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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.
• 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.
• 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.
• Illustraties kunnen afwijken van uw machine.

Copyright © Bredenoord B.V. 2019.
Deze handleiding 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 handleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.
Voor informatie over instelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze handleiding 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 B.V.
Deze handleiding 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 B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema’s.

Voorwoord
Dit is de handleiding van het Bredenoord AMF 200A omschakelpaneel. Deze handleiding geeft
informatie over de installatie, de bediening, het onderhoud en het afhandelen van storingen en
defecten.
De illustraties 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 omschakelpaneel 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

Bewaren van de handleiding
Bewaar deze handleiding in de nabijheid van het omschakelpaneel 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 aan de binnenzijde van de toegangsdeur bediening.

Beperkingen van deze handleiding
De Nederlandse versie van de handleiding is de originele versie. Deze taal is gecontroleerd door
Bredenoord B.V. Alle andere talen zijn vertalingen van de originele Nederlandse handleiding.
Dit document bevat nuttige en belangrijke informatie voor het juist installeren en bedienen van
het omschakelpaneel. Verder bevat dit document instructies om eventueel letsel te voorkomen
dat tijdens het bedienen van het omschakelpaneel kan ontstaan. Wij hebben alle mogelijke
stappen ondernomen om dit document zo correct en compleet mogelijk te maken. Mocht u fouten
of onjuistheden constateren in deze handleiding, maak deze dan zo snel mogelijk kenbaar aan
Bredenoord B.V. Dit stelt ons in staat om onze documentatie te verbeteren.

Versiegeschiedenis
Gedurende de levensduur van het omschakelpaneel kunnen innovaties en verbeteringen leiden
tot de wens om wijzigingen aan te brengen in dit document. Het is aan Bredenoord B.V. 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

0.1

juni 2019

Draft versie

0.2

august 2019

Tweede draf versie

1.0

06 november 2019

Initiële versie

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

Aansprakelijkheid
Lees vóór het installeren of bedienen van het omschakelpaneel de handleiding goed door.
Bredenoord B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door:
• het niet naleven van de instructies zoals beschreven in deze handleiding.
• aanpassingen of reparaties aan het omschakelpaneel zonder dat deze vooraf schriftelijk
goedgekeurd zijn door Bredenoord B.V.
• gebruik van het omschakelpaneel anders dan omschreven in de handleiding.
• 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/of 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/of ernstige schade kan aanrichten aan het aggregaat.

VOORZICHTIG Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die schade kan aanrichten aan
het aggregaat. Er is geen gevaar voor persoonlijk letsel.

OPMERKING Geeft extra achtergrondinformatie die nuttig kan zijn voor het verrichten van
een taak.

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

Automatic Mains Failure (automatisch netuitval)

GCB

Generator Circuit Breaker (generatorstroomonderbreker)

MCB

Main Circuit Breaker (hoofdstroomonderbreker)

Aggregaat

Aggregaat in noodstroombedrijf

Omschakelpaneel

Bredenoord AMF 200A omschakelpaneel
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1

Het Bredenoord AMF 200A omschakelpaneel

Het Bredenoord AMF 200A omschakelpaneel bewaakt de aangeleverde voeding van het
lichtnet. Bij uitval van het lichtnet of in het geval van een storing start het paneel automatisch
het aangesloten aggregaat op en wordt er omgeschakeld naar generatorbedrijf. Zodra het
lichtnet weer operationeel is, schakelt het paneel automatisch terug naar het lichtnet en wordt het
aggregaat uitgeschakeld.

1.1

Beoogd gebruik

Het omschakelpaneel is een paneel waarop het lichtnet, de verbruiker(s) en een aggregaat
worden aangesloten. Na uitval van het lichtnet zal het aggregaat opstarten, inschakelen en de
verbruiker(s) voeden. Zodra het lichtnet weer operationeel is zal deze de gebruiker weer voeden
en wordt het aggregaat gestopt en stand-by gezet.
Het lichtnet, de verbruiker en het aggregaat worden via conventionele kabeloog-boutverbinding
aangesloten.
Bredenoord aggregaten kunnen worden aangesloten door middel van een 24-polige connector.
Voor de aansluiting van andere externe besturingsinstrumenten zijn klemmenstroken voorzien.
Gebruik het omschakelpaneel alleen waarvoor het is ontwikkeld en bedoeld. Bij ander, oneigenlijk
gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord B.V., vervalt de garantie.
WAARSCHUWING Oneigenlijk gebruik kan leiden tot ernstige verwondingen en kan
schade veroorzaken aan het omschakelpaneel of de aangesloten installatie.

Het Bredenoord AMF 200A omschakelpaneel
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1.2

Wijzigingen

Het is zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord B.V. niet toegestaan om wijzigingen aan te
brengen aan het omschakelpaneel.
WAARSCHUWING Wijzigingen aan het omschakelpaneel kunnen leiden tot ernstige
verwondingen en kunnen schade veroorzaken aan het omschakelpaneel of de aangesloten
installatie.

1.3

Technische gegevens

Omschrijving

Waarde

Serienummer

Zie het nummer op het typeplaatje

Afmetingen L * B * H

800 * 600 * 1365 mm

Gewicht

158 kg

Operationele omgevingstemperatuur

-15 °C tot +30 °C

Operationele relatieve luchtvochtigheid

0% tot 95%

Opslag omgevingstemperatuur

-15 °C tot +30 °C

Opslag relatieve luchtvochtigheid

0% tot 95%

Aansluitspanning / frequentie

231/400 V / 50 Hz

Nominale stroom

200 A

Vermogen aan te sluiten aggregaat

50 - 150 kVA

Netto vermogen aan te sluiten aggregaat

40 - 120 kW

1.4

Typeplaatje

Het typeplaatje is bevestigd op de achterzijde van het frame van het omschakelpaneel en bevat de
volgende informatie:
1.
2.
3.
4.
5.

Contactgegevens
Type
Nummer
Gewicht
Bouwjaar

Het Bredenoord AMF 200A omschakelpaneel
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2
2.1

Beschrijving
Hoofdonderdelen buitenzijde

De behuizing van het omschakelpaneel is robuust uitgevoerd en 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.
VOORZICHTIG Het is niet toegestaan om de bouten van de gesloten deuren te
verwijderen.

Beschrijving
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1.
2.
3.
4.

Toegangsdeuren
bediening
Typeplaatje
Kabel met 24-polige
connector
Sparingen voor
heftrucklepels

Beschrijving
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2.2

Hoofdonderdelen bediening

De toegangsdeuren bediening geven toegang tot alle onderdelen die nodig zijn om het
omschakelpaneel aan te sluiten en te bedienen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controller
Bedrijfskeuzeschakelaar
Schakelaar GCB
(noodvoeding)
Toegangsdeuren
aansluitstrippen
Schakelaar MCB
(netspanning)
Toegangsdeuren besturing

Achter de toegangsdeuren
aansluitstrippen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Bevestigingspunten
ingaande stroom
(noodvoeding / aggregaat)
Bevestigingspunten aarde
Doorvoer stroomkabels
Trekontlasting
Bevestigingspunten
uitgaande stroom
Bevestigingspunten
ingaande stroom
(netspanning)

Beschrijving
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2.2.1

Bedieningscomponenten

De volgende bedieningscomponenten zijn aanwezig op het omschakelpaneel:
1.
2.

2.2.2

Controller
Bedrijfskeuzeschakelaar

Bedrijfskeuzeschakelaar

Het omschakelpaneel is voorzien van een bedrijfskeuzeschakelaar met twee standen.
1 = TEST MODE

2 = AUTO

1 = TEST MODE Testen van de correcte werking van het omschakelpaneel en aggregaat.
2 = AUTO Aggregaat staat stand-by.

Beschrijving
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2.2.3

Controller

2.2.3.1

Meldingen op het display

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

Voltage van de besturings-spanning (24V DC)
Voltage per fase
Stroom per fase
Belasting
Kilowatt per fase
Geleverd vermogen

De waardes worden weergegeven op verschillende pagina's. De pagina's kunnen geselecteerd
worden door gebruik te maken van de pijltjestoetsen

en

.

Als de waardes afwijken van de normale situatie of als er een andere storing optreedt, wordt een
alarm weergeven in de alarmlijst van het display en gaat een rode "G" knipperen op de controller.

Met de pijltjestoetsen kan door de alarmlijst worden genavigeerd. Zie Alarmstatus op pagina 36
voor de mogelijke storingsmeldingen op het display.

Beschrijving
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3

Veiligheid

Het omschakelpaneel is zorgvuldig ontworpen en vakkundig gebouwd om er veilig mee te werken.
De EG-verklaring (zie EG-verklaring van overeenstemming op pagina 45) 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 omschakelpaneel,
moeten minimaal de hoofdstukken Veiligheid op pagina 15 en Bediening op pagina
30 volledig lezen en begrijpen.
• Gebruik het omschakelpaneel 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 omschakelpaneel mag niet gebruikt worden tijdens reiniging, inspectie, reparatie
en onderhoud en moet van het lichtnet worden losgekoppeld met behulp van de
hoofdschakelaar.
• Alle elektrische verbindingen moeten vakkundig worden aangesloten.
• Een aggregaat kan op afstand ingeschakeld worden en kan dus automatisch starten.
• Voordat er werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden aan het omschakelpaneel, moet
dit altijd veiliggeschakeld worden.
• De aanwezige beveiligingen mogen niet verwijderd worden.
• Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het omschakelpaneel.
• De deuren van het omschakelpaneel, met uitzondering van de bedieningsdeur, mogen
niet geopend worden als het omschakelpaneel in werking is.
• Steek nooit een hand of een vinger door de beschermingen.

VOORZICHTIG
• De huurder van het omschakelpaneel moet controleren of de instructies in deze
handleiding ook daadwerkelijk worden opgevolgd.
• Neem in geval van storingen contact op met Bredenoord B.V.

Veiligheid
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• Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade veroorzaken aan de elektronica en
andere onderdelen.
• Tref (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden of
onderhoud.

3.1.1

Elektrische gevaren
WAARSCHUWING
• Werk aan de elektrische installatie mag uitsluitend uitgevoerd worden door een daartoe
bevoegd persoon.
• Ga er altijd vanuit dat het omschakelpaneel onder spanning staat, totdat u zelf de
spanning hebt uitgeschakeld.
• Na het uitschakelen van de spanning bestaat het gevaar van spanning in het
omschakelpaneel 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.
• Werk altijd volgens de geldende nationale wetten en voorschriften.
• Vermijd het contact met beschadigde elektrische onderdelen.
• Voorkom contact van dieselolie, smeermiddelen of accuzuur met elektrische kabels.

3.1.2

Werkomgeving
WAARSCHUWING
• Voorkom dat onbevoegde personen toegang krijgen tot het omschakelpaneel.
• Houd de oppervlakken van het omschakelpaneel schoon.
• Verwijder gemorste dieselolie of smeermiddelen in, op of naast het omschakelpaneel
onmiddellijk.
• Zorg ervoor dat er na werkzaamheden geen gereedschap of andere zaken achterblijven
in het omschakelpaneel.
• Zorg dat het omschakelpaneel is geplaatst op een vlakke en stevige ondergrond om
omvallen te voorkomen.

3.1.3

Onderhoud

• Stel reparatie- en onderhoudswerkzaamheden niet uit.
• Laat Bredenoord B.V. versleten onderdelen direct vervangen.
• Gebruik bij reparatie of vervanging alleen reserveonderdelen die aangegeven staan in de
specificaties van Bredenoord B.V.
WAARSCHUWING Het niet tijdig laten uitvoeren van reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden kan persoonlijk letsel of schade aan het omschakelpaneel of
de aangesloten installatie.

Veiligheid
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3.2

Waarschuwingen tijdens gebruik
WAARSCHUWING
• Controleer, voordat het omschakelpaneel in gebruik genomen wordt, of er geen
werkzaamheden worden uitgevoerd aan het omschakelpaneel of de installatie.
• Onbevoegde personen mogen het omschakelpaneel niet bedienen. Dit dient door de
gebruiker(s) gecontroleerd te worden.
• Schakel het omschakelpaneel alleen in wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn
genomen.
• Stel het omschakelpaneel niet in werking in de buurt van brandbare gassen.
• Neem onmiddellijk contact op met Bredenoord B.V. 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 omschakelpaneel.
• Personeel mag uitsluitend werk uitvoeren waarvoor het is opgeleid. Dit geldt voor
onderhoudswerkzaamheden en normaal gebruik.
• Het bedienend personeel moet bekend zijn met alle situaties, zodat in geval van nood
snel en effectief actie ondernomen kan worden.
• Indien een bediener 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 B.V.
• Iedereen dient de veiligheidsvoorschriften op te volgen, anders kan men een gevaar
vormen voor zichzelf en voor anderen. Volg de werkinstructies altijd strikt op.
• Het omschakelpaneel kan een aggregaat op afstand inschakelen. Deze kan dus
onverwacht automatisch starten.

3.3

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet overeenstemmen met de lokale wet- en
regelgeving.
WAARSCHUWING
• Draag gehoorbescherming bij een geluidsniveau > 85 dB(A).
• Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan het omschakelpaneel.

3.4

Standaard veiligheidsvoorzieningen

Het omschakelpaneel is voorzien van een aantal faciliteiten die een veilige bediening mogelijk
maken. Zo is het omschakelpaneel voorzien van deuren die afgesloten kunnen worden met een
sleutel en zijn alle elektrische delen in het omschakelpaneel voorzien van extra bescherming. Aan
de binnen- en buitenzijde zijn diverse pictogrammen aangebracht die de bediener attenderen op
de restrisico's.

Veiligheid
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3.4.1

Pictogrammen op het omschakelpaneel
WAARSCHUWING
• Bekijk alle instructies en gevarensymbolen op het omschakelpaneel.
• Zorg ervoor dat alle veiligheidsinstructies op het omschakelpaneel schoon en leesbaar
blijven.
• Houd de pictogrammen schoon en goed leesbaar. Vervang beschadigde pictogrammen
direct of meld dit aan Bredenoord B.V.

De volgende instructies en pictogrammen zijn aangebracht op het aggregaat:
Label

3.5

Locatie

Beschrijving

Op de zwarte afdekkap.
Op de zwarte deuren die
toegang geven tot de
aansluitstrippen.

Gevaar voor spanning.

Achter de zwarte deuren
die toegang geven tot de
aansluitstrippen.

Waarschuwt voor verkeerd
aansluiten.

Veiligschakelen
WAARSCHUWING Het niet volgen van de procedure kan leiden tot ernstig letsel.

Voer de volgende stappen uit voordat er controles of werkzaamheden aan het omschakelpaneel
worden uitgevoerd:
1.

Schakel de netspanning uit.

2.

Schakel het aggregaat veilig, zodat het niet onbedoeld kan starten. Zie hiervoor de
handleiding van het aggregaat.

3.

Schakel alle verbruikers uit.

4.

Vergrendel alle schakelaars tegen her-inschakelen.

5.

Plaats signalisatie: buiten gebruik / niet inschakelen.

6.

Waarschuw betrokken partijen.

7.

Controleer of er spanning staat op kabels. Er kan spanning retour geleverd worden vanuit een
externe bron.

Veiligheid
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4

Plaatsen

Het omschakelpaneel kan eenvoudig geplaatst worden met een hijskraan of een vorkheftruck.
1.
2.

Hijspunt voor hijskraan
Sparing voor
heftrucklepels

OPMERKING Het centrale hijspunt is zo gekozen dat het omschakelpaneel in balans
hangt tijdens het hijsen.
Plaats het omschakelpaneel op een vlakke en stevige ondergrond die het brutogewicht van het
omschakelpaneel kan dragen.

4.1

Toegangsdeur openen

Om een toegangsdeur te openen, gaat u als volgt te werk:
1.

Trek de deurhendel naar u toe.
• Indien de hendel vastzit, is deze vergrendeld door het ingebouwde slot:
Ga verder met stap 2.
• Indien de hendel uit het slot komt is deze niet vergrendeld:

Plaatsen
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Ga verder mer stap 6.

2.

Draai het lipje van het deurslot opzij.

3.

Steek de meegeleverde sleutel in het slot.

4.

Draai de sleutel.

5.

Verwijder de sleutel uit het slot

6.

Trek de hendel zo ver als mogelijk uit en draai deze een kwartslag.

7.

Open de deur.
OPMERKING De deurhendel kan extra worden voorzien van een hangslot. Dit wordt niet
standaard meegeleverd.

Plaatsen
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5
5.1

Aansluiten
Veiligheid
WAARSCHUWING
• Alleen bevoegde personen mogen het omschakelpaneel elektrisch aansluiten (let op de
wettelijke voorschriften).
• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat, totdat u deze zelf heeft
gecontroleerd.
• Draag beschermende kleding.
• Zorg ervoor dat de nodige gereedschappen en middelen aanwezig zijn.
• Volg altijd de procedure voor het Veiligschakelen op pagina 18.

5.2

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

Toegangsdeuren besturing
Zekering automaat F1
Zekering automaat F2
Zekering automaat F3.1
Zekering automaat F1.2
Schakelaar S76

Controleer het volgende:
• Zekeringautomaten F1, F2, F3.1 en F1.2 uitgeschakeld (naar beneden is uit).
• Aggregaat veiliggeschakeld. Zie hiervoor de handleiding die bij het aggregaat is geleverd.
WAARSCHUWING Pas als alle noodzakelijke controles zijn uitgevoerd en in orde zijn,
mag het omschakelpaneel worden aangesloten.

Aansluiten
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5.3

Stroomkabels aansluiten
WAARSCHUWING Lees eerst de hoofdstukken Veiligheid op pagina 21 en Controles
op pagina 21 voordat u met de werkzaamheden begint.

VOORZICHTIG
• Op de aansluiting voor de netspanning dient een voeding met een rechts draaiveld te
worden aangeboden.
• Op de aansluiting voor het aggregaat dient een voeding met een rechts draaiveld te
worden aangeboden.
De stroomkabels worden door middel van oog-boutverbindingen aangesloten op de
aansluitstrippen. Deze strippen bevinden zich achter de zwarte kunststof deuren. De deuren zijn
afgesloten met de bijgeleverde sleutel.
1.
2.
3.
4.
5.

Aansluitstrippen
netspanning
Aansluitstrippen verbruiker
Aansluitstrippen aggregaat
Kabeldoorvoer
Trekontlasting

De juiste aansluitwijze staat per fase, door middel van coderingen, op de aansluitstrippen
aangegeven.
1.

Open de toegangsdeuren bediening.

2.

Open de zwarte kunststof deuren.

3.

Verwijder de bout, de moer en de twee ringen uit de aansluitstrip.

4.

Voer de stroomkabel door de kabeldoorvoer.

Aansluiten
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5.

Monteer het kabeloog van de kabel met de bout, de moer en de twee ringen op de
aansluitstrip.

VOORZICHTIG Let op het juist aansluiten van de kabels.

6.

Draai de moer vast met passend gereedschap.

7.

Herhaal bovenstaande stappen voor de overige kabels.

8.

Fixeer de kabels met passende trekbanden aan de bovenste trekontlasting.
OPMERKING Trekbanden worden niet standaard meegeleverd.

9.

Sluit de zwarte kunststof deuren.

10. Sluit de toegangsdeuren bediening.
WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de kabels nergens knel komen te zitten.

5.4

Aarding aansluiten
WAARSCHUWING Lees eerst de hoofdstukken Veiligheid op pagina 21 en Controles
op pagina 21 voordat u met de werkzaamheden begint.

Personen kunnen in contact komen met de metalen delen van het omschakelpaneel. Deze
metalen delen kunnen, als gevolg van een gebrekkige isolatie of andere defecten, spanning
bevatten. Om de bescherming van personen en de aangesloten afnemers te garanderen, moet het
omschakelpaneel worden voorzien van een deugdelijke aarding.

Aansluiten
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Het omschakelpaneel is uitgerust met een aansluitstrip. De bediener moet het omschakelpaneel
aansluiten op een aardingssysteem van een bestaande installatie of geschikte aardpen. Gebruik
voor het aansluiten 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.
WAARSCHUWING Ontbrekende of ondeugdelijke aarding kan leiden tot elektrocutie.

De aardkabel wordt aangesloten op de aansluitstrip met een oog-boutverbinding.
De aansluitstrip bevindt zich achter de zwarte kunststof deuren. De deuren zijn afgesloten met de
bijgeleverde sleutel.
1.
2.
3.

Aansluitstrip aarding
Kabeldoorvoer
Trekontlasting

1.

Open de toegangsdeuren bediening.

2.

Open de zwarte kunststof deuren.

3.

Voer de kabel door de kabeldoorvoer.

4.

Verwijder de schroef en de ring uit de aansluitstrip.

5.

Monteer het kabeloog van de kabel met de schroef en ring op de aansluitstrip.

Aansluiten
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6.

Fixeer de kabel met een passende trekband aan de onderste trekontlasting.
OPMERKING Trekbanden worden niet standaard meegeleverd bij het
omschakelpaneel.

7.

Sluit de zwarte kunststof deuren.

8.

Sluit de toegangsdeuren bediening.
WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de kabel nergens knel komt te zitten.

5.5

Externe besturing aansluiten
WAARSCHUWING Lees eerst de hoofdstukken Veiligheid op pagina 21 en Controles
op pagina 21 voordat u met de werkzaamheden begint.

OPMERKING Alle Bredenoord aggregaten zijn voorzien van een 24-polige connector.

Om het aggregaat extern te kunnen besturen is het omschakelpaneel voorzien van een
aansluitkabel met hieraan een 24-polige connector. Deze connector dient op het aggregaat te
worden aangesloten.
1.
2.
3.

24-polige connector
Ophangbeugel
Kabel

1.

Verwijder de connector uit de houder.

2.

Haal de kabel van de beugel en rol deze af.

3.

Sluit de connector aan op het Bredenoord aggregaat. Zie het hoofdstuk "Installeren" van de
handleiding die bij het aggregaat geleverd is.

Aansluiten

25

6

In bedrijf stellen

Nadat het omschakelpaneel is aangesloten mag u dit in bedrijf stellen.

6.1

Veiligheid
WAARSCHUWING
• Alleen bevoegde personen mogen het omschakelpaneel in bedrijf stellen (let op de
wettelijke voorschriften).
• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat, totdat u deze zelf heeft
gecontroleerd.
• Controleer, voordat het omschakelpaneel wordt ingeschakeld, of er niet elders gewerkt
wordt aan de aangesloten elektrische installatie.
• Indien het omschakelpaneel onbeheerd in bedrijf is, moeten alle deuren worden
afgesloten. Gebruik hiervoor de bijgeleverde sleutel.
• Draag beschermende kleding.

6.2

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

Toegangsdeuren besturing
Zekering automaat F1
Zekering automaat F2
Zekering automaat F3.1
Zekering automaat F1.2
Schakelaar S76

Controleer het volgende:
• Aggregaat veiliggeschakeld. Zie hiervoor de handleiding die bij het aggregaat is geleverd.
• Bedrijfskeuzeschakelaar in de stand AUTO.
• Zekeringautomaten F1, F2, F3.1 en F1.2 uitgeschakeld (naar beneden is uit).

In bedrijf stellen
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•
•
•
•
•

Netspanningskabels correct aangesloten.
Aggregaatkabels correct aangesloten.
Verbruikerskabels correct aangesloten.
Aarding correct aangesloten.
24-polige connector op het aggregaat aangesloten.
WAARSCHUWING Pas als alle noodzakelijke controles zijn uitgevoerd en in orde zijn,
mag het omschakelpaneel in bedrijf worden gesteld.

6.3

Inschakelen
WAARSCHUWING Lees eerst de hoofdstukken Veiligheid op pagina 26 en Controles
op pagina 26 voordat u met de werkzaamheden begint.

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

Toegangsdeuren besturing
Zekering automaat F1
Zekering automaat F2
Zekering automaat F3.1
Zekering automaat F1.2
Schakelaar S76

Om het omschakelpaneel in te schakelen, dienen de volgende stappen te worden doorlopen:
1.

Open de toegangsdeuren bediening.
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2.

Open de doorzichtige toegangsdeuren besturing.

3.

Zet schakelaar S76 in de juiste positie:
Positie I

Aggregaat uitgerust met een
contactslot.

Positie II

Aggregaat uitgerust met een
controller.

De stappen 4 tot en met 7 dienen te worden uitgevoerd op het aggregaat. Aanvullende informatie
hierover kunt u vinden in de handleiding van het aggregaat.
4.

Zet de accuschakelaar van het aggregaat in de stand OFF.
Zie hoofdstuk Accuschakelaar in de handleiding van het aggregaat.

5.

Controleer de stand van de hoofdschakelaar. Deze moet in de stand UIT staan.
Zie hoofdstuk Hoofdschakelaar in de handleiding van het aggregaat.

6.

Kies de juiste bedrijfsstand.
• Zet bij een aggregaat met contact sleutel de contact sleutel in de stand STOP.
• Zet bij een aggregaat met controller de keuzeschakelaar van het aggregaat in de stand
AUTO.
Zie hoofdstuk Bedrijfskeuzeschakelaar in de handleiding van een aggregaat met controller.

7.

Zet de hoofdschakelaar in de stand AAN.
Zie hoofdstuk Hoofdschakelaar in de handleiding van het aggregaat.

Stap 8 dient te worden uitgevoerd op het schakelpaneel van de netspanning.
8.

Schakel de netspanning in.
WAARSCHUWING Er staat nu gevaarlijke spanning op het omschakelpaneel.

De stappen 9 tot en met 11 dienen te worden uitgevoerd op het omschakelpaneel.
9.

Schakel zekering automaat F1 in.
Schakelaar MCB zal inschakelen.

10. Schakel zekering automaten F2, F3.1 en F1.2 in.
11. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar van het omschakelpaneel in de stand TEST MODE
Er wordt een signaal gestuurd naar het aggregaat waardoor deze zal starten.
OPMERKING Het omschakelpaneel zal niet schakelen.

12. Zet de bedrijfskeuzeschakelaar van het omschakelpaneel in de stand AUTO.
Het aggregaat zal na een vooraf ingestelde tijd stoppen en in stand-by worden gezet.
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De omschakelpaneel en aggregaat zijn gereed voor gebruik.
OPMERKING Indien de installatie niet naar behoren werkt zie het hoofdstuk
Probleemoplossing op pagina 35.

In bedrijf stellen
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7

Bediening

Het omschakelpaneel kent twee bedrijfsstanden; AUTO en TEST MODE.
AUTO
Dit is de bedrijfsstand waarbij het omschakelpaneel gereed staat om storingen in het lichtnet op te
vangen. In deze stand is verdere bediening van het omschakelpaneel niet nodig.
TEST MODE
In deze stand wordt de werking tussen het omschakelpaneel en het aggregaat gecontroleerd. Het
omschakelpaneel stuurt een signaal naar het aggregaat waardoor dit zal starten. Het lichtnet en
niet het aggregaat blijft stroom leveren aan de verbruikers.

7.1

Werking in de stand AUTO

Als het lichtnet wegvalt of buiten de vooraf ingestelde grenswaarden komt, zal het
omschakelpaneel het aggregaat opstarten en inschakelen.
De volgende stappen worden doorlopen:
1.
2.
3.

Het lichtnet word afgeschakeld (MBC opent).
Het aggregaat krijgt een startsignaal en zal opstarten.
Na een vooraf ingestelde vertragingstijd gaat het aggregaat stroom leveren aan de verbruiker
(GBC sluit).

Zodra het lichtnet weer operationeel is, wordt er een controle uitgevoerd of dit een vooraf
ingestelde periode stabiel is. Hierna zal het aggregaat stoppen en stand-by worden gezet.
De volgende stappen worden doorlopen:
1.
2.
3.

7.2

Het aggregaat wordt afgeschakeld (GBC opent).
Het lichtnet wordt ingeschakeld (MBC sluit).
Het aggregaat krijg een stopsignaal en wordt stand-by gezet.

Werking in de stand TEST MODE

Als de bedrijfskeuzeschakelaar handmatig in de stand TEST MODE wordt gezet zal het
omschakelpaneel het aggregaat opstarten.
De volgende stappen worden doorlopen:
• Het aggregaat krijgt een startsignaal en zal opstarten.
• Het lichtnet wordt niet afgeschakeld (MBC blijft gesloten).
• Het aggregaat gaat geen stroom leveren aan de verbruiker (GBC blijft open).

Bediening
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Na het handmatig terugzetten van de bedrijfskeuzeschakelaar in de stand AUTO wordt het
aggregaat gestopt en stand-by gezet.
De volgende stappen worden doorlopen:
• Het aggregaat krijgt een stopsignaal en wordt stand-by gezet.

Bediening
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8

8.1

Uit bedrijf nemen

Veiligheid
WAARSCHUWING
• Alleen bevoegde personen mogen het omschakelpaneel buiten bedrijf stellen (let op de
wettelijke voorschriften).
• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat, totdat u deze zelf heeft
gecontroleerd.
• Draag beschermende kleding.

8.2

Buiten bedrijf stellen
VOORZICHTIG
• Het stoppen in belaste toestand kan schade veroorzaken aan het omschakelpaneel en
het aggregaat.
• Zorg ervoor dat het aggregaat niet draait.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Schakel alle verbruikers uit.

2.

Open de toegangsdeuren bediening.

3.

Open de doorzichtige toegangsdeuren besturing.

Toegangsdeuren besturing
Zekering automaat F1
Zekering automaat F2
Zekering automaat F3.1
Zekering automaat F1.2
Schakelaar S76

Uit bedrijf nemen
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4.

Schakel zekering automaten F2, F3.1 en F1.2 uit.

5.

Schakel zekering automaat F1 uit.
Schakelaar MCB zal uitschakelen.

Stap 6 dient te worden uitgevoerd op het schakelpaneel van de netspanning.
6.

Schakel de netspanning uit.

De stappen 7 tot en met 9 dienen te worden uitgevoerd op het aggregaat. Aanvullende informatie
hierover kunt u vinden in de handleiding van het aggregaat.
7.

Zet de hoofdschakelaar in de stand OFF.
Zie hoofdstuk Hoofdschakelaar in de handleiding van het aggregaat.

8.

• Laat bij een aggregaat met contactslot de contactsleutel in de stand STOP staan.
• Zet bij een aggregaat met controller de keuzeschakelaar van het aggregaat in de stand
OFF.
Zie hoofdstuk Bedrijfskeuzeschakelaar in de handleiding van een aggregaat met controller.

9.

Zet de accuschakelaar van het aggregaat in de stand UIT.
Zie hoofdstuk Accuschakelaar in de handleiding van het aggregaat.

10. Sluit de doorzichtige toegangsdeuren besturing.
11. Sluit de toegangsdeuren bediening.

Uit bedrijf nemen
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9

Onderhoud

Het onderhoud aan het omschakelpaneel mag alleen door Bredenoord B.V. worden uitgevoerd.
De servicemonteur van Bredenoord B.V. tekent zijn werkzaamheden af op
de onderhoudsregistratieplaat aan de binnenzijde van de bedieningsdeur (zie
Onderhoudsregistratieplaat). Op deze plaat is zichtbaar wanneer het laatste onderhoud is
uitgevoerd.
Neem indien u twijfelt aan de juiste werking van dit omschakelpaneel of in geval van een storing
direct contact op met Bredenoord B.V..

9.1

Reinigen
WAARSCHUWING Het omschakelpaneel mag niet met een hogedrukreiniger
schoongespoten worden.

Houd de deuren van het omschakelpaneel zo veel mogelijk gesloten. Dit voorkomt vervuiling van
de elektrische componenten
Reinig de buitenzijde met een zachte borstel en een vochtige doek.
VOORZICHTIG Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Onderhoud
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Probleemoplossing

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

Problemen oplossen

10.1

De meest voorkomende problemen met hun oplossingen staan beschreven in onderstaande tabel:
Storing

Oorzaak

Oplossing

Netspanning valt weg,
maar spanning op de
verbruikers komt niet terug

Hoofdschakelaar van het
aggregaat staat niet in de stand
ON

Zet de hoofdschakelaar van het
aggregaat in de stand ON

Aggregaat start niet op

• Zet de accuschakelaar van
het aggregaat in de stand
AAN
• Zet de
bedrijfskeuzeschakelaar van
het aggregaat in de stand
AUTO

Zekering automaat F2 van het
omschakelpaneel staat uit

Schakel zekeringautomaat F2 in
(naar boven)

Het draaiveld is verkeerd
aangesloten

Sluit het draaiveld correct
(rechtsom) aan

Wel netspanning, maar
geen spanning op de
verbruikers

• Zekering automaat F1 van het • Schakel zekeringautomaat F1
omschakelpaneel staat uit
in (naar boven)
• Zekering automaat F2 van het • Schakel zekeringautomaat F2
omschakelpaneel staat uit
in (naar boven)

VOORZICHTIG Als er storingen zijn die niet opgelost kunnen worden met behulp van
deze tabel, neem dan contact op met Bredenoord B.V..

Probleemoplossing
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10.2

Alarmstatus

Het display geeft bij een alarm de volgende meldingen aan:
Voorbeeld van alarm op display

Alarm

Oplossing

• Actief alarm.

• Alarm oplossen of
contact opnemen
met Bredenoord.

• Niet actief alarm.

• Fout resetknop
(FAULT RESET)
bedienen.

OPMERKING Als de bediener de melding niet kan oplossen met behulp van deze tabel,
moet hij contact opnemen met Bredenoord.

Probleemoplossing
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11

Afkoppelen

Na het buiten bedrijf stellen van het omschakelpaneel mag deze worden afgekoppeld.

11.1

Veiligheid
WAARSCHUWING
• Alleen bevoegde personen mogen het omschakelpaneel elektrisch afkoppelen (let op de
wettelijke voorschriften).
• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat, totdat u deze zelf heeft
gecontroleerd.
• Draag beschermende kleding.
• Zorg ervoor dat de nodige gereedschappen en middelen aanwezig zijn.
• Volg altijd de procedure voor het Veiligschakelen op pagina 18.

11.2

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

Toegangsdeuren besturing
Zekering automaat F1
Zekering automaat F2
Zekering automaat F1.2
Zekering automaat F3.1
Schakelaar S76

Controleer het volgende:
• Zekeringautomaten F1, F2, F3.1 en F1.2 uitgeschakeld zijn (naar beneden is uit).
• Aggregaat veiliggeschakeld. Zie hiervoor de handleiding die bij het aggregaat is geleverd.

Afkoppelen
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WAARSCHUWING Pas als alle noodzakelijke controles zijn uitgevoerd en in orde zijn,
mag het omschakelpaneel worden afgekoppeld.

11.3

Externe besturing losnemen
WAARSCHUWING Lees eerst het hoofdstukken Veiligheid op pagina 37 en Controles
op pagina 37 voordat u met de werkzaamheden begint.

1.
2.
3.

1.

Neem de connector los van het Bredenoord aggregaat.

2.

Rol de kabel op en hang deze aan de beugel.

3.

Stop de connector in de houder.

11.4

24-polige connector
Ophangbeugel
Kabel

Stroomkabels losnemen
WAARSCHUWING Lees eerst het hoofdstukken Veiligheid op pagina 37 en Controles
op pagina 37 voordat u met de werkzaamheden begint.

Afkoppelen
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1.
2.
3.
4.
5.

Aansluitstrippen
netspanning
Aansluitstrippen verbruiker
Aansluitstrippen aggregaat
Kabeldoorvoer
Trekontlasting

Aangesloten stroomkabel

Onderstaande procedure beschrijft hoe de kabeloog-boutverbindingen losgenomen moeten
worden van de aansluitstrippen.
1.

Open de toegangsdeuren bediening.

2.

Open de zwarte kunststof deuren.

3.

Verwijder de trekontlastingen die de kabels fixeren.
OPMERKING Laat gebruikte trekontlastingen niet achter in het omschakelpaneel of
op de grond.

4.

Demonteer de oog-boutverbinding.

5.

Neem de kabel weg.
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6.

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

7.

Herhaal bovenstaande stappen voor de overige kabels.

8.

Sluit de zwarte kunststof deuren.

9.

Sluit de toegangsdeuren bediening.

11.5

Aarding losnemen
WAARSCHUWING Lees eerst het hoofdstukken Veiligheid op pagina 37 en Controles
op pagina 37 voordat u met de werkzaamheden begint.

1.
2.
3.

Aansluitstrip aarding
Kabeldoorvoer
Trekontlasting

Aangesloten aardkabel

Onderstaande procedure beschrijft hoe de kabeloog-boutverbinding losgenomen moet worden van
de aansluitstrip.
1.

Open de toegangsdeuren bediening.

2.

Open de zwarte kunststof deuren.

3.

Verwijder de trekontlastingen die de kabel fixeert.
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OPMERKING Laat gebruikte trekontlastingen niet achter in het aggregaat of op de
grond.
4.

Demonteer het kabeloog door het verwijderen van de schroef en de ring.

5.

Neem de kabel weg

6.

Monteer de schroef en ring terug in de aansluitstrip

7.

Sluit de zwarte kunststof deuren.

8.

Sluit de toegangsdeuren bediening.

Afkoppelen
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12

Opslag
OPMERKING Zorg ervoor dat alle aansluitkabels van het omschakelpaneel zijn
losgenomen.

Indien het omschakelpaneel langere tijd niet gebruikt gaat worden, is het aan te bevelen deze
schoon en droog op te slaan. Zie het hoofdstuk Technische gegevens op pagina 9 voor de
toegestane omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de opslagruimte.
Voer de volgende handelingen uit voordat het omschakelpaneel opgeslagen wordt:
1.

Verwijder eventueel aanwezig vuil en zand.

2.

Controleer of alle bevestiging moeren en ringen aanwezig zijn op de aansluitstrippen.

3.

Hang de kabel van de externe besturing aan de ophanghaak en bevestig de stekker in de
houder.

4.

Ruim eventueel achtergebleven trekbanden op.

5.

Sluit alle deuren.

6.

Vervoer het omschakelpaneel door middel van een geschikte vorkheftruck of kraan naar de
opslag.

Opslag
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Afdanken

Het afdanken van het omschakelpaneel gebeurt door Bredenoord B.V.
Bredenoord B.V. zorgt ervoor dat het omschakelpaneel met inachtneming van de voorschriften met
betrekking tot het milieu wordt gedemonteerd.

Afdanken
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Bijlagen
De bijlage bevat alleen informatie die nodig is bij het bedienen van het aggregaat. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Bredenoord.

Onderhoudsregistratieplaat
Aan de binnenkant van de bedieningsdeur zit een metalen plaat waarop de
onderhoudswerkzaamheden worden afgetekend. Op deze plaat is zichtbaar wanneer het laatste
onderhoud is uitgevoerd.

Bijlagen
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EG-verklaring van overeenstemming
Dit paneel voldoet volledig aan de wettelijke eisen die in de Europese Laagspanningsrichtlijn zijn
opgesteld over geïntegreerde veiligheid. Wij kunnen dan ook onderstaande CE-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 Europese Laagspanningsrichtlijn heeft
voldaan.
Dit houdt in:
1.
2.
3.

de risico's uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen bij het ontwerp.
de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico's die niet kunnen worden
uitgesloten.
de gebruiker informeren (middels deze handleiding en stickers) over de restrisico's.
EG-verklaring van overeenstemming
CONFORM BIJLAGE IV VAN RICHTLIJN 2014/35/EU

Wij:

Bredenoord B.V.

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:
Merk:

Bredenoord

Product:

Omschakelpaneel

Model:

AMF 200A

Typenummer:

1017354

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

2014/35/EU

en in overeenstemming is met de navolgende normen en/of andere normatieve documenten:
NEN-EN-IEC 61439-1

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene
eisen.

Opgemaakt:

NEN-EN 12100-1 en -2

Veilig ontwerp

NEN-EN 5509

Gebruikershandleiding

NEN 1010

Elektrische installaties voor laagspanning

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Nederland

Mei 2019
H. Keurhorst (technisch directeur)

Bijlagen
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Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WT Apeldoorn
Nederland
00800-55008800
https://www.bredenoord.com
info@bredenoord.com

