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VOORWOORD
Dit document
Dit document is bedoeld als naslagwerk waarmee daartoe bevoegde en opgeleide
operators het middenspanningsbord op veilige en economische wijze kunnen
transporteren.
De hoofdstukken en paragrafen zijn genummerd. De paginanummering (bestaande uit het
hoofdstuk- en het paginanummer) en de documentcodering vindt u onderaan op elke
pagina.
In de documentatie worden de woorden "links", "rechts", "voor" en "achter" gebruikt om
een bepaald gedeelte van het middenspanningsbord aan te geven. Uitgangspunt hierbij is
altijd de positie van de operator, staande aan de bedieningszijde.

Pictogrammen en veiligheidssymbolen in en op het
middenspanningsbord
Afhankelijk van de uitvoering wordt op het middenspanningsbord het volgende pictogram
toegepast:
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische spanning
Toegang tot de betreffende cel is pas toegestaan nadat de cel zelf, de direct
volgende en de voorafgaande cel spanningsloos zijn.
KANTELGEVAAR

Pictogrammen in deze handleiding
In het bij het middenspanningsbord horende transportdocument worden de volgende
pictogrammen toegepast:
VOORZICHTIG
Procedures die – wanneer ze niet met de nodige voorzichtigheid worden
uitgevoerd – schade aan het middenspanningsbord, de omgeving of het milieu
tot gevolg kunnen hebben.

Opmerkingen, suggesties en adviezen

Maak de betreffende cel, de direct volgende en de voorafgaande cel
spanningsloos alvorens de beschreven werkzaamheden uit te voeren.
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Open zowel de lastscheidings- als de aardingsschakelaar alvorens de
beschreven werkzaamheden uit te voeren.

Raadpleeg eerst de aangegeven informatiebronnen.

Bescherm het middenspanningsbord tegen water of vocht.

Verwante documentatie
Van het middenspanningsbord is de volgende technische documentatie beschikbaar:

transporthandleiding

montagehandleiding

bedienings- en onderhoudshandleiding

brochure

Service en technische ondersteuning
Voor informatie over specifieke afstellingen, onderhouds- of reparatiewerkzaam-heden die
hier niet worden behandeld, gelieve contact
op te nemen met SGC nv - SwitchGear Company.
 Vermeld in zo'n geval altijd de volgende gegevens:

celtype en voltage

serienummer van de cel(len)
 Zie “Identificatie van de cellen”.

Identificatie van de cellen
Elke cel van het middenspanningsbord is voorzien van
een typeplaat en een ingeslagen
serienummer (fig. 0.02).
Fig 0.01

Typeplaat (fig 0.01)
A celtype
B voltage
C overige technische specificaties
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v

Fig 0.02 A

Fig 0.02 C

Fig 0.02 B
Fig 0.02

Serienummer
Het serienummer kan u terugvinden op de typeplaat (fig. 0.02A), ingeslagen op de
voorzijde van de verticale wand ongeveer in het midden van het kabelcompartiment (fig.
0.02B) of op een etiket (fig. 0.02C) welke geplaatst is op voorzijde van de horizontale
wand ter hoogte van het frontpaneel. Soms kan het serienummer enkel zichtbaar zijn na
demontage van het frontpaneel.

Algemene veiligheidsvoorschriften en –instructies
SGC nv - SwitchGear Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of
letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en –
instructies, dan wel door onachtzaamheid tijdens het transport van het
middenspanningsbord en de eventuele bijbehorende opties.
Gebruik voor de transport van de cellen steeds veiligheidshandschoenen en de nodige
persoonlijke beschermingsmiddelen (om o.a. snijwonden te vermijden).
Afhankelijk van de specifieke gebruiksomstandigheden of toegepaste opties kunnen
aanvullende veiligheidsinstructies nodig zijn. Neem a.u.b. onmiddellijk contact op met SGC
nv - SwitchGear Company indien u bij de transport van het middenspanningsbord een
potentieel gevaar hebt geconstateerd.
De eigenaar/beheerder van het middenspanningsbord is te allen tijde volledig
verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften en –richtlijnen.
vi
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Transporthandleiding
 Iedereen die het middenspanningsbord transporteert, moet van de inhoud van de
transporthandleiding op de hoogte zijn en de aanwijzingen daarin nauwgezet
opvolgen. De eigenaar/beheerder moet de operators aan de hand van de
gebruikershandleiding onderrichten en alle voorschriften en aanwijzingen in acht
nemen.
 Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen.
 Bewaar de transporthandleiding steeds in de nabijheid van het middenspanningsbord.
Pictogrammen en veiligheidssymbolen
De op het middenspanningsbord aangebrachte pictogrammen, symbolen en instructies
maken deel uit van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen dan ook niet worden
afgedekt of verwijderd en moeten gedurende de gehele levensduur van het
middenspanningsbord aanwezig zijn en duidelijk leesbaar blijven.
 Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar geworden of beschadigde pictogrammen,
symbolen en instructies. Neem hiervoor contact op met SGC nv - SwitchGear
Company.
Operators
Het verrichten van de beschreven werkzaamheden (transport) is uitsluitend voorbehouden
aan daartoe opgeleide en bevoegde operators die vertrouwd zijn met de gevaren die
kunnen optreden bij de transport van goederen.
Technische specificaties
 De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd.
 Modificatie van (onderdelen van) het middenspanningsbord is niet toegestaan.

Omgevingscondities
De DF-2 cellen zijn ontworpen voor binnenopstelling onder de volgende
omgevingscondities:
omschrijving
omgevingstemperatuur
relatieve luchtvochtigheid
opstellingshoogte

waarde
min. -15 °C - max. +45 °C
min. 10% - max. 70% (zonder condensvorming)
max. 1.000 m boven zeespiegel

In de praktijk betekent dit:
 Vermijd opstelling in stoffige ruimten.
 Vermijd opstelling in ruimten met een hoge relatieve luchtvochtigheid.
 Vermijd opstelling in omgevingen met mogelijke blikseminslag.
 Vermijd opstelling in omgevingen waarin de cellen met agressieve gassen of
vloeistoffen in contact kunnen komen.
Neem contact op met SGC nv - SwitchGear Company wanneer de cellen
moeten worden opgesteld in ruimten waar de gegeven omgevingscondities niet
kunnen worden gegarandeerd.
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AFMETINGEN EN GEWICHTEN

(Alle gewichten in kg, alle maataanduidingen in mm)

1.1

DF-A cel

1.2

DF-A+ cel

1.3

DF-P cel
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1-1

1.4

DF-AV cel

1.5

DF-D cel

1.6

DF-D+ cel

1-2
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1.7

DF-D-500 cel

1.8

DF-EDN-D cel

1.9

DF-D/EDN cel
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1-3

1.10

DF-D+/EDN cel

1.11

DF-DT cel

1.12

DF-AAD cel

1-4
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1.13

DF-AAD+ cel

1.14

DF-AADT cel

1.15

DF-LK cel
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1-5

1.16

DF-EDN-LK cel

1.17

DF-C-750 cel

*

* het vermelde gewicht geldt voor een cel zonder uitrusting (stroom- en spanningstransformatoren)

1-6
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1.18

DF-C-500 cel

1.19

DF-T cel

* Gewicht afhankelijk van de afmetingen van de transfo
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1-7

1.20

1-8

DF-K cel
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2
2.1

VERPAKKING – TRANSPORT – OPSLAG
Verpakking

Iedere cel staat standaard op één europallet, omwikkeld met een beschermfolie en
tweemaal vastgekit met spanband (fig. 2.1 1 tot 2.1 4).

Fig 2.1 2

Fig 2.1 3

Fig 2.1 1

Fig 2.1 4

Op de buitenkant van de ingepakte
cel wordt ter hoogte van het frontpaneel
een sticker “kantelgevaar” aangebracht:

Fig 2.1 5
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Op de beschermfolie is een ShockWatch® aangebracht.
Indien de indicator van de ShockWatch rood kleurt, dient men de cel te aanvaarden maar
op de transportdocumenten verkleuring te vermelden en de cel te inspecteren op
eventuele schade. Bij twijfel dient de cel terug te komen naar SGC nv - SwitchGear
Company voor inspectie.

Fig 2.1 7

Fig 2.1 6

2.2 Laden van cellen op een vrachtwagen
Volgens de versnellingstesten zijn de cellen vormstabiel tot 0.8 g maar niet kantelstabiel.
Dit betekent dat de paletten tegen elkaar moeten worden geschoven en tegen een
voldoende stevig kopschot of palletrand zodat ze niet kunnen verschuiven. Als alternatief
moeten er antislipmatten onder de paletten worden voorzien.
Tegen het kantelen dient men een spanband over de cellen te leggen in de breedte van de
vrachtwagen en deze enkel strak aan te trekken (dus zonder significante spanning en dus
zonder vervorming van de cel). Als alternatief kan een horizontale omsnoering van de cel
tegen de wand van de vrachtwagen gebruikt worden.
De cellen moeten steeds op de vrachtwagen worden geladen met het
frontpaneel in achterwaartse richting.
Dit heeft 2 belangrijke voordelen:
- het neerschorren kan over de zijkanten van de cel
- de grootste kantelkracht (bruusk remmen bijv.) in voorwaartse richting wordt

2-2
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maximaal tegengewerkt doordat de pallet dan in langsrichting staat en het zwaartepunt
maximaal naar achter.

2.3 Informeren van vrachtwagenbestuurder
Bij elke zendnota worden volgende instructies afgedrukt en expliciet aan de
vrachtwagenbestuurder afgegeven en getoond:









Schokgevoelig product! De versnelling van het voertuig mag op geen enkel moment
hoger zijn dan 25 g.
Horizontaal verschuiven kan worden verhinderd door paletten tegen elkaar te
schuiven en tegen voldoende sterke kopschot/palletrand. Indien nodig, kan gebruik
worden gemaakt van antislipmatten.
Opletten kantelgevaar! Zeker de lading tegen kantelen beveiligen door er een
dwarse spanband over te plaatsen. Zet de spanband enkel strak, vermijd te grote
spankracht op de lading.
Een kopie van certificaat versnellingstesten wordt meegeven (dit kan worden
opgevraagd door de politie onderweg).
Op de zendnota wordt het gewicht van de cel/lading per pallet afgedrukt.
Laad de cellen op de vrachtwagen met het bedieningspaneel in achterwaartse
richting.
Cellen mogen worden gehoffen aan de optionele bijgeleverde hefogen die worden
geschroefd aan elke bovenhoek.
Optie: indien het gevaar bestaat dat de cellen tegen elkaar of tegen de wanden van
de vrachtwagen zouden vallen, kunnen deze worden gestut door middel van
spacers (zie Fig 2.3 1).

Fig 2.3 1
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2.4

Transport
De transport van (de cellen van) het middenspanningsbord is strikt
voorbehouden aan daartoe opgeleide en bevoegde operators met inachtneming
van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en –richtlijnen.

De cellen mogen uitsluitend als volgt worden getransporteerd:








2.5
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Iedere cel bevestigd op een pallet mag enkel horizontaal of verticaal worden
getransporteerd. De cellen mogen niet worden gekanteld.
De transporteur dient de cel(len) te plaatsen en vast te maken volgens de laatste
reglementaire wetgeving.
Er mag niks bovenop de cel(len) worden gelegd/gestapeld.
Er mag niet op de cel(len) worden gelopen.
Bescherm de cellen tegen water of vocht.
Cellen die tijdens het transport zijn omgevallen of anderszins ernstig zijn beschadigd,
moeten te allen tijde naar SGC nv - SwitchGear Company ter controle worden
teruggestuurd voordat u de cellen in werking stelt.
Zie ook "Algemene veiligheidsvoorschriften en –instructies".

Opslag
Om het materiaal op te slaan moet het in zijn oorspronkelijke verpakking blijven zitten.
Respecteer de omgevingscondities.
Sla de cellen op in een droge en stofvrije omgeving.
Er mag niks bovenop de cel(len) worden gelegd/gestapeld.
Er mag niet op de cel(len) worden gelopen.
Bij langdurige stockage regelmatig de staat van de beschermfolie controleren.
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Bijlagen

2.6.1

Certificaat van versnellingstesten DF-2

Fig 2.6 1
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