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

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

Forord
Dette er brugsvejledningen til et Bredenoord AMF 200A omskifterpanel. Denne vejledning er
beregnet til alle, der installerer og betjener omskifterpanelet.
Illustrationerne 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 omskifterpanelet, 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

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

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

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

Version

Dato

Ændringer

0.1

juni 2019

Udkastversion

0.2

august 2019

Anden udkastversion

1.0

6. september 2019

Første version

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

Ansvarsfraskrivelse
Læs vejledningen omhyggeligt igennem inden omskifterpanelet installeres eller betjenes.
Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages af:
• manglende overholdelse af instruktionerne som beskrevet i denne vejledning.
• ændringer eller reparationer på omskifterpanelet uden forudgående, skriftlig godkendelse fra
Bredenoord B.V.
• brug af omskifterpanelet 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/eller forårsage alvorlig skade på
omskifterpanelet.

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

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

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

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

Automatic Mains Failure (automatisk strømafbrydelse)

GCB

Generator Circuit Breaker (generatorstrømafbryder)

MCB

Main Circuit Breaker (hovedstrømafbryder)

Aggregat

Aggregatet anvender nødstrøm

Omskifterpanel

Bredenoord AMF 200A omskifterpanel
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1

Omskifterpanelet Bredenoord AMF 200A

Omskifterpanelet Bredenoord AMF 200A overvåger forsyningsleveringen fra elforsyningen. I
tilfælde af strømafbrydelse eller i tilfælde af fejl starter panelet automatisk det tilsluttede aggregat
og skifter til generatordrift. Så snart elforsyningen er operativ igen, skifter panelet automatisk
tilbage til elforsyningen, og aggregatet slukkes.

1.1

Tilsigtet brug

Omskifterpanelet er et panel, hvortil elforsyningen, forbruger(e) og et aggregat er tilsluttet. Efter en
strømafbrydelse starter aggregatet op, tænder og forsyner forbruger(ne). Når elforsyningen kører
igen, vil den forsyne forbrugerne igen, og aggregatet stoppes og sættes på standby.
Elforsyningen, forbrugeren og aggregatet tilsluttes via en konventionel kabel-øjeboltforbindelse.
Bredenoord aggregater kan tilsluttes ved hjælp af et 24-polet stik. Der er terminalrækker til
rådighed for tilslutning af andre eksterne styringsinstrumenter.
Brug omskifterpanelet, som det er udviklet og beregnet til. Ved anden uretmæssig brug, uden
skriftlig tilladelse fra Bredenoord B.V., bortfalder garantien.
ADVARSEL Uretmæssig brug kan føre til alvorlige læsioner og kan forårsage skade på
omskifterpanelet eller den tilsluttede installation.

Omskifterpanelet Bredenoord AMF 200A
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1.2

Ændringer

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

1.3

Tekniske data

Beskrivelse

Værdi

Serienummer

Se nummeret på typeskiltet

Mål L * B * H

800 * 600 * 1365 mm

Vægt

158 kg

Arbejder ved en udetemperatur på

-15 °C til +30 °C

Arbejder ved en relativ luftfugtighed på

0% til 95%

Opbevaring udetemperatur

-15 °C til +30 °C

Opbevaring relativ luftfugtighed

0% til 95%

Tilslutningsspænding / frekvens

231/400 V / 50 Hz

Nominel strøm

200 A

Effekt for tilsluttet aggregat

50 - 150 kVA

Nettoeffekt for tilsluttet aggregat

40 - 120 kW

1.4

Typeskilt

Typeskiltet er fastgjort på rammen bagpå omskifterpanelet og indeholder følgende information:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontaktoplysninger
Type
Nummer
Vægt
Kontruktionsår

Omskifterpanelet Bredenoord AMF 200A
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2
2.1

Beskrivelse af omskifterpanelet
Hoveddele udvendig side

Omskifterpanelets hus er robust og beskytter de mekaniske og elektriske dele mod
vejrpåvirkninger, snavs og beskadigelse. Derudover sørger huset for lydisolering og bidrager til
operatørens sikkerhed. Huset har en række døre, der giver operatøren adgang til de vigtigste
betjeningselementer.
PAS PÅ Det er ikke tilladt at fjerne boltene fra de lukkede døre.

Beskrivelse af omskifterpanelet
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1.
2.
3.
4.

Adgangsdøre, betjening
Typeskilt
Kabel med 24-polet
konnektor
Udsparinger til gafler

Beskrivelse af omskifterpanelet

11

2.2

Hoveddele, betjening

Adgangsdørene til betjeningen giver adgang til alle dele, der er nødvendige for at tilsluttes og
betjene omskifterpanelet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controller
Driftsvælger
Kontakt GCB
(nødstrømforsyning)
Adgangsdøre til terminaler
Kontakt MCB
(netspænding)
Adgangsdøre styring

Bag aggangsdørene til
terminalerne:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Fastgørelsespunkter
for indgående strøm
(nødstrømforsyning /
aggregat)
Fastgørelsespunkter, jord
Gennemgang, strømkabler
Trækaflastning
Fastgørelsespunkter til
udgående strøm
Fastgørelsespunkter
til indgående strøm
(netspænding)

Beskrivelse af omskifterpanelet
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2.2.1

Betjeningskomponenter

Følgende betjeningskomponenter er til stede på omskifterpanelet:
1.
2.

2.2.2

Controller
Driftsvælger

Driftsvælger

Omskifterpanelet er udstyret med en driftsvælger med tre tilstande.
1 = TESTMODUS

2 = AUTO

1 = TESTMODUS Test af korrekt funktion ved omskifterpanelet og aggregatet.
2 = AUTO Aggregatet står på standby.

Beskrivelse af omskifterpanelet
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2.2.3

Controller

2.2.3.1

Meddelelser på displayet

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

Spændingen på styrespændingen (24V DC)
Spænding pr. fase
Strøm pr. fase
Belastning
Kilowatt pr. fase
Leveret effekt

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

og

.

Hvis værdierne afviger fra den normale situation, eller hvis der opstår en anden fejl, vises der en
alarm i alarmlisten på displayet, og der blinker et rødt "G" på controlleren.

Der kan navigeres gennem alarmlisten med piletasterne. Se Alarmstatus på side 33 for mulige
fejlmeddelelser på displayet.

Beskrivelse af omskifterpanelet
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3

Sikkerhed

Omskifterpanelet er omhyggeligt designet og sagkyndigt konstrueret til at fungere sikkert.
EF-erklæringen (se EF-overensstemmelseserklæring på side 44) 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 omskifterpanelet, skal som det
mindste have læst og forstået kapitlerne Sikkerhed på side 15 i Betjening på side
30 deres helhed.
• Brug ikke omskifterpanelet, 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.
• Omskifterpanelet må ikke bruges under rengøring, inspektion, reparation og
vedligeholdelse og skal afbrydes fra elforsyningen ved hjælp af hovedafbryderen.
• Alle elektriske forbindelser skal tilsluttes sagkyndigt.
• Et aggregat kan tændes fjernbetjent og kan derfor starte automatisk.
• Før der kan udføres arbejder på dette omskifterpanel, skal det altid sikkerhedskobles.
• Det monterede beskyttelsesudstyr må ikke fjernes.
• Hold ild og andre antændelseskilder væk fra omskifterpanelet.
• Omskifterpanelets døre, med undtagelse af døren til betjeningen, må ikke åbnes, når
omskifterpanelet er i drift.
• Stik aldrig en hånd eller en finger gennem afskærmningerne.

PAS PÅ
• Omskifterpanelets lejer skal kontrollere, hvorvidt instruktionerne i denne vejledning rent
faktisk følges.
• I tilfælde af funktionsfejl skal der tages kontakt til Bredenoord B.V.
• Højtryksrensning er ikke tilladt. Det kan føre til skade på elektronikken og andre
komponenter.

Sikkerhed
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• Træf (personlige) sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af arbejder eller
vedligeholdelse.

Elektriske farer

3.1.1

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

Arbejdsomgivelser

3.1.2

ADVARSEL
•
•
•
•

Få forhindret, at uautoriserede personer kan få adgang til omskifterpanelet.
Hold omskifterpanelets overflader rene.
Fjern spildt dieselolie eller smøremidler i, på eller ved siden af omskifterpanelet.
Sørg for, at der ikke efterlades værktøj eller andre genstande i omskifterpanelet efter
arbejder.
• Sørg for, at omskifterpanelet er placeret på en plan og solid overflade for at forhindre, at
det vælter.

3.1.3

Vedligeholdelse

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

Sikkerhed
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3.2

Advarsler under brugen
ADVARSEL
• Kontrollér før omskifterpanelet tages i brug, at der ikke udføres arbejder på
omskifterpanelet eller installationen.
• Uautoriserede personer må ikke betjene omskifterpanelet. Det skal kontrolleres af
brugeren/brugerne.
• Tilslut kun omskifterpanelet, når alle sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.
• Sæt ikke omskifterpanelet i drift i nærheden af brandfarlige gasser.
• Kontakt Bredenoord B.V. 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
omskifterpanelet.
• Personalet må kun udføre arbejde det er blevet uddannet til. Det gælder
vedligeholdelsesarbejder og normal brug.
• Det operative personale skal være bekendt med alle situationer, således der kan
handles hurtigt og effektivt i en nødsituation.
• Hvis en operativ medarbejder opdager fejl eller risici eller ikke er enig i
sikkerhedsforanstaltningerne, skal denne indberette det til sin overordnede. Om
nødvendigt kan den overordnede tage kontakt med Bredenoord B.V.
• Alle skal følge sikkerhedsforskrifterne, ellers kan de udgøre en fare for sig selv og for
andre. Følg altid arbejdsinstruktionerne omhyggeligt.
• Omskifterpanelet kan fjernbetjent tænde for et aggregat. Dette kan uventet starte
automatisk.

3.3

Personligt beskyttelsesudstyr

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

3.4

Standardsikkerhedsfunktioner

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

Sikkerhed
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3.4.1

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

Følgende instruktioner og piktogrammer er anbragt på aggregatet:
Mærkat

3.5

Placering

Beskrivelse

På den sorte
afdækningskappe.
På de sorte døre, der giver
adgang til terminalerne.

Fare for spænding.

Bag de sorte døre, der giver
adgang til terminalerne.

Advarer mod forkert tilslutning.

Sikkerhedsafkobling
ADVARSEL Manglende overholdelse af proceduren kan føre til alvorlig personskade.

Før der udføres kontroller eller arbejder på omskifterpanelet, skal følgende trin udføres:
1.

Sluk for netspændingen.

2.

Sluk aggregatet sikkert, så det ikke kan starte utilsigtet. Se vejledningen til aggregatet herom.

3.

Sluk for alle forbrugere.

4.

Lås alle afbrydere mod genopstart.

5.

Placér skiltning: ude af brug/tilslut ikke.

6.

Advar involverede parter.

7.

Kontrollér, hvorvidt kablerne er spændingsførende. Der kan leveres spænding retur fra en
ekstern kilde.

Sikkerhed
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4

Placering

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

Hejsepunkt til hejsekran
Udsparing til gafler

INFO Det centrale hejsepunkt er valgt således, omskifterpanelet er i balance under
hejsning.
Placér omskifterpanelet på en plan og solid overflade, der kan understøtte omskifterpanelets
bruttovægt.

4.1

Åbning af adgangsdøren

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

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

2.

Drej dørlåsens klap til side.

3.

Sæt medfølgende nøgle i låsen.

4.

Drej nøglen.

5.

Fjern nøglen fra låsen

6.

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

7.

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

Placering
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5
5.1

Tilslutning
Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må tilslutte omskifterpanelet elektrisk (vær opmærksom på
de lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du selv har kontrolleret det.
• Bær beskyttelsesbeklædning.
• Sørg for, at det nødvendige værktøj og materialer er ved hånden.
• Følg altid proceduren for Sikkerhedsafkobling på side 18.

5.2

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

Adgangsdøre styring
Automatsikring F1
Automatsikring F2
Automatsikring F3.1
Automatsikring F1.2
Kontakt S76

Kontrollér følgende:
• Automatsikringer F1, F2, F3.1 og F1.2 slukket (nedad er slukket).
• Aggregatet sikkerhedskobles. Se vejledningen, der fulgte med aggregatet for dette.
ADVARSEL Kun når alle nødvendige kontroller er udført og er i orden, kan
omskifterpanelet tilsluttes.

Tilslutning
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5.3

Tilslut strømkabler
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 21 og Kontroller på side 21
inden arbejderne påbegyndes.

PAS PÅ
• Der skal leveres en strømforsyning med højre drejefelt ved tilslutning til netspændingen.
• Der skal leveres et aggregat med højre drejefelt ved tilslutning til netspændingen.
Strømkablerne tilsluttes til terminalerne ved hjælp af øjeboltforbindelser. Disse terminaler befinder
sig bagved den sorte plastdør. Dørene låses med den medfølgende nøgle.
1.
2.
3.
4.
5.

Terminaler til netspænding
Terminaler til forbruger
Terminaler til aggregat
Kabelføring
Trækaflastning

Den korrekte tilslutningsmåde er angivet pr. fase på terminalerne ved hjælp af kodninger.
1.

Åbn adgangsdørene til betjeningspanelet.

2.

Åbn den lille dør af sort plast.

3.

Fjern bolten, møtrikken og de to spændeskiver fra terminalen.

4.

Før strømkablet gennem kabelføringen.

Tilslutning

22

5.

Montér kablets kabeløje med bolten, møtrikken og de to spændeskiver på terminalen.

PAS PÅ Vær opmærksom på en korrekt tilslutning af kablerne.

6.

Skru møtrikken fast med passende værktøj.

7.

Gentag ovenstående trin for de øvrige kabler.

8.

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

9.

Luk den lille dør af sort plast.

10. Luk adgangsdørene til betjeningspanelet.
ADVARSEL Sørg for, at kablerne ikke kommer til at sidde i klemme.

5.4

Tilslutning af jordforbindelsen
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 21 og Kontroller på side 21
inden arbejderne påbegyndes.

Metaldelene på omskifterpanelet, 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 omskifterpanelet være forsynet en korrekt jordforbindelse.
Omskifterpanelet er udstyret med en terminal. Brugeren skal tilslutte aggregatet til et jordsystem
fra en eksisterende installation eller en passende jordstang. Der skal før tilslutning bruges en
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isoleret kobberleder med et mindste tværsnit på 16 mm² eller en blank kobberleder med et mindste
tværsnit på 25 mm².
ADVARSEL Manglende eller utilstrækkelig jordforbindelse kan føre til elektrisk stød.

Jordkablet tilsluttes terminalen ved hjælp af en øjeboltforbindelse.
Terminalen befinder sig bag den sorte plastdør. Dørene låses med den medfølgende nøgle.
1.
2.
3.

Terminal til jordforbindelse
Kabelføring
Trækaflastning

1.

Åbn adgangsdørene til betjeningspanelet.

2.

Åbn den lille dør af sort plast.

3.

Før kablet gennem kabelføringen.

4.

Fjern skruen og spændeskiven fra terminalen.

5.

Montér kablets kabeløje på terminalen ved hjælp af skruen og spændeskiven.

6.

Fastgør kablet til den nederste trækaflastning ved hjælp af en passende kabelbinder.

Tilslutning
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INFO Kabelbindere leveres ikke som standard med omskifterpanelet.

7.

Luk den lille dør af sort plast.

8.

Luk adgangsdørene til betjeningspanelet.
ADVARSEL Sørg for, at kablet ikke kommer til at sidde i klemme.

5.5

Tilkobling af ekstern styring
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 21 og Kontroller på side 21
inden arbejderne påbegyndes.

INFO Alle Bredenoord aggregater er udstyret med en 24-polet konnektor.

For at kunne styre aggregatet eksternt, er omskifterpanelet udstyret med et tilslutningskabel med
et 24-polet stik fastgjort til det. Denne konnektor skal tilsluttes aggregatet.
1.
2.
3.

24-polet konnektor
Ophængningsbeslag
Kabel

1.

Fjern konnektoren fra holderen.

2.

Træk kablet af beslaget og rul det af.

3.

Tilslut konnektoren til Bredenoord aggregatet. Se kapitlet "Installation" i vejledningen, der
fulgte med aggregatet.

Tilslutning
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6

Idriftsættelse

Efter omskifterpanelet er tilsluttet kan det sættes i drift.

6.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må sætte omskifterpanelet i drift (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du selv har kontrolleret det.
• Før omskifterpanelet startes op, kontrollér, at den tilsluttede, elektriske installation ikke
er i brug andetsteds.
• Hvis omskifterpanelet er i drift uden der er opsyn, skal alle døre lukkes. Brug
medfølgende nøgle til det.
• Bær beskyttelsesbeklædning.

6.2

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

Adgangsdøre styring
Automatsikring F1
Automatsikring F2
Automatsikring F3.1
Automatsikring F1.2
Kontakt S76

Kontrollér følgende:
•
•
•
•

Aggregatet sikkerhedskobles. Se vejledningen, der fulgte med aggregatet for dette.
Driftsvælger i tilstanden AUTO.
Automatsikringer F1, F2, F3.1 og F1.2 slukket (nedad er slukket).
Netspændingskabler korrekt tilsluttet.
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•
•
•
•

Aggregatkabler korrekt tilsluttet.
Forbrugerkabler korrekt tilsluttet.
Jord korrekt tilsluttet.
24-polet konnektor tilsluttet aggregatet.
ADVARSEL Kun når alle nødvendige kontroller er udført og er i orden, kan
omskifterpanelet sættes i drift.

6.3

Opstart
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 26 og Kontroller på side 26
inden arbejderne påbegyndes.

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

Adgangsdøre styring
Automatsikring F1
Automatsikring F2
Automatsikring F3.1
Automatsikring F1.2
Kontakt S76

For at tilslutte omskifterpanelet, skal følgende trin gennemgås:
1.

Åbn adgangsdørene til betjeningspanelet.
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2.

Åbn de gennemsigtige adgangsdøre til styringen.

3.

Sæt kontakt S76 i den rigtige position:
Position I

Aggregatet er udstyret med en
kontaktlås.

Position II

Aggregatet er udstyret med en
controller.

Trinnene 4 til og med 7 skal udføres på aggregatet. Yderligere information herom kan findes i
aggregatets vejledning.
4.

Sæt aggregatets akku-kontakt på OFF.
Se kapitel Akku-kontakt i vejledningen til aggregatet.

5.

Kontrollér hovedafbryderens stilling. Den skal stå i stillingen FRA.
Se kapitel Hovedafbryder i vejledningen til aggregatet.

6.

Vælg den rigtige driftstilstand.
• Sæt ved et aggregat med kontaktnøgle kontaktnøglen på stillingen STOP.
• Sæt ved et aggregat med controller aggregatets valgkontakt på stillingen AUTO.
Se kapitel Driftsvælger i vejledningen til et aggregat med controller.

7.

Sæt hovedafbryderen på stillingen TIL.
Se kapitel Hovedafbryder i vejledningen til aggregatet.

Trin 8 skal udføres på netspændingens afbryderpanel.
8.

Slut netspændingen til.
ADVARSEL Der er nu farlig spænding på omskifterpanelet.

Trinnene 9 til og med 11 skal udføres på omskifterpanelet.
9.

Tænd for sikring automat F1.
Kontakt MCB tændes.

10. Tænd for sikring automaterne F2, F3.1 og F1.2.
11. Sæt driftsvælgeren på stillingen TESTMODUS
Der sendes et signal til aggregatet, så det starter.
INFO Omskifterpanelet tænder ikke.

12. Sæt omskifterpanelets driftsvælger på stillingen AUTO.
Aggregatet stopper efter en forindstillet tid og sættes på standby.
Omskifterpanelet og aggregatet er klar til brug.

Idriftsættelse
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INFO Hvis installationen ikke fungerer korrekt, se kapitlet Fejlfinding på side 33.
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7

Betjening

Omskifterpanelet har to driftstilstande; AUTO og TESTMODUS.
AUTO
Dette er den driftstilstand, hvor omskifterpanelet er klar til at opfange forstyrrelser i elforsyningen. I
denne tilstand er yderligere betjening af omskifterpanelet ikke nødvendig.
TESTMODUS
I denne tilstand kontrolleres driftsfunktionen mellem omskifterpanelet og aggregatet. Der sendes et
signal til aggregatet, så det starter. Elforsyningen og ikke aggregatet fortsætter med at levere strøm
til forbrugerne.

7.1

Drift i tilstanden AUTO

Hvis elforsyningen svigter eller falder uden for de forudindstillede grænseværdier, starter og tænder
omskifterpanelet for aggregatet.
Følgende trin gennemføres:
1.
2.
3.

Elforsyningen slukkes (MBC åbnes).
Aggregatet modtager et startsignal og starter op.
Efter en forindstillet forsinkelsestid leverer aggregatet strøm til forbrugeren (GBC lukker).

Når elforsyningen kommer tilbage, udføres der en kontrol, om denne er stabil i en forindstillet
periode. Herefter stopper aggregatet og sættes på standby.
Følgende trin gennemføres:
1.
2.
3.

7.2

Aggregatet slukkes (GBC åbnes)
Elforsyningen tændes (MBC lukker).
Aggregatet modtager et stopsignal og sættes i standby.

Drift i tilstanden TESTMODUS

Hvis driftsvælgeren manuelt indstilles på tilstanden TESTMODUS, starter omskifterpanelet
aggregatet op.
Følgende trin gennemføres:
• Aggregatet modtager et startsignal og starter op.
• Elforsyningen slukkes ikke (MBC forbliver lukket).
• Aggregatet begynder ikke at levere strøm til forbrugeren (GBC forbliver åben).
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Efter manuel nulstilling af driftsvælgeren til tilstanden AUTO stoppes aggregatet og sættes på
standby.
Følgende trin gennemføres:
• Aggregatet modtager et stopsignal og bliver sat på standby.
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8

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse på omskifterpanelet må kun udføres af Bredenoord B.V..
Servicemontøren fra Bredenoord B.V. noterer sine arbejder på registreringsskiltet for
vedligeholdelse, der sidder på indersiden af betjeningsdøren (se Registreringsskilt for
vedligeholdelse). På denne plade kan det ses, hvornår sidste vedligeholdelse er udført.
Er der tvivl om den korrekte funktion ved dette omskifterpanel eller i tilfælde af en funktionsfejl, tag
direkte kontakt med Bredenoord B.V..

8.1

Rengøring
ADVARSEL Omskifterpanelet må ikke spules rent med en højtryksrenser.

Hold dørene på omskifterpanelet lukket så meget som muligt. Dette forebygger tilsnavsning af de
elektriske komponenter
Rengør ydersiden med en blød børste og en fugtig klud.
PAS PÅ Brug ikke aggressive rengøringsmidler.

Vedligeholdelse
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9

Fejlfinding

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

9.1

Løsning af problemer

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

Årsag

Løsning

Netspændingen falder
ud, men spændingen til
forbrugerne kommer ikke
tilbage

Aggregatets hovedafbryder står
ikke på stillingen ON

Sæt aggregatets hovedafbryder
på stillingen ON

Aggregatet starter ikke op

• Sæt aggregatets akku-kontakt
på stillingen TIL
• Sæt aggregatets driftsvælger
på stillingen AUTO

Automatsikring F2 på
omskifterpanelet er slukket

Tænd for automatsikring F2
(opad)

Drejefeltet er forkert tilsluttet

Tilslut drejefeltet korrekt (med
uret)

• Automatsikring F1 på
omskifterpanelet er slukket
• Automatsikring F2 på
omskifterpanelet er slukket

• Tænd for automatsikring F1
(opad)
• Tænd for automatsikring F2
(opad)

Nok netspænding,
men ingen spænding til
forbrugerne

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

9.2

Alarmstatus

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

Alarm

Løsning

• Aktiv alarm.

• Eliminér alarmen
eller kontakt
Bredenoord.
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Eksempel på alarm på displayet

Alarm

Løsning

• Ikke aktiv alarm.

• Nulstillingsknappen
til fejl (FEJLRESET) betjenes.

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

10.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må sætte omskifterpanelet ud af drift (vær opmærksom på
de lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du selv har kontrolleret det.
• Bær beskyttelsesbeklædning.

10.2

Driftsnedlukning
PAS PÅ
• Standsning i belastet tilstand kan forårsage skade på omskifterpanelet.
• Sørg for, at aggregatet ikke kører.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Sluk for alle forbrugere.

2.

Åbn adgangsdørene til betjeningspanelet.

3.

Åbn de gennemsigtige adgangsdøre til styringen.

4.

Sluk for sikring automaterne F2, F3.1 og F1.2.

5.

Sluk for sikring automat F1.

Adgangsdøre styring
Automatsikring F1
Automatsikring F2
Automatsikring F3.1
Automatsikring F1.2
Kontakt S76
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Kontakt MCB slukkes.
Trin 6 skal udføres på netspændingens afbryderpanel.
6.

Sluk for netspændingen.

Trinnene 7 til og med 9 skal udføres på aggregatet. Yderligere information herom kan findes i
aggregatets vejledning.
7.

Sæt hovedafbryderen på stillingen OFF.
Se kapitel Hovedafbryder i vejledningen til aggregatet.

8.

• Lad kontaktnøglen stå på stillingen STOP ved et aggregat med kontaktnøgle.
• Sæt aggregatets valgkontakt på stillingen OFF ved et aggregat med controller.
Se kapitel Driftsvælger i vejledningen til et aggregat med controller.

9.

Sæt aggregatets akku-kontakt på FRA.
Se kapitel Akku-kontakt i vejledningen til aggregatet.

10. Luk de gennemsigtige adgangsdøre til styringen.
11. Luk adgangsdørene til betjeningspanelet.

Driftsnedlukning
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11

Afkobling

Efter omskifterpanelet er taget ud af drift, kan dette afkobles.

11.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må frakoble omskifterpanelet elektrisk (vær opmærksom på
de lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du selv har kontrolleret det.
• Bær beskyttelsesbeklædning.
• Sørg for, at det nødvendige værktøj og materialer er ved hånden.
• Følg altid proceduren for Sikkerhedsafkobling på side 18.

11.2

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

Adgangsdøre styring
Automatsikring F1
Automatsikring F2
Automatsikring F1.2
Automatsikring F3.1
Kontakt S76

Kontrollér følgende:
• Automatsikringer F1, F2, F3.1 og F1.2 er slukket (nedad er slukket).
• Aggregatet sikkerhedskobles. Se vejledningen, der fulgte med aggregatet for dette.
ADVARSEL Kun når alle nødvendige kontroller er udført og er i orden, kan
omskifterpanelet afkobles.

Afkobling
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11.3

Afkobling af ekstern styring
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 37 og Kontroller på side
37inden arbejderne påbegyndes.

1.
2.
3.

1.

Kobl konnektoren fra Bredenoord aggregatet.

2.

Rul kablet op og hæng det på beslaget.

3.

Stop konnektoren i holderen.

11.4

24-polet konnektor
Ophængningsbeslag
Kabel

Strømkablerne afbrydes
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 37 og Kontroller på side
37inden arbejderne påbegyndes.

1.
2.
3.
4.
5.

Terminaler til netspænding
Terminaler til forbruger
Terminaler til aggregat
Kabelføring
Trækaflastning
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Tilsluttet strømkabel

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

Åbn adgangsdørene til betjeningspanelet.

2.

Åbn den lille dør af sort plast.

3.

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

4.

Afmontér øjeboltforbindelsen.

5.

Tag kablet væk.

6.

Sæt bolten, møtrikken og skiverne tilbage på tilslutningsrækken.

7.

Gentag ovenstående trin for de øvrige kabler.

8.

Luk den lille dør af sort plast.

9.

Luk adgangsdørene til betjeningspanelet.

Afkobling
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11.5

Jordforbindelsen afbrydes
ADVARSEL Læs først kapitlerne Sikkerhed på side 37 og Kontroller på side
37inden arbejderne påbegyndes.

1.
2.
3.

Terminal til jordforbindelse
Kabelføring
Trækaflastning

Tilsluttet jordkabel

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

Åbn adgangsdørene til betjeningspanelet.

2.

Åbn den lille dør af sort plast.

3.

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

4.

Afmontér kabeløjet ved at fjerne skruen og spændeskiven.

5.

Tag kablet væk

6.

Montér skruen og spændeskiven i terminalen

7.

Luk den lille dør af sort plast.

8.

Luk adgangsdørene til betjeningspanelet.

Afkobling
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12

Opbevaring
INFO Sørg for, at alle tilslutningskabler er koblet fra omskifterpanelet.

Hvis omskifterpanelet ikke skal bruges i længere tid, anbefales at opbevare det rent og tørt. Se
kapitlet Tekniske data på side 9 vedrørende tilladt omgivelsestemperatur og relativ fugtighed i
opbevaringsrummet.
Udfør følgende handlinger inden omskifterpanelet lagres op:
1.

Fjern eventuel snavs og sand.

2.

Kontrollér, hvorvidt alle fastgørelsesmøtrikker og spændeskiver findes på terminalerne.

3.

Hæng kablet fra den eksterne styring på ophængningskrogen, og fastgør stikket i holderen.

4.

Rengør eventuelt resterende kabelbindere.

5.

Luk alle døre.

6.

Transportér omskifterpanelet ved hjælp af en egnet gaffeltruck eller kran til opbevaring.

Opbevaring
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13

Skrotning

Skrotning af omskifterpanelet sker via Bredenoord B.V.
Bredenoord B.V. sørger for, at omskifterpanelet afmonteres i overensstemmelse med
miljøbestemmelserne.

Skrotning
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Bilag
Bilagene indeholder oplysninger, der kan være påkrævet, når omskifterpanelet skal installeres. For
mere information kan du kontakte Bredenoord.

Registreringsskilt for vedligeholdelse
På indersiden af betjeningsdøren er der et metalskilt, hvorpå vedligeholdelsesarbejdet kan inføres.
På denne plade kan det ses, hvornår sidste vedligeholdelse er udført.
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EF-overensstemmelseserklæring
Dette panel opfylder fuldt ud de lovkrav, der er fastlagt i det europæiske lavspændingsdirektiv om
integreret sikkerhed. Vi kan derfor også udstede nedenstående CE-erklæring til din maskine.
CE-typeskiltet på maskinen og nedenstående overensstemmelseserklæring
viser, at fabrikanten har overholdt "principperne om integreret sikkerhed" i
overensstemmelse med det europæiske lavspændingsdirektiv.
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 IV I DIREKTIV 2014/35/EU

Vi:

Bredenoord B.V.

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

Bredenoord

Produkt:

Omskifterpanel

Model:

AMF 200A

Typenummer:

1017354

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

2014/35/EU

og overholder følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

Udgivet af:

NEN-EN-IEC 61439-1

Lavspændingskontakter og fordelerenheder - del 1: Generelle krav.

NEN-EN 12100-1 og -2

Sikkert design

NEN-EN 5509

Brugsvejledning

NEN 1010

Elektriske installationer til lavspænding

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Holland

Maj 2019
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

