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Tilkobling til EL-NET fra Generator efter strømsvigt 
 

1: Går til Hovedtavle H0 (Ved generator) 

 

 1.1: kontrol strøm, tryk på U på display over hovedafbryder Tavle H0 display skal vise  

 L1 = 400V +/- 10V 

 L2 = 400V +/- 10V 

 L3 = 400V +/- 10V 

 

1.2: Drej generator (vider på tavlefront tavle H0) fra Auto til udkoble (generator er nu 

udkoblet, og stopper selv) 

  

1.3: Tænd for hovedafbryderen ved at dreje ned på 0 og derefter på 1 

 

1:4 vent 10 sekunder 

  

1.5: Tænd for Maximal Q12 Tavle HD ved at skubbe ned på 0 og derefter på 1 (dette er 

pakkemaskiner) 

  

1.6: vent 10 sekunder 

  

1.7: Tænd for Maximal Q13 Tavle HB ved at skubbe ned på 0 og derefter på 1 (dette er 

saltningsanlæg og salt robot) 

 

1.8: vent 10 sekunder 

 

1.9: Tænd for Maximal Q7 Tavle HF ved at dreje ned på 0 og derefter på 1 (dette er UF3-

anlæg) 

 

1.10: Drej generator (vider på tavlefront tavle H0) fra udkoble til Auto (generator er nu 

klar til automatik indkobling) 

 

2: Gå op til ventilationsanlæg på tag (støberi og vådpakkeri) 

  

 2:1 Åben til styring (2 låg på 1. sal set fra Nord) 

  

 2.2: Tænd for styrestrøm sikring F01 (Anlægget starter nu op) 

 

3: Gå til Tavle AA (Tavlerum under skumsal) 

 

3.1: Tænd for Tavle DA ved at dreje ned på 0 og derefter på 1 (dette er bla. Soft-tern og 

fyldeanlæg 16kg) 

 

 3.2: Vent 10 sekunder 
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3.3: Tænd for Tavle FA ved at dreje ned på 0 og derefter på 1 (dette er bla. 

Lukkeafdelingen, posemaskinen og Ø99 fyldeanlæg) 

 

 3.4: vent 10 sekunder 

 

3.5: Tænd for Tavle AAB ved at dreje ned på 0 og derefter på 1 (dette er 

eksperimentmejeriet) 

 

4: Gå til kassevaskeren 

  

 4:1 Tænd for styrestrømmen i Styring Automatsikring: DC01 FC4 

 

5: Gå til Tavle DAY (Syringsrum 1 køle) 

 

 5:1 Tryk på Blå reset knap (dette starter køleblæsere og reset Nødkald) 

  

6: Gå til kølelager Nødkald wire ved kølerum udvikling 

  

 6:1 Tryk på Blå reset knap (dette resætter Nødkald) 

 

7: Gå til vacuum-anlæg (skærm ved dør mellem tørpakkeri og vådpakkeri) 

  

 7:1 Tryk på køletårn øverst på skærm 

 

 7:2 Sæt pumpe i Auto (dette starter spædevand til køletårn) 

 

8: Gå til køleanlæg isvand (bag sliberum værkstedet) 

 

 8.1: Sluk for tavle GA3 ved at dreje ned på 0 (bag komprasser 3 og 4) 

  

8.2 Sluk for Maximal afbryder Tavle GA1 ved at dreje ned på 0 (øverst afbryder i tavle 

front) 

 

8.3 Sluk for hovedafbryder Tavle GA1 ved at dreje ned på 0 (nederste afbryder i tavle 

front) 

 

 8.4 Tænd for pc (ved Tavle GA1) 

  

 8.5 Start for program SCADA (nederste blå firkant på skrivebordet) 

 

 8.6 Tryk på hængelås (midt øverst på skærm) 

 

 8.7 Indtast brugernavn ”Smed” og tryk enter 
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8.8 Indtast kode ”Smed” og tryk enter (hængelår står åben, der er nu adgang til at resætte 

Alarmer 

 

8:9 Tænd for hovedafbryder Tavle GA1 ved at dreje op på 1 (nederste afbryder i Tavle 

Front) 

 

8:10 Tryk på reset (Blå knap i Tavle GA1 front) 

 

8:11 Tænd for Maximal Tavle GA1 ved at dreje op på 1 (øverst afbryder i Tavle front) 

 

8:12 Tænd for Tavle GA3 ved at dreje op på 1 (bag komprasser 3 og 4) 

 

8:13 Reset alarmer på PC 

 

8:14 Sæt kompresser 1 i Autodrift 

 

8:15 Sæt kompresser 2 i Autodrift 

 

8:16 Sæt kompresser 3 i Autodrift 

 

8:17 Sæt kompresser 4 i Autodrift 

 

9: Gå til div. Branddøre og porte 

  

 9:1 reset porte 

 

 9:2 åben branddøre 

 

  

 

 

 


