Start op de controller.

Het aggregaat start op.

5. Wacht tot het symbool generator (ronde symbool met "G") op de display groen kleurt.

6. Druk op de knop die hoort bij Close GCB (1).

Het symbool gebruiker (symbool met afbeelding van fabriek) kleurt groen.
De hoofdschakelaar (Q1) gaat automatisch naar de stand ON.

7. Indien de stroomverbruiker is aangesloten op een set Powerlocks, zet dan de
corresponderende onderverdelingsschakelaar (Q2, Q3, Q4) in de stand ON.

Het aggregaat is nu gereed voor gebruik.

OPMERKING  Houd het toegangsluik besturingscompartiment zo veel mogelijk gesloten.
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7.1.2    Stoppen

1. Knop Open/Close GCB

OPMERKING  De functie van de knop is afhankelijk van de toestand van het aggregaat.

• Wanneer de hoofdschakelaar (GCB) geopend is, zal de knop de functie Close GCB
tonen.

• Wanneer de hoofdschakelaar (GCB) gesloten is, zal de knop de functie Open GCB
tonen.

1. Schakel alle stroomverbruikers uit.

LET OP  Het stoppen in belaste toestand kan schade veroorzaken aan het aggregaat.

2. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

3. Indien de stroomverbruiker is aangesloten op een set Powerlocks, zet dan de
corresponderende onderverdelingsschakelaar (Q2, Q3, Q4) in de stand OFF.

4. Druk op de knop die hoort bij Open GCB.
Het symbool gebruiker (symbool met afbeelding van fabriek) kleurt grijs.
De hoofdschakelaar (Q1) gaat automatisch naar de stand OFF.

5. Druk op de knop Stop op de controller.

Om bepaalde onderdelen te laten afkoelen, draait de motor nog een aantal minuten na. De
nadraaitijd wordt weergegeven op het weergavescherm.

6. Het nadraaien van de motor kan gestopt worden door nogmaals op de knop Stop te drukken.

LET OP  Bij onvoldoende nadraaitijd bestaat het gevaar van oververhitting en
motorschade.

7. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (S18) in stand 0 (UIT).

Het aggregaat is nu gestopt.

OPMERKING  Indien het aggregaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, is het aan te
bevelen om de accuschakelaar UIT te zetten (verticaal).
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7.2    Automatische bediening

7.2.1    Starten

WAARSCHUWING  Controleer, voordat het aggregaat startklaar gezet wordt, of er niet
elders gewerkt wordt aan de aangesloten elektrische installatie.

VOORZICHTIG

• Het aggregaat kan automatisch starten.

• Indien het aggregaat onbeheerd in bedrijf is, moeten alle deuren worden afgesloten.
Gebruik hiervoor de bijgeleverde sleutel.

OPMERKING

• De accuschakelaar moet AAN staan (horizontaal).

• Bij het inschakelen van de accuschakelaar kan de werkverlichting in de behuizing van
het aggregaat inschakelen.

De bedrijfskeuzen automatisch (AUTO) of powermanagement (POWERMANAGEMENT) zijn
bedoeld om het aggregaat automatisch te laten starten en te stoppen.

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Controleer de stand van de hoofdschakelaar (Q1) en de onderverdelingsschakelaars (Q2, Q3,
Q4). Deze moeten in de stand OFF staan.

3. Indien de stroomverbruiker is aangesloten op een set Powerlocks, zet dan de
corresponderende onderverdelingsschakelaar (Q2, Q3, Q4) in de stand ON.

4. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (S18) in stand 1 (AUTO) of 2 (POWERMANAGEMENT).
Het display van de controller blijft uit, totdat er vanuit een externe besturing een startsignaal
ontvangen wordt (automatisch) of totdat de energiebeheerfunctie het aggregaat inschakelt
(powermanagement).

Het aggregaat staat nu gereed op automatisch gestart en gestopt te worden.
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7.2.2    Stoppen

Voer de volgende handelingen uit om het aggregaat te stoppen of te voorkomen dat het
automatisch wordt gestart.

1. Schakel alle stroomverbruikers uit.

LET OP  Het stoppen in belaste toestand kan schade veroorzaken aan het aggregaat.

Bij het uit de stand AUTO halen van het aggregaat kunnen zich twee situaties voordoen:

• De motor van het aggregaat draait niet. Er wordt geen extern stuursignaal meer
aangeboden en de functie energiebeheer heeft het aggregaat niet gestart. Ga verder bij
stap 6 op pagina 66.

• De motor van het aggregaat draait. Er wordt een extern stuursignaal aangeboden, de
functie energiebeheer houdt het aggregaat ingeschakeld of de motor draait nog na. Ga
verder met de volgende stap.

2. Zorg dat er geen extern stuursignaal meer aangeboden kan worden aan het aggregaat.

3. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

4. Indien de stroomverbruiker is aangesloten op een set Powerlocks, zet dan de
corresponderende onderverdelingsschakelaar (Q2, Q3, Q4) in de stand OFF.

5. Wacht tot de motor volledig gestopt is en het display van de controller uit gaat.

LET OP  Om bepaalde onderdelen te laten afkoelen, kan de motor nog een aantal
minuten nadraaien. Bij onvoldoende nadraaitijd bestaat het gevaar van oververhitting
en motorschade.

6. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar in stand 0 (UIT).

Het aggregaat is uitgeschakeld en kan niet meer extern bediend worden.

OPMERKING  Indien het aggregaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, is het aan te
bevelen om de accuschakelaar UIT te zetten (verticaal).
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8    Uit bedrijf nemen

WAARSCHUWING

• Voordat er controles of werkzaamheden aan het aggregaat uitgevoerd mogen worden,
moet het aggregaat altijd veiliggeschakeld worden. Als het aggregaat niet veilig
geschakeld is, kan het automatisch starten. Hierbij bestaat gevaar voor beknelling,
elektrocutie of gehoorschade.

• Controleer of er spanning op de hoofdstroomkabels staat. Er kan spanning retour
geleverd worden vanuit een externe bron. Gevaar voor elektrocutie.

VOORZICHTIG  Alleen bevoegde personen mogen het aggregaat elektrisch aansluiten (let
op de wettelijke voorschriften).

8.1    Hoofdstroomkabels losnemen

Na afronding van de werkzaamheden moet het aggregaat elektrisch worden afgekoppeld.

De hoofdstroomkabels kunnen zijn aangesloten door middel van een stekkerverbinding of een
kabeloog-boutverbinding.

Stekkerverbinding Kabeloog-boutverbinding
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8.1.1    Stekkerverbinding losnemen

1. Aansluitpunten

2. Trekontlastingen

Onderstaande procedure beschrijft hoe de stekkers (Powerlocks) losgenomen moeten worden.

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Verwijder de trekontlastingen die de kabels fixeren.

Laat gebruikte trekontlastingen niet achter in het aggregaat of op de grond.

3. Druk het pinnetje van de stekker naar beneden met een Powerlock Release Key, een
schroevendraaier of een ander geschikt voorwerp, draai de stekker linksom en trek deze
vervolgens naar beneden.

4. Herhaal bovenstaande stappen voor alle stekkers.

5. Plaats de beschermdoppen over de contacten.

6. Sluit het toegangsluik besturingscompartiment.
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8.1.2    Kabeloog-boutverbinding losnemen

1. Aansluitpunten

2. Trekontlastingen

3. Deur

Onderstaande procedure beschrijft hoe de kabeloog-boutverbinding losgenomen moeten worden.

1. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

2. Open de zwarte kunststof deur.

3. Verwijder de trekontlastingen die de kabels fixeren.

Laat gebruikte trekontlastingen niet achter in het aggregaat of op de grond.

4. Demonteer de kabeloog-boutverbinding en neem de kabel weg.

5. Plaats de bout, de moer en de ringen terug in de aansluitstrip.

6. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige kabels.

7. Sluit zwarte kunststof deur.

8. Sluit het toegangsluik besturingscompartiment.
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8.2    Externe besturing losnemen

De externe besturing van het aggregaat is aangesloten door middel van een 24-polige connector
of via een klemmenstrook X10 op de klemmen 11 en 14.

1. 24-polige connector

2. Klemmenstrook X10

8.3    Motorverwarming losnemen

Na afronding van de werkzaamheden moet de motorverwarming van het aggregaat worden
afgekoppeld.

Onderstaande procedure beschrijft hoe de aansluiting motorverwarming losgenomen moeten
worden.

1. Haal de stekker van de aansluitkabel motorverwarming/acculader uit het stopcontact.

2. Open het toegangsluik besturingscompartiment.

3. Trek de stekker van de aansluitkabel uit de aansluiting voor motorverwarming/acculader.

4. Verwijder de aansluitkabel.

5. Sluit het toegangsluik besturingscompartiment.
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9    Onderhoud en service

Het onderhoud aan het aggregaat is te verdelen in onderhoudswerkzaamheden die dagelijks
moeten worden uitgevoerd en werkzaamheden die bij servicebeurten worden uitgevoerd.

De bediener van het aggregaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijkse controles.
De servicebeurten worden door Bredenoord uitgevoerd.

OPMERKING  Neem in het geval van storingen direct contact op met Bredenoord.

9.1    Servicebeurten

Servicebeurten mogen alleen uitgevoerd worden door personeel van Bredenoord De
onderhoudsbeurten moeten tussen 500 en 700 draaiuren uitgevoerd worden of anders om het jaar.
Op de display van het aggregaat zijn de draaiuren van het aggregaat af te lezen.

De servicemonteur van Bredenoord tekent zijn werkzaamheden af op de
onderhoudsregistratieplaat. Deze bevindt zich in het besturingscompartiment op de regelkast
koeling en verwarming (zie Onderhoudsregistratieplaat op pagina 84). Op deze plaat is
zichtbaar wanneer (urenstand en/of datum) de volgende servicebeurt uitgevoerd moet worden.

LET OP

• Neem direct contact op met Bredenoord als de termijn voor de volgende servicebeurt
bereikt is.

• Het aggregaat mag niet met een hogedrukreiniger schoongespoten worden.

9.2    Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud staat beschreven in de onderstaande tabel.

WAARSCHUWING

• Voordat er controles of werkzaamheden aan het aggregaat uitgevoerd mogen worden,
moet het aggregaat altijd veiliggeschakeld worden. Als het aggregaat niet veilig
geschakeld is, kan het automatisch starten. Hierbij bestaat gevaar voor beknelling,
elektrocutie of gehoorschade.

• Controleer of er spanning op de hoofdstroomkabels staat. Er kan spanning retour
geleverd worden vanuit een externe bron. Gevaar voor elektrocutie.
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Actie Wanneer

Oliepeil bijvultank controleren • Vóór het starten.

• Na elke 8 à 9 bedrijfsuren.

Olie peilen in de motor • Vóór het starten.

• Na elke 8 à 9 bedrijfsuren.

Koelvloeistofniveau controleren • Vóór het starten van het aggregaat.

9.3    Olie bijvullen

LET OP

• Een te laag of te hoog oliepeil kan ernstige schade aan de motor veroorzaken.

• Vul alleen olie bij met de juiste specificaties, zie de Technische gegevens op pagina 12
voor meer informatie.

• Verwijder gemorste olie onmiddellijk.

Indien het oliepeil in de motor te laag is, moet de motorolie worden bijgevuld.

1. Peilstok

2. Olievuldop

1. Draai de olievuldop (2) los.

2. Vul olie bij tot het juiste niveau.

LET OP  Gebruik de peilstok (1) om tussentijds het olieniveau te controleren en zo
overvullen van de motor te voorkomen.

3. Draai de olievuldop (2) weer vast.
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9.4    Koelvloeistof bijvullen

WAARSCHUWING  Gevaar voor ernstige brandwonden.

• Het koelsysteem slaat onder druk.

• Het koelsysteem bevat hete vloeistof.

Vul alleen koelvloeistof bij wanneer het koelcircuit voldoende is afgekoeld. Draag
beschermende handschoenen tijdens het werken met koelvloeistof.

LET OP

• Verhelp de oorzaak van het lage koelvloeistofniveau (vaak een lekkage) alvorens de
koelvloeistof bij te vullen.

• De koelvloeistof mag alleen bijgevuld worden door daarvoor bevoegde personen.

Indien het niveau van de koelvloeistof te laag is, moet deze worden bijgevuld alvorens de
generator te starten.

1. Reservoir koelvloeistof

2. Niveauaanduiding
koelvloeistof

3. Signaalgever laag
koelvloeistofniveau

4. Afsluitkraan vulleiding
koelvloeistof

5. Vulpomp koelvloeistof

6. Vulslang koelvloeistof

1. Plaats de vulslang koelvloeistof (6) in een voorraadvat met voldoende koelvloeistof.

2. Open de afsluitkraan vulleiding koelvloeistof (4).

WAARSCHUWING  Indien het koelcircuit onder druk staat, zal er (hete) koelvloeistof
terugstromen naar het geplaatste voorraadvat.

3. Bedien de vulpomp koelvloeistof (5).
Koelvloeistof stroomt uit het voorraadvat naar het reservoir koelvloeistof (1). De
niveauaanduiding koelvloeistof (2) stijgt.
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4. Stop met het bedienen van de vulpomp koelvloeistof zodra de niveauaanduiding koelvloeistof
zich tussen de blauwe en rode lijn bevindt.

5. Sluit de afsluitkraan vulleiding koelvloeistof.

6. Verwijder de vulleiding koelvloeistof uit het voorraadvat.

Onderhoud en service    74



10    Probleemoplossing

Er zijn enkele verstoringen die eenvoudig op te lossen zijn door de bediener van het aggregaat.
In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen met de meest voorkomende storingen, de bijbehorende
oorzaken en oplossingen. Als het aggregaat daarna nog steeds niet werkt, neem dan contact op
met Bredenoord.

10.1    Alarmstatus controller

Wanneer een alarm zich voordoet, verschijnt deze in de lijst met alarmen. Aan de bovenkant
van het scherm verschijnen een knipperende rode stip en uitroepteken. Tevens verschijnt een
uitroepteken bij de knop "Alarmlist".

Indien het hoofdscherm werd weergegeven voorafgaand aan het alarm, wisselt de display
automatisch naar het scherm met de alarmlijst. Werd een ander scherm weergegeven, dan moet
de alarmlijst handmatig worden opgeroepen met de knop "Alarmlist".
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Druk in het geval van een alarm op de knop  om alle alarmen in de lijst te bevestigen. Het

uitroepteken in het scherm stopt met knipperen en de rode stip verdwijnt. Het alarm verdwijnt pas
van het scherm nadat de achterliggende oorzaak is opgelost.

Indien de achterliggende oorzaak is opgelost voordat het alarm is bevestigd, blijft het alarm tot die
tijd in de lijst staan als inactief alarm.

Voorbeeld van alarm op
display

Alarm Oplossing

• Constant: bevestigd alarm. • Alarm oplossen of contact
opnemen met Bredenoord.

• Constant: bevestigd alarm. • Alarm oplossen of contact
opnemen met Bredenoord.

• Knipperend: nieuw actief
alarm (nog niet bekeken).

• Druk op de knop "AlarmList"
om de alarmen weer te
geven.

• Actief alarm (niet bevestigd). •
Druk op de knop  om

alle alarmen in de lijst te
bevestigen.

• Actief alarm (bevestigd). • Los de achterliggende
oorzaak van het alarm op.

• Inactief alarm (niet
bevestigd).

•
Druk op de knop  om

alle inactieve alarmen uit de
lijst te verwijderen.

De tekst van het alarm kan voorafgegaan worden door een asterisk (*). De achtergrond van de
melding kan verschillende kleuren hebben.

• Een asterisk voor het alarm geeft aan dat het alarm nog niet bevestigd is.

• De kleur van de achtergrond geeft de ernst van het alarm aan:

• rood: hoge prioriteit

• geel: normale prioriteit

• grijs: lage prioriteit

• zwart: inactief (achterliggende oorzaak reeds verholpen)
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10.2    Foutstatus hoofdschakelaar

In geval van een fout van de hoofdschakelaar gebeurt het volgende:

• De hoofdschakelaar komt in de UIT-positie.

• De herstelknop klikt naar buiten.

• De led Ready knippert groen.

• Het meldingsscherm op de hoofdschakelaar kleurt rood en toont de tekst "Press OK to view
detail"

• Een van de status-leds fouten brandt rood.

• De foutstatus wordt doorgegeven aan de controller van het aggregaat. Afhankelijk van de fout
verschijnt hier ook een melding.

De status-leds fouten kunnen de volgende fouten aanduiden.

Vooralarm belasting (geen uitschakeling). De belasting is tussen de
90 % en 105 % van het ingestelde maximum.

Alarm belasting (geen uitschakeling). De belasting is hoger dan 105 %
van het ingestelde maximum.

Uitschakeling na langdurige overbelasting.

Uitschakeling na kortsluiting of kortdurende piek-overbelasting.

Uitschakeling bij:

• Indrukken noodstop

• Aanleveren vermogen op aansluitingen uitgaande stroom

Fout tijdens zelftest van hoofdschakelaar. De led ready gaat uit en de
rode led bij de steeksleutel gaat aan. Neem contact op met Bredenoord
voor het oplossen van deze storing.

GEVAAR  De oorzaak van de storing dient te worden verholpen, voordat de schakelaar
weer in de ON-stand gezet mag worden. Gevaar voor elektrocutie.
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10.3    Problemen oplossen

De meest voorkomende problemen met hun oplossingen staan beschreven in onderstaande
tabel. Als er storingen zijn die niet opgelost kunnen worden met behulp van deze tabel, neem dan
contact op met Bredenoord.

Storing Oorzaak Oplossing

Motor start niet. • Vloeistof opvangbak zit
vol (melding “Driptray” op
besturingsunit).

• Lekbak leegmaken.

VOORZICHTIG  Vloeistoffen in de lekbak kunnen gevaarlijk
zijn voor de gezondheid en het milieu. Draag altijd
beschermende handschoenen bij het legen van de lekbak.
Verwijder gemorste vloeistof onmiddellijk.

• Accuklemmen zitten los of zijn
geoxideerd.

• Accuklemmen vastzetten of
schoonmaken.

• Accu's zijn leeg. • Accu's bijladen of vervangen.

Motor start niet (klikt).

• Startmotor of startrelais
defect.

• Repareer of vervang
starmotor of startrelais.

• Geen brandstof. • Brandstof bijvullen.

• Brandstofkraan staat in
verkeerde stand.

• Brandstofkraan in de juiste
stand zetten.

• Brandstoffilters verstopt. • Brandstoffilters laten
vervangen.

Motor start wel, maar
slaat niet aan.

• Lucht in brandstofsysteem. • Brandstofsysteem ontluchten.

• V-snaar gebroken. • V-snaar laten vervangen.Fout bijladen accu's.

• Dynamo defect of koolborstels
versleten.

• Dynamo of koolborstels laten
vervangen.

• Te weinig smeerolie. • Smeerolie bijvullen.Oliedruk te laag.

• Oliedrukschakelaar defect. • Oliedrukschakelaar laten
vervangen.
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Storing Oorzaak Oplossing

• Riemspanning waterpomp of
ventilator is niet goed.

• Riemspanning visueel
controleren.

• Verstopte radiateur. • Radiateur laten reinigen.

• Luchtfilter verstopt • Luchtfilter vervangen of
luchtinlaatsysteem reinigen.

• Koelvloeistofniveau te laag. • Koelvloeistof bijvullen.

Motortemperatuur te
hoog.

• Ventilatorschakelaar staat
in de stand OFF (melding
"Wrn Coolfan RPM" op de
besturingsunit).

• Zet de ventilatorschakelaar in
de stand ON.

• Te weinig koelvloeistof. • Koelvloeistof bijvullen.Koelvloeistofniveau te
laag.

• Niveauschakelaar defect. • Niveauschakelaar laten
vervangen.

• Geen brandstof meer. • Brandstof bijvullen.

• Brandstoffilters vervuild. • Brandstoffilters laten
vervangen.

• Lucht in brandstofsysteem. • Leidingen, verbindingen,
brandstofpomp, filters en
injectiepomp laten ontluchten.

De motor stopt.

• Overbelasting van de motor. • Belasting verminderen.

• Luchtfilter verstopt of
versleten.

• Luchtfilter controleren en
indien nodig vervangen.

De motor rookt overmatig
(zwarte of donkergrijze
rook).

• Verstuivers defect. • Verstuivers laten controleren.

• Probleem in
brandstofsysteem.

• Zie punt "de motor stopt".Frequentiefout of
onjuiste frequentie op
meter.

• Te hoge belasting. • Belasting verminderen.

• Automaat uitgeschakeld of
zekering defect.

• Controleer de bijbehorende
zekeringen en automaten.

Motor loopt, maar de
spanningsmeter geeft
geen correcte spanning
aan. • De bedrading zit los. • Controleer de bedrading.
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Storing Oorzaak Oplossing

• De hoofdschakelaar is
uitgeschakeld.

• Zet de hoofdschakelaar in de
stand ON.

Wel generatorspanning,
maar de belasting wordt
niet gevoed.

• De onderverdelingsschakelaar
is uitgeschakeld.

• Zet de
onderverdelingsschakelaar in
de stand ON.

• Een automaat is nog
uitgeschakeld of een zekering
is defect.

• Controleer aan de hand van
elektrische schema's de
voedingsspanning naar de
module.

• Bedrading zit los. • Controleer de bedrading.

Machine staat aan maar
display blijft donker.

• Geen accuspanning. • Controleer de accu's en de
accuschakelaar.
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Bijlagen

OPMERKING  In de bijlagen is alleen de informatie opgenomen die van belang is voor
de bediener van het aggregaat. Neem voor overige technische informatie contact op met
Bredenoord.

Lijst van knoppen en schakelaars
Het aggregaat is voorzien van de volgende knoppen en schakelaars.

Code Omschrijving

A10 Genset controller

A2.2 Genset controller uitbreidingsmodule

A2.3 Genset modbus module

F2 Meetspanning generator

F2.3 Verwarming bedieningspaneel

F2.6 Airco bedieningspaneel

F2.11 Schakelaar motorbeveiliging koelventilator

F2.12 Schakelaar motorbeveiliging afzuigventilator motorruimte vloeistofzijde

F2.13 Schakelaar motorbeveiliging afzuigventilator motorruimte accuzijde

F3.1 Overstroombeveiliging besturing

F3.5 Overstroombeveiliging sturing generatorstroomonderbreker (GCB)

F3.6 Overstroombeveiliging werkverlichting

F3.7 Overstroombeveiliging acculader

F3.8 Overstroombeveiliging acculader

F3.9 Overstroom beveiliging Klemmenstrook X31

F4 Meetspanning koppelrail

F5 Installatieautomaat motorverwarming

F5.7 Beveiligingsschakelaar uitgaande stroom

Q1 Hoofdschakelaar

Q2 Linker onderverdelingsschakelaar

Q3 Middelste onderverdelingsschakelaar

Q4 Rechter onderverdelingsschakelaar

S18 Bedrijfskeuzeschakelaar

S28 Keuzeschakelaar generator - net
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Code Omschrijving

S34 Overbrugging generatorbewaking

S36 Keuzeschakelaar 50 Hz - 60 Hz

Contactpunten aansluitstrip

Potentiaalvrije contacten

Klemmen-
strook

Aansluit-
punt

Omschrijving Functie

1 COM

2

Statusmelding positie generatorstroomonderbreker (GCB) NC

NC

3 COM

4

Statusmelding positie generatorstroomonderbreker (GCB) NO

NO

81 COM

82 NC

83

Hoofdalarm

NO

84 COM

85 NC

86

Vooralarm

NO

87 COM

88 NC

89

In bedrijf

NO

90 COM

91 NC

X14

92

Vergrendeling ingeschakeld

NO
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Niet-potentiaalvrije contacten

KlemmenstrookAansluitpuntOmschrijving Functie

13 COMX8.1

13.1

Uitschakelen generatorstroomonderbreker (GCB)

NC

9 COM

10

Status hoofdschakelaar (MCB)

NO

11 COM

X10

14

Afstandsbediening start/stop generator

NO

1X25

2

Voedingsspanning voor programmeermodus controller bij uitgeschakeld
aggregaat

• COM: wisselcontact (common)

• NC: rustcontact (normally closed)

• NO: maakcontact (normally open)
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Onderhoudsregistratieplaat

De onderhoudsregistratieplaat bevindt zich in het besturingscompartiment op de regelkast koeling
en verwarming. Op deze metalen plaat worden de onderhoudswerkzaamheden afgetekend. Op
deze plaat wordt bovendien aangegeven bij welke urenstand de volgende servicebeurt uitgevoerd
moet zijn.
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EG-verklaring van overeenstemming

Deze machine voldoet volledig aan de wettelijke eisen die in de Europese Machinerichtlijn zijn
opgesteld over geïntegreerde veiligheid. Wij kunnen dan ook onderstaande EG-verklaring afgeven
voor uw machine.

Het CE-typeplaatje op de machine en de onderstaande Verklaring van
overeenstemming geven aan dat de fabrikant aan de "beginselen van
geïntegreerde veiligheid" volgens de Machinerichtlijn heeft voldaan.

Dit houdt in:

1. de risico's uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen bij het ontwerp.

2. de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico's die niet kunnen worden
uitgesloten.

3. de gebruiker informeren (middels deze handleiding en stickers) over de restrisico's.

EG-verklaring van overeenstemming

CONFORM BIJLAGE II SUB A VAN RICHTLIJN 2006/42/EG

Wij: Bredenoord B.V.

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Merk: Bredenoord

Type: 1020981

Model: 500 kVA

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepalingen van de navolgende richtlijn:

Machinerichtlijn: 2006/42/EG

Geluidsrichtlijn: 2000/14/EG

en in overeenstemming is met de navolgende normen en/of andere normatieve documenten:

NEN-EN 12100-1 en -2 Veilig ontwerp

NEN-EN-ISO 20607 Machine Veiligheid - Instructie Handboek

NEN-EN-ISO 8528-13 Generatoreenheden voor wisselstroom aangedreven door een

zuigermotor met inwendige verbranding - Deel 13: Veiligheid.

NEN-EN-IEC 60204-1 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines -

Deel 1: Algemene eisen.

Opgemaakt: Bredenoord B.V. Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Nederland

September 2018

H. Keurhorst (technisch directeur)
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Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WT Apeldoorn
Nederland
00800-55008800
https://www.bredenoord.com
info@bredenoord.com


