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Prosedyre for til-, fra-kobling av skip ihht IEC 80005-3
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Start av anlegget etter kabler er koblet til
Generelt
Anlegget er designet for å forsyne 3 skip samtidig og består av 2 kontainere som kan levere
1750 kVA (Schneider 750 kVA + PSW 1000 kVA) så vær obs på totalkapasitet dersom det
ligger flere skip tilkoblet anlegget.
Frekvens
En kan velge mellom 50 og 60 Hz, de 2 forsyningspunktene som er levert fra PSW er
avhengige av hverandre vil levere samme frekvens, Schneider anlegget er uavhengig av
disse.
Spenning
Hvis en velger 400 V på Schneider anlegget som første skip, vil også skip nr. 2 måtte velge
400 V. Hvis 440 V eller 690 V er valgt, kan skip nr.2 velge mellom 440 V eller 690 V.
Tilkobling
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Koble til kablene fra landstrømsanlegget til skipet
Press «SETUP» på skjermen i betjeningspanelet
Tast inn brukernavn og passord og trykk på «ok» du kommer nå til oppsettvinduet
Skriv inn Skipets navn og IMO nummer, husk og trykk Enter for å bekrefte
Velg Spenning (400 V, 440 V, 690 V), Frekvens (50 HZ, 60 Hz) og plugger
Frekvens må velges i det øverste vinduet Output 1, for begge uttakene.
Trykk på 'LOGIN' for den respektive utgangen. En oppstarts mail sendes for
energiforbrukslogging. Påloggingsdetaljene er nå låst til du logger deg ut, husk å
logge ut før du forlater havnen.
Hvis du er det første skipet som koblet til landstrømsanlegget. Trykk ‘SYSTEM START’.
Oppstart av omformer tar omtrent 20 sekunder.
Trykk «Start Out» for den valgte utgangen
Utgangen er nå spenning satt. Trykk på 'EXIT' for å gå tilbake til Oversiktsvinduet

Frakobling
•
•

•
•

Trykk på 'STOP OUT' for gjeldende utgangen.
Trykk på 'LOGOUT' for gjeldende «output». Dette vil avslutte loggingen av
energiforbruket, og generere en e-postrapport for det totale forbruket.
Påloggingsdetaljer tilbakestilles.
Hvis du er det eneste skipet som er koblet til landstrømsanlegget, trykker du på
'SYSTEM STOP'.
Hvis ikke, er du klar til å koble fra kablene.
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