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1.0 Introduktion
Kort beskrivelse af Lolland Forsyning A/S’ spildevandsafdeling:
Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller.
Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtegener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer.
20.000 ejendomme i vores forsyningsområde er sluttet til offentlig kloak. Af dem er ca. 40 % kloakeret med separatsystem, det vil sige én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Ca. 60 %
er kloakeret med fællessystem, det vil sige samme ledning til både regn- og spildevand.
I vores forsyningsområde findes:





Over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger
47 renseanlæg
ca. 1.100 pumpestationer, heraf ca. 400 transportpumpestationer
6 vakuumpumpestationer

Lolland Spildevand A/S’ 3 største renseanlæg er Nakskov Renseanlæg, Rødbyhavn Renseanlæg og
Renseanlægget Hunseby Strand.
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2.0 Formål
Formålet med ”Designmanual for el på maskininstallationer og bygningsel” er at sikre en ensartet
el udrustning på Lolland Forsyning A/S’ makiner og anlæg, som altid opfylder:







Lovmæssige krav
Højst mulig sikkerhed
Højst opnåelig teknisk stabilitet
Størst mulig driftssikkerhed
Optimale vedligeholdelsesudgifter
Optimale energiudgifter

Manualen er til brug både ved renoveringer og nye installationer, og den kan vedlægges som kravspecifikation for elinstallationer ved alle udbudsmaterialer. Rådgiver skal derved ikke beskrive installationsdetaljer hver gang, der skal udarbejdes et udbudsmateriale.
Det vil på sigt give en besparelse på rådgiverudgifter samt interne udgifter for bygherren til tidsforbrug ved afklaring af byggeprojekter.
I forbindelse med dette projekt vil denne designmanual danne grundlag for projektering af elinstallationen.

3.0 Lovgrundlag
3.1

Maskindirektivet og tilhørende normer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 ”Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner” (maskindirektivet) og DS/EN 60204-1 skal overholdes fuldt ud. Det samme er gældende for følgende normer, som der henvises til i DS/EN 60204-1:





DS/EN 60204-1
DS/EN 62023
DS/EN 61439-1
DS/EN 61439-3



DS/EN 61082

3.2

Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner
Strukturering af teknisk information og dokumentation
Lavspændingstavler – Del 1: Generelle regler
Lavspændingstavler – Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af
lægmand (DBO-tavler)
Udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug

DS/EN 60364 med tilhørende normer

Alle elinstallationer på Lolland Forsyning A/S’ anlæg og bygninger skal opfylde DS/EN 60364 og
bekendtgørelse nr. 1082 ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer”.
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Normer og standarder, der henvises til, skal overholdes.
3.3

Lolland Forsyning A/S’ designmanual

Alle stillede krav, beskrivelser og metodestandarder skal overholdes i fuldt omfang. Det gælder
også eventuelle henvisninger til andre standarder.
3.4

Generelt

Elinstallationer skal udføres af autoriseret elinstallatør.
3.5

Normer og standarder

Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed i sidst revideret udgave med tilhørende senere udgivet bekendtgørelser:



























Gældende bygningsreglement
DS/HD 60364 og tilhørende normer og standarder
DS/EN 12464: Lys og belysning - Lys ved arbejdspladser
Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande
Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser.
DS/EN 60204-1: Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner
DS/EN 50110: Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg
DS/EN 62023: Strukturering af teknisk information og dokumentation
DS/IEC 60617: Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger
DS/EN 61439-1/3: Lavspændingstavler
EMC-direktivet
Maskindirektivet. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 med tilhørende normer
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler
ATEX-direktivet
DS Håndbog 118: Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger
Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
Eurocode 1: Laster
Eurocode 3: Stålkonstruktioner
DS 455:1985: Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord
DS/EN 1011: Svejsning - Retningslinjer for svejsning af metalliske materialer
DS/EN 1092: Flanger og flangesamlinger
DS 2349: Plastrør. Mål og egenskaber
DS/EN ISO 8501-1: Forbehandling af stålemner
DS/EN 10204: Metalliske produkter - Typer af inspektionsdokumenter
DS/EN ISO 12944: Maling og lakker – Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med beskyttende malingsystemer
DS/EN ISO 13920: Svejsning. Generelle tolerancer for svejste konstruktioner
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3.6

DS/EN ISO 15614: Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Svejseprocedureprøvning
DS/EN 22768: Generelle tolerancer
DS/EN ISO 5817: Smeltesvejste samlinger i stål, nikkel, titanium og legeringer heraf (undtagen
strålesvejsning) - Kvalitetsniveauer for svejsefejl
DS/EN 10088: Rustfrie stål
DIN 11850: Rustfrie rør < 200 mm indvendig diameter
DS/EN 10217-7, Svejste stålrør til trykbærende formål
DS/EN ISO 1127: Rustfri rør. Dimensioner, tolerancer og masse pr. enhedslængde
DS/EN ISO 14343: Tilsatsmaterialer til svejsning
DS/EN ISO 15609: Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer
DS/EN ISO 4063: Svejsning og tilsvarende processer
Standarder og normer som angivet i nærværende designmanual
Tilsynets anvisninger og foreskrifter
Gældende miljønormer for bortskaffelse af anlægsdele ved demontering
Anvisninger

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse,
montering og anvendelse m.v. skal overholdes, med mindre andet er angivet i projektmaterialet
Øvrige normer, standardblade, publikationer m.v., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er
tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende
krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave.
3.7

Øvrigt

Denne designmanual er en generel standardbeskrivelse for el til maskininstallationer og bygningsel, og den beskriver således ikke entreprisens omfang, der indgår i det aktuelle byggeri.
Denne beskrivelse er opbygget i følgende afsnit:
1. Omfangsbeskrivelse og krav hvor denne designmanual indgår
2. Generelle specifikationer (gældende for hele den aktuelle entreprise)
3. Bygningsdele (der kommer til udførelse i det omfang, som fremgår af ”Omfangsbeskrivelse”)
Alle leverancer, arbejder og ydelser, der er beskrevet i denne standard designmanual, indgår i elentreprisen i det omfang, disse leverancer, arbejder og ydelser er angivet på tegninger, er beskrevet i arbejdernes omfang og fremgår af tilbudslisterne.
For gennemførelse af de i fagentreprisen omtalte arbejder og ydelser indgår denne designmanuals
nævnte ydelser vedrørende generelle forhold, som byggepladsarbejder, arbejdsmiljøplan, kvalitetsydelser, drifts- og vedligeholdelsesdokumenter, prøver og arbejdernes planlægning.
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Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig
praksis og god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler og arbejdsydelser i forbindelse med
arbejdernes gennemførelse, samt indregne disse omkostninger i tilbuddet
Det samlede udbudsmateriale er beskrivende for arbejdets prissætning og udførelse, og der vil
ikke blive udarbejdet yderligere materiale.
Hvor udbudsmaterialet ikke yder tilstrækkelig vejledning for arbejdets gennemførelse, skal entreprenøren i tide - og inden afgivelse af tilbud - indhente nærmere oplysninger. I modsat fald regnes
det afgivne tilbud for at være dækkende for alle i udbudsmaterialet angivne arbejder og leverancer.
Alle omkostninger for gennemførelsen af opgaven skal være indregnet i tilbuddet.
Anneks B til DS/EN 60204.1 (bilag 17.1) udfyldes ved ordre.
3.8

CE mærkning

El- og maskinanlæggene skal CE-mærkes i henhold til gældende lovgivning.

4.0 Samarbejdet med Lolland Forsyning A/S og andre entreprenører
4.1

Kontakt til rådgiver og byggeledelse

Ud over krav til entrepriseorganisation og deltagelse i bygge- og sikkerhedsmøder som beskrevet i
de gerelle betingelser, skal følgende krav efterleves.
Prøver
Entreprenøren skal acceptere, at Lolland Forsyning A/S afholder audit og besigtigelser under både
design og udførsel. Alt indhold i det tekniske dossier, herunder risikovurderinger, skal fremlægges i
den form, det er på tidspunktet for afholdelse af auditten. Audit vil blive varslet i god tid - og med
minimum 1 uges varsel.
Entreprenøren skal fremlægge prøver på byggematerialer og komponenter, i det omfang byggeledelsen beder herom. Disse prøver skal foreligge senest 14 dage efter anmodningen, medmindre
andet aftales.
Nærværende entreprenør skal endvidere i god tid, før delarbejdet igangsættes på egen foranledning levere/fremlægge prøver for fastlæggelse af udfaldskrav for arbejdets udførelse. Det aftales
ved ordre, hvilke prøver der skal fremlægges. Såfremt disse prøver ikke foreligger rettidigt, kan
entreprenøren ikke påberåbe sig tidsfristforlængelse for arbejdernes udførelse.
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Ligeledes er entreprenøren forpligtiget til at demontere materialer og komponenter, der ikke er
godkendt af byggeledelsen, i det omfang der er aftalt, at der inden montagen skal foreligge prøver
på de pågældende materialer og komponenter.
Tegninger
Ved udbygning af eksisterende anlæg udleveres gældende dokumentation og CE-mærkning af
byggeledelsen eller af repræsentant fra Lolland Forsyning A/S (se pkt. 4.2)
Såfremt tilbudsgiveren anser det for nødvendigt, at der udarbejdes supplerende tegninger, skal
udgifter hertil indregnes i tilbudsprisen.
Såfremt entreprenøren udarbejder supplerende tegninger og skitser for arbejdes udførelse, skal
disse indgå i entreprenørens drifts- og vedligeholdelsesdokumentation.
Ikke målsatte diagrammer er skematiske, der viser den principielle installationsføring.
Entreprenøren skal sørge for, at evt. ændringer i forhold til projektet tydeligt registreres på 1 sæt
tegninger. Efter arbejdets afslutning skal dette tegningssæt afleveres til bygherren med henblik på
oprettede tegninger.
Se i øvrigt afsnit 16.0 ”Dokumentation”, der beskriver krav til tegninger og øvrig dokumentation.
4.2

Kontakt til Lolland Forsyning A/S

Der vil blive afholdt et opstartsmøde med rådgiver og repræsentant fra Lolland Forsyning A/S,
hvor der vil blive udpeget en navngiven kontaktperson hos Lolland Forsyning A/S. Denne person
kan kontaktes vedrørende spørgsmål omhandlende eksisterende installationer samt driftsrelaterede spørgsmål.
Konkrete spørgsmål vedrørende den konkrete entreprise skal altid stilles til rådgiver.
4.3

Tilslutning i eksisterende tavler

Al tilslutning af kabler i eksisterende tavler skal i hvert enkelt tilfælde udføres efter Lolland Forsyning A/S’ konkrete anvisning. Indførsel af kabler i eksisterende tavler skal ske i samarbejde med
bygherren.
4.4

Arbejder under spænding

Der tillades ikke udførsel af arbejder under spænding, dog er arbejder vedrørende fejlfinding og
måling undtaget.
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4.5

Sikkerhed

Lolland Forsyning A/S’ tekniske bygninger er komplekse, hvor der stilles store krav til sikkerheden.
Både under udførsel af byggeprojekter og til den daglige drift.
Der udføres komplekse behandlinger af spildevand, som kræver stabile energiforsyninger, så enhver forstyrrelse af den daglige drift fra byggeprojekter vil få alvorlige følger.

Lolland Forsyning A/S kræver, at sikkerheden er så høj som mulig. Derfor skal der tages fuldt ud
hensyn til ovennævnte forhold ved planlægning og udførsel af entreprisen.
Opmærksomheden skal henledes på de krav, der stilles til driftssætning i denne designmanuals
afsnit 15.0 ”Slutkontrol og driftssætning”. Især kabler, der ikke er monteret ved spændingssætning, skal sikres imod stødfare ved brug af dåser med en kapslingsklasse på minimum IP44 - og
aldrig med løse samlemuffer.
4.6

Arbejder på Lolland Forsyning A/S’ område

Når der arbejdes på Lolland Forsyning A/S’ område, skal byggepladsreglerne i ”Samarbejde på
byggepladser” (bilag 17.2) altid respekteres.
Pjecen findes også på Lolland Forsyning A/S’ hjemmeside:
https://lollandforsyning.dk/wp-content/uploads/2021/03/Tegneserie-vedr-samarbejde-paabyggepladsen.pdf

5.0 Gerelle specifikationer
5.1

Materialer og produkter

Alle materialer skal være af førsteklasses kvalitet.
Der henvises til beskrivelsen af materialer under de respektive afsnit i denne beskrivelse samt angivelserne på tegningerne.
Alle kabler og rør skal være halogenfrie.
Trækrør i stål eller metal skal falses ud i enderne, således der ikke er skarpe kanter.
Skærmede kabler beskrives generelt, hvor dette kræves.
Hvor der er beskrevet, at produktet skal være ”som” eller ”svarende til”, menes, at det leverede
produkt skal have en kvalitet, styrke, udformning og brugsanvendelig svarende til det anførte
refe-renceprodukt, der specifikt er nævnt.
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Såfremt entreprenøren ønsker at anvende et andet produkt end det i udbudsmaterialet nævnte,
skal dette oplyses ved tilbudsgivningen eller i god tid inden ordregivningen til byggeledelsen.
5.2

Projektering - skinner, kabler og ledninger

Der skal ved projektering af skinner, kabler og ledninger regnes med en maksimal belastning på
kun 50 % af fabrikantdata på maksimal strømbelastning.
Ved dimensionering i et elektronisk beregningsprogram eller tegneprogram skal der sammen med
slutdokumentationen afleveres en fil på beregningen. Filen skal være læsbar for Lolland Forsyning
A/S.
Der skal afleveres fuld dokumentation for beregning af skinner, kabler og ledninger.
5.3

Udførelse

5.3.1 Montører
Alle arbejder ved den aktuelle entreprise skal udføres af faguddannede elektrikere. Elektrikerlærlinge skal være under fuldt opsyn af færdiguddannet elektriker.
Entreprenøren er pligtig til at holde fuldt tilsyn med udførte arbejder, evt. igennem en fuldt uddannet faglært overmontør, der på entreprenørens vegne kan træffe bindende aftaler.
5.3.2 Levering af ydelser
Produktions- og montagearbejder skal udføres som absolut førsteklasses arbejde. Der må kun anvendes gode og sunde materialer af bedste handelskvalitet. Der henvises til forskrifter for materialer i nærværende beskrivelse vedrørende stillede krav til materialer.
5.3.3 Beskyttelse af materialer
Alle arbejder og leverancer under nærværende entreprise skal ved transport og montering være
beskyttet på en sådan måde, at de efter endt montage er ubeskadigede.
I øvrigt skal der overalt, hvor det er nødvendigt, foretages beskyttelse af det færdige arbejde og
udstyr.
5.3.4 Afdækning
Nærværende entreprise skal før udførelse af egne arbejder foretage en omhyggelig afdækning af
omkringliggende bygningsdele, således at der ikke under arbejdets udførelse sker skade herpå, og
at de ikke udsættes for tilsmudsning, vand, fysisk belastning m.v.
5.3.5 Lednings- og kabelmontage
Termineringsmetode og udførelse af termineringen skal ske således, at forbindelserne giver holdbar og varig elektrisk kontakt samt har tilstrækkelig mekanisk styrke.
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Ved ethvert valg af klemmer fordres, at fabrikantens krav og anvisninger overholdes. Det gælder
f.eks. med hensyn til ledningstype, mekanisk påvirkning og fastholdelsesmulighed. Der må kun
være en leder i hver klemme. Hvis specifikationen tillader mere end en leder under samme klemme, skal lederne være af samme type, og klemmefabrikatet skal være godkendt hertil.
Ved terminering af mangekoret leder skal anvendes terminalrør, medmindre klemmen er beregnet for direkte tilslutning af den type leder.
Tinlodninger i terminering må ikke anvendes, medmindre specifikationen tillader dette - og da kun
i svagstrømsinstallationer.
Pres- og spadestikforbindelser skal udføres med værktøj godkendt af fabrikanten - og må kun anvendes på dertil egnede ledningstyper.
Wire-wrapping og lignende må kun anvendes, hvis specifikationen tillader det.
Det skal af specifikationen (EMC) fremgå, om skærme skal afsluttes med ledende eller isolerende
afslutning.
Terminering af lysledere skal følge anvisninger fra leverandør.
5.3.6 Apparatur og monteringsmateriel
På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal fasefølgen være
L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre.
For motorer skal dog forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt.
5.3.7 Fysisk placering og montage
Apparater og monteringsmateriel skal fastgøres så solidt, at de kan modstå den mekaniske påvirkning, som materiellet må påregnes at blive udsat for.
Alt monteringsmateriel (inkl. dåser) skal anbringes således, at åbning og lukning af adgangsåbning
til de indre dele kan foretages bekvemt.
De i specifikationen fastlagte ubenyttede dåser skal forsynes med blindlåg.
Tavler, apparater og andet materiel, der har betjeningskomponenter, skal placeres i en højde, som
bedst muligt tilgodeser bekvem betjening.
Tavler, apparater og andet materiel skal kunne serviceres under pladsforhold, der tillader en god
bevægelighed i arbejdsområdet.
Foran tavler og større apparater skal forefindes en fri plads på min. 70 cm fra forkant af komponent monteret i tavle/apparatforside.
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5.3.8 Kapslinger og samlinger
Hvis områder eller lokaliteter betinger særlig tæthed eller mekanisk styrke, skal den krævede kapslingsklasse for materiellet fremgå af specifikationen.
Apparater og monteringsmateriel skal i hele deres overflade tilfredsstille kravene til den specificerede kapslingsklasse. Dette gælder specielt efter enhver gennembrydning af kapslingen, hvor fabrikantens eventuelle anvisninger for tætningsmetoder skal følges.
Kapslinger af isolerstofmateriale må ikke gennembrydes af tilgængeligt, ledende materiale.
En klasse I-metalkapsling skal ved beskyttelseslederklemme forbindes til beskyttelseslederkredsen.
Ledende komponenter i en klasse II-metalkapsling skal have forstærket eller dobbelt isolation.
Der må - ud over udløbsdåser for lysinstallationen - ikke forefindes samlinger over nedhængt loft.
Alle samlinger skal - såfremt disse ikke kan foretages i materiellet (eksempelvis sløjfning af stikkontakter) - etableres i gitterbakken i egnet og godkendt samledåse.
5.3.9 Afkølingsforhold
Tavler, apparater, brugsgenstande og montagegenstande skal sikres de omgivende temperaturforhold, som de er konstrueret til at kunne modstå. Der skal herunder tages hensyn til ydre varmekilder, ventilation og eventuelt tilføjede indre varmekilder.
5.3.10 Respektafstande
Respektafstande mellem kabler til bygnings- og maskininstallationer skal være i selvstændige føringsveje, eller der skal være skillespor til de 2 systemers kabelbakker.
Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC) (B06.02):



For at reducere overkobling af elektrisk støj til datakabler og visse signalkredse til et acceptabelt niveau, stilles der krav om respektafstande.
Forskellige leverandører af kabler til sådanne netværk stiller forskellige krav. Oplysning herom
bør derfor indhentes hos den aktuelle systemleverandør.

Respektafstande af hensyn til elektrisktermiske forhold (B06.03):


Skal effektstrømkredse (kabler/ledninger) oplægges, uden at der tages hensyn til den gensidige opvarmning af/fra sideløbende strømkredse, skal afstanden minimalt være 2 x ydre diameter til den sideløbende strømkreds.

Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold (B06.04):


Varmepåvirkninger fra ydre varmekilder skal imødegås. Ledningssystemers afstand til ydre
varmekilder skal i hvert enkelt tilfælde fastsættes afhængigt af oplægningsmetode, varmekilde, omgivelsestemperatur og strømkredsens belastning.
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Af hensyn til konvektionsvarme bør ledningssystemer dog generelt placeres under varmekilden.
5.3.11 Stillads
Entreprenøren skal for egen regning levere og opstille stillads til egne arbejder, med mindre andet
er beskrevet.

5.3.12 Eksisterende installationer
Entreprenøren skal forinden arbejdet påbegyndes forvisse sig om, at tilslutning til de eksisterende
ledninger kan ske som forudsat i projektet.
5.3.13 Anmeldelser
Det påhviler entreprenøren at sørge for alle nødvendige anmeldelser og tilkalde myndighedernes
tilsyn.
Approberede tegninger fremskaffes af bygherren. Derudover påhviler det entreprenøren at fremskaffe alle øvrige attester.
5.4

Arbejdets planlægning

Entreprenøren skal lede sine egne medarbejdere i arbejdet på byggepladsen og skal udvise stor
samarbejdsvilje med andre entreprenører og med byggeledelsen.
Der henvises desuden til AB 18 og til rådgivers fagbeskrivelse.
5.5

Byggeplads

Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i AB 18 og/eller rådgivers fagbeskrivelse.
5.6

Arbejdsmiljø

Beskrivelse af arbejdsmiljø er anført i AB 18 og/eller rådgivers fagbeskrivelse.
5.7

Kvalitetssikring og kontrol

5.7.1 Generelt
Byggekomponenter skal leveres med mærkning i henhold til opstillede krav i projektmateriale
samt gældende kontrolordninger. Undladelse heraf kan medføre kassation af materialet.
5.7.2 Kvalitetsdokumentation
Kvalitetssikring vedrørende krav til entreprenørens kvalitetssikring og kontrol af egne arbejder og
leverancer fremgår af AB 18 og/eller rådgivers fagbeskrivelse.
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Kvalifikationskontrollen skal sikre, at alle de af myndighederne krævede autorisationer, certifikater
m.v., som er nødvendige for entreprenørens udførelse af de enkelte arbejder og bygningsdele,
foreligger i overensstemmelse med kravene.
Der skal udføres materiale-, modtage-, proces- og slutkontrol, herunder kontrol og godkendelse af
anden entreprenørs forudgående arbejder, som ligger til grund for nærværende entreprises arbejder.
Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde kontrolomfang, som angivet i punkt
5.7.3 ”Udbudskontrolplan”.
5.7.3 Udbudskontrolplan
Senest 14 dage efter indgåelse af entreprisekontrakt skal entreprenøren udarbejde en udbudskontrolplan, som skal afleveres til fagtilsynet.
I kontrolplanen skal der indbygges plan for slutkontrol og driftssætning, som lever op til de i afsnit
15.0 ”Slutkontrol og driftssætning” stillede krav og dokumentationsform.
Alle udfyldte slutkontrolskemaer skal i kopi afleveres til bygherren.
Udbudskontrolplanen skal skriftligt godkendes af fagtilsyn og Lolland Forsyning A/S, inden arbejdet
må igangsættes.
5.7.4 Kontrol
Målsætningen på alle udleverede tegninger er teoretiske mål, derfor skal entreprenøren forud for
tildannelsen kontrollere målene.
Entreprenøren skal sikre, at de angivne krav til måltolerancer overholdes.
Ved en eventuel overskridelse af kravene afgør byggeledelsen, om dette er af afgørende betydning
for konstruktionens sikkerhed og rette funktion eller æstetik. Er dette tilfældet, kan byggeledelsen
kassere det pågældende arbejde.
5.8

Opmærkning

I enhver installation skal der etableres en mærkning, som identificerer alle strømkredse på en sådan måde, at afprøvning, drift, vedligehold og senere ændringer kan foretages sikkert af kvalificeret personel.
Mærkningen skal være holdbar, tydelig og letlæselig.
Princip for mærkningen skal forefindes i enhver tavle sammen med tavledokumentationen.
Rørinstallationer er også omfattet af efterfølgende, i det omfang det er relevant.
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Ud over de i DS/EN 60204-1 angivne krav til mærkning skal der udføres mærkning af installationer
på følgende steder:


I tavler og apparatskabe umiddelbart ved den position, hvor kablerne tilsluttes klemmerne.



I installationer for maskiner og maskinanlæg, hvor der foretages afgreninger på kabler.



I installationer for maskiner og maskinanlæg umiddelbart på det sted, hvor de afsluttes i komponent.



I kabelbrønde.



Hvis der er mere end ét kabel mærkes endvidere ved:
 kabelsamlinger i jord.
 overgang fra placering i rørføring i jord, max. 0,5 m fra rørkant.
 indføring i bygværk eller brønd, max. 0,5 m fra bygningsdel.

Farven på leders isolation skal være følgende:
L1

Brun

L2

Sort

L3

Hvid/Grå

Nul

Lyseblå

Beskyttelsesleder

Gul/Grøn

For signal- og manøvrekabler skal de enkelte ledere være påført ledningsnumre ved lederens tilslutningspunkt, medmindre installationen er så enkel, at nøjagtig identifikation ved farven på lederens isolation er tilstrækkelig.
På klemrækker skal alle klemforbindelser være mærkede enten på klemmen eller på (begge) ledningsforbindelser.
Montagegenstande mærkes ved skilte eller indgravering. Dymo tape accepteres ikke.
Skilte må ikke placeres på tangenter, der skal graveres på tangenter med sort skrift.
Jf. de generelle krav i DS/EN 60204-1 skal alle til- og afgående ledninger mærkes i henhold til specifikationen.
Dog kan liste over strømkredse være tilstrækkelig for små installationer med én tavle.
Overstrømsbeskyttelse, som eventuelt er placeret uden for tavlen, skal mærkes jf. DS/EN 60204-1.
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Mærkning af tavler og installationsmateriel skal foretages med kemikalie/spritsikker mærkningstape.
5.9

Hultagning

Vedrørende hultagning og tilstøbninger/tillukninger henvises der til rådgivers fagbeskrivelse.
Etablering af alle huller i alle konstruktionstyper inklusiv beton sker under nærværende arbejde.
Alle huller i betonkonstruktioner skal være runde huller. Hullukning, som også er under nærværende arbejde, skal ske med materialer, som ikke svækker bygningskonstruktionerne både med
hensyn til brand og lyd. Efterreparationer inkl. malerarbejde er også med i nærværende entreprise.
Brandsikker tætning i alle huller efter arbejdets udførelse indgår i entreprisen.
Hultagning i betondækkonstruktionen må ikke udføres på en sådan måde, at dækkonstruktionens
ripper svækkes.
5.10 Relation til andre arbejder
Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde,
f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer eller lign., skal entreprenøren, forinden arbejdet påbegyndes, gøre begrundet indsigelse over for byggeledelsen, som herefter forestår den videre koordinering til eventuelt andre implicerede.
Entreprenøren skal straks rette henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede.
Samarbejde med andre entreprenører fremgår af rådgivers fagbeskrivelse.

6.0 Jordingsanlæg
6.1

Krav til jordforbindelse

Det skal oplyses til bygherren, hvis der stilles skærpede krav end dem i EN/DS 60204-1 til jordforbindelsen, der tilsluttes maskinanlægget.
Som udgangspunkt anvendes nulling efter TN-S princippet. Nulling skal udføres i første hovedtavle
efter transformeren.
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7.0 Tavler
7.1

Maskintavler generelt

7.1.1 Omfang og lokalisering
Fremgår af rådgivers fagbeskrivelse.
7.1.2 Materialer
Tavlen skal leveres således, at der er afdækningsplade i plast fra kabelfelter, grundplader ind til
effektfordelingsskinner, dog ikke mod motorstarterskinner, som ligger i bunden af tavlen.
Hvor andet ikke er aftalt, skal der laves tavler efter form 4A
Ved TT tavler i Cubic skal der anvendes klasse II, ellers skal alle forbindelser oplægges enten som
dobbeltisolation eller isolationkoordineret korrekt.
El-tavler leveres i en kvalitet som DLK, CUBIC eller ligestillede fabrikat.
Tavler til placering ude i terræn skal leveres som Alfred Priess i farven Ral 7009.
Såfremt entreprenøren vælger at tilbyde en anden tavletype end en af de ovennævnte fabrikater,
skal dette være oplyst ved tilbudsgivningen.
Komponenter skal være som Schneider, ABB, Siemens eller af tilsvarende kvalitet. Brydeevne af
min. AC 3.
Når tavlen er åben, skal alt være berøringssikkert som IP2X. Det gælder selv ved lave spændinger.
Tavler skal være kapslet i min. IP44.
Hvis der anvendes fremmedventilation, skal der anvendes luft gennem partikelfilter.
Tavler skal bygges i henhold til DS/EN 60204-1 og DS/EN 61439-1/3.
Entreprenøren og tavleleverandøren projekterer og udarbejder tegninger for opbygning af tavle.
Senest 3 uger før tavleproduktionen påbegyndes, skal tavletegninger fremsendes til bygherrens
godkendelse.
Der skal udføres selektivitetsundersøgelse og kortslutningsberegning. Disse skal forelægges tilsynet for kommentering.
Tavlen leveres med skinner, indgangsmaximaler samt alle nødvendige dele til montering af tilgangs- og afgangskabler.
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7.1.3 Opbygning
Tavlen forsynes med tilgangsklemmer for kabeltilslutninger, der skal kunne udføres uden fare,
selvom en tavle ikke er uden spænding.
En tilgangssøjle kan være fælles for flere tavlesøjler, men gøres tilsvarende bredere.
Skinneholder og lign. skal være let tilgængelig for rengøring og eftersyn i spændingsløs tilstand,
dog skal formkrav overholdes.
Tavlelågerne skal kunne åbnes under drift, bl.a. af hensyn til termografering.
Tavlelåger i aflåselige tavlerum forsynes med lågegreb, mens tavlelåger i uaflåselige rum skal være
forsynet med snapskruer.
Hvor andet ikke er beskrevet, anvendes smeltesikringer.
Beskyttelsesledere i tavlen skal være med isolation i farvekombinationen grøn/gul.
Ved brug af PVT-ledning anvendes ledningstyller med krave.
7.1.4 Tavler til nødforsyning
Tavlen med 2 fuldautomatiske maksimalafbrydere skal udføres, så der opnås fuld blinkfri ind- og
udkobling ved prøvedrift.
7.1.5 Arbejdets udførelse
Tavlens placering skal aftales med bygherren, inden tavlen opsættes og fastgøres på forsvarlig vis
til den primære bygningskonstruktion.
Alle tavlesteldele skal jordforbindes. Ved placering af tavler mindre end 2 meter ved siden af eksisterede tavler, der ikke er jordforbundne, skal der foretages en udligningsforbindelse.
Komponenter skal indbygges i tavlen af autoristeret og certificeret personale.
Tilslutning af til- og afgange i tavler skal udføres på en sådan måde, at fasefølge og -drejning er ens
i tavler og alle montagegenstande.
Tilslutning
Umiddelbart før afleveringen - og efter nærmere aftale med byggeledelsen - tilsluttes strømforsyningen til tavlen og til de enheder, som er tilsluttet tavlen.
Der skal udføres kontrol af samtlige sikringsstørrelser og indstillingsværdier for maksimalafbrydere
før tilslutningen gennemføres.
Mærkning
Tavler, tavlelåger og alle komponenter forsynes med skiltning af type indgraveret resopalskilte.
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Skilteteksten aftales med byggeledelsen efter oplæg fra entreprenøren.
Generelt gælder, at alle afbrydere, omskiftere, trykkontakter og signallamper skal være mærkede
med resopalskilte eller tilsvarende holdbar opmærkning.
Termografering
Efter at tavlen er sat i drift, og således er normalt belastet, skal der udføres en termografering.
Denne skal udføres af personer, der er certificeret af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
Termograferingen skal udføres i henhold til vejledning fra DTI Energiteknolog, ISBN 87-7756-336-0
”Vejledning i termografering af stærkstrømsteknikske anlæg”.
For hver tavle skal der foreligge en termorapport.
Hvis rapporten afslører temperaturstigninger, der kan indikere fejl, skal disse fejl udbedres, og der
skal udføres fornyet termografering og rapportering.
Dokumentation
Tegninger skal afleveres i en ringbindsmappe med faneblade for inddeling, se afsnit 16.0.
Tavledokumentation skal indeholde tavlefabrikantens forsidetegning og forbindelsesdiagram,
samt dokumentationsmateriale udarbejdet af den projekterende.
7.2

Momenttilspænding

Der skal udføres momenttilspænding af alle kabeltilslutninger med kalibreret momentnøgle. Alle
ledere skal momentspændes.
Der skal spændes med det moment, som fabrikanten af klemme/kabelsko foreskriver.
Tavlefabrikanters vejledninger skal følges.
Selvholdende klemmer for ledere op og med 2,5 mm2 accepteres og anbefales.
Der skal udarbejdes en kvalitetskontrol for alle momenttilspændinger, som skal afleveres sammen
med drifts- og vedligeholdelsesvejledningen.
Der skal ved en mærkning - tuschmarkering eller lign. - på klemmen angives, at den er momentspændt.
7.3

Tavledesign generelt

Tavlen skal designes på en sådan måde, at der er minimum 30 % fri plads til senere udvidelser.
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Tavledybde skal være 432 mm inkl. låger og dæksler. Højden på tavlen inkl. sokkel og membran
skal være 2.004 mm.
Placering og montering af de enkelte komponenter og afstand til f.eks. ledningskanaler skal udføres således, at en udskiftning kan foretages uden vanskelighed.
Kabler fra toppen skal føres ind igennem topdæksel igennem flange. Hvor der anvendes 3 moduls
kabelfelter, skal der placeres mn. 6 stk. flanger med min. 25 membrannipler pr. flange.
Tavler skal leveres med sokkel og med anordning i toppen af tavlen for fastgørelse. Derudover skal
der ilægges bundplader, som skæres tæt ud ved eventuelle kabelføringer.
Alle komponenter og ledninger skal mærkes med betegnelse i henhold til kredsskemaer.

7.4

Grundplade

PLC placeres vandret i toppen af tavlen på grundpladen. Under denne placeres hjælperelæer, finsikringer, 24V DC strømforsyning og 230V AC skilletransformer. Nederst på grundpladen placeres
motorstarter på et skinnesystem.
Finsikringer skal leveres med diodekontrollampe, som lyser grønt, når sikringen ikke er sprunget.
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Hjælperelæer for motor og ventiler grupperes på hver sin DN-skinne, så senere udbygning kan
placeres i samme række.
7.5

Dinskinnen materiel

Sikringer, som kræver større effektfordeling, placeres på DIN-skinnesystemet med et skinnesystem
bagved. DIN-skinnen fyldes op fra venstre og mod højre, og der skal påsættes ledningskanal på
bagsiden af DIN-skinnen. Denne bruges til ledninger mellem klemmer og sikring.
Hvor der blot er isat afdækning, skal der alligevel til fremtidige udvidelser være placeret DINskinne med kanal monteret på bagsiden.
7.6

Kabelfelt

I hvert kabelfelt skal monteres min. 5 stk. kabeljern.
Nærmest lågen placeres der en lodret ledningskanal.
Nærmest kabeljernet monteres lodret kabelplade 50 x 20 mm for fastgørelse af kabler/kabelmærket.
Imellem ledningskanal og kabelplade placeres klemmer og jordskinne.
7.7

Klemmer

Klemmer fra 1,5 mm² - 10 mm² skal være samme kvalitet og funktion som af typen Weidmüller
WDUxx skrueklemmer.
Klemmer ≥ 16 mm² skal være samme kvalitet og funktion som af typen Weidmüller WDUxxN
skrueklemmer.
Hvor der fremføres en NUL, skal klemmen være blå.
Klemmerække i kabelfelter placeres lodret. Nummerering skal begynde med laveste nummer i
øverste klemrække, og højeste nummer i nederste klemrække.
X11 klemrækken placeres på grundpladen under motorstarter. Laveste nummer er til venstre og
højeste nummer er til højre.
For hvert kabel skal klemmerne skilles med endeplade i klemmerække.
Alle ledere i kabler skal afsluttes i en dokumenteret klemme, også selv om den er tom på indersiden af tavlen. På den måde kan man ved en senere udvidelse let bruge lederen.
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7.8

Jordskinner

De anvendte jordskinner i kabelfelter med små motorer og instrumenter skal være samme kvalitet
og funktion som af typen Weidmüller ESCH inkl. spændestykker og skruer for spændestykker.
7.9

Ledningskanaler

Ledningskanaler skal være af samme kvalitet som Tehalit DNG 50050.
Det skal være af en type, som er let at få af og på. Derudover skal den også være så fleksibel, at
”opslidsning” ikke knækker ved arbejde på den.
7.10 Ledningssløjfning
Ledninger må kun sløjfes i én komponentrække. Så hver sløjfekreds starter fra sikring eller fordelerklemme (fordelerklemmer behøves ikke tegnet i el-dokumentationen) til den første komponent
på DIN-skinnen, og slutter ved den sidste komponent på DIN-skinnen.
7.11 Motorstarter
Motorstarter skal placeres på et skinnesystem, som f.eks. Wohner, i bunden af tavlen. Der skal
bruges 230V AC til at trække hovedkontaktor. Derudover skal der også være analog strømmåling
på alle motorer, som bruges til driftssignal og oprettes i IGSS.
Der skal etableres fjernreset på alle motorer.
7.12 Hjælperelæer
Relæer, som bruges til at overdrage forskellige spændingsniveauer, skal være af typen som
IDEC/IZUMI, 230V AC spolespændingsrelæer.
Fejlrelæer ved motor og ventiler skal være af typen som: RY4S-ULAC220-240.
Hvor der skal bruges 24V DC spolespænding anvendes en type som: RH1B-ULDC24.
7.13 Finsikringer
Finsikringselement skal være af en type, hvor i en 5x20 mm sikring passer i.
Alle sikringer skal lyse grønt ved ”OK”. En defekt sikring indikeres ved, at den grønne LED er gået
ud.
Sikringer opmærkes med et ”F” efterfulgt af den dokumentationsside, den første gang vises på.
F.eks.: F101. Ledningerne fra sikringer til komponent mærkes med tilhørsforhold f.eks. F101.
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Der skal altid være: F101, F201, F301, F401 og F501. Derudover sættes der en ny finsikring for
hvert loopforsynet transmitter, denne kan opmærkes med ”F401.1” og ”F401.3”. Der må max.
tegnes 4 looptransmitter på hver side.
7.14 24V DC strømforsyning
24V DC styrestrømskredse skal opbygges som FELV-kreds.
24V DC strømforsyning skal enten være som mærke Siemens eller Scanpocon.
Som udgangspunkt bygges alle tavler med batteribackup på 24V DC siden. Der skal som minimum
udlæses følgende data fra 24V DC UPS, som vises i IGSS på netværksoversigten ved tavlen:

Batterier skal kunne afskilles med en serviceafbryder, når batterier serviceres.
7.15 230V AC skilletransformer
Skilletransformer bruges til tilbagemelding fra reparationsafbryder og spolespænding til hovedkontaktor.
230V AC styrestrømskredse skal ikke opbygges med nogen form for backup.
7.16 Opmærkning af komponenter
Mærkning af komponenter skal ske med hvide maskinskrevne labels på komponenter. Mærkning
skal placeres, så den er let læselig.
Mærkning skal ske på såvel komponent som på sokkel/låge ved komponent.
Mærkning må ikke placeres på ledningskanal eller grundplade.
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7.17 Opmærkning af ledninger
Ledningsmærker skal være samme kvalitet og funktion som af fabrikat Texit, type Heatex 3:1 ledningsmærker. Leveres i gul farve.
Disse skal være krympet ved aflevering.
Placering af ledningsmærker skal udføres, så der altid er samme læseretning. Mærker skal kunne
læses forfra i tavlerne, uden at det er nødvendigt at vende/dreje ledning.
7.18 Ledningsfarver og kvadrater
Effektledninger skal følge følgende farvestandard:

400V L1

XX mm²

Sort

400V L2

XX mm²

Sort

400VL3

XX mm²

Sort

400V N

XX mm²

Lyseblå

Ledningsfarverne på sekundær side af styrestrømtransformer skal have følgende farve:
230V AC L1

0,75 mm²

Hvid

230V AC N

0,75 mm²

Blå

230V AC Mellemledning

0,75 mm²

Grå

230V AC Fremmed spænding

0,75 mm²

Orange

24V DC +

0,50 mm²

Rød

24V DC -

0,50 mm²

Sort

24V DC Mellemledning

0,50 mm²

Brun

24V DC Analog

0,50 mm²

Violet

24V DC Fremmed spænding

0,50 mm²

Orange

24V AC L

0,50 mm²

Hvid/Rød

24V AC N

0,50 mm²

Rød/Blå

24V AC Mellemledning

0,50 mm²

Grå/Rød
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7.19 Terminalrør
Alle ledningsafslutninger afsluttes med terminalrør med krave.
Følgende farvekode anvendes til valg af terminalrør:
0,50 mm² Orange
0,75 mm² Hvid
1,00 mm² Gul
1,50 mm² Rød
2,5 mm² Blå
4,00 mm² Grå
6,00 mm² Sort
10,00 mm² Elfenben
16,00 mm² Grøn
25,00 mm² Brun
35,00 mm² Lysebrun
50,00 mm² Olivengrøn
70,00 mm² Gul
95,00 mm² Rød
Der skal anvendes dobbelt-terminalrør alle steder, hvor der sløjfes.
7.20 Kabelsko
Hvor der anvendes uisoleret kabelsko, skal disse overtrækkes med krympeflex i samme farve som
PVT-ledning. Denne skal være krympet ved levering af tavle.
7.21 Tavle- og lokalbetjening
Hvor der ønskes betjening på en motor i tavlefront, skal denne være med en omskifter (Manuel-0Auto) af fabrikat som Kraus & Naimer 48x48. Over denne omskifter placeres en grøn lampe til venstre og rød lampe til højre. Fabrikat som f.eks. Schneider ZB6, (24x18mm). Disse lamper skal fortrådes direkte fra PLC-udgange.
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Ved en ventil skal der anvendes trykknap med lampe, og de skal være hvide. ”Åben”-trykknap placeret til venstre, og ”Lukke”-trykknap placeres til højre.
Hvor der ønskes hårdfortrådet lokalbetjening på en direkte startet motor, monteres denne med en
som Schneider XALD-01 kasse, hvor i Manuel-0-Auto placeres.
Ved motor med reverseringsmotor eller ventil bruges en XALD/K kasse, hvori Manuel-0-Auto placeres og en frem bak funktion eller åben-/lukkefunktion.
7.22 PLC-bestykning
Der skal anvendes som Siemens 1500 Hardware, minimums CPU er en ET200SP.
Der skal anvendes ET200SP kort monteret i følgende rækkefølge: AI, AO, DI, DO.
Det vil være at foretrække at bruge en 1511 eller 1513 CPU og indsætte en Interface til alle PLC
Kort. Ved mange I/O skal analoge og digitale grupperes på hvert interface.
Der skal minimum være 5 % disponible ind- og udgange ved aflevering.
Alle switche skal være managed. Ved fiberswitche skal den være med SC- eller LC-stik. CPU`en skal
have en scantid på max. 50 ms ved aflevering.
7.23 Skilte til tavle
Over alle sikringselementer, motorstarter, signalomsætter og tavlebetjening skal der placeres et
skilt med det fulde TAG ID og beskrivelse ud fra komponentliste.
Skiltet skal være et indgraveret resopalskilt og have et mål på 17 x XX x 0,8 mm (HxBxD). Bredden
afhænger af TAG id’et og den beskrivende tekstlængde. Det skal tilstræbes, at alle resopalskilte
har samme bredde. Hvis det afviger væsentligt, skal der opnås godkendelse af bredden fra byggeledelsen.
Under hvert sikringselement placeres et skilt, hvorpå der skrives max. Ampere-belastning. Skiltet
skal have et mål på 10 x 17 x 0,8 mm (H x B x D).

8.0 Forsyningsprincipper
8.1

A-forsyning

Den normale elforsyning fra offentligt elnet: 3*400V/230V.
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8.2

B-forsyning

Eventuel nødforsyning fra nødgenerator er garanteret til stede efter ca. 15 sekunder fra en afbrydelse af A-forsyning, hvor det er aftalt med bygherre.

9.0 Maskininstallationer
9.1

Installationsprincipper

Installationsprincippet skal udføres i henhold til DS/EN 60204-1.
Kabler i jord må ikke samles i jorden.
9.2

Føringsveje

Føringsvej skal være af en holdbar kvalitet.
Hvor der kan forekomme svovlbrinte i luften, skal der anvendes rustfri kabelstiger eller gitterbakker.
I tavlerum og andre ikke forurenede områder skal der blot anvendes varmgalvaniseret kabelstiger.
Disse skal være med perforeret trin.
Der skal som minimum være 30 % disponibel plads til eventuelle nye kabler ved aflevering.
9.3

Kabelvalg

Effektkabler skal være grønne og af en kvalitet, som kan modstå UV, vand og olie, og de skal være
med farvet leder som f.eks. RZ1-K.
24V DC styresignaler skal være sorte, skærmet og parsnoet. Der skal anvendes et kabel som kan
modstå UV, vand og olie, som f.eks. RE-2X(st)H.
Bygningselkabler skal være grå, som f.eks. SCANLET PLUS.
9.4

Kabelbinder

Kabelbinder skal være sorte og tåle UV.
De skal klippes glat med låsen på binderens hoved, så arbejdet ved føringsveje kan foregå uden, at
man ikke river sig på installationen.
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9.5

Kabelmærker

Kabelmærker skal være hvide med maskinskrevet sort tekst, som f.eks.: XX.
Disse skal fastgøres med kabelbinder.
9.6

Forskruninger

Skal være forskruning med metriske spændanordning. Farve skal være RAL:7035
Der må ikke anvendes ”løgring forskruninger”
9.7

Skilte til komponenter

Der skal påsættes skilte med TAG-ID og beskrivelse på reparationsafbryder og samlebokse. Ved
udvendig montering skal disse kunne tåle UV.
Dymo tape må ikke anvendes.
9.8

Reparationsafbryder

Der skal være placeret en reparationsafbryder med tilbagemelding (230V AC) ved hver motor. Dette kan også være et 7Pol CEE stikkontakt med tilbagemelding.
Det skal være placeret let tilgængeligt for service.
Afbryderen skal overholde krav som sikkerhedsafbryder i henhold til Arbejdstilsynets krav og
DS/EN 60204-1.
Hvor der anvendes nul, skal denne også afbrydes.
9.9

Samlebokse

Hvor det er nødvendigt med en samleboks, skal den placeres, så den er let tilgængelig for service.
Klemmer skal være faste og være mærket op i forhold til el-dokumentationen.
9.10 Fiberinstallationer
Fiberforbindelser lavet i 50 my - patchkabler skal være orange.
Fiberforbindelser lavet i 9 my - patchkabler skal være gule.
Fiber, der afsluttes i tavler, afsluttes i 3M box 2552SA.
Alle fiberender skal afsluttes i SC-stik.
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Der skal minimum være et ekstra par, som er konnekteret op og testet til senere brug.
9.11 Slutkontrolmålinger og dokumentation
Slutkontrolmålinger skal udføres som beskrevet i DS/EN 60204-1.

10.0 Udligningsforbindelser/Potentialudligning
10.1 Omfang og lokalisering
Alle metalliske dele i maskinanlægges skal udlignes i henhold til DS/EN 60204-1.
Der udføres udligning af alle metalliske dele, der er nærmere en 2 m fra maskinanlægget i henhold
til DS/EN 60204-1.
10.2 Materialer
Alle produkter skal være af et anerkendt potentialudligningssystem, som fabrikat Desitek eller lignende.
Samtlige PE-ledere skal udføres med isolering.
Hvis PE-ledere kan leveres isoleret og skærmet, accepteres dette. Skærm, som jordes i tilslutnings/forsyningspunktet, efterlades svævende i endepunktet.
Bygningsel-leverandør skal sikre, at der kun er et punkt ved maskintavlen, hvor på udligningsforbindelsen fra maskinanlægget kan monteres.
Det er bygningsel-leverandørens ansvar, at rionet og andre metaldele m.m. i bygninger er forsvarligt elektrisk sammensat.
10.3 Udførsel
Alle tavler udføres med systemjording til både type TT og TN-S. Det skal i hvert enkelt tilfælde ved
netselskabet undersøges, om der tillades TN-S system (nulling). Hvis det ikke er tilladt, aftales det i
hvert tilfælde hvilken systemjord, der skal anvendes.
Fra hovedfordelingstavle til eventuelle undertavler og maskinkomponenter køres TN-S system.
Der skal over hver gruppefordelingstavle opsættes en jordplint.
Kravspecifikationer til jordingsskinner og jordplinte er ligestillet med nedenstående.
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Bemærk at tavlejordingsskinnen skal kunne tage kabler i større dimensioner.
10.4 Kontrol og dokumentation
Samtlige udligningsforbindelser skal afprøves ved en belastning på 10A med et måleapparat, der
giver en tomgangsspænding på maksimalt 6V. Modstanden i den enkelte udligningsforbindelse må
maksimalt udgøre 0,2 ohm.
Samtlige udligningsforbindelser inklusiv stikkontakter skal kontrolleres og måles i henhold til referenceleder på den fælles jordingsskinne.
Entreprenøren skal udfærdige et kontrolskema til opgaven, som minimum opfylder DS/EN 602041. Før aflevering skal alle hovedudligningsforbindelser, jordingsskinnen samt evt. underplinter indtegnes på separate tegninger, som “således udført” tegninger og afleveres til fagtilsynet.

11.0 Generelle krav til installationsmateriel
Der skal anvendes installationsmateriel, som er CE-mærket i henhold til gældende normer i lavspændingsdirektivet.
Materiel skal leveres som nyt og ubrugt, og det skal monteres i henhold til fabrikantens anvisninger.
Der skal leveres en montageanvisning på dansk, hvis den ikke kan findes på leverandørens hjemmeside.
Der skal leveres en brugsanvisning på dansk sammen med drifts- og vedligeholdsvejledning.
Der stilles yderlige krav til materielet, som beskrevet i efterfølgende afsnit.

12.0 Installation på maskiner og maskinanlæg
12.1 Omfang og lokalisering
Fremgår af rådgivers fagbeskrivelse.
12.2 Materialer
Alle valgte materialer skal overholde alle krav i DS/EN 60204-1.
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12.3 Udførelse
Alle installationer på maskiner og maskinanlæg skal overholde alle krav i DS/EN 60204-1.
Alle maskiner, der ikke forsynes via en stikkontaktforsyning, skal forsynes via en selvstændig gruppe.
Kabler til maskininstallationer skal føres i selvstændige føringsveje. Der må ikke oplægges maskinkabler eller ledninger til maskiner i føringsveje, hvor der er oplagt bygningsinstallationer.
Tilslutning af en tilledning skal altid ske i en af fabrikanten egnet dåse for tilslutning af tilledning.
Aflastning med en strips er ikke tilladt.

13.0 Styringer
13.1 Omfang og lokalisering
Leveres normalt af byggeherre.
Hvor det ikke er bygherreleverance, skal styringer udføres som PLC styringer som fabrikatet Siemens S7. Der skal være mulighed for fuld integreret kommunikation med Siemens Profinet fra den
lokale styring. Entreprenøren skal sikre dette, som en del af leverancen.

14.0 Bygningsinstallationer
14.1 Generelle krav
Skal være som beskrevet i afsnittene 9.0, 10.0 og 11.0.
14.2 Føringsveje
Skal udføres som beskrevet i punkt 9.2.
Der må ikke være maskinkabler eller ledninger i føringsveje for bygningsinstallationer.
14.3 Tavler
Tavler skal generelt opbygges efter samme krav som maskintavler - se afsnit 7.0.
Inden tavlen sættes i produktion, skal der fremsendes et enstregsdiagram over tavlen og en forsidetegning af opbygningen til godkendelse hos Lollands Forsyning A/S.
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14.4 Belysning
Belysningsarmaturer
Der skal anvendes belysningsarmaturer, der er almindelig lagervare i Danmark, og som er fuld
funktionsdygtig ved afleveringen.
Belysningsarmaturtyper fremgår af udbudsmaterialet i form af fabrikat- og typeangivelse.
Disse angivelser skal betragtes som kvalitets- og formangivelser. I det omfang entreprenøren ønsker at levere belysningsarmaturer af andet fabrikat og type, skal dette forelægges bygherren senest 3 uger efter kontraktindgåelsen. I modsat fald leveres de på tegningerne angivne produkter.
Hvor andet ikke er angivet, udføres indbygningsarmaturer i lofterne således, at undersiden af armaturet er plant med loftet/det nedhængte loft.
Belysningsarmaturerne skal være fasekompenserede, svarende til cos φ ≤ 0,9.
Alle lysrørsarmaturer skal leveres med højfrekvente spoler.
Tegning angiver hvilke armaturer, der skal være med højfrekvente spoler for dæmpning.
Indbygningsarmaturerne leveres i mål og form, således at det indbygges i det nedhængte loft og er
tilpasset loftsystemet. Inden ordreafgivelsen af armaturerne er entreprenøren forpligtiget til at
verificere loftsystemet og dets ophængningssystem ved forespørgsel hos loftentreprenøren.
Indbygningsarmaturerne må ikke have en større indbygningshøjde i forhold til underside af loft
end 110 mm – medmindre andet er angivet på tegninger.
Down lights må dog være med 160 mm indbygningshøjde, hvor andet ikke er angivet.
Almindelige 600 x 600 mm kvadratiske og 300 x 1.200 mm rektangulære loftbelysningsarmaturer,
samt almindelige down lights udføres med fastgørelsesanordninger for fastgørelse i det nedhængte loft. Større belysningsarmaturer udføres med egnet ophængning til det overliggende faste loft.
Belysningsarmaturerne leveres indpakket i beskyttelsespakker og må ikke udpakkes før montagen
– med undtagelse af nødvendig udpakning for montagekontrol og prøvemontager.
Lyskilder
Der skal anvendes lyskilder, der er almindelige lagervare i Danmark.
Alle belysningsarmaturer skal være med funktionsdygtige lyskilder ved afleveringen.
Lyskilder skal være i lyskvalitet 830, hvor andet ikke fremgår af tegningerne.
Lysrørskvaliteten skal svare til fabrikatet Philips eller Osram.
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Lysberegning
Senest 2 uger efter ordreafgivelsen af belysningsarmaturerne skal entreprenøren levere lysberegninger for samtlige rum med de valgte armaturer.
Lysmængden skal være i henhold til standarden DS/EN 12464.
Belysningsarmaturtyper og lyskildetyper fremgår af tegningerne.
Montage
Belysningsarmaturerne monteres i henhold til producentens anvisninger, og entreprenøren skal
sikre, at disse armaturer er forsvarligt fastsiddende.
Den nøjagtige placering fremgår af arkitektloftplanerne, rumtegningerne eller hvor armaturplaceringerne fremgår af målsatte el-tegninger.
Armaturerne forbindes og tilsluttes elkablerne i henhold til producentens anvisninger.
Armaturledninger fra loftarmaturerne til kabelbakkerne skal ophænges i den primære konstruktion, og må ikke udlægges løst på det nedhængte loft eller fastgøres til det nedhængte loft eller
andre installationer.
Større og specielle loftbelysningsarmaturer, der ikke fastgøres til loftets bæreskinnesystem, fastgøres til det faste loft (eller betondæk) over det nedhængte loft.
Af hensyn til de øvrige installationer over det nedhængte loft kan det være nødvendigt med udvekslinger og bardunophængninger, der dog ikke må udføres på en sådan måde, at der kan forekomme vandrette træk eller forskydninger af belysningsarmaturet.
Disse ophængningssystemer må ikke fastgøres til installationerne over det nedhængte loft, men
kun til den primære konstruktion.
Væghængte belysningsarmaturer fastgøres til vægkonstruktionen.
I det omfang forsvarlig fastgørelse til gipspladevæggene nødvendiggør, at der skal indbygges forstærkninger i væggen, udføres dette af nærværende el-entreprenør, inden tømrerentreprenøren
lukker gipspladevæggene.
Belysningsarmaturer under overskabe opsættes efter, at overskabene er monteret.
Belysningsarmaturer over spejle opsættes efter nærmere aftale med tilsynet.
Armaturerne skal være rengjorte ved afleveringen.
Prøver
Der udføres prøvemontager for alle armaturtyper for tilsynets godkendelse.
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14.5 Stikkontakter
Der anvendes afbrydermateriel i farven hvid.
Den nuværende type af stikkontaktmateriel er LK Fuga dansk stikkontaktsystem.
Hvis der afviges fra dette system, skal samtlige varianter af afbrydere og stikkontakt kunne leveres.
Der skal anvendes materiale for brug i normale tætte omgivelser, med mindre at andet er nævnt.
Kabelinstallationer og installationsledninger udføres som skærmede kabler med ledere af kobber.
Kabelvalg som følgende:
 Bygningsel udføres som Scanlet kabel
 24V DC kabler RH1 kabel i sort
 230/400V AC maskinel RZ1-K i grøn.
(For så vidt angår maskinel henvises til punkt 9.3).
Ubenævnte ledningsdimensioner for belysningsinstallationer er 1,5 mm², når ikke anden dimension er angivet.
Til almindelig stikkontaktinstallation anvendes plastinstallationskabler med skærm i Halogen/PVCog blyfrie typer.
Enfasede stikkontakter:
Almindelig 230V stikkontakter udføres med runde huller - og anvendes hvor intet andet er angivet.
EDB 230V stikkontakter udføres med skrå huller - og anvendes til alle EDB-installationer. Hvis de
placeres i sammenhængende gruppe, skal de forsynes af samme fase.
Trefasede stikkontakter:
Stikkontakterne skal være af typen CEE i kapslingsklasse IP44.
Krav til installation og montage:
Hvor der opsættes grupper af stikkontakter, skal den faste installation udlægges således, at stikkontakterne kan fordeles jævnt på faserne.
Installationer udføres med hensyn til tæthedsgrad og installationsform, som angivet i udbudsmaterialet.
Installationer til stikkontakter udføres som normal/stænktæt installation i rør eller som kabler,
oplagt på bygningsdele. På strækninger, hvor der er etableret føringsveje, skal disse anvendes til
installationsfremføring.
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Den viste placering i tegningsmaterialet skal overholdes. Hvis ikke der er angivet en højde over
gulv, skal stikkontaktens placering være 1,10 meter over gulv, målt til kontaktens overkant.
Kabler skal inden oplægningen være udrullet således, at snoninger ikke forekommer.
Flere parallelle kabler oplægges på kabelplade, men enkeltkabler kan oplægges direkte på bygningsdele.
Enkeltkabler fastskrues med kabelbøjler. Flere kabler fastskrues med fællesbøjler tildannet af bøjlebånd.
Kabelinstallation må ikke indrilles/indstøbes uden rørinstallation.
Hvor kabler fremføres igennem stålrigler, skal kablerne fremføres i føringsrør.
I gipspladevægge udføres afbrydere og stikkontakter i forfradåser, der indbores i gipspladevæggen
og fastgøres til denne i henhold til producentens anvisninger.
Udboringerne i gipspladevæggen må ikke udføres således, at stålprofilernes flanger helt overskæres. Stålprofilernes kropsflange og minimum halvdelen af sideflangerne skal være intakte.
Afbrydere og stikkontakter i teknikrum og lign. udføres som synlige installationer.
14.6 Tilslutning til brugsgenstande
Tilslutning af brugsgenstande til den faste installation skal ske via stikkontakter, både en- og trefaset. Nullen skal altid afbrydes.
Direkte tilslutning via en dåse må kun ske, når brugsgenstanden tilsluttes sin egen gruppe.

15.0 Slutkontrol og driftssætning
15.1 100 % kontrol og krav til målemetoder og kontrolskemaer
Slutkontrolmålinger er en 100 % kontrol af alle tilslutningssteder og komponenter i henhold til
bestemmelserne i Maskindirektivet, DS/EN 60204-1 kapitel 18, DS/HS 60364-61 og bekendtgørelse
nr. 1082 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.
Målinger skal tages med målemetoder, som angivet i DS/EN 60204-1, DS/HS 60364, bekendtgørelse nr. 1082 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, samt efter slutkontrolmåleinstruments fabrikantens anvisninger.
Bilagene 17.3, 17.6, 17.7, 17.8 og 17.9 er kontrolskemaer, som kan anvendes.
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15.2 Kontrol af tavler
Idriftsætning:
Umiddelbart før afleveringen - og efter nærmere aftale med byggeledelsen - tilsluttes strømforsyningen til tavlen.
Der skal udføres kontrol af samtlige motorstørrelser og indstillingsværdier for beskyttelsesudstyr
for de tilsluttede motorer, før tilslutningen gennemføres.
Momenttilspænding:
Der skal udføres momenttilspænding af alle kabel- og ledningstilslutninger med kalibreret momentnøgle. Alle ledere skal momentspændes. Der skal spændes med det moment, som fabrikanten af klemme/kabelsko foreskriver.
Tavlefabrikanters vejledninger skal følges.
Selvholdende klemmer for ledere accepteres normalt ikke.
Der skal udarbejdes en kvalitetskontrol for alle momentspændinger, som skal afleveres sammen
med drifts- og vedligeholdelsesvejledningen.
Der skal ved en mærkning - tuschmarkering eller lign. - på klemmen angives, at den er momentspændt.
Termografering
Efter at tavlen er sat i drift og således er normalt belastet, skal der udføres en termografering.
Denne skal udføres af personer, der er certificeret af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
Termograferingen skal udføres i henhold til vejledning fra DTI Energiteknologi, ISBN 87-7756-336-0
”Vejledning i termografering af stærkstrømstekniske anlæg”.
For hver tavle skal der foreligge en termorapport. Hvis rapporten afslører temperaturstigninger,
der kan indikere fejl, skal disse fejl udbedres, og der skal udføres fornyet termografering og rapportering.
15.3 Kontrol af TN-S system
Der skal kontrolmåles med en Zloop-måling med anerkendt fabrikatslutkontrolmåleinstrument.
Det skal med målingen verificeres, at foransiddende sikring udløser inden for følgende:



Hovedledninger inden for den tid kablet kan tåle, dog max. 5 sekunder.
Øvrige kabler og ledninger indenfor 0,4 sekunder.

Det skal optisk verificeres, at nul og jord ikke er byttet under montagen.
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15.4 Kontrol af elinstallationer til maskiner og bygninger
Der skal foretages en 100 % kontrol af alle tilslutningssteder og komponenter i henhold til bestemmelserne i DS/EN 60204-1 afsnit 18 og DS/EN 60364 del 6.
Det skal optisk verificeres, at nul og jord ikke er byttet under montagen.
Ved isolationstest/megning skal det sikres, at alle ledere aflades efter måling.
Følgende skal kontrolmåles:


Isolationsmodstanden måles med 500V. Krav 1 Mohm. Gælder for både maskiner og bygningsinstallationer.



Spændingstest for maskininstallationer med 1.000V spænding i minimum 1 sek. i henhold til
bestemmelserne i DS/EN 60204-1 afsnit 18.4.



Restspændingstest for maskininstallationer med 1.000V spænding i minimum 1 sek. i henhold
til bestemmelserne i DS/EN 60204-1 afsnit 18.5.



Spændingsmåling – fase-fase, fase-nul og fase-jord. Her kan desuden kontrolleres om beskyttelsesleder er aktiv.



Polaritetstest



Test af evt. foresiddende fejlstrømsafbryder:
• 4 test nødvendig:
 AC test ved mærkestrøm (30 ma, 300 ma, 500 ma)
 Pulserende DC test 0 grader ved mærkestrøm (30 ma, 300 ma, 500 ma)
 Pulserende DC test 180 grader ved mærkestrøm (30 ma, 300 ma, 500 ma)
 Test af følsomhed. Rampetest med udkoblingsstrøm i ma
•
•
•
•



Ved de 3 første test skal afbryderen koble ud inden 300 ms.
Ved den sidste test skal afbryderen koble ud i området 50-100 % af mærkestrøm.
Gamle HFI/FI afbrydere måles kun med AC test ved mærkestrøm (30 ma, 300 ma, 500 ma)
samt test af følsomhed. Rampetest med udkoblingsstrøm i ma.
Eksisterende HFPI/PFI afbrydere kan måles med autotesten.

Test af beskyttelsesleders overgangsmodstand til jord.
• Direkte måling uden hjælpeelektrode skal være mindre end 2 ohm.
• Test af Ikmin. er kun et krav ved nulling. Sikring skal udløses inden 0,4 sek. ved stikkontakter, og inden 5 sek. ved øvrige installationer. God kontrol af spændingsfald.

15.5 Kontrol af udligningsforbindelser
Samtlige udligningsforbindelser skal kontrolmåles og dokumenteres som på et måleskema.
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Det skal optisk verificeres, at nul og jord ikke er byttet under montagen.
Der skal foretages en kontrol af, at udligning og beskyttelsesleders modstand overholder de krævede 500 milliohm i DS/EN 60204-1. Der måles med et kontrolinstrument med en fast spænding
og en målestrøm på min. 10A med en tomgangsspænding på maksimalt 6V. Apparat skal automatisk kompensere for modstand i måleledninger (2 kreds system). Måleledninger skal passe til instrument.
Der kan måles med både AC og DC, men alt måling med AC må kun foretages, mens den pågældende installation ikke er i drift.
Måling med DC bør af hensyn til påvirkning af EMC støj ske både i retning + til - og i retningen - til
+. Den højeste målte modtandsværdi skal tages som den gældende.
Der stilles ikke specielt krav til varigheden af målingen, men det anbefales, at der anvendes et instrument med en måletid på minimum 200 ms.
Det normale brancheslutkontrolinstrument kan ikke anvendes, der skal anvendes et specielt instrument, som kan indkøbes til samme pris som det normale slutkontrolinstrument. Elma Instruments kan blandt andet rådgive.
15.6 Aflevering af alle måleresultater
Kopi af alle måleskemaer skal afleveres sammen med drifts- og vedligeholdelsesvejledning.
Inden installationen sættes i drift skal der desuden afleveres en kopi af alle udfyldte måleskemaer
til bygherren.
15.7 Driftssætning
Arbejdet omfatter en verifikation af, at systemerne er rigtigt forbundet og fungerer i overensstemmelse med projektet.
Verifikationen foretages efter, at anlæggene er afprøvet, og den skal dokumenteres.
Anlæg, der er leveret og udført under el-arbejdet, skal så vidt muligt afprøves umiddelbart efter
anlæggets færdiggørelse.
Anlæg, der er leveret under andre arbejder, men hvor elinstallationen er udført under el-arbejdet,
skal afprøves i samarbejde med den pågældende entreprenør/leverandør.
Ved arbejdets afslutning - og inden arbejdets færdigmelding - skal der foretages en afprøvning af
alle anlæg i overværelse af byggeledelsen.
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15.8 Rengøring
Inden ibrugtagning leveres alle installationer rengjorte såvel indvendigt som udvendigt.
Komponenter, der benyttes i rummene, skal kunne holde til rengøring med almindeligt rengøringsmiddel.
Umiddelbart før lofter og andre bygningsdele lukkes samt umiddelbart før afleveringen rengøres
alle materialeleverancer, der henhører under denne entreprise – også de materialeleverancer, der
er monteret af entreprenøren, selvom disse materialer er leveret af bygherren eller anden entreprenør.
Denne rengøring omfatter også kabel- og gitterbakker, selvom der i disse bakker er ophobet byggematerialer, der ikke vedrører el-entreprenøren.

16.0 Dokumentation
16.1 Nummersystem og hoveddokumentliste
Der skal anvendes nummersystem og hoveddokumentliste i henhold til DS/EN 62023, som stilles
til rådighed af Lolland Forsyning A/S. Se bilag 17.4 ”Vejledning til PI-Nummersystem og kabelmærkning”.
Følgende skal overholdes med hensyn til ledningsnummerering.
Ledninger opbygges med et sidenummer og herefter et forløbende nummer.
F.eks. ledning nummer 1 på side 134, så vil ledningen blive benævnt 13401. Næste ledning vil benævnes 13402 osv.
Følgende krav stilles omkring opbygning af el-dokumentation:
 Effektfordeling
side
3-69
 PLC
side
90-99
 Motorer placeres
side 101-199
 Ventiler
side 201-299
 Digitale
side 301-399
 Analoge
side 401-499
 Undertavler m.m.
side 501-599
16.2 Opmærkning
Opmærkning skal ske i henhold til Lolland Forsyning A/S’ retningslinjer i bilag 17.4 ”Vejledning til
PI-nummersystemer og kabelmærkning” og bilag 17.5 ”Komponent- og ledningsbeskrivelser”.

Lolland Forsyning A/S - Designmanual for el på maskininstallationer og bygningsel – version 1 – 05.04.2019
Dokument nr. D19-008464

Side 39 af 42

Designmanual for el
på maskininstallationer og bygningsel

16.3 Principtegninger
Hvis der findes principtegninger for projektet, vil disse blive udleveret af Lolland Forsyning A/S.
Ved brug af elektroniske medier skal filer være åbne og redigerbare for andre brugere. Der skal så
vidt det er muligt tegnes i tegneprogrammet Caddy++. Hvis det ikke er muligt, skal tegningsfiler fra
det anvendte tegneprogram kunne konverteres til Caddy++.
16.4 Teknisk Dossier
Der skal leveres en komplet Teknisk Dossier for anlægget. Indholdet skal være, som beskrevet i
DS/EN 60204-1 inkl. risikovurderinger. Dette gælder også for små lokale anlæg fra eventuelt underleverandører.
Alt materialet skal forefindes på dansk.
Ved brug af elektroniske medier skal filer være åben for andre brugere.
16.5 Hoveddokumentliste
Der skal afleveres en hoveddokumentliste i henhold til DS/EN 62023, hvis bygherres nummersystem og hoveddokumentliste ikke bruges fuldt ud. Se pkt. 16.1
Ved brug af elektroniske medier skal filer være åben for andre brugere.
16.6 CE-mærkning
Anlæggene skal CE-mærkes med overensstemmelseserklæring i henhold til Lavspændingsdirektivet, Maskindirektivet og DS/EN 60204-1. Det er totalentreprenøren, der udarbejder den samlede
CE-mærkning for et leveret anlæg, men underleverandører skal CE-mærke egen leverance i henhold til ovenstående og krav fra totalentreprenøren. Der skal aldrig medregnes ydelser, med mindre andet bliver aftalt til samlet mærkning eller risikovurdering under el-entreprisen.
16.7 Projekteringsdokumentation for skinner, kabler og ledninger
Ved dimensionering i et elektronisk beregnings- eller tegneprogram skal der sammen med slutdokumentationen afleveres en fil på beregningen. Filen skal være læsbar for Lolland Forsyning A/S.
Der skal afleveres fuld dokumentation for beregning af skinner, kabler og ledninger.
16.8 Aflevering
Al dokumentation skal afleveres senest 10 dage før aflevering.
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16.9 Drifts og vedligeholdelsesvejledning
Drifts- og vedligeholdelsesdokumentationens omfang og udformning skal være på dansk og overholde både DS/EN 60204-1, Maskindirektivet og anlægsdirektivet. De 8 type operatører, som er
angivet i Maskindirektivet skal drifts- og vedligeholdelsesdokumentationen målrettes imod.
Der skal forefindes en oversigt over alle momentspændinger i drifts- og vedligeholdelsesvejledningen.
Ved dimensionering i et elektronisk beregningsprogram skal der sammen med slutdokumentationen afleveres en fil på beregningen. Filen skal være åben for andre brugere.
16.10 Opbygning af el-dokumentation
Slutdokumentation for hver tavle skal altid afleveres i hver sin hvide mappe med følgende faneblads inddeling:
1. Komponentliste
2. (Disponibel fane)
3. Tavlelayout og mærkning
4. Kredsskemaer, effektkredse
5. Kredsskemaer, styre- og signalkredse
6. Ydre forbindelsesskemaer
7. PLC-konfrontation
8. Tavlekomponentliste
9. Overensstemmelseserklæring
10. Anvisning for drift og vedligeholdelse for el-tavlen
11. VLT parameter
12. (Disponibel fane)
Mappen leveres til bygherre og skal stå på anlægget, hvor tavlen er installeret.
Der skal kun afleveres én mappe for hver tavle, og derudover skal dokumentationen også oprettes/opdateres i IGSS.
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17.0 Bilag
17.1 Anneks B DN/EN 60204-1
17.2 Samarbejde på byggepladsen
17.3 Skema for verifikation af elinstallationer
17.4 PI nummersystem og Kabelmærkning
17.5 Komponent og ledningsbeskrivelse
17.6 Skema for eftersyn og kontrol af udligningsforbindelser
17.7 Skema for test af isolationsmodstand
17.8 Skema for spændingstest
17.9 Skema for beskyttelse imod restspændinger
17.10 IGSS Designmanual for software
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Annex B
(informative)
Enquiry form for the electrical equipment of machines

The use of this enquiry form can facilitate an exchange of information between the user and
supplier on basic conditions and additional user requirements to enable suitable design,
application and utilization of the electrical equipment of the machine (see 4.1) particularly
when the conditions on site can deviate from those generally expected.
Annex B can also serve as an internal checklist for serial manufactured machines.

Name of manufacturer/supplier
Name of end user
Tender/order number
Type of machine

Date
Type designation

Serial number

1.

Special conditions (see Clause 1)

a)

Is the machine to be used in the open air?

Yes/No

If yes, specification

b)

Will the machine use, process or produce
explosive or flammable material?

Yes/No

If yes, specification

c)

Is the machine for use in potentially explosive or
flammable atmospheres?

Yes/No

If yes, specification

d)

Can the machine present special hazards when
producing or consuming certain materials?

Yes/No

If yes, specification

e)

Is the machine for use in mines?

Yes/No

If yes, specification

2.

Electrical supplies and related conditions (see
4.3)

a)

Anticipated voltage fluctuations (if more than
r10 %)

b)

Anticipated frequency fluctuations (if more than
r2 %)

Continuous

Short time

c)

Indicate possible future changes in electrical
equipment that will require an increase in the
electrical supply requirements

d)

Specify voltage interruptions in supply if longer
than specified in Clause 4 where electrical
equipment has to maintain operation under such
conditions

3.

Physical environment and operating conditions
(see 4.4)

a)

Electromagnetic environment (see 4.4.2)

Residential,
commercial or
light industrial
environment

Industrial
environment

Special EMC conditions or requirements
b)

Ambient temperature range

c)

Humidity range

d)

Altitude

e)

Special environmental conditions (for example
corrosive atmospheres, dust, wet environments)

f)

Radiation

g)

Vibration, shock
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Anneks B
(informativt)

Spørgeskema vedrørende elektrisk materiel på maskiner

Anvendelse af dette spørgeskema kan facilitere udveksling af information mellem brugeren og leverandøren om
grundlæggende betingelser og yderligere krav fra brugeren med henblik på at muliggøre passende konstruktion,
anvendelse og udnyttelse af maskinens elektriske materiel (se 4.1), især hvor forholdene på stedet kan afvige fra
det, der almindeligvis forventes.
Anneks B kan også tjene som en intern tjekliste for seriefremstillede maskiner
Producentens/leverandørens navn
Slutbrugerens navn
Tilbuds-/ordrenummer
Maskintype

Dato
Typebetegnelse

Serienummer

a) Skal maskinen anvendes udendørs?

Ja/nej

Hvis ja, specifikation

b) Skal maskinen anvende, bearbejde eller producere
eksplosivt eller brændbart materiale?

Ja/nej

Hvis ja, specifikation

c) Skal maskinen anvendes i potentielt eksplosive eller
brændbare atmosfærer?

Ja/nej

Hvis ja, specifikation

d) Kan maskinen frembyde særlige farer ved produktion
eller forbrug af visse materialer?

Ja/nej

Hvis ja, specifikation

e) Skal maskinen anvendes i miner?

Ja/nej

Hvis ja, specifikation

Kontinuerligt

Kortvarigt

Områder, hvor der er
boliger, kommercielle
aktiviteter eller let
industri

Industrielt miljø

1. Særlige betingelser (se pkt. 1)

2. Strømforsyninger og relaterede forhold (se 4.3)
a) Forventede spændingsudsving (hvis mere end ±10 %)
b) Forventede spændingsudsving (hvis mere end ±2 %)
c) Angiv mulige fremtidige ændringer i elektrisk materiel,
som vil nødvendiggøre øgede krav til
strømforsyningen
d) Specificer spændingsafbrydelser, hvis disse er længere
end specificeret i pkt. 4, hvor det elektriske materiel
skal opretholde drift under sådanne forhold
3. Fysisk miljø og driftsbetingelser (se 4.4)
a) Elektromagnetisk miljø (se 4.4.2)

Særlige EMC-forhold eller -krav
b) Område for omgivelsestemperatur
c) Område for relativ fugtighed
d) Højde over havets overflade
e) Særlige miljøforhold (fx korrosive atmosfærer, støv,
våde miljøer)
f) Stråling
g) Vibrationer, stød
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h)

Special installation and operation requirements (for
example flame-retardant cables and conductors)

i)

Transportation and storage (for example,
temperatures outside the range specified in 4.5)

k)

restrictions related to size, weight or point load

4.

Incoming electrical supplies

IEC 60204-1:2016 © IEC 2016

Specify for each source of supply:
a)

Nominal voltage (V)

AC

DC

If AC, number of
phases

Frequency (Hz)

TN (system with
one point directly
earthed, with a
protective
conductor (PE)
directly
connected to that
point); specify if
the earthed point
is the neutral
point (centre of
the star) or
another point

TT (system with
one point directly
earthed but the
protective
conductor (PE) of
the machine not
connected to that
earth point of the
system)

Value of the supply source impedance  at the point
of connection to the electrical equipment
Prospective short-circuit current (kA r.m.s.) at the point
of connection to the electrical equipment (see also
item 2)
b)

Type of distribution system (see IEC 60364-1)

IT (system that is
not directly
earthed)
In the case of IT systems, is insulation monitoring/fault
location to be provided by the supplier of the electrical
equipment?

Yes

No

c)

Yes

No

Is disconnection of the neutral (N) conductor required?

Yes

No

Is a removable link for disconnecting the neutral (N)
required?

Yes

No

Yes/No

If yes, type and
rated residual
operating current

Is the electrical equipment to be connected to a
neutral (N) supply conductor? (See 5.1)

Maximum current (A) allowed
d)

Supply disconnecting device

Type of supply disconnecting device to be provided
e)

Cross sectional area and material of external
protective (PE) conductor

f)

Is an RCD provided in the installation?

5.

Protection against electric shock (see Clause 6)

a)

For which of the following classes of persons is
access to the interior of enclosures required during
normal operation of the equipment?

Electrically skilled
persons

Electrically
instructed persons

b)

Are locks with removable keys to be provided for
securing the doors? (see 6.2.2)

Yes

No

Type of locking device
Basic lock unit (except key cylinder) to be supplied and
installed by
Key cylinder to be supplied and installed by
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h) Særlige krav til installation og driftskrav (fx
flammehæmmende kabler og ledere)
i) Transport og opbevaring (fx temperaturer uden for det
område, der er specificeret i 4.5)
k) Begrænsninger vedrørende størrelse, vægt eller
punktlast
4. Indgående elektriske forsyninger
Specificer for hver forsyningskilde:
a) Nominel spænding (V)

A.c.

D.c.

Ved a.c., antal faser

Frekvens (Hz)

TN (system med et
punkt, der er direkte
jordet, med en
beskyttelsesleder
(PE), der er direkte
forbundet til dette
punkt); specificer om
det jordede punkt er
nulpunktet (midten af
stjernen) eller et
andet punkt

TT (system med et
punkt, der er direkte
jordet, men
maskinens
beskyttelsesleder
(PE) er ikke forbundet
til dette
jordingspunkt i
systemet)

Værdi af forsyningskildens impedans (:) ved
forbindelsespunktet til det elektriske materiel
Prospektiv kortslutningsstrøm (kA r.m.s.) ved
forbindelsespunktet til det elektriske materiel (se også
punkt 2)
b) Type af forsyningssystem (se IEC 60364-1)

IT (system, der ikke
er direkte jordet)
Ved IT-systemer er isolationsovervågning/lokalisering af
isolationsfejl tilvejebragt af leverandøren af det elektriske
materiel?

Ja

Nej

c) Skal det elektriske materiel forbindes til en
nulforsyningsleder (N)? (Se 5.1)

Ja

Nej

Er afbrydelse af nullederen (N) påkrævet?

Ja

Nej

Er en aftagelig forbindelse til afbrydelse af nullederen (N)
påkrævet?

Ja

Nej

Ja/nej

Hvis ja, type og
mærkeudløsestrøm

a) For hvilke af følgende persontyper er adgang til
kapslingers indre påkrævet under normal drift af
materiellet?

Elektrisk sagkyndige
personer

Elektrisk instruerede
personer

b) Skal der tilvejebringes låse med aftagelige nøgler til
sikring af låger? (se 6.2.2)

Ja

Nej

Maksimale tilladte strøm (A)
d) Forsyningsadskiller

Type af forsyningsadskiller, der skal tilvejebringes
e) Den ydre beskyttelsesleders (PE) tværsnitsareal og
materiale
f) Findes der en fejlstrømsafbryder (RCD) i installationen?
5. Beskyttelse mod elektrisk stød (se pkt. 6)

Type af låsesystem
Grundlæggende låsekasse (undtagen nøglecylinder), der
skal leveres og installeres af
Låsecylinder, der skal leveres og installeres af
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6.

Protection of equipment (see Clause 7)

a)

Will the user or the supplier of the electrical
equipment provide supply conductors and the
overcurrent protection for the supply conductors?
(see 7.2.2)

Type and rating of overcurrent protective devices
b)

Largest (kW) three-phase AC motor that may be
started direct-on-line

c)

May the number of motor overload detection
devices be reduced? (see 7.3.2)

Yes

No

d)

Is overvoltage protection to be provided?

Yes/No

If yes, specification

7.

Operation

Start

Stop

For cableless control systems, specify the time delay
before automatic machine shutdown is initiated in the
absence of a valid signal.
8.

Operator interface and machine-mounted
control devices (see Clause 10)

Special colour preferences (for example to align with
existing machinery):

Other
9.

Controlgear

Degree of protection of enclosures (see 11.3) or special
conditions:
10. Wiring practices (see Clause 13)
Is there a specific method of identification to be used
for the conductors? (see 13.2.1)

Yes

No

Yes

No

Highest
permissible
voltage (V)

If lighting circuit
voltage is not
obtained directly
from the power
supply, state
preferred voltage

Type
11. Accessories and lighting (see Clause 15)
a)

Is a particular type of socket-outlet required?

If yes, which type?
b)

Where the machine is equipped with local lighting:

12. Marking, warnings and reference designations
(see Clause 16)
a)

Functional identification (see 16.3)

Specifications:
b)

Inscriptions/special markings

On electrical
equipment?

In which language?

c)

Specific local regulations that must be complied
with

Yes

No

On what media/

In which language?

If yes, which one?
13. Technical documentation (see Clause 17)
a)

Technical documentation (see 17.1)

File format?
b)

Instructions for use (see 17.1)

On what media?
File format?

In which language?
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6. Beskyttelse af materiel (se pkt. 7)
a) Tilvejebringer brugeren eller leverandøren af det
elektriske materiel forsyningsledere og
overstrømsbeskyttelse til forsyningslederne?
(se 7.2.2)
Type af og mærkeværdi for overstrømsbeskyttelsesudstyr
b) Største (kW) trefasede a.c.-motor, der kan startes
direkte
c) Kan antallet af anordninger til detektering af
overbelastning af motoren reduceres? (se 7.3.2)

Ja

Nej

d) Skal der tilvejebringes overspændingsbeskyttelse?

Ja/nej

Hvis ja, specifikation

Start

Stop

7. Drift
Ved trådløse styresystemer, specificer tidsforsinkelsen før
automatisk standsning af maskinen igangsættes ved
fravær af gyldigt signal.
8. Operatørgrænseflade og maskinmonterede
styreenheder (se pkt. 10)
Specielle farvepræferencer (fx for at skabe
overensstemmelse med eksisterende maskiner):

Andre
9. Koblingsudstyr
Kapslingsklasser (se 11.3) eller særlige forhold:
10. Udførelse af ledningsføring (se pkt. 13)
Skal der anvendes en specifik metode til identifikation af
lederne? (se 13.2.1)

Ja

Nej

Ja

Nej

Højeste tilladte
spænding (V)

Hvis belysningskredsens spænding
ikke opnås direkte fra
effektforsyningen,
angives foretrukken
spænding

b) Påskrifter/specielle mærkninger

På elektrisk materiel?

På hvilket sprog?

c) Specifikke lokale bestemmelser, der skal følges

Ja

Nej

På hvilket medie?

På hvilket sprog?

Type
11. Tilbehør og belysning (se pkt. 15)
a) Er en bestemt type stikkontakt påkrævet?
Hvis ja, hvilken type?
b) Hvor maskinen er udstyret med lokal belysning:

12. Mærkning, advarsler og referencebetegnelser
(se pkt. 16)
a) Funktionsidentifikation (se 16.3)
Specifikationer:

Hvis ja, hvilke?
13. Teknisk dokumentation (se pkt. 17)
a) Teknisk dokumentation (se 17.1)

Filformat?
b) Brugsvejledning (se 17.1)

På hvilket medie?

På hvilket sprog?

Filformat?
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c)

Size, location and purpose of ducts, open cable
trays or cable supports to be provided by the user

d)

Indicate if special limitations on the size or weight
affect the transport of a particular machine or
controlgear assemblies to the installation site:

Maximum
dimensions

Maximum weight

e)

In the case of specially built machines, is a
certificate of operating tests with the loaded
machine to be supplied?

Yes

No

f)

In the case of other machines, is a certificate of
operating type tests on a loaded prototype
machine to be supplied?

Yes

No
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c) Størrelse og placering af og formål med lukkede
kanaler, åbne kabelbakker eller kabelbæringer, der skal
tilvejebringes af brugeren
d) Angiv, om særlige begrænsninger i størrelsen eller
vægten påvirker transporten af en bestemt maskine
eller tavle til installationsstedet:

Maksimale
dimensioner

Maksimal vægt

e) Skal der ved specialbyggede maskiner leveres et
certifikat for driftsprøvninger af maskinen under
belastning?

Ja

Nej

f) Skal der ved andre maskiner leveres et certifikat for
driftstypeprøvninger af en prototype af maskinen
under belastning?

Ja

Nej

110 (da)
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Bilag 17.3

Skema for verifikation af elinstallationer

Designmanual for el på maskininstallationer og
bygningsel på Lolland Forsyning A/S’ anlæg
Gyldig fra: 03-01-2012
Side 1 af 1

ID nummer:______________ Installationssted:___________________________________________
Udført arbejde:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NB!: Kontrollen vedrører kun det udførte arbejde
Ja
Nej Ej aktuel
Generelt:
Er der taget hensyn til områder og kapslingsklasser?

Er der brandtætnet ved gennemføringer?

Er installationen isolationsprøvet? (NB! Pas på elektronik) _______M

Er SELV og PELV kredse kontrolleret?

Er spændingen kontrolleret? U: ______/_______V

Er der foretaget funktionsprøver og Er nødvendig dokumentation udleveret til ejer/bruger?

Tavler:
Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og indstillet?

Er mærkning med tilhørsforhold og max. mærke-/indstillingsstrøm foretaget?

Er mærkning med oplysninger om tavlen foretaget?

Er afdækning og dækplader monteret?

Er huller ved indføringer tilpasset/tætnet?

Installation:
Er afbrydere, stikkontakter m.m. monteret i henhold til gældende forskrifter?

Er kabler beskyttet mod mekanisk overlast ved opføringer fra gulv/jord?

Er tilledninger aflastet for træk og vridning?

Er alle dæksler og afdækninger monteret, så der ikke er berøringsfare?

Er alle samlinger let tilgængelige?

Lavvoltbelysning:
Er materiel valgt og installeret efter gældende regler monteret i. h.t. til fabrikantens anvisninger? 
Er ledere valgt efter strømværdi og spændingsfald?

Er ledere i lavvoltkredse korrekt overstrømsbeskyttede?

Er dokumentation for placering af transformere og overstrømsbeskyttelser udarbejdet?

Beskyttelsesledere og udligningsforbindelser:
Er beskyttelsesledere identificerbare v.klemmeforbindelser i tavle + anbragt i seperate klemmer? 
Er hovedudligningsforbindelse etableret?

Er supplerende udligningsforbindelse(r) etableret?

Er kontinuitet i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleret?

Er overgangsmodstand for jordelektrode kontrolleret? Rj: ________

Kontrolmåling af Ikmin. L-N: ________A L-PE: ________A Overholdes krav til Ikmin?

Beskyttelse mod indirekte berøring:
Er beskyttelsesmetode korrekt valgt i forhold til installationstype og systemjording?

Er fejlstrømsafbrydere kontrolleret og testet? Udløsetid: AC måling t:: ______s,
DC måling 0gr. t:: ______s, DC måling 180gr. t:: ______s, Udløser ved I:______A (AC/DC) 
Beregning af berøringsspændingen. UL= I*Rj UL: ______V

Er beskyttelsesledere forbundet i tilslutningssteder (dåse eller stikkontakt)?

Oprydning

Er der brugt sikkerhedsmåtter og anden nødvendig personlig sikkerhedsudstyr
















































































Bemærkninger:_________________________________________________________________________
Dato ____________

Initialer ansvarlig montør______________________
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Vejledning til PI‐nummersystem og kabelmærkning
Lolland Forsyning Spildevand

TAG‐Struktur for renseanlæg: side 2 ‐ 4
TAG‐Struktur for pumpestationer: side 5 ‐ 7

Revision 27‐03‐2019

TAG‐Struktur for renseanlæg
1.1 Opbygning af PI‐nummer for rensenalæg
PI‐nummeret består er 3 eller 4 dele.
Del 1
Lokation / central

Del 2
Tavle ID

Del 3
Område på anlæg

Del 4
Komponent ID

Del 5
ID‐nummer

Et PI‐nummer må ikke være længere end 26 tegn alt inklusiv. Denne begrænsning sættes af SCADA systemet.
1.2 Del 1
Del 1 af PI‐nummeret angiver lokationen eller central, og anvendes hvor der er mere end én central. Følgende er eksempler:
RØD
HUN
DAN

Rødbyhavn renseanlæg
Hunseby renseanlæg
Dannemare renseanlæg

NAK
HOR
SØL

Nakskov renseanlæg
Horslune renseanlæg
Søllested renseanlæg

1.3 Del 2
Del 2 af PI‐numeret angiver hvilken tavle komponenten er tilsluttet. Nedenstående er eksempler på navngivning af tavler
Navn:
ID:
Hovedtavle 1
HT1
(Første tavle hvor i afregningsmåler er placeret)
Forbehandlings tavle 1
FB1
Fordelingstavle 1 bygningsel i forbehandling
FT1
Slampumpestation 1
SP1
Fordelingstavle 2 bygningsel i slampumpestation
FT2
Tavle på efterklaringstank 1
EK1
Tavle på efterklaringstank 2
EK2
Procestavle 1 tavlerum
PC1
Procestavle 2 slamrum
PC2
Fordelingstavle 3 bygningsel i Proceshus
FT3
SA1
Slamafvander

1.4 Del 3
Del 3 af PI‐numeret angiver området hvor komponenten er placeret. Nedenstående er eksempler på navngivning af områder
FB1
IP1
IP2
IR1
RA1
RA2
SF1
SF2
BR1
SV1
SM1
AB1
FD1
MP1
PT1
PT2
SB1
SB2
SB3
HT1
BR2
SR1
TY1
SS1
SK1
KE1
UB1

Forbehandling bygning 1
Indløbspumpesump 1
Indløbspumpesump 2
Indløbsrende forbehandling
Risteanlægsområde 1
Risteanlægsområde 2
Sandfang 1
Sandfang 2
Blæser rum 1 i forbehandling
Sandvasker 1
Slammodtagelse 1
Aflastningsbygværk efter sandfang
Fordelerbygværk inden mellempumpestation
Mellempumpstation 1
Procestank 1
Procestank 2
Sparrebassin 1
Sparrebassin 2
Sparrebassin 3
Hydrolysetank 1
Blæser rum 2 proces
Slam‐rum ved proces
Tykner
Slamlagertank
Slamkælder i slampumpestation
Kemikalie område 1
Udløbsbygværk
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1.5 Del 4
Del 4 af PI‐nummeret er komponentens ID. Deraf kan ses, hvilken komponenttype der er installeret.
ID´et følger nedenstående tabel:
M
H
MV
SV
ES
AS
AL
TS
PS
FS
FC
EC
LS
DS
TT
PT
FT
QT
LT
PH
ET
UT

Motorer, pumper, ventilatorer, blæsere, m.m.
Eltracing, varmeelementer
Motorventiler
Magnetventiler
Nødstop
Aftaster, switch
Alarmer fra tavle, (akustisk, visuel og via modem)
Termostat
Pressostat
Flowswitch
Flowcounter, tæller
Elmåler, energimålere, counter
Niveau switch
Digital signal diverse
Temperatur transmitter
Tryktransmitter
Flowmåler
Online udstyr
Niveautransmitter
pH måler
Energimåler
Eksterne tavler, lokalstyringer til pumper m.m.

1.6 Del 5
Del 6 af PI‐nummeret er komponentens nummer som opdeles efter:
101‐199
201‐299
301‐399
401‐499
901‐999

Eldrevne pumper, ventilatorer, askesnegle osv.
Motorventiler, magnetventiler, elektriske spjæld
Digitale komponenter. Niveau switch, pressostat, termostat
Analoge komponenter. Temperatur transmittere, tryktransmittere
Bygningsinstallationer

Eksempler på PI‐numre:
NAK.FB1.IP1.M.101

Nakskov, Forbehandlingstavle 1, Indløbspumpesump, M.101

NAK.SS1.SB3.MV.201

Nakskov, Savnsøvig 1, Sparrebassin 3, MV201

NAK.PC1.IG1.LS.341

Nakskov, Processtavle 1, ingeniørgang, LS.341

HUN.PC2.HB3.FT.401

Hunseby, Procestavle 2, Sparrebassin 3, FT.401

HOR.PC1.ET1.M.101

Børstemotor efterklaring 1, Horslunde, Procestavle, efterklaringstank
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2.1 Kabelmærkning
Alle kabler mærkes først med komponentens PI‐nummer, og herefter anføres, hvilken klemrække den er tilsluttet
Derved kan komponentens PI‐nummer, tilsluttet tavle og klemrækker læses i kabelmærket.
2.2 Klemrækkenumre
Klemrækkenumre følger nedenstående tabel. Første ciffer i nummeret indikere spændingen,
og andet ciffer viser komponentgruppe (som er første ciffer i komponentens ID‐nummer)
230/400V‐AC, hovedstrøm / forsyning
X11
X12
X13
X14
X15
X19

Motorer
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

230V‐AC, styrestrøm
X21
X22
X23
X24
X25
X29

Motorer (styrestrøm)
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

24V‐DC, styrestrøm
X31
X32
X33
X34
X35
X39

Motorer
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

24V‐AC, styrestrøm
X41
X42
X43
X44
X45
X49

Motorer
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

Eksempel på kabelmærke til en frekvensreguleret indløbspumpe
Kabelmærke:
NAK.FB1.IP1.M.101‐X11

Kabel fra:
Forbehandlings Tavle 1

Kabel til:
Frekvensomformer

Kabel for:
Forsyning

NAK.FB1.IP1.M.101‐X21

Forbehandlings Tavle 1

Frekvensomformer

Signaler reparationsafbryder

NAK.FB1.IP1.M.101‐X31

Forbehandlings Tavle 1

Frekvensomformer

Signaler frekvensomformer

NAK.FB1.IP1.M.101‐VLT1

Frekvensomformer

Motor

Motor

NAK.FB1.IP1.M.101‐VLT2

Frekvensomformer

Motor

Termistor
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TAG‐Struktur for pumpestationer
3.1 Opbygning af PI‐nummer for transport pumpestationer
PI‐nummeret består er 3 eller 4 dele.
Del 1
Lokation / central

Del 2
Tavle ID

Del 3
Komponent ID

Del 4
ID‐nummer

Et PI‐nummer må ikke være længere end 26 tegn alt inklusiv. Denne begrænsning sættes af SCADA systemet.
3.2 Del 1
Del 1 af PI‐nummeret angiver lokationen eller central, og anvendes hvor der er mere end én central. Følgende er eksempler:
ØS212
ØS213
ØS023
VR001

Vacuumanlæg Kramnitse
Vacuumanlæg Humminge
Pumpestation Næsbæk
Marienlystvej

3.3 Del 2
Del 2 af PI‐numeret angiver hvilken tavle komponenten er tilsluttet. Nedenstående er eksempler på navngivning af tavler
Navn:
ID:
Hovedtavle 1
HT1
(Første tavle hvor i afregningsmåler er placeret)
Fordelingstavle 1 bygningsel.
FT1
Vacuumanlægstavle 1
VC1
Transportpumpe stationstavle 1
TP1
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3.5 Del 3
Del 4 af PI‐nummeret er komponentens ID. Deraf kan ses, hvilken komponenttype der er installeret.
ID´et følger nedenstående tabel:
M
H
MV
SV
ES
AS
AL
TS
PS
FS
FC
EC
LS
DS
TT
PT
FT
QT
LT
PH
ET
UT

Motorer, pumper, ventilatorer, blæsere, m.m.
Eltracing, varmeelementer
Motorventiler
Magnetventiler
Nødstop
Aftaster, switch
Alarmer fra tavle, (akustisk, visuel og via modem)
Termostat
Pressostat
Flowswitch
Flowcounter, tæller
Elmåler, energimålere, counter
Niveau switch
Digital signal diverse
Temperatur transmitter
Tryktransmitter
Flowmåler
Online udstyr
Niveautransmitter
pH måler
Energimåler
Eksterne tavler, lokalstyringer til pumper m.m.

3.6 Del 4
Del 6 af PI‐nummeret er komponentens nummer som opdeles efter:
101‐199
201‐299
301‐399
401‐499
901‐999

Eldrevne pumper, ventilatorer, askesnegle osv.
Motorventiler, magnetventiler, elektriske spjæld
Digitale komponenter. Niveau switch, pressostat, termostat
Analoge komponenter. Temperatur transmittere, tryktransmittere
Bygningsinstallationer

Eksempler på PI‐numre:
ØS212.HT1.BE.902

Vacuumanlæg Kramnitse, Forbehandlingstavle 1, Indløbspumpesump, Motor 101

VR001.TP1.MV.201

Nakskov, Transportpumpe stationstavle 1, Motorventil 201

VR001.TP1.LS.341

Nakskov, Transportpumpe stationstavle 1, Level signal 341

ØS212.VC1.FT.401

Vacuumanlæg Kramnitse, Vaccumanlægstavle 1, Flowtransmitter 401
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4.1 Kabelmærkning
Alle kabler mærkes først med komponentens PI‐nummer, og herefter anføres, hvilken klemrække den er tilsluttet
Derved kan komponentens PI‐nummer, tilsluttet tavle og klemrækker læses i kabelmærket.
4.2 Klemrækkenumre
Klemrækkenumre følger nedenstående tabel. Første ciffer i nummeret indikere spændingen,
og andet ciffer viser komponentgruppe (som er første ciffer i komponentens ID‐nummer)
230/400V‐AC, hovedstrøm / forsyning
X11
X12
X13
X14
X15
X19

Motorer
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

230V‐AC, styrestrøm
X21
X22
X23
X24
X25
X29

Motorer (styrestrøm)
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

24V‐DC, styrestrøm
X31
X32
X33
X34
X35
X39

Motorer
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

24V‐AC, styrestrøm
X41
X42
X43
X44
X45
X49

Motorer
Ventiler / aktuatorer
Digitale komponenter
Instrumenter
Undertavler / eksterne tavler
Bygningsinstallationer

Eksempel på kabelmærke til en frekvensreguleret indløbspumpe
Kabelmærke:
ØS212.VC1.M.101‐X11

Kabel fra:
Vaccumanlgæstavle 1

Kabel til:
Frekvensomformer

Kabel for:
Forsyning

ØS212.VC1.M.101‐X21

Vaccumanlgæstavle 1

Frekvensomformer

Signaler reparationsafbryder

ØS212.VC1.M.101‐X31

Vaccumanlgæstavle 1

Frekvensomformer

Signaler frekvensomformer

ØS212.VC1.M.101‐VLT1

Frekvensomformer

Motor

Motor

ØS212.VC1.M.101‐VLT2

Frekvensomformer

Motor

Termistor
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Bilag 17.5

Lolland Forsyning A/S - Symbol og komponent standard på P&I

Komponent standard symboler:
M

S

P

Motorventil

Blæser

Magnetventil

Ejektor

Hastighedsreguleret blæser

M

TT

Håndbetjent ventil

M
M

Motor

Ilt måler

LS

Niveau vippe

Ammonium måler

PS

Tryk switch

Nitrat måler

TS

Temperatur switch

Fosfat måler

GS

Position switch

pH måler

FS

Flow switch

O2

Rotor

QT

Elektrisk varmeelement

Hastighedsreguleret motor

M

QT
NO3

Kip

QT
PO4

Kontraventil

Ventilator

Vandfilter

QT
pH

Pumpe

Hastighedsreguleret ventilator

FT

Niveau elektrode

LS

NH4

Pneumatisk ventil

LHH
LH
LL
LL L

Temperaturtransmitter

Flowtransmitter

QT
NTU

Hastighedsreguleret pumpe

Mammutpumpe

LT

Niveautransmitter

Turbiditets måler

QT

Prøveudtager

SS

Pumpe med integreret vippe

M

Omrører

Lednings standardfarver spildevand:
Råspildevand
Sandholdig spildevand
Slam
Renset spildevand
Kemikalie
Polymer
Procesluft
Styreluft
Udsugning
Teknisk vand
Brugsvand
Laboratorievand

PT

Tryktransmitter

Lednings standardfarver vand:

QT

Tørstof måler

Lednings standardfarver fjernvarme:

Råvand
Rentvand
Skyllevand
Skylleluft
Bundfældning
Kemikalier
Filermateriale
Styreluft
Udsugning
Diverse

Sideinfo: Komponent og ledningsbeskrivelser på P&I
Projekt: Lolland Forsyning A/S
Spildevand, Vand, Fjernvarme
Dato:
12-03-19
Rev.dato: 12-03-19 Kl: 06:39

Fjernvarmevand - frem
Fjernvarmevand - retur
Hedtvand (varmekreds)
Hedtolie (varmekreds)
Gas, Naturgas, Biogas
Olie
Røggas
Kemikalier
Vandværksvand
Styreluft
Udsugning

Int:
Side:

BC
1 af 1

Fil: \\DME-SRV01\USERDATA\BBP\DocuNote\Read Only\Standard Dokument\19\D19-121260\Standardfarver og komponenter for P&I tegninger 2. P D19-121260 1.0.vsd

Bilag 17.6
EN 60204-1.18
Designmanual for el på maskininstallationer og
bygningsel på Lolland Forsyning A/S’ anlæg

Eftersyn og kontrol af udligningsforbindelser

Virksomhed:

________________________________

Model:

________________________________

Maskin nummer: ________________________________
Elektriske data: _______V _______Hz

Fuldlaststrøm A

Gyldig fra: 13-04-2018
Side 1 af 2

Sagsansvarlig: ___________________

Produktionsuge/-år:

/_ _ _

kA Maksimal IK eff

NB!: Kontrollen vedrører kun de udførte målinger anført nedenfor
Måles ved gennemgangsmåling.
Anvendt måleudstyr er HT 5070. Min 10A AC målestrøm. Tomgangsspænding maks. 6V. Apparat kører med automatisk kompensere
for modstand i måleledninger(2kreds system). Måleledninger er tilpasset instrumentet så modstanden ikke måles med.
OK: R maks. 0,5 jævnfør tabel 1.0 i EN 60204-1:2006.

Målt fra

Målt til

Målt
impedans



Tilstand

(godkendt
eller
defekt)

Bemærkning

Bilag 17.6
EN 60204-1.18
Designmanual for el på maskininstallationer og
bygningsel på Lolland Forsyning A/S’ anlæg

Eftersyn og kontrol af udligningsforbindelser

Målt fra

Målt til

Målt
impedans
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Tilstand

(godkendt
eller
defekt)

Bemærkning

Bemærkninger:
_________________________________________________________________________________
Dato: ____________
Underskrift ansvarlig teknikker: _________________________________ Telefon: _____________
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Virksomhed:

________________________________

Model:

________________________________

Maskin nummer: ________________________________
Elektriske data: _______V _______Hz

Fuldlaststrøm A

Sagsansvarlig: ___________________

Produktionsuge/-år:

/_ _ _

kA Maksimal IK eff

NB!: Kontrollen vedrører kun de udførte målinger anført nedenfor
Måles ved megning.
Anvendt måleudstyr er Metrel Eurotester 3101.500V målespænding. Måleledninger er tilpasset instrumentet.
OK: R maks. 1M jævnfør 18.3 i EN 60204-1:2006.

Målt fra

Målt til

Målt
impedans

M

Tilstand

(godkendt
eller
defekt)

Bemærkning

Bemærkninger:
_________________________________________________________________________________
Dato: ____________
Underskrift ansvarlig teknikker: _________________________________ Telefon: _____________
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Spændingstest
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Virksomhed:

________________________________

Model:

________________________________

Maskin nummer: ________________________________
Elektriske data: _______V _______Hz

Fuldlaststrøm A

Sagsansvarlig: ___________________

Produktionsuge/-år:

/_ _ _

kA Maksimal IK eff

NB!: Kontrollen vedrører kun de udførte målinger anført nedenfor
Måles ved 1000V målespænding med egnet måleinstruement.
Anvendt måleudstyr er Metrel MI3321 Multiservicer XA. Måleledninger er tilpasset instrumentet.
OK: 1 sek. Unden gennemslag jævnfør 18.4 i EN 60204-1:2006. Måleudstry skal opfylde 61180-2.

Målt fra

Målt til

Målt i
sekunder

Tilstand

(godkendt
eller
defekt)

Bemærkninger

Bemærkninger:
_________________________________________________________________________________
Dato: ____________
Underskrift ansvarlig teknikker: _________________________________ Telefon: _____________
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Beskyttelse imod restspændinger
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Virksomhed:

________________________________

Model:

________________________________

Maskin nummer: ________________________________
Elektriske data: _______V _______Hz

Fuldlaststrøm A

Sagsansvarlig: ___________________

Produktionsuge/-år:

/_ _ _

kA Maksimal IK eff

NB!: Kontrollen vedrører kun de udførte målinger anført nedenfor:
Måles med godkendt egnet måleinstruement.
Anvendt måleudstyr er Metrel MI3321 Multiservicer XA. Måleledninger er tilpasset instrumentet.
OK: 60V efter maksimalt 5 sekunder jævnfør 18.5 i EN 60204-1:2006 samt kapitel 6.2.4

Målt spænding

Målt tid
inden 60V
(i sekunder)

Tilstand

(godkendt
eller
defekt)

Bemærkning

3x400V tilgangsfaser
24V udgang skilletrafo

Bemærkninger:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dato: ____________
Underskrift ansvarlig teknikker: _________________________________ Telefon: _____________
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Generelt.
Indledning.
Formålet med denne IGSS Designmanual er, at give en overordnet beskrivelse af DME
standard m.h.t. design af skærmbilleder i IGSS.
Manualen giver ikke en fyldestgørende beskrivelse af design af IGSS skærmbilleder – den er
tænkt som en guide til nye medarbejdere, samarbejdspartnere og lign.

Forudsætninger
Det forudsættes, at:
- Skærmopløsning er 1920*1080 (Full HD)
- ”Windows proceslinje” placeret i bunden af skærmen og sat til ”Vis ikke små ikoner”
Ovenstående vil give et ”IGSS skærmbillede areal” på 1916*1005 pixel (det kan variere 1-2
pixel fra system til system).
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System-/Serveropsætning
Nedenstående er ikke en fuldstændig server opsætning – mere en huskeliste i nye
opsætninger i.f.m. IGSS 13 og DME Standard.

PLC/Nodeopsætning

Use optimized bit read …….
Vælg denne option – dette optimerer
scantider i.f.m. enkeltbit adressering.

Serveropsætning/Configuration fane

Log changes (%)
Tilrettes.
På Analoge objekter logges ved
ændring på 0,1% af max. værdi
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Skærmbilleder
Generelt
Af hensyn til senere vedligehold tegnes baggrundsbilleder som udgangspunk i IGSS
Defenition.
Vi tegner rør, forbindelser, rammer, tekster etc. i IGSS og supplerer disse med importeret
grafik af specifikke komponenter (eks. en kedel, en tank, en gasmotor etc.).

Opdeling
Menuområde” med plads til op til 24 hovedmenupunkter - Dette er
genveje til hoveddiagrammer, detaljediagrammer kaldes fra disse.

”Alarmområde” med status m.h.t. vagt, alarmudringning samt alarmliste der viser de
sidste 5 alarmer (fjern mulighed for sortering, så det altid er de 5 nyeste alarmer der
vises).

Topmenu

Diagram

Topmenu: 148 pixel
Diagram: 857 pixel
I alt: 1005 pixel

Windows proceslinie
Sættes til: Vis ikke små ikoner
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Opsætning
Topmenu

Farve (RGB):
230,230,230

Andre diagrammer

Titellinie & Systemnenu:
Giver ”Windowsbjælken”
med det ”røde-X” til at
lukke diagrammet med.

Farve (RGB):
230,230,230
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Skrifttyper og farver
Farver opgives som RGB koder (Rød, Grøn, Blå)
Generelt
Visningsfelter (eks. proces eller tællerværdi) vises på transparent eller grå baggrund.
Indtastningsfelter (eks. setpunkt) vises på hvidbaggrund
Knapper
Menuknap
I topmenuen anvendes nedenstående knap som genvej til diagrammer – kan også
benyttes på andre diagrammer som genvej til underdiagrammer.
Knapfarve
Tekstfarve
Skrifttype

240,240,240
0,0,0
Tahoma, str. 9, fed

Setpunktsknap
Som genvej til diagrammer med setpunkter/PLC styreparametre benyttes nedenstående
knap – Som udgangs punkt placeres setpunkter på flere små diagrammer med genveje
placeret ”der hvor funktionen hører hjemme”.
Knapfarve
Tekstfarve
Skrifttype

0,128,255
255,255,255
Tahoma, str. 9, fed

Resetknap
Benyttes der tavle/PLC reset benyttes nedenstående knap.
Knapfarve
Tekstfarve
Skrifttype

0,128,0
255,255,0
Tahoma, str. 9, fed
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Skrifttype og Baggrundsfarve – Diagrammer (Standard/Visning)
”Standard diagrammer” (Eks. Topmenu, PI-, proces- og tællerdiagrammer)
Standard diagram

Diagram baggrundsfarve
230,230,230
Tekstfarve, procesværdier
0,0,0
Skrifttype
Tahoma, str. 9, fed

Skrifttype og Baggrundsfarve – Diagrammer (Betjening)
”Betjeningsdiagrammer” (Eks. Motorbetjening (Faceplate), regulator og
setpunktsdiagrammer)
Betjeningsdiagram

Diagram baggrundsfarve
220,240,250
Tekstfarve, procesværdier
0,0,0
Skrifttype
Tahoma, str. 10, almindelig

Overskrift i betjeningsdiagrammer
Baggrundsfarve
Tekstfarve
Skrifttype

160,160,160
255,255,255
Tahoma, str. 10, fed
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Stregfarver – PI diagrammer
På et nyt standard DME projekt anvendes nedenstående stregfarver.
Ved udvidelser af eksisterende anlæg eller ved specielle kundekrav kan der benyttes andre
farver.
Fjernvarme
Basisfarver
Betegnelse
Fjernvarmevand - frem
Fjernvarmevand - retur
Hedtvand (varmekreds)
Hedtolie (varmekreds)
Gas/naturgas/biogas
Olie
Røggas
Kemikalier
Vandværksvand
Styreluft/Trykluft
Udsugning

Farve

RGB
255,0,0
0,0,255
128,0,192
176,176,0
150,200,140
0,0,0
92,92,92
240,130,40
64,128,192
64,64,64
170,170,170

Betegnelse
Spildevand
Slam
Renset spildevand
Polymer
Kemikalier
Vandværksvand
Styreluft/Trykluft
Udsugning
Gas/biogas

Farve

RGB
128,96,64
70,70,40
0,96,128
64,128,96
240,130,40
64,128,192
64,64,64
170,170,170
150,200,140

Betegnelse
Råvand
Rentvand
Skyllevand
Skylleluft
Bundfældning
Kemikalier
Filtermateriale
Styreluft
Udsugning
Diverse

Farve

RGB
0,0,192
64,128,192
10,40,140
128,192,64
160,80,0
240,130,40
255,230,70
64,64,64
170,170,170
0,0,0

Spildevand
Basisfarver

Vandværk
Basisfarver
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Funktioner i DME-Betjening (Faceplate)
Generelt

Standard IGSS betjening

Standard IGSS funktioner

Genvej til DME-Betjening
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Analog faceplate (DME Betjening)

Aktuelværdi:
Procesværdi der vises på
procesdiagram
Status:
Komponentens drift/fejl
status

Menubjælke:
Valg af 3 mulige visninger.
Alarmer, Setpunkter eller
Kurve

Alarmer, værdier:
Indtastning og grafisk
visning af alarm- &
grænseværdiindstillinger
Alarmer, betjening:

Midling:
Gennemsnitsværdi af et
antal målinger.

Skalering:
Analog skala.
Værdier skrives til PLC.
”Aktuel værdi” udregnes
p.b.a skala og aktuel
indgang (mA)

Simulering:
Mulighed for at indtaste
en værdi (evt. ved defekt
måler).
Værdi skrives til PLC der
korrigerer ”aktuel værdi”
(både visning og styring).
Offset:
”0-punkts” forskydning
Værdi skrives til PLC der
korrigerer ”aktuel værdi”
(både visning og styring).

Kurve:
Kurve/trend for den sidste
time (procesværdi).
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Motor faceplate (DME Betjening)

Betjening:
Viser aktuel driftstilstand
samt betjeningspanel
Status:
Komponentens drift/fejl
status

Alarmer, betjening:

Menubjælke:
Valg af 3 mulige visninger.
Alarmer, Setpunkter eller
Tællere

Manuel hastighed:
(Stilling: Manuel start)

Tællere:
Driftstællere m. split.
Indstilling af servicegrænse
(påmindelse i alarmliste)
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Ventil faceplate (DME Betjening)

Betjening:
Viser aktuel driftstilstand
samt betjeningspanel
Status:
Komponentens drift/fejl
status

Alarmer, betjening:

Setpunkter:
Indstillinger er baseret på
ventilens rampetid/gangtid 0-100%
Indstilles normalt af
leverandør.

Menubjælke:
Valg af 3 mulige visninger.
Alarmer, Setpunkter eller
Tællere

Manuel stilling:
(Stilling: Manuel)

Tællere:
Driftstællere m. split.

Digital faceplate (DME Betjening)

Status:
Komponentens drift/fejl
status
Alarmer, betjening:

Betjening:
Viser aktuel driftstilstand
samt betjeningspanel.
Simuler Off/On:
Mulighed for at simulere
værdi (evt. ved defekt
måler). Værdi skrives til
PLC der korrigerer ”aktuel
værdi” (både visning og
styring).
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Regulator

Betjening:
Viser aktuel driftstilstand
samt betjeningspanel

Menubjælke:
Valg af 3 mulige visninger.
Alarmer, Setpunkter eller
Kurve

Regulator:
Setpunkt:
Ønsket procesværdi
Procesværdi:
Aktuel procesværdi

Aktuelt styresignal:
Regulator output (rød
søjle)
Manuel styresignal:
Manuel = Regulator output
Auto/Inaktiv = Næste start
værdi.

Setpunkter, regulator:
P: Forstærkning
I : Integraltid
D: Differentiltid

Min/Max styresignal:
Definition af det tilladte
regulering område.

Indstilles normalt af
leverandør.

Kurve:
Kurve/trend for den sidste
time (procesværdi &
setpunkt).
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Symbol tilstands- og alarmfarver
Symboler har to visningslag, der skifter uafhængigt af hinanden:
1. Symbol, viser objektets driftstilstand
2. Alarmmaske (symbolbaggrund), viser objektets alarmtilstand

Alarmprioritering
Alarmfarve
Rød alarm
Rød alarm
Orange alarm
Blå alarm (service/vedligehold)

Maskefarve
255,0,0
255,0,0
255,128,0
0,128,255

Prioritet
30 (5)
20 (4)
10 (3)
5 (3)

Alarmudringning
Altid 24/7/365
Normal arbejdstid
Aldrig
Aldrig

Alle alarmer uanset farve & prioritering bliver vist i alarmlisten på IGSS
(Prioritet uden parentes er for spildevand, prioritet i parentes er for vand)

Alarmer i øvrigt
Der benyttes altid unikke alarmer/alarmnumre.
Dvs. et alarmnummer kan kun benyttes til ét objekt & én alarmtilstand (ingen fælles
alarmer!)
Alarmkvittering foregår via alarmkvitteringsbit i PLC.
Ved dualiserede serverløsninger sikrer dette at alarmer bliver kvitteret på begge servere.
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Biblioteksstruktur
På Servere laves nedenstående biblioteksstruktur til at gemme oplysninger om software
installation samt historiske data
Overordnet er der to biblioteker:
DME:
Indeholder originale programfiler og licensoplysninger samt af BackUp af IGSS
konfiguration.
IGSS:
Indeholder kørende IGSS konfiguration samt alle IGSS-data.
Bemærk: Der vil altid være en kopi af den aktuelle IGSS-konfiguration samt alle relevante
licensoplysninger hos DME A/S
Nedenstående biblioteksstruktur anvendes…
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DME-biblioteket
DME\DME_IGSS_BackUp
DME_IGSS_BackUp-biblioteket indeholder en backup af aktuelle IGSS konfiguration samt
setpunkts- og tællerværdier.

DME\Install
Install-biblioteket indeholder originale programfiler for installerede programmer.

DME\Licens
Licens-biblioteket indeholder licensoplysning for installeret program software.

IGSS-biblioteket
IGSS\IGSS.Konf.Log
IGSS.Konf.Log-biblioteket bruges til udveksling af IGSS konfigurationsfiler. Der oprettes for
hver konfigurationsændring en mappe (navngivet med
”KonfigNavn_åååå.mm.dd_tt.mm.ss).
Denne mappe indeholder dels de nye konfigurationsfiler - BackUp biblioteket indeholder
en kopi af den oprindelige version af de filer udskiftes.
Der kan altså altid laves en roll-back af konfigurationen til en given ændringsdato.

IGSS\ KonfigNavn _V13
’ KonfigNavn _V12 biblioteket’ (konfigurationsbiblioteket) indeholder alle nødvendige filer
for den kørende IGSS (konfiguration, grafik).
_V13 = IGSS Programversions

IGSS\Rapport
Rapport biblioteket indeholder log- & BCL-filer (opsamlet data (log) samt midlet data
(BCL). I Rapport biblioteket er der ”Access udgaver” HDM-databasen (time-, dag- og
månedsdata til brug i IGSS Rapporter) og MNT-databasen (data for IGSS vedligeholdelses
program)

IGSS\SQL
SQL biblioteket indeholder SQL udgaverne af databaserne (HDM, MNT og Audit)
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