VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt.
Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende:

1).

Visuel inspektion

2).

Renholdelse af anlægget, - specielt isolationsdele og ventilationsåbninger bør renses
for støv og snavs.

3).

Efterspænding af elektriske og mekaniske forbindelser.

4).

Motionere diverse afbrydere og ledningsadskillere.
Dette er meget vigtigt og bør foretages jævnligt ( EN 60947 ).

5).

Kontroller hovedkontaktsæt.

6).

Foretag termofotografering.

7).

Udskift slidte dele, evt. på grundlag af drifttime - eller koblingsstatistik.

8).

Højspændings – og meggerprøve.
Husk at afbryde elektronik – og styreledningskredse samt åbne alle afgange.

9).

Kontroller udstyr for beskyttelse mod indirekte berøring.

10).

Kontroller alarm – og styrefunktioner.

11).

Såfremt tavleanlægget har været udsat for ekstreme driftforhold ( f.eks. ild,
vandskade, lynnedslag eller store kortslutningsstrømme ) bør anlægget altid efterses
og gennemgås i.h.t ovennævnte checkpunkter.
Evt. defekt materiel udskiftes.

I øvrigt henvises til gældende bestemmelser for idriftsætning, drift og vedligeholdelse af elektriske
installationer ( stærkstrømsbekendtgørelsen ).
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Krav til fundament
Anlægssektionerne skal opstilles således, at forsætninger
ikke opstår. Dette såvel i højden som i dybden. Samtidig
skal tavlesiderne være i lod.

Figur 9.10.1: Fundamentskrav
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Krav til fundament
Understøtning udformes med ombukket kant. Fladjern må
ikke anvendes.

Figur 9.10.2: Kabelgrav fundament

Det anbefales at afstive soklen i dybden for hver
5M (630 mm).

Dybdejern til 2M dybde. Anvend
sprosse ved dybder > 2M.

Figur 9.10.3: Sokkelafstiver
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Sammenbygning af transportsektioner på opstillingsstedet
Ved sammenbygning af kapslingssektioner (transportsektioner) i forlængelse af hinanden anvendes 1M samlebeslag i sokkel
og 1M eller 2M samlebeslag i toppen.
Opstilles kapslingssektionen mod væg undlades sammenspændingen på bagsiden.
Side-sammenspændingen foretages ved hjælp af samlingsbeslag, som monteres for hvert ca. 3 - 4M i højden. (Husk at fjerne
blanketter i kapslingsprofilet). Ønskes der større kapslingsklasse end IP2X, tætnes med silicone. Vedrørende kapslingsklasser
se afsnit 3.20.

Figur 9.10.4: Sammenbygning af toppen

Figur 9.10.5: Sammenbygning af sokkel

Figur 9.10.6: Side sammenbygning med samlingsbeslag

Figur 9.10.7: Side sammenbygning med samlingsbeslag

Figur 9.10.8: Side sammenbygning med bolt/møtrik

Figur 9.10.9: Side sammenbygning med bolt/møtrik
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Fastgørelse til gulv
Gulvbeslagene placeres indvendigt ved soklens for- og
bagside. Max. afstand mellem beslag 8 moduler.
Beslagene anbringes nær lodret sprosse eller sektionsafslutning.

30

Ekspansionsbolt str. M12.
Figur 9.10.10: Fastgørelse til gulv

Fastgørelse til Væg
Tavlen ophænges i de øverste beslag. Belastning max.100
kg. pr. beslag. Vejer tavlen mere end 200 kg anvendes tre
beslag for 300 kg etc.

Figur 9.10.11: Fastgørelse til væg
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Transportdeling
Ved opdeling af transportsektioner skal der tages hensyn til skinnesamlinger.
Skinnerne deles ved en lodret/vandret samling. Der medleveres et sæt vandrette hovedskinner, som kan ses på ovenstående
figur. Dette sæt monteres med ekstra mellemlæg efter endt sammenspænding af de kapslinger, der udgør transportsektionerne.

Figur 9.10.12: Transportsamling

Samlingen af 17x3 og 2//17x3

17x3

Figur 9.10.13: Transportsamling af 17x3
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Figur 9.10.14: Transportsamling af 2//17x3
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Vandrette skinner
Sektionssamlinger kan udføres på to måder. Som udragende skinner eller som laskesamling.

1: Udragende skinner
Udragende skinner
I sektionen uden udragende skinner løsnes nærmeste
skinneholdere.

Figur 9.10.15: Samling af sektioner med udragende skinner

Ved 2 og 3 parallelle skinner kontrolleres, at de rigtige
transportindlæg 30x10 eller 60x10 er monteret.

Figur 9.10.16: Transportindlæg 30/60x10 ved 2 og 3 parallelle skinner

Sektionerne skubbes sammen.

Figur 9.10.17: Sektioner med udragende ender efter samling

Tilspænd skinneholdere med 8 Nm/0,8 kpm.

Figur 9.10.18: Skinneholdere tilspændes efter samling
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Tilspænd skinneforbindelser med 8 Nm/0,8 kpm
Ved tilspænding af skinneforbindelserne deformeres de
sorte afstandsstykker. Det skal de gøre. Det er ikke nødvendigt at fjerne dem.

Figur 9.10.19: Transportindlæg til laskesamling ved 2 og 3 parallelle skinner

2: Laskesamlinger







Fjern spændstykker ved skinneender i hver sektion.
Placér skinneholderen på skinneholderjern mellem
sektioner.
Nærmeste skinneholdere løsnes i hver sektion.
Kontrollér at de små transportindlæg ved 2 og 3
parallelle skinner er monteret, se figur 9.10.19.
Skub sektionerne sammen.
Placér lasker i rækkefølgen L1, L2, L3 og N.

Figur 9.10.20: Ved laskesamlingen placeres en skinneholder ved sektionssamlingen

Skub isolationen mod højre til skinnekant.

Figur 9.10.21: Laske med isolation skubbet til højre indføres

2

Skub lasken ind i venstre side mellem skinnerne i tavlen.

1

Figur 9.10.22: Laske trykkes i skinneholder og føres ind på plads højre side

Skub lasken fra venstre mod højre.

Figur 9.10.23: Laske skubbes fra venstre mod højre
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Positionér lasken midt mellem samlinger.

Figur 9.10.24: Laske placeres midt mellem samlinger





1

Ved flere lag skinner monteres endnu en skinneholder.
Efter placering af samtlige lasker tilspændes skinneholdere med 8 Nm/0,8 kpm, se figur 9.10.18.
Tilspænd skinneforbindelser med 20 Nm/2 kpm, se
figur 9.10.19.
Ved tilspænding af skinneforbindelserne deformeres
de sorte afstandsstykker - det skal de gøre. Det er ikke
nødvendigt at fjerne dem.

Vigtigt: Isolationen på laskerne skal være fri af samlingerne.
2

3

Figur 9.10.25: Placering af skinneholder ved flere parallelle skinner

Før idriftsættelse
Inden anlægget sættes i drift udføres:


Kontrol af elektriske forbindelser.



Efterspænding med momentnøgle af skinnesamlinger og forbindelser til skinner i henhold til angivende momenter i
tabel 4.20.1.



Kontrol af at apparatterminaler er spændt med tilladeligt moment iht. fabrikant.



Kontrollér aflastning af til- og afgangskabler.



Støvsugning (blæs aldrig ind i et anlæg, da luftstrømmen kan få fremmedlegemer til at placere sig på steder, hvor de
kan gøre skade).



Isolationsmåling.



Visuel inspektion.



Styrespænding tilsluttes, og korrekt funktion af styrespænding kontrolleres.



Fordelingsskinner sættes under spænding.



Afgange kontrolleres enkeltvis ved måling.



Korrekt funktion af signal- og måleudstyr kontrolleres.



Generel kontrol iht. DS/EN 60439-1.



For draw-out - se afsnit 6.40.
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Løft i top
Det er vigtigt at alle hjørner er monteret med rørstift 220J1101.

Max. 120°

Max. 120°

Max.
200 kg

Figur 9.10.26: Vægmodel uden sokkel,
maksimalt. 200 kg

Max. 120°

Max.
500 kg

Figur 9.10.27: Vægmodel uden sokkel,
maksimalt 500 kg

Max. 120°

Max.
500 kg

Max.
350 kg

Figur 9.10.28: Gulvmodel med sokkel,
maksimalt. 350 kg

Max. 120°

Figur 9.10.29: Gulvmodel med sokkel,
maksimalt. 500 kg
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Max.
1000 kg

Figur 9.10.30: Gulvmodel med sokkel,
maksimalt. 1000 kg
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Løft i bund

Max. 120°

Max.
1700 kg

Figur 9.10.31: Gulvmodel med løft i bund. Maksimalt 1700 kg

Figur 9.10.32: Montage af løftebeslag

Figur 9.10.33: Gulvmodel med 3mm bundramme. Maksimalt 3000 kg

Figur 9.10.34: Montage af løftebeslag for 3 mm bundramme
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Transport
Tabula tavlerne skal altid som udgangspunkt transporteres i opretstående stilling.
I tilfælde, hvor pladsbegrænsninger i transportvejene gør det praktisk umuligt at transportere tavlerne i opretstående stilling, kan
de lægges ned på siden, eller ryggen. I de tilfælde skal der tages følgende ekstra forholdsregler:




Det skal sikres, at tavlen mekanisk er opbygget tilstrækkeligt stærkt til, at der ikke opstår deformering, når den lægges ned eller rejses op igen. Forstærkning af tavlen skal ske ved montage af ekstra transportsprosser, hvor der er
behov for dette.
Det skal sikres, at tavlen ikke udsættes for stødpåvirkninger under transporten i liggende stilling.
Når tavlen er tilbage i opretstående stilling, skal der ske en visuel inspektion af tavlen udvendig og indvendig. Det
skal sikres, at alle elektriske forbindelser er intakte, samt at der ikke er opstået skade på skinner og skinneholder.
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Låger
Demontage
1.

Før skruetrækkeren ind i hængslets låsefjeder.

2.

Vip låsefjederen udad i åben position.

3.

Træk lågen tilbage.

Figur 9.20.1: Demontage af låge

Montage
1.

Før skruetrækkeren ind i hængslets låsefjeder, og vip
låsefjederen ud i åben position.

2.

Skub hængsel ind i systemhul.

3.

Påvirk låsefjederen med fingrene til låst position.

“Åben position”
Figur 9.20.2: Montage af låge

Figur 9.20.3: Fiksering af hængsel

Figur 9.20.4: Fiksering af hængsel
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4.

Låst position.

Figur 9.20.5: Fiksering af hængsel

01-11-2009

Drift og vedligeholdelse 9.20 side 3 af 12

Teknisk Information

Drift og opstilling
DIN-skinneafdækninger
Demontage
Bemærk afdækningens placering af hensyn til evt. skiltning.
1. Før skruetrækkeren ind i siden på afdækningens udskæring og vip tappen fri.
2. Træk afdækningen ud.

Figur 9.20.6: Demontering af DIN-skinneafdækning

Montage
1.
2.

Placér afdækningen i hængselsiden og tryk den ind til kapslingsprofilen.
Vip tappen ind i taphullet.

Figur 9.20.7: Montage af DIN-skinneafdækning
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Sprosser
Demontage
1.
2.

Løsn skruen og før mekanisme tilbage.
Demontér sprossen.

Figur 9.20.8: Demontering af sprosse

Montage
1.
2.

Mekanismen skydes ind i systemhullerne.
Skruen tilspændes.

Figur 9.20.9: Montage af sprosse
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Kabelflanger
Blanketter slås ud til kabelgennemføring.
Montage af kabelgennemføring kan ses i arrangementtegninger.

Figur 9.20.10: Udslåning af blanket til kabelgennemføring
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For tæthedskrav større end IP20, tætnes med silikone

Figur 9.20.11: Tætning med silikone
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Vedligeholdelse
Ved forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg, der bør finde sted mindst én gang pr. år, kan nedenstående generelle
checkpunkter være retningsgivende.
1.

Visuel inspektion.

2.

Renholdelse af anlægget - specielt isolationsdele og ventilationsåbninger bør renses for støv og snavs. Adgangsveje til
talveanlæg skal være friholdt.

3.

Efterspænd skinnesamlinger.

4.

Motionere diverse afbrydere og ledningsadskillere. Dette er meget vigtigt og bør foretages jævnligt.

5.

Rens kontakter (ikke file).

6.

Foretag evt. termografering af kontaktsteder på vigtige apparater og skinnesamlinger.

7.

Udskifte slidte dele, evt. på grundlag af drifstime- eller koblingsstastistik.

8.

Meggerprøve - Husk at afbryde elektronik- og styreledningskredse samt åbne alle afgange.

9.

Kontrollere alarm- og styrefunktioner.

10. Såfremt tavleanlægget har været udsat for ekstreme driftsforhold (f.eks. ild- eller vandskade, lynnedslag eller store
kortslutningsstrømme), bør anlægget altid efterses og gennemgås iht. ovennævnte checkpunkter samt evt. defekt materiel udskiftes.
I øvrigt henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektrisk installation, del 6: “Idriftsætning, drift og vedligeholdelse af
installationer “
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Anlægget er installeret af:

Firma stempel
og inden aflevering til Dem kontrolleret og efterset svarende til anvisninger.
For at undgå driftsstop anbefaler vi at anlægget efterses mindst en gang årligt.
Eftersyn foretaget af:
Dato:

Udført af:
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Betjeningsvejledning til TABULA Draw-out
Hovedstrømsafbryder
Hovedstrømsafbryderen er forsynet med en spærremekanisme (1) og (1a), som forhindrer, at skuffen kan bevæges fra driftstil prøvestilling eller fra adskilt stilling til prøvestilling, når bryderen er sluttet.
Desuden forhindrer spærringen, at bryderen kan sluttes, når skuffen befinder sig mellem drifts-, prøve- eller adskilt stilling.
Disse spærrefunktioner sikrer mod, at hovedstrømsstikkene fejlagtigt bryder eller slutter strømmen.

Fra driftsstilling til prøve- og adskilt stilling
Når skuffen skal trækkes ud i prøvestilling, aktiveres trykknappen (2) ved at trykke den helt ind, hvorefter den bliver inde.
Skuffen trækkes ud med et ryk i begge håndtag (dog kun et håndtag ved 1M skuffer). Trykknappen udløser og skuffen stopper
i prøvestilling.
For at trække skuffen ud aktiveres trykknappen (tykkes helt i bund) og skuffen trækkes ud. Er der monteret en stoppal (3)
fastlåses skuffen i adskilt stilling. I adskilt stilling, hvor alle elektriske kredse er brudt, kan stoppalen låses med hængelåse,
evt. i begge sider af skuffen.
Stoppalen trykkes ind, og skuffen kan trækkes ud.
Såfremt der sidder en sikkerhedspal (4), skal denne også trykkes ind for at fjerne skuffen fra tavlen.
Sikkerhedspalen virker som en ekstra sikkerhed for, at man ikke uforvarende taber skuffen.

Fra prøve- eller adskilt stilling til driftsstilling
Skuffen bringes fra adskilt stilling til driftsstilling ved at skubbe skuffen i bund med et ryk.
Fra prøvestilling aktiveres knappen, som bliver inde, hvorefter skuffen skubbes i driftsstilling hvor knappen udløser igen.

1a

2

Spærremekanisme til MCCB

1
3 (forrest)

4 (bagest)

Figur 9.20.12: Betjening af Draw-out

01-11-2009

Drift og vedligeholdelse 9.20 side 9 af 12

Teknisk Information

Drift og opstilling
Klargøring inden isætning af skuffe
Inden isætning af skuffen skal følgende dele være indfedtet med syrefri vaseline:
Skuffe:
Ved boks 1 og 2 de skrå kanter på låseplade i spærrebro (5)
-

Flige på paler i spærrebroen (6)

-

De skrå kanter på trykknappen (indvendig i lågen) (2)

-

Hovedstikben (7)

-

Glidekontakter, kontaktflader på bevægelig del (8)

-

Skuffens glideflader forneden (9)

Stativ:
Køreskinner i bundsvøb. Hele længden foroven og forneden

6

5

7
9

8

Figur 9.20.13: Klargøring af skuffe
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Kontrol af isætning
Kontrollér
-

at skuffen glider let og uhindret i stativet. Før skuffen forsigtigt ind til prøvestilling. Det må ikke fornemmes, at noget
"støder på". Gnidningsmodstanden fra glidekontakterne skaber en jævnt stigende modstand ved indføring af skuffe.

-

skuffer med lav vægt vil evt. løfte sig ved indføring. Det er helt acceptabelt.

-

at alle skuffer er kørt minimum 5 gange ind og ud for at kalibrere hovedstikbenene.

-

at afbryderen kan betjenes, når skuffen er i driftsstilling.

-

at trykknappen ikke kan aktiveres med afbryder sluttet.

-

at skuffen ikke kan trækkes ud uden at aktivere trykknappen.

-

at der ikke kan kobles med hovedafbryderen, når trykknappen er aktiveret.

-

at skuffen stopper i prøvestilling, når den trækkes ud.

-

at der kan kobles med afbryderen i prøvestilling.

-

at skuffen ikke kan rykkes helt ud af stativet uden at aktivere stoppalen.

Vedligeholdelse
-

Skuffen motioneres mindst en gang om året.
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