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Power lichtmast
R0954 - R0983
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Veiligheidsvoorschriften en symbolen

Elk ander gebruik van de Power Lichtmast dan in deze gebruik ershandleiding beschreven is, k an een onveilige
werk situatie veroorzak en, zowel voor de Power Lichtmast zelf als voor de gebruik er(s). Bredenoord bv wijst
elk e aansprak elijk heid voor schade of lichamelijk letsel af, dat ontstaan is door het niet opvolgen van de
instructies in deze handleiding of door onvoorzichtigheid tijdens hantering, installatie, bediening, onderhoud of
reparatie van de Power Lichtmast. Het is noodzak elijk om, voordat u de Power Lichtmast gaat gebruik en, de
gebruik ershandleiding aandachtig door te lezen. Volg de veiligheidsvoorschriften altijd op! Voor informatie
betreffende installatie, onderhoud of reparatie waarin deze handleiding niet voorziet, neemt u contact op met
Bredenoord bv.

2.1

Veiligheidsmarkeringen in de tekst

De in de tekst gebruikte veiligheidsmarkeringen hebben de volgende betekenis:
LET OP!
Is een opmerking met aanvullende informatie; het maakt u attent op mogelijke problemen, of
gevaren.
WAARSCHUWING!
Geeft aan dat u zichzelf (ernstig) kunt verwonden, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.
LEVENSGEVAAR!
Geeft aan dat uw leven direct wordt bedreigd, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.

2.2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Veiligheidsvoorschriften
Start de machine alleen wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen.
De Power Lichtmast mag alleen in werking gesteld, bediend en onderhouden worden door daartoe bevoegd
opgeleid en voldoende onderricht personeel, benoemd door de opdrachtgever.
Geen onderhoud uitvoeren, niet aansluiten, in werking stellen of andere werkzaamheden verrichten voordat
de handleiding geraadpleegd is.
Schakel de Power Lichtmast eerst veilig voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren.
Stel de Power Lichtmast alleen in werking wanneer alle beschermende delen (weer) correct gemonteerd
zijn.
Pas op voor spanningsvoerende delen in de schakelkasten.
Pas op voor mogelijk hete onderdelen.
Kom niet met lichaamsdelen, haren, sieraden of kleding in de buurt van draaiende delen, bijvoorbeeld de
koelfan of V-snaren, anders kunt u bekneld of verwond raken.
Houd de deuren van de ruimte en/of de Power Lichtmast tijdens het gebruik dicht in verband met
geluidsdemping, koeling en toegang.
Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van de Power Lichtmast. Stel de Power Lichtmast
ook niet in werking in de buurt van brandbare gassen.
Houd een poeder brandblusser in de directe nabijheid van de Power Lichtmast.
Voorkom contact van dieselolie, smeermiddelen of accuzuur met elektrische kabels.
Wees voorzichtig met accu’s, bij kortsluiting lopen er zeer hoge stromen. Accu’s bevatten soms ook
bijtend zuur.
Tref gepaste (persoonlijke)veiligheidsmaatregelen bij het plegen van werkzaamheden of onderhoud.
Gebruik de Power Lichtmast niet als de concentratie is verzwakt door bijvoorbeeld vermoeidheid of
alcoholgebruik.
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2.3

Veiligheidssymbolen op het aggregaat

Er zijn stickers geplaatst op plekken waar beveiliging niet praktisch is. Om u te waarschuwen voor gevaarlijke
situaties kunnen, afhankelijk van het product, de volgende symbolen op de Power Lichtmast zijn aangebracht:
Levensgevaar, u bevindt zich in de buurt van levensgevaarlijke spanning!

Gehoorbescherming verplicht!

Noodstop!

Verbrandingsgevaar! Hete delen

Verbrandingsgevaar! Hete vloeistof

Pas op, deze machine start automatisch!

Beknellingsgevaar! Draaiende delen

Pas op: ventilator

Deze sticker is een verwijzing naar deze handleiding:
LET OP!
Wilt u wijzigingen aanbrengen in dit paneel, waarschuwt u dan de firma Bredenoord. Laat de
instellingen alleen wijzigen door een daartoe bevoegde medewerker van de firma Bredenoord.
Wanneer u zelf wijzigingen aanbrengt in dit paneel, is de firma Bredenoord op geen enkele wijze
aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen door onjuiste instellingen van de Power Lichtmast.

Volledige bedieningshandleiding A
© Bredenoord bv 2018

5

3

Installatie PLM

· Plaats de lichtmast op een vlak oppervlak, hij mag niet meer van 10° overhellen. Controleer ook dat de
ondergrond stevig genoeg is.
· Kantel en/of draai de lampen in de gewenste positie en zet daarna de lampen weer vast met behulp van
hendel (1).
· Treken de blokkeerpin (2) los om de mast te kunnen draaien. Draai de mast in de gewenste positie. Zet de
mast weer vast met blokkeerpin (2).
· Trek de pen (3) omhoog en trek de stabilisator uit totdat de pen (3) in het daarvoor bestemde gat valt.
· Laat de stabilisator zakken door te draaien aan hendel (4) en zet de Power Lichtmast horizontaal waterpas.
· Aard de Power Lichtmast met behulp van de aardbout aan de buitenzijde van de omkasting.
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Brandstoftoevoer

Dit aggregaat kan alleen draaien op de interne brandstoftank.
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·
·
·
·
·

Ontluchten

Zet de massaschakelaar (A) in.
Open de ontluchtingsnippel (2) en sta gereed het weer dicht te draaien.
Druk op "START" op de MP nano.
De Brandstofopvoerpomp (1) pompt nu tijdens het gloeien.
Draai de ontluchtingsnippel (2) dicht zodra er alleen brandstof eruit stroomt.
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Aggregaat starten en stoppen

Dit aggregaat kan handmatig of automatische met een tijdklok of lichtsensor gestart worden.

6.1

Handmatig starten en stoppen

Aggregaat starten en lampen aan.
· Schakel de batterijschakelaar (A) in.
· Zet de keuzeschakelaars (2) in de stand "MANUAL"
· Druk op"START" op de MP nano. De motor gaat nu starten.
· Het aggregaat start op.
· Met de hendel (6) kan de mast omhoog gebracht worden. Een rode lijn op de mast geeft aan
wanneer de maximale hoogte bereikt is.
· De lampen kunnen worden ingeschakeld met de overeenkomstige zekeringautomaten (4).
Lampen uit en aggregaat stoppen.
· Schakel de lampen uit met de zekeringautomaten (4)
· Met de hendel (6) kan de mast omlaag gebracht worden.
· Druk op "STOP" op de MP nano controller.
· Het aggregaat stopt.
· Draai de keuze schakelaar (2) naar de stand "OFF"
· Schakel de batterijschakelaar (A) uit.
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6.2

Starten met timer

1. AC en DC
zekeringen
2.
Bedrijfskeuze
schakelaar
3. Timer,
sensor en
hoofdschakela
ar
4. Schakelaar
mast en
lampen

5. MPnano Plus controller
6. Mast bedieningstick
7. Circuitbreaker
8. Aansluiting verbruiker

Bovenstaand plaatje heeft betrekking tot 3.
Timer, sensor en hoofdschakelaar.
A: Hiermee kan de timer ingesteld worden
wanneer de PLM aan zal gaan of uit.
B: Hiermee kan ingesteld worden dat het licht
aangaat wanneer het donker is.
C: Dit is de hoofdschakelaar voor het gehele
systeem

Stel eerst de mast met behulp van hendel (6) in op de juiste hoogte voordat je het
aggregaat stand-by zet met de tijdklok.
Het aggregaat moet draaien om de mast te kunnen bedienen start eventueel het aggregaat
handmatig op.
Starten met timer
Lees voordat u verder gaat eerst de handleiding van de timer. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe
de timer werkt. Deze handleiding bevindt zich in de bijlage.
· Schakel de batterijschakelaar in.
· Zet de keuzeschakelaar (2) in de stand "TIMER"
· Schuif hoofdschakelaar(3C) omhoog. Zo staat het op ON stand.
· Druk bij MPnano plus (5) op AUTO. Er zal een groen LED moeten branden boven de knop. Dit
houdt in dat de bedrijfsmode op automatisch staat.
· Schakel de lampen aan met de zekeringsautomaten(4).
· Programmeer de timer zodat de PLM op een bepaalde tijd aan en een andere tijd om weer uit
te gaan.
· Het aggregaat staat nu klaar om automatisch te starten zal starten op de ingestelde tijd van de
timer (3A)
Stoppen met timer
· Het aggregaat stopt automatisch op de ingestelde tijd van de timer (3A). Het aggregaat blijft
standby staan als deze gestopt is en zal op de ingestelde tijd opnieuw starten.
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Het aggregaat stoppen en zorgen dat deze niet meer standby staat
· Schakel de lampen uit met de zekeringsautomaten (4)
· Zorg dat eerst de mast naar beneden gezet wordt met behulp van hendel (6) (het aggregaat
moet draaien evt handmatig opstarten)
· Draai de keuze schakelaar (2) naar "OFF"
· Schakel de batterijschakelaar (1) uit

6.3

Starten met lichtsensor

1. AC en DC
zekeringen
2.
Bedrijfskeuze
schakelaar
3. Timer,
sensor en
hoofdschakela
ar
4. Schakelaar
mast en
lampen

5. MPnano Plus controller
6. Mast bedieningstick
7. Circuitbreaker
8. Aansluiting verbruiker

Bovenstaand plaatje heeft betrekking tot 3.
Timer, sensor en hoofdschakelaar.
A: Hiermee kan de timer ingesteld worden
wanneer de PLM aan zal gaan of uit.
B: Hiermee kan ingesteld worden dat het licht
aangaat wanneer het donker is.
C: Dit is de hoofdschakelaar voor het gehele
systeem

Stel eerst de mast met behulp van hendel (6) in op de juiste hoogte voordat je het
aggregaat stand-by zet met de lichtsensor.
Het aggregaat moet draaien om de mast te kunnen bedienen start eventueel het aggregaat
handmatig op.
Starten met licht sensor
· Schakel de batterijschakelaar in.
· Zet de keuze schakelaar in de stand "Lightsensor"
· Schuif hoofdschakelaar(3C) omhoog. Zo staat het op ON stand.
· Druk bij MPnano plus (5) op auto. Er zal een groen LED moeten branden boven de knop. Dit
houdt in dat de bedrijfsmode op automatisch staat.
· Het aggregaat staat nu klaar om automatisch te starten en zal starten als de lichtsensor ziet
dat het donker wordt, door aan de potmeter te draaien kun je instellen op welke lichtsterkte hij
reageert.
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Stoppen met licht sensor
· Het aggregaat stopt automatisch als de lichtsensor ziet dat het licht wordt. Het aggregaat blijt
standby staan als deze gestopt is en zal opnieuw starten als het donker wordt.
Het aggregaat stoppen en zorgen dat deze niet meer standby staat.
· Schakel de lampen uit met behulp van de zekeringautomaten (3)
· Zorg dat eerst de mast naar beneden gezet wordt met behulp van hendel (7) ( het aggregaat
moet draaien evt handmatig opstarten)
· Draai de keuze schakelaar (2) naar "OFF"
· Schakel de batterijschakelaar (A) uit
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Componenten

AC & DC zekeringen
Keuzeschakelaar
Timer, Light sensor en hoofdschakelaar
Zekeringsautomaten
MP nano
Hydrauliek pomp tbv mast omhoog/omlaag
Circuitbreaker
Aansluitpunt belasting

12. Brandstoffilter
13. Brandstof vulpunt
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10. Olievulpunt
11. Oliefilter

14. Olie aftappomp

13

8

Verplaatsen van de PLM

Mobiele Bredenoord producten worden vaak verplaatst en worden daarom meestal uitgevoerd met een hijsoog
en heftruckbalken. Controleer voordat u het aggregaat gaat verplaatsen of er geen verbruikers meer zijn
aangesloten, of alle deuren gesloten zijn en of de Power Lichttoren veilig verplaatst kan worden.
Zorg dat u zich nooit onder een opgetakeld aggregaat bevindt! Verricht nooit werkzaamheden aan
een opgetakeld aggregaat!
Controleer altijd of de kraan of de heftruck geschikt is voor de te tillen last. Het gewicht van het PLM
is te vinden op het typeplaatje en bij de technische gegevens.
Verplaatsen met behulp van het hijsoog (indien aanwezig)
Met een ketting en een geschikte hijskraan kunt u de Power Lichttoren aan het hijsoog optillen. Bevestig in
verband met beschadigen, nooit de ketting direct aan het hijsoog maar gebruik een sluitbare haak.

Hijsoog (indien aanwezig)
Gebruik uitsluitend goedgekeurd takelmaterieel en controleer het hijsoog en het takelmateriaal op
eventuele beschadigingen.
Verplaatsen met behulp van een vorkheftruck
Bij het verplaatsen van het aggregaat door middel van een vorkheftruck is het belangrijk dat de PLM, zo recht
mogelijk wordt gehouden, zodat deze niet van de lepels kan vallen.
Houdt bij het tillen met een heftruck rekening met het zwaartepunt van het product, dit ligt onder het
hijsoog.
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Vervallen van de garantie

De garantie van het door Bredenoord geleverde Power Lichtmast komt per direct te vervallen, indien:
·

Het onderhoud aan de Power Lichtmast niet volgens de opgave van de fabrikant wordt uitgevoerd.

·

Er (veiligheids)onderdelen van de Power Lichtmast worden gehaald en niet worden teruggezet, voordat het
aggregaat in werking wordt gesteld.

·

Er onderdelen en/of toebehoren aan en/of op de Power Lichtmast worden geplaatst, zonder schriftelijke
toestemming van de fabrikant.

·

De Power Lichtmast voor andere doeleinden is en/of wordt gebruikt, dan bedoeld is door de fabrikant.

·

De Power Lichtmast niet is geïnstalleerd, verplaatst, bediend en/of in werking gezet, zoals beschreven is in
deze handleiding.

·

Er modificaties aan het Power Lichtmast worden gedaan zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

·

Het gebruik in strijd is met de in deze handleiding gestelde voorschriften.

·

De Power Lichtmast onjuist is aangesloten en/of gekoppeld aan andere componenten en/of machines.

·

De Power Lichtmast onjuist is aangesloten in de complete installatie.
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Bijlage: Timer
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