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Volledige bedieningshandleiding
ESaver III
HAH0003 - HAH0012
15 kVA

Type besturing: Mitsubishi PLC
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1 Veiligheidsvoorschriften en symbolen

Elk  ander gebruik  van de ESaver dan in deze gebruikershandleiding beschreven is, kan een onveilige
werksituatie veroorzaken, zowel voor de ESaver zelf als voor de gebruiker(s). Bredenoord Aggregaten B.V.
wijst elke aansprakelijkheid 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 ESaver. Het is noodzakelijk  om, voordat u de ESaver gaat gebruiken, de
gebruikershandleiding 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 Aggregaten B.V.

1.1 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.

1.2 Veiligheidsvoorschriften

Start de machine alleen wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen.
De ESaver 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 ESaver eerst veilig voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren. 
Stel de ESaver alleen in werking wanneer alle beschermende delen (weer) correct gemonteerd zijn.
Pas op voor spanningsvoerende delen in de schakelkasten.
Stel de ESaver alleen in werking als de noodstop zichtbaar en bereikbaar is. 
Houd de deuren van de ruimte en/of de ESaver tijdens het gebruik dicht in verband met koeling en
toegang.
Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van de ESaver. Stel de ESaver ook niet in werking in
de buurt van brandbare gassen. 
Houd een poeder brandblusser in de directe nabijheid van de ESaver.
Wees voorzichtig met accu’s, bij kortsluiting lopen er zeer hoge stromen.
Tref gepaste (persoonlijke)veiligheidsmaatregelen bij het plegen van werkzaamheden of onderhoud.
Gebruik de ESaver niet als de concentratie is verzwakt door bijvoorbeeld vermoeidheid of alcoholgebruik.
De ESaver is uitsluitend bedoeld om te gebruiken voor (nood)stroomvoorziening. Alle andere
gebruikersdoelen worden door de fabrikant als oneigenlijk gebruik gezien en zijn daarom verboden.

1.3 Veiligheidssymbolen op de ESaver

In de ESaver zijn voor diverse elektrische onderdelen beschermingen aangebracht. Daar waar dit om praktische
redenen niet mogelijk is, zijn stickers geplaatst. Om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties kunnen de
volgende symbolen op de ESaver zijn aangebracht:

Levensgevaar, u bevindt zich in de buurt van levensgevaarlijke spanning!
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Noodstop!

Verbrandingsgevaar! Hete delen

Pas op, deze machine start automatisch!

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 Aggregaten B.V. op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen door onjuiste instellingen van de
ESaver.

1.4 Veilig schakelen

Voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden, moet de ESaver eerst veilig worden geschakeld. De procedure
die gevolgd moet worden om een elektrische installatie spanningsloos te maken is afhankelijk van de
installatie. Neem hiervoor contact op met de eigenaar van de installatie.

de ESaver mag alleen in werking gesteld, bediend en onderhouden worden door daartoe bevoegd,
opgeleid en voldoende onderricht personeel, benoemd door de opdrachtgever.

Schakel de ESaver altijd eerst veilig voordat u uw werkzaamheden gaat uitvoeren.

Om te voorkomen dat de ESaver (automatisch) start moet het volgende gedaan worden:
Controleer of de ESaver stilstaat en schakel de besturing uit.
Gaat u werkzaamheden doen aan of in de buurt van spanningsvoerende delen, controleer dan altijd,
volgens de hiervoor geldende elektrische voorschriften, of deze spanningsloos zijn. Controleer hierna
ook altijd uw meter op correct functioneren. Houdt er ook rekening mee dat er vanaf de netkant
spanning binnen kan komen.
Plaats ook altijd waarschuwingsborden en/of hangsloten zodat niemand de ESaver opstart terwijl u er
mee aan het werk bent. Zorg voor een veiligheidszone rondom de machine van ca. 3 meter ten behoeve
van derden en onbevoegden.
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2 Beveiligingen

Om de veiligheid van personen en machine te waarborgen zijn diverse beveiligingen aangebracht op de ESaver.

2.1 Stuurstroombeveiligingen

In de schakelkasten bevinden zich o.a. de zekeringautomaten voor de stuurstroomkringen. De naam en functie
van de zekeringautomaten zijn terug te vinden op de elektrotechnische schema’s en op de kabelgoten in de
kast. Voor een correcte bedrijfstoestand dienen alle zekeringautomaten IN te staan. 

In de schakelkasten kunnen levensgevaarlijke spanningen heersen. Wanneer een zekeringautomaat
moet worden geschakeld, dan mag dit alleen gebeuren door een daartoe bevoegd en voldoende
onderricht persoon.

2.2 Noodstop

De noodstop is gemonteerd op de besturingskast of op de omkasting van de ESaver.
Deze kan in een noodsituatie de ESaver uitschakelen. Na het bedienen van de
noodstopknop zullen de omvormers direct afgeschakeld worden en zal de ESaver
stilvallen.

Handel als volgt om de ESaver opnieuw op te kunnen starten.
Ontgrendel de noodstopknop door hem linksom te draaien.
Reset de foutmelding op de besturingskast.
Start de ESaver.

De noodstopknop aan de buitenkant kan met een klepje afgedekt worden. Bij gebruik hiervan
moeten de risico’s van wel of niet afdekken goed overwogen worden.

De noodstopknop schakelt alleen de ESaver uit! Een aangesloten aggregaat wordt niet
uitgeschakeld.
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3 Installeren van de ESaver

Houd bij de installatie van de ESaver rekening met de volgende punten:
Plaats de ESaver bij voorkeur in de buitenlucht voor een optimale ventilatie. Zorg voor voldoende ruimte rond
luchtaanzuig- en afblaasrooster van de ESaver. 
Zet de ESaver niet tegen gebouwen of muren. Houd voldoende ruimte om de deuren te kunnen openen.
de ESaver moet op een vlakke, stevige en horizontale ondergrond geplaatst worden. 

Wanneer u de ESaver binnen plaatst, gelden bovendien de volgende aanvullingen:
Zorg voor voldoende vrije (bewegings)ruimte rondom de ESaver.
Zorg voor voldoende ruimte aan weerszijden van de ESaver voor de toevoer en de afvoer van de koellucht.
Zorg voor voldoende ventilatie en een goede temperatuurbeheersing in de ruimte waar de ESaver is geplaatst.
De ESaver geeft warmte af tijdens gebruik.
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4 Aansluiten van de ESaver

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de vermogenskabels aangesloten moeten worden.

4.1 Elektrische aansluitingen

Bij het gebruik van een aggregaat met de ESaver moet men ernaar streven de installatie aan te sluiten volgens
het zogenaamde TN-stelsel. Raadpleeg voor meer informatie over het onderwerp stelsels en aarding de norm
NEN1010. Hieronder is zo´n installatie schematisch weergegeven.

In de tekening is te zien dat de nul en aarde van het aggregaat verbonden zijn met de bedrijfsaarde. Wanneer
geen goede aarding aanwezig is, wordt dit gedaan door een aardpen te slaan.

Het aansluiten van de ESaver dient door een erkend installateur te gebeuren.

de ESaver mag alleen aangesloten worden als deze veilig is geschakeld.

De ESaver levert stroom met een rechts draaiveld via een 3-fasenaansluiting: L1, L2, L3 en N. Sluit de belasting
aan volgens EN-50110 en houdt bij het aansluiten rekening met de volgende punten:

Sluit alleen goedgekeurde kabels of stekkers aan op de ESaver.
Breng kabels alleen via de kabeldoorvoer in de kast, de deur moet tijdens bedrijf gesloten zijn.

4.2 Vermogenskabels aansluiten

De ESaver werkt alleen met een rechts draaiveld!
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5 Bedieningsinstructie

In dit hoofdstuk is de bedieningsinstructie weergegeven.
Voer voor gebruik altijd eerst de onderhoudsinstructies uit volgens hoofdstuk onderhoud.

De ESaver mag alleen bediend worden door een daartoe bevoegd en voldoende onderricht persoon.

Zorg dat de maximaal in te schakelen belasting nooit meer is dan de maximale stapbelasting van de
ESaver! (zie technische gegevens).

5.1 Starten en stoppen

Starten

Zorg dat het dieselaggregaat automatisch kan starten d.m.v. de connector (5)
(zie bedieningshandleiding dieselaggregaat of start-stopmodule)
Draai de bedrijfskeuzeschakelaar (1) naar “ON”
Druk op de knop "START" (2). De ESaver start op!
Schakel de hoofdschakelaar (4) in

Stoppen

Schakel de hoofdschakelaar (4) uit
Druk op de knop "STOP" (3). De ESaver stopt!
Draai de bedrijfskeuzeschakelaar (1) naar “OFF”

Storing resetten

Draai de bedrijfskeuzeschakelaar (1) naar “OFF”
Draai de bedrijfskeuzeschakelaar (1) naar “ON”
Druk op de knop "START" (2). De ESaver start op!
Schakel de hoofdschakelaar (4) in
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5.2 Dieselaggregaat testen

Draai de bedrijfskeuzeschakelaar (1) naar “ON”
Start de ESaver
Druk op de pijltjesknoppen, zodat scherm D verschijnt
Druk op de knop "START" (2)
Scherm E verschijnt ("Controle laden even geduld")
Als het dieselaggregaat goed werkt, verschijnt scherm F ("Koppeling aggregaat OK")
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6 Aflezen van gegevens

Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (A) op “ON”

1. Touchscreen (zie onder)
2. Battery monitor

Druk op de pijltjesknoppen (B), zodat de onderstaande schermpjes verschijnen.

Scherm met storingen

3. Vermogen aggregaat
4. Status ESaver
5. Vermogen verbruiker
6. Accustatus
7. Storingen
8. Timer aggregaat
9. Draaiuren ESaver
10.Draaiuren aggregaat
11.Laadcycli accu
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7 Samenstelling

Voorzijde Achterzijde

1. Bedrijfskeuzeschakelaar
2. Touchscreen
3. Battery monitor
4. Noodstop
5. Omvormers
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8 Weekklok

Weekklok voor aggregaat
1. Weekklok inschakelen/uitschakelen
2. Aggregaat handmatig starten, werkt alleen als omvormers en weekklok zijn ingeschakeld
3. Aggregaat handmatig stoppen
4. Klok instellen
5. Inschakelpunt of uitschakelpunt
6. Schakeltijd aanpassen (uren), druk op de uuraanduiding
7. Schakeltijd aanpassen (minuten), druk op de minuutaanduiding

Normale werking weekklok:

Op het inschakelpunt (voorbeeld 8:00 uur) start het dieselaggregaat. Op het uitschakelpunt (voorbeeld

21:00 uur) stopt het dieselaggregaat.
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Handmatig starten met knop 2, bijvoorbeeld als het werk eenmalig vroeger begint of als de instellingen van de

weekklok zijn aangepast:

Het dieselaggregaat start handmatig. Op het uitschakelpunt (voorbeeld 21:00 uur) stopt het

dieselaggregaat.

Handmatig stoppen met knop 3, bijvoorbeeld als het werk eenmalig vroeger stopt of als de instellingen van de

weekklok zijn aangepast:

Op het inschakelpunt (voorbeeld 8:00 uur) start het dieselaggregaat. Vervolgens stopt het

dieselaggregaat handmatig. Op het volgende inschakelpunt start het dieselaggregaat weer.
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9 Software

In dit hoofdstuk is de menustructuur weergegeven.

9.1 Gebruiker

A. Status ESaver (zie ook volgende pagina)
B. Status aggregaat
C. Status verbruiker
D. Status accu
E. ESaver starten/stoppen
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A. Status ESaver
B. Historie ESaver
C. Historie accu
D. Status ESaver
E. Weekklok voor aggregaat
F. Test dieselaggregaat (werkt alleen in dit

servicescherm)
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9.2 Service

A. Test dieselaggregaat (werkt alleen in dit
servicescherm)

B. Invoer wachtwoord
C. Serviceopties

1. ESaver starten/stoppen
2. Accu's laden tot 95%
3. Accu's laden tot 100%

D. Status ESaver (zie ook volgende pagina)
E. Statistieken
F. Instellingen besturing
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A. Status ESaver
B. Reset data
C. Klok instellen
D. Hoofdmenu instellingen
E. Scherminstellingen
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10 Storingsdiagnose en reparaties

Onderstaande diagnosestelling van de storingen heeft betrekking op algemene oorzaken en is geldig voor de
meeste toepassingen. Voor alle storingen geldt dat eerst het, met deze handleiding meegeleverde, handboek
van de omvormers dient te worden geraadpleegd. 

STORINGSINDICATIE MOGELIJKE OORZAAK VERHELPEN STORING

Omv ormer wil niet ov erschakelen

op generator of  netbedrijf
Zekering of automaat in de AC-in-1
of AC-in-2 ingang is open ten
gevolge van overbelasting

Verwijder overbelasting of kortsluiting op AC-
out-1 of AC-out-2 en vervang zekering of
herstel automaat

Omv ormerbedrijf  werkt niet

wanneer deze wordt ingeschakeld
De accuspanning is te hoog of te
laag. Geen spanning op DC-
aansluiting

Zorg dat de accuspanning binnen de juiste
waarde is

De LED “low battery ” knippert De accuspanning is laag Laad de accu op of controleer de
accuaansluitingen

De LED “low battery ” brandt De omvormer schakelt uit, omdat de
accuspanning te laag is

Laad de accu op of controleer de
accuaansluitingen

De LED “ov erload” knippert De belasting op de omvormer is
hoger dan de nominale belasting

Verminder de belasting

De LED “ov erload” brandt De omvormer is uitgeschakeld als
gevolg van een te hoge belasting

Verminder de belasting

De LED “temperature” knippert of

brandt
De omgevingstemperatuur is hoog,
of de belasting is te hoog

Plaats de omvormer in een koele en goed
geventileerde omgeving of verminder de
belasting

De LED’s “low battery ” en

“ov erload” knipperen af wisselend
Lage accuspanning en te hoge
belasting

Laad de accu's op, ontkoppel verminder de
belasting of plaats accu's met een hogere
capaciteit. Monteer kortere en/ of dikkere
accukabels

De LED’s “low battery ” en

“ov erload” knipperen tegelijk
Rimpelspanning op de DC-
aansluiting overschrijdt 1,5Vrms

Controleer de accukabels en
accuaansluitingen. Wees er zeker van dat de
accucapaciteit voldoende is, verhoog deze
eventueel

De LED’s “low battery ” en

“ov erload” branden
De omvormer is uitgeschakeld als
gevolg van een te hoge
rimpelspanning op de ingang

Plaats accu's met een hogere capaciteit.
Monteer kortere en/ of dikkere accukabels en
reset de omvormer (uit- en weer
aanschakelen)

Een alarm LED brandt en de

tweede knippert
De omvormer is uitgeschakeld als
gevolg van de alarmering van de
brandende LED. De knipperende
LED geeft aan dat de omvormer
bijna uitgeschakeld is als gevolg van
het betreffende alarm

Controleer deze tabel om acties te nemen in
overeenstemming met het alarm

De lader werkt niet De netspanning of –frequentie is
buiten het ingestelde bereik

Zorg dat de netspanning tussen 185 VAC en
265 VAC komt te liggen en dat de frequentie
binnen het ingestelde bereik is (standaard
instelling 45-65Hz)

Zekering of automaat in de AC-in-
1 of AC-in-2 ingang is open ten
gevolge van overbelasting

Verwijder overbelasting of kortsluiting op
AC-out-1 of AC-out-2 en vervang zekering of
herstel automaat

De accuzekering is kapot Vervang de accu zekering

De vervorming van de AC-
ingangsspanning is te groot.

Zet de instellingen WeakAC en Dynamic
current limiter aan
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STORINGSINDICATIE MOGELIJKE OORZAAK VERHELPEN STORING

(i.h.a. generatorvoeding)
De lader werkt niet. De LED

“Bulk” knippert. De LED "Mains
on" licht op

De omvormer bevindt zich in
“Bulkbeveiliging” modus, dus de
maximum bulklaadtijd van 10 uur is
overschreden. Een dergelijke lange
laadtijd kan wijzen op een
systeemfout (bv. kortsluiting van een
accucel)

Controleer uw accu's.
OPMERKING: U kunt de foutmodus resetten
door de Omvormer uit en opnieuw aan te
zetten. De standaard Omvormer
fabrieksinstelling van de "Bulk beveiliging"
modus is ingeschakeld. De “Bulk beveiliging”
modus kan enkel worden uitgeschakeld via
VEConfigure

De accu wordt niet volledig
geladen

Laadstroom te hoog waardoor de
absorption fase te vroeg bereikt
wordt

Stel de laadstroom in tussen 0,1x en 0,2x
de accucapaciteit

Een slechte accuaansluiting Controleer de accuaansluitingen

De absorption spanning is op een
verkeerde waarde (te laag)
ingesteld

Regel de absorption spanning af op de
goede waarde

De float spanning is op een
verkeerde (te laag) waarde
ingesteld

Regel de float spanning af op de goede
waarde

De beschikbare laadtijd is te kort
om de accu volledig te laden

Zorg voor een langere laadtijd of zorg voor
een hogere laadstroom

De absorptietijd is te kort. Bij
‘adaptive’ laden kan de oorzaak
een extreem hoge laadstroom
t.o.v. de capaciteit van de accu
zijn, waardoor de bulktijd te kort
wordt

Verlaag de laadstroom of kies de ‘fixed’
laadkarakteristiek

De accu wordt overladen De absorption spanning is op een
verkeerde waarde (te hoog)
ingesteld

Regel de absorption spanning af op de
goede waarde

De floatspanning is op een
verkeerde waarde (te hoog)
ingesteld

Regel de floatspanning af op de goede
waarde

Een slechte accu Vervang de accu

De accu wordt te warm (t.g.v. van
slechte ventilatie, te hoge
omgevingstemperatuur, of te hoge
laadstroom)

Verbeter ventilatie, plaats accu’s in een
koelere ruimte, verlaag de laadstroom, en
sluit de temperatuursensor aan

De laadstroom zakt terug naar 0
zodra de absorptie fase ingaat

De accu is oververhit (>50°C) - Plaats de accu in een koelere ruimte
- Verlaag de laadstroom
- Kijk of een van de accucellen een interne
sluiting heeft

De accutemperatuursensor is
stuk

Maak het stekkertje van de
temperatuursensor in de omvormer los.
Indien na ongeveer 1 minuut de laadfunctie
weer goed is moet de temperatuursensor
vervangen worden

Mocht er zich een storing voordoen die niet voorkomt in bovenstaande lijst en/of de motor- en
generatordocumentatie, neemt u dan contact op met de serviceafdeling van Bredenoord.
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11 Verplaatsen van de ESaver

De ESaver is uitgevoerd met een hijsoog en heftruckbalken. Controleer voordat u de ESaver gaat verplaatsen of
er geen verbruikers meer zijn aangesloten, of alle deuren gesloten zijn en of de ESaver veilig verplaatst kan
worden.

Zorg dat u zich nooit onder de opgetakelde ESaver bevindt! Verricht nooit werkzaamheden aan de
opgetakelde ESaver!

Controleer altijd of de kraan of de heftruck geschikt is voor de te tillen last. Het gewicht van de
ESaver is te vinden op het typeplaatje en bij de technische gegevens achter in deze handleiding.

Verplaatsen met behulp van het hijsoog (indien aanwezig)
Met een ketting en een geschikte hijskraan kunt u de ESaver 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 de ESaver door middel van een vorkheftruck is het belangrijk dat de ESaver 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 de ESaver, dit ligt onder het
hijsoog.
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12 Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u onderhoud kunt uitvoeren aan uw Bredenoord ESaver. Regulier
onderhoud zal niet alleen de levensduur van de ESaver verlengen, maar is ook essentieel voor de veiligheid van
de gebruikers.

Voor veiligheid tijdens het onderhoud moeten de volgende punten in acht genomen worden: 

Schakel voor onderhoud altijd eerst de ESaver uit zoals beschreven is in hoofdstuk 1 van deze
handleiding. Houdt er ook rekening mee dat er vanaf de netkant spanning binnen kan komen.

Draag tijdens werkzaamheden altijd de bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Het afvoeren van milieuonvriendelijke afvalstoffen, zoals o.a. accu’s, dient volgens lokale wetgeving
en (milieu)voorschriften te geschieden.

12.1 Belangrijke punten voor onderhoud

Accu’s
De accu’s zijn een essentieel onderdeel van de ESaver omdat zij zorgen voor energieopslag en de voeding
leveren voor de besturing. Wees altijd voorzichtig met accu’s, ze kunnen explosief gas en bijtend zuur
bevatten. 

Wees voorzichtig met accu’s! Accu’s bevatten een explosief gas. Bij kortsluiting van de accu’s
kunnen er flinke vonken ontstaan, die de accu kunnen laten ontploffen.
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12.2 Onderhoudsbeurten

INSPECTIERAPPORT

Naam klant : _____________ ESaver nr. : _____________
Plaats : _____________ Vermogen : _____________ kVA
Datum : _____________
Naam monteur : _____________

Machine veilig stellen
  Machine veilig gesteld

Controle:
  Accupoolklemmen op vastzitten of oxidatie
  Accu‘s testen middels accutester (jaarlijks)
  Omvormer testen op werking
  Bedrading op vastzitten en beschadigingen
  Wandcontactdozen op oxidatie en brandplekken
  Omkasting op schade
  Omkasting op isolatiemateriaal
  Hang- en sluitwerk van omkasting
  Testen van de aardlekschakelaar

ESaver proefdraaien
Controle:

  Display
  Beveiliging
  Spanning Volt : _____________
  Frequentie Hz : _____________

  Accu's laden

Mochten er tijdens de controlebeurt manco’s worden geconstateerd, dan zullen deze in overleg
met de klant, indien mogelijk, direct verholpen worden.

Opmerking klant/monteur:
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13 Vervallen van de garantie

De garantie van de door Bredenoord geleverde ESaver komt per direct te vervallen, indien: 

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

Er (veiligheids)onderdelen van de ESaver worden gehaald en niet worden teruggezet, voordat de ESaver in
werking wordt gesteld.

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

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

de ESaver niet is geïnstalleerd, verplaatst, bediend en/of in werking gezet, zoals beschreven is in deze
handleiding.

Er modificaties aan de ESaver worden gedaan zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. 

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

de ESaver onjuist is aangesloten en/of gekoppeld aan andere componenten en/of machines.

de ESaver onjuist is aangesloten in de complete installatie.
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14 Technische gegevens

ESavernummer HAH0003 - HAH0012

Afmetingen L * B * H 1200 x 800 x 2335 mm

Gewicht netto/bruto 1450 / 1450 kg

Omgevingstemperatuur -10 < T < 40 °C

Spanning en frequentie 231/400V, 50 Hz

Vermogen 15 kVA

Netto vermogen 12 kW

Kortstondig vermogen 15 kVA + vermogen aggregaat

Max. staplast 15 kVA

Accu 48 V 660 Ah

Accucapaciteit 21 kWh
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EG-verklaring van overeenstemming IIA
EG-Erklärung von Übereinstimmung IIA

EC-Declaration of Conformity IIA
Wij / Wir / We

Bredenoord Aggregaten B.V.
Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Nederland,

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:
erklären ganz unten eigene Verantwortlichkeit dass das Produkt:
declare under our sole responsibility that the product:

          Vermogen/Leistung/Power:
          Serienummer/Seriennummer/Serial number:
          Geluidsniveau/Schallpegel/Sound level:
          Bouwjaar/Baujahr/Year of manufacture:

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:
          - de machinerichtlijn 2006/42/EG.
          - de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
          - de EMC-richtlijn 2004/108/EG
          - de Geluidsrichtlijn 2000/14/EG
In overeenstemming is met:
          - de geharmoniseerde Europese normen EN 12601, EN 60204-1
          - de nationale en internationale technische normen en specificaties: NEN-1010

auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden einschlägigen Richtlinien und Normen entspricht:
          - die Maschinerichtlinie 2006/42/EG
          - die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
          - die EMC-Richtlinie 2004/108/EG
          - die Schallrichtlinie 2000/14/EG
In Übereinstimmung ist mit:
          - die harmonisierte Europäische Normen EN 12601, EN 60204-1
          - die nationale und internationale technische Normen und Spezifikationen: NEN-1010

to which this declaration relates, is in conformity with the following relevant regulations:
          - the machinery directive 2006/42/EC
          - the low voltage directive 2006/95/EC
          - the EMC directive 2004/108/EC
          - the sound directive 2000/14/EC.
Is in conformity with:
          - the harmonized European standards EN 12601, EN 60204-1
          - the national and international technical standards and specifications: NEN-1010

Apeldoorn, 19-11-2013
Nederland

ESaver III
ESaver III
ESaver III

15 kVA
HAH0003 - HAH0012
0 dB(A)
2013

H. Keurhorst
Directeur/Direktor/Director
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