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Innledning
Denne vedlikeholdshåndboken beskriver Jansen Venneboer-bommen (BOM 293) på Strindheim (N) og skal
anses som en del av installasjonen og skal oppbevares sammen med installasjonen til CADO har nådd slutten
av sin brukstid.
Anvendelse av alle deler i denne håndboken garanterer sikker og ansvarlig bruk av installasjonen og effektivt
vedlikehold sikrer maksimal brukstid.

Begrensninger
Denne håndboken beskriver hele Jansen Venneboer CADO®-bomsystemet som består av en leddside, en
bom, en låseside og styreskapet.

Følgende symboler brukes i denne håndboken:
Alarm

Advarsel

Kontroll, OK

Informasjon

Vedlikehold
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1 Generelt
1.1 Revisjoner
Rev.
0.1
0.2
1.0
2.0

Kapittel
i/t
i/t
i/t
1.2, 1.3

Beskrivelse
Start på dokument
Intern gjennomgang
Klar for publisering
Ny klient Aventi Technology

1.2 Distribusjonsliste
Distribusjonen av dette dokumentet (etter godkjenning) besørges av prosjektlederen. Dokumentet
distribueres til personene på listen under:
Selskap
Jansen Venneboer
Aventi Technology
Statens vegvesen

Navn
H. (Herwin) Weelink
J.A. (Jo) Ekeberg
H. (Håkon) Neergaard

E-post
H.Weelink@jansen-venneboer.com
jo.ekeberg@aventi.no
hakon.neergaard@vegvesen.no

Bare innehavere av et revisjonsstyrt eksemplar, og som er nevnt i distribusjonslisten over, vil automatisk
motta en ny versjon av dette dokumentet. Det er innehavernes ansvar å holde planen oppdatert. I tillegg til
revisjonsstyrte eksemplarer, kan ikke revisjonsstyrte eksemplarer utstedes på forespørsel.

1.3 Kontraktsdokumenter
#
1
2
3

Beskrivelse
Original kjøpeordre
(KB Elektrotech)
Originalt anbud (KB
Elektrotech)
Ordrebekreftelse
(Aventi technology)

OHV-22538-NO

Dokumentkode
3336452-BVI

Rev.
i/t

Dato
16-11-2012

Status
Endelig

HW/12133/08/6/ik

i/t

29-6-2013

Endelig

HW/22538/pb-005

i/t

08-05-2014

Endelig
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1.4 Definisjoner
Forkor
t.
FAT
SAT
SIT
CADO
PLC

Beskrivelse
Factory Acceptance Test
Site Acceptance Test
Site Integration Test
Jansen Venneboer bom (CAlamiteiten DOorgang)
Programmerbar logisk styring (PLS)
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2 Introduksjon
Jansen Venneboer bom CADO® er i segmentet for midt- eller kantavsperring på en vei, og som kan åpnes
vertikalt for å tillate passering av utrykningskjøretøy i den ellers avsperrede veibanen. Når den er lukket,
utgjør CADO en sammenhengende helhet med den tilstøtende barrieren, og styrken og
absorpsjonsegenskapene til bommen forhindrer at kjøretøy på begge sider kjører av veien.

2.1 Hovedkomponenter
CADO består av følgende tre deler:
•
•
•

Leddramme
CADO-bom
Låseramme

Leddrammen inneholder den elektromekaniske aktuatoren og hengselen som gjør at CADO kan åpnes og
lukkes. CADO-bommen er en 9 meter lang mast med barrieprofil, og låserammen kobler sammen den
lukkede CADO-boom med den tilliggende barrieren og gir en fast konstruksjon. Reguleringsutstyret til CADO
er i et styreskap i veikanten.
CADO-en i Strindheim-tunnelen kan betjenes fra morsystemet (trafikksentral). Til dette er
reguleringsutstyret utstyrt med potensialfrie kontakter som gjør det mulig å veksle signaler mellom CADO og
morsystemet.

2.2 Bruksområde
CADO er designet for bruk på veier/hovedveier i klasse H2 iht. NEN-EN 1317. CADO oppfyller disse kravene
når den er lukket og låst i normal stilling. CADO kan åpnes på under 30 sekunder og kan betjenes i en
vindhastighet på opptil 19 m/s. Dersom man forventer høyere vindhastigheter, skal CADO være i låst stilling.
CADO kan bare betjenes når man har fri sikt, enten direkte eller ved hjelp av videoovervåking. Hvis
værforholdene forhindrer god sikt, skal CADO bare betjenes lokalt og når personellet på stedet er i direkte
kontakt og har full oversikt over de umiddelbare omgivelsene.
Driftstemperaturen er på mellom -40°C og +60°C.
Mulighetene for CADO er beskrevet i detalj i dokumentet "FO-22538 Funksjonell utforming".
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2.3 Restrisiko
Selv om vi har gjort vårt ytterste for å designe en sikker maskin og det er iverksatt ulike sikkerhetstiltak som
oppfølging av den utførte risikovurderingen, innebærer den ønskede funksjonaliteten til Jansen Venneboer
broen CADO® at det alltid vil være restrisiko. Det er utstyrseiers ansvar å gi alle ansatte og
vedlikeholdspersonell adekvat informasjon om denne risikoen.














Fare for klemskader når CADO beveges. Fastklemming av lemmer, hode eller fingre mellom CADObommen eller andre roterende deler og de ubevegelige delene til CADO.
 3 sekunder før og under alle bevegelser, er det et synlig varsel og en lydvarsling.
Fare for fastklemming av lemmer og spesielt fingre ved lukking av inspeksjonsluker/-dører.
Fare for ulike personskader på tilfeldige tilskuere som kan befinne seg i nærheten. Utvis spesiell
aktsomhet i tilfelle det er en ulykke eller bilhavari i nærheten.
 3 sekunder før og under alle bevegelser, er det et synlig varsel og en lydvarsling.
Personskader på grunn av strukturell svikt, ustabilitet og bruk utover tiltenkt bruksområde.
Fare for skade på det indre øre og hørselstap. Signalutstyret som brukes for lydvarsling under
bevegelse, har en lydstyrke på 105 dB(A). Utvis spesiell aktsomhet i tilfelle regelmessig eksponering
eller når inspeksjonsluken fjernes.
Fare for uønsket bevegelse som resultat av et feilaktig signal fra morsystemet, uaktsomhet,
vandalisme eller en forsettelig handling.
Fare for forbrenning ved berøring av uisolerte deler av sporingskabelen.
Fare for personskade som involverer trafikkulykker eller lignende under vedlikehold eller betjening.
Fare for økt alvorsgrad og konsekvenser i tilfelle en kollisjon mot et åpnet sikringssystem.
Deformasjoner av eller inntrenging av deler i bilkupeen kan forekomme og forårsake alvorlig skade.
Fare for at kjøretøy kan krysse midt- eller kantavsperringen når CADO® ikke er lukket og låst.
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2.4 Lokal betjening
CADO kan betjenes lokalt fra skapet "BOM293". Dette skapet er en del av leveringsomfanget fra Jansen
Venneboer og er designet for å overvåke og betjene alle bevegelsene til CADO.
Dokument BED-22538 er bruksanvisningen beregnet på den lokale operatøren og beskriver de
grunnleggende betjeningstrinnene. Det er kundens ansvar å sørge for at alle operatører er godt informert
om farene og begrensningene til CADO-systemet før bruk.
En oppdatert kopi av bruksanvisningen skal til enhver tid være tilgjengelig i skapet.

2.5 Integrering av CADO-systemet
CADO i Strindheim-tunnelen vil normalt bli betjent fra et morsystem (trafikksentral). Til dette er
reguleringsutstyret utstyrt med potensialfrie kontakter som gjør det mulig å veksle signaler mellom CADO og
morsystemet. CADO kan imidlertid også betjenes fra veiskapet "NS23". En detaljert beskrivelse av
grensesnittet og signaleringen finnes i "IO-22538 Grensesnitt".
Jansen Venneboer anser at all betjening som ikke utføres fra det lokale skapet "BOM293" klassifiseres som
"fjernstyring" og de samme vilkårene gjelder.
Fordi morsystemet ikke er en del av leveringsomfanget fra Jansen Venneboer, har vi ingen kunnskap om
eventuelle driftsbegrensninger. Det er kundens ansvar å påse at CADO bare vil bli betjent av opplært
personell som forstår faren forbundet med CADO. Alle restriksjoner for betjening av CADO lokalt, gjelder
også for fjernstyring.
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2.6 Spesifikasjoner
Objekt
Profil
Materiale
Beskyttelse
Beskyttelse (motor)
Beskyttelse (visuell)

Tekniske data
STEP-bom, 900 x 542 mm (H x B)
NEN-EN 10025 S355JR
NEN-EN ISO 1461 Varmeforsinking
3-lags lakksystem, sigma
Rød/gul blokkmarkering på bommen

Låse opp CADO
Åpne CADO
Lukke CADO

±3s
± 30 s
± 30 s

Drivverk
Effekt

Elektrisk jekk
Løftemotor ± 7,7 kW
Låsemotor ± 0,3 kW
9m

Passasjelengde
Kontroller

Betjeningspanel i styreskap for lokal betjening
Betjening fra morsystem

Alterantiver

Ekstra oppvarming/sporing
Utvidet temperaturområde

Gjeldende standarder

NEN 6787
Design av bevegelige broer - Sikkerhet
NEN-EN 1317
Skadereduserende vegtiltak
NEN-EN-ISO 12100
Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon Risikovurdering og risikoreduksjon
NEN-EN-IEC 60204-1
Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning - Del 1:
Generelle krav
NEN-EN-IEC 62061
Maskinsikkerhet - Funksjonssikkerhet til
sikkerhetsrelaterte elektriske, elektroniske og
programmerbare elektroniske kontrollsystemer
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3 Betjening
3.1 Sikkerhet
Les bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene før hver bruk.
Det er kun tillatt å betjene CADO etter uttrykkelig ordre fra veimyndighetene. Driftspersonellet må
være minst 18 år.
Sørg for å advare personer i nærheten før du beveger CADO.

Før den åpnes må alle eventuelle gjenstander som er plassert oppå CADO, fjernes. Verktøy, søppel,
snø og annet kan falle av og føre til personskade. Påse at alle holder god avstand.
Betjening av CADO ved vindhastigheter på over 19 meter per sekund (ca. 9 Bft) er forbudt.

CADO må til enhver tid være fri for snø, is og smuss.

Arbeidsområdet til CADO må være tømt under enhver bevegelse av CADO. Ingen kjøretøy eller
personer må være i nærheten av eller under CADO-bommen.
En operatør må være fullt ut kjent med farene som er involvert.
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3.2 Styreskap
Styreskapet til BOM293 er plassert på siden av veien, ved siden av skapet SSA41.
Elektroskjemaene for den komplette CADO-installasjonen heter 22538-9000-01 og ligger i mappen
‘\03. Drawings\’.
Hvis døren til styreskapet åpnes, utløses en feilmelding og alarm til morsystemet.

3.3 Betjeningspanel
På fronten i skapet er det en hovedbryter, betjeningsknapper, signallamper og en HMI-berøringsskjerm.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Beskrivelse
Alarmvisning/Berøringsskjerm
Bom opp/Status "Opp"
Senk bom/Status "Ned"
Lås opp/Status "Lås åpen"
Lås/Status "Låst"
Bryter for Fjernstyring/Av/Vedlikehold
Reset feil
Status "Lokal betjening koblet ut"
Deteksjon av hindring overstyrt/Status
"Deteksjon av hindring overstyrt"
Nødstoppknapp
Reset nødstopp/Status "Nødstopp"
Hovedbryter

Den detaljerte funksjonsbeskrivelsen heter FO-22538-EN og ligger i mappen ‘\02. Functional\’. I den samme
mappen ligger bruksanvisningen med beskrivelse av fremgangsmåten for normalt, lokalt vedlikehold. Disse
er dokumentene BED-22538-EN (engelsk) og BED-22538-NO (norsk).

w
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3.4 E-komponenter i låserammen

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M

N
O
P
Q

Beskrivelse
Sensor "CADO lås åpen"
Sensor "CADO låst"
Blinklys
Optisk sensor "objekt detektert"
Kanal "A" (mottaker)
Varmekabel/sporing
Lineator
Koblingsboks
Sensor "CADO lukket"
Optiske sensorer "objekt detektert" (2x)
Venstre = kanal "A" (sender)
Høyre = kanal "B" (sender)
Sensor "luke åpnet"
Jordingsskrue for overgangssperre
Jordingsskrue for låseramme
I/O flerkjerne
24V (låsemotor)
230V (sporing)
Kontakt lineator
Vedlikehold bryter lineator
Termostat
Sirene

OHV-22538-NO

Revisjon: 2.0

Side 12 av 26

Vedlikeholdshåndbok CADO

3.5 E-komponenter i leddrammen

#
A

B
C
D
E
F
G
H
K
I
J

Beskrivelse
Optiske sensorer "objekt detektert"(3x)
Venstre = kanal "A" (mottaker)
Midten = kanal "A" (sender)
Høyre = kanal "B" (mottaker)
Sensorer CADO-posisjon (4x)
Sensor "luke åpnet"
Vedlikeholdsbryter jekk
Fleksibel kabel (EMC)
Koblingsboks løfteskrue
Koblingsboks
230VAC oppvarming (fra skap)
Jordingsskrue for leddramme
I/O flerkjerne (fra skap)
400VAC løftemotor (fra skap)
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3.6 Alarmer
Alle feltsignaler i CADO-systemet er implementert som feilsikre signaler. Dette betyr at et kabelbrudd eller
feil på en sensor alltid vil resultere i en feil.
3.6.1 Berøringsskjerm
Alle feil vises på berøringsskjermen på fronten til betjeningspanelet, og som standard er det kun de
gjeldende aktive alarmene som vises. For mer informasjon kan man også vise en liste over alarmhistorikken.
Bruk skjermtastene nederst til høyre på skjermen for å veksle mellom å vise alarmhistorikken og aktive
alarmer.

På skjermene "Inputs" (Inndata) og "Outputs" (Utdata) vises det en liste over de aktiverte innkommende
signalene og utgående signalene. Disse skjermen er kun ment brukt for informasjon og kan være en hjelp
ved feilsøking av alarmer og/eller defekt utstyr.
OHV-22538-NO
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Informasjon om faktiske driftstimer og telling av antall motorstarter finner du i innstillingsskjermbildet.
Gjeldende dato og klokkeslett kan også endres i dette innstillingsskjermbildet.
Etter en full strømstans, vil HMI gå tilbake til engelsk standardspråk. Det er imidlertid implementert som et
tospråklig system, så man kan velge både norsk eller engelsk layout. For å velge språk må man gå til
innstillingsskjermen med knappen nederst til venstre og trykke på knappen for riktig språk.
Engelsk:

Norsk:
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3.6.2 Feilsøking
I tilfelle en alarm i CADO-systemet, er det lokale Statens vegvesen kontaktpunkt.
Følgende tabell inneholder alle feilmeldinger som kan oppstå og de vanligste løsningene for feilsøking.
Feilmelding

Beskrivelse/Mulig årsak

Løsning

Nødstopp aktivert

-

En av nødstoppknappene er trykket inn.
Nødstoppkretsen er ikke tilbakestilt
etter at en knapp ble trykket.
Programvaren er ikke tilbakestilt etter at
nødstoppkretsen er gjenopprettet.

-

Nødstopp betjeningspanel
aktivert
Nødstopp NS23 panel aktivert

-

Nødstoppknappen på panelet er trykket.

-

Kontroller og løs ut alle trykknapper ved å
vri og slippe.
Tilbakestill kretsen ved å trykke på den blå
knappen "Reset nødstopp".
Tilbakestill programvarefeil ved å trykke på
den blå knappen "Reset alarm".
Løs ut trykknappen ved å vri og slippe.

-

-

Løs ut trykknappen.

Skillebryter 230V

-

Nødsotppknappen på NS23-panelet er
trykket.
Skillebryter 5F7 er aktivert.

-

Skillebryter 24Vdc

-

Skillebryteren er aktivert.

-

Tilgang panel låseramme

-

Tilgang panel leddramme

-

Løftemotor termisk

-

Den induktive sensoren bak
låserammeluken er ikke aktiv.
Den induktive sensoren bak
leddrammeluken er ikke aktiv
Brytervern 8F1 er aktivert.

-

Frekvens drev 8N0 er utkoblet.

-

Løs kortslutninger eller feil på
komponenter og gjenopprett MCB.
Løs kortslutninger eller feil på
komponenter og gjenopprett MCB.
Kontroller om luken er åpnet.
Kontroller om det er feil på sensor/kabel.
Kontroller om luken er åpnet.
Kontroller om det er feil på sensor/kabel.
Kontroller om CADO-bommen kan kjøre
fritt.
Kontroller funksjonaliteten til drevet.
Gjenopprett MPS.
Kontroller om CADO-bommen kan kjøre
fritt.
Kontroller funksjonaliteten til drevet.
Tilbakestill frekvensdrev (se håndbok fra
Danfoss).
Løs kortslutninger eller feil på
komponenter og gjenopprett MCB.
Gjenopprett isolatorbryteren.
Kontroller om det er feil på
bryteren/kabelen.
Gjenopprett isolatorbryteren.
Kontroller om det er feil på
bryteren/kabelen.
Kontroller om det er hindringer og om
CADO-bommen kan kjøre fritt.
Kontroller om det er deformeringer.
Kontroller om det er for mye snø/is som
hindrer bevegelse.
Kontroller strømforsyning/-faser.
Kontroller om det er feil på løftemotoren.

-

Frekvens drevløftemotor

-

-

Låsemotor strømforsyning

-

Skillebryter 6F1 eller 6F1.1 er aktivert.

-

Løftemotor vedlikeholdsbryter

-

Vedlikeholdsbryteren for løftemotoren
bak leddrammeluken er ikke aktiv.

-

Låsemotor vedlikeholdsbryter

-

Vedlikeholdsbryteren for låsemotoren
bak låserammeluken er ikke aktiv.

-

Kjøretidsfeil opp/ned

-

CADO-bommen fullførte ikke heve- eller
senkebevegelsen i tide.

-
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Kjøretidsfeil lås/lås opp

-

Låsemotoren kunne ikke fullføre låsinge
eller opplåsingen av pinnen i tide.

Hindring detektert

-

De fotoelektriske sensorene detekterer
en hindring under senking av CADObommen.

Løftemotor for vam

-

Løftemotoren er blitt for varm.

Spenningssvigningsvern

-

Spenningssvigningsvernet er aktivert.

Sensorfeil

-

En umulig kombinasjon av feltsignaler er
detektert, f.eks. "ikke lukket", men også
"låst".

-

Kontroller om det er hindringer og om
låsepinnen kan kjøre fritt.
Kontroller om det er deformeringer.
Kontroller om det er for mye snø/is som
hindrer bevegelse.
Kontroller strømforsyningen.
Kontroller om det er feil på låsemotoren.
Fjern hindringen før senking.
Kontroller om sensorene har fri sikt og
fjern eventuell smuss.
Kontroller funksjonaliteten til
sensorparene 17N1/16N1, 16N3/17N3 og
17N5/16N5.
Vent i minst 15 minutter slik at motoren
kjøles ned.
Kontroller om det er hindringer og om
CADO-bommen kan kjøre fritt.
Kontroller om det er deformeringer.
Kontroller om det er for mye snø/is som
hindrer bevegelse.
Kontroller om det er feil på låsemotoren.
Full testing av alle spenningssvigningsbeskyttelsesenheter er nødvendig.
Kontrollen skal utføres med phoenix
trabtech testmaster.
Feil en er alltid en kombinasjon mellom minst
to ulike sensorer. Meldingen på HMI
etterfølges av et sensortall iht. følgende tabell.
1
opp
2
(ikke) opp
3
før opp
4
(ikke) før opp
5
hindring overstyr
6
(ikke) hindring overstyr
7
før ned
8
(ikke) før ned
9
ned
10
(ikke) ned
11
låst
12
(ikke) låst
13
lås åpen
14
(ikke) lås åpen
-

Kontroller nevnte sensorer for feil eller
kabelbrudd.

I tilfelle feil som ikke lar seg løse, kan detaljert informasjon om denne bestemte alarmen fås fra
produsenten; kontaktinformasjon finner du i kapittel 6.
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3.7 Innstillinger
Av hensyn til sikkerhet og beskyttelse av systemet, er det stilt inn noen tidsur i PLC-en. Så lenge systemet
fungerer normalt, er ikke disse tidsurene synlig. De gyldige innstillingene for disse tidsurene er etablert
gjennom testing og igangkjøring og kan bare endres i PLC-programvaren.
3.7.1 Innstillinger av kjøretidsalarm
For å forhindre overoppheting, knusing og skade påp systemet, gjelder noen begrensninger for maksimal
uavbrutt kjøretid for motoren. Når den korrespnderende bevegelsen ikke kan fullføres i tide, utløses det en
presserende alarm og bevegelsen vil stoppe.
Ikke tilbakestillen kjøretidsalarm og start bevegelsen på nytt hvis årsaken til alarmen ikke er
løst!

Beskrivelse
Maksimal kjøretid låsemotor (låse/låse opp)
Maksimal kjøretid løftemotor (heve/senke)
Kommuntasjonstid løftemotor

Innstilli
ng
10
45
3

Enhe
t
sek
sek
sek

Innstilli
ng
3
10
5
15

Enhe
t
sek
sek
sek
min

Se kapittel 3.6 for feillsøkign av de korresponderende alarmene

3.7.2 Ulike innstillinger
Beskrivelse
Synlige advarlser og lydvarsler før hver bevegelse
Blinklys på skapet under PLC-oppstart i
Aktiver lampetest ved å trykke og holde "Reset alarm" i
Når løftemotoren har stoppet, skal varmeelementet for elektromotor starte automatisk
etter
3.7.3 Innstillinger av frekvens drev
Alle innstillinger i frekvensdrevet som avviker fra de gjeldende standardverdiene, finner du i
koblingsskjemaene på side 9, dokument 22538-9000-01 i mappen ‘\03. Drawings\’.

Når det blir nødvendig med en komplett utskifting av frekvensdrevet, anbefales det å bruke
"MCT 10 Motion Control Tool PC software". Denne programvaren kan lastes ned fra nettsiden
til produsenten og den korresponderende prosjektfilen er inkludert og heter
‘\04. Maintenance\Components\Danfoss\22538 – Danfoss drive settings.ssp\’.
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3.8 Luker
Ulike deler som det kan utføres service på, er plassert bak en liten luke. De følgende bildene gir en indikasjon
på hvor disse lukene og hovedkomponentene er plassert.
Til venstre er låserammen, til høyre er leddrammen.
Fjerning av en av hovedlukene vil utløse en alarm og forhindre videre betjening.

Ta av for tilgang til
drivverk

Koblingsboks
"JB lås"

Sensor
"CADO ned"

Koblingsboks
"JB ledd"

Bolter for fjerning av
sideplate leddside

OHV-22538-NO

Manuell
utløserbrems
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4 Vedlikehold
Korrekt vedlikehold vil forlenge levetiden til CADO og minimere muligheten for defekter under bruk.
På grunn av de spesifikke farene forbundet med stedet hvor det må utføres vedlikehold av CADO, må
vedlikeholdet utføres av minst to personer. I tillegg til standard personlig verneutstyr, skal hver person som
arbeider på CADO bruke reflekterende vernetøy og overholde alle lokale sikkerhetsforskrifter.

Vedlikehold må kun utføres av fagfolk.

Minst ett trafikkfelt på begge sider av CADO må være stengt for trafikk før vedlikeholdsaktivitetene
starter opp.
Sørg for å advare personer i nærheten før du beveger CADO.

Før den åpnes må alle eventuelle gjenstander som er plassert oppå CADO, fjernes.
Verktøy, søppel, snø og annet kan falle av.
Det er kun tillatt å betjene CADO etter uttrykkelig ordre fra veimyndighetene. Driftspersonellet må
være minst 18 år.
Betjening av CADO ved vindhastigheter på over 19 meter per sekund (ca. 9 Bft) er forbudt.

CADO må til enhver tid være fri for snø, is og smuss.
Sleping eller heising av en komplett montert CADO eller deler av CADO-bommen vil føre til
permanent skade. Bruk av kran er kun nødvendig ved fjerning av luken vist i §3.8 for komplett
demontering.
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4.1 Regelmessige inspeksjoner
Aktivitet
Kontroller normal
funksjonalitet

Hyppighet
2 x hvert år

Funksjonstest av lydsignaler
og varsellamper

2 x hvert år

Funksjonstest av deteksjon
av hindring

2 x hvert år

Funksjonstest av
signallampene i skapet

2 x hvert år

Beskyttelse

4 x hvert år

Beskrivelse
Kontroller åpningstid, kontroller at
alle roterende deler kan bevege
seg fritt, kontroller om det er
unormale lyder, kontroller om
signallampene er i samsvar med
statusen.
Kontroller at lampen og sirenen
fungerer som de skal. Tre
sekunder før og under hver
bevegelse skal lampen blinke og
sirenen avgi et lydsignal.
Kontroller funksjonaliteten til de
tre fotoelektriske sensorparene
under bommen.

Hold tilbakestillingsknappen i >5
sekunder for å aktivere
lampetestmodus og kontroller om
det er defekte signallamper.
Kontroller sinkbelegg og maling
for skader.

Kommentar
Ikke tving CADO i
posisjon hvis den er
fastkjørt.

Korriger defekter.

Nedoverbevegelse skal
stoppe umiddelbart
ved en forstyrrelse av
disse tre
sensorparene.
Korriger defekter.

Skader skal repareres
umiddelbart.
Se kapittel 4.3.

Funksjonstest av
nødstoppkrets

1 x hvert år

Funksjonstest av rsporing i
leddrammen (3 stk)

1 x hvert år
(fortrinnsvis
før
vintersesong
en)

Inspiser
overspenningsenheter
OHV-22538-NO

1 x hvert år

Trykk på nødstoppknappen på
skapet når CADO er i bevegelse og
kontroller at den stopper
umiddelbart og den
korresponderende feilmeldingen
vises på skjermen.
Vri knappen på termostaten til
30°C for aktivt å starte sporing.
Etter noen få minutter
kontrollerer du at alle tre
sporinger (leddpenn, leddmotor,
CADO-bomstøtte) virker.
Tilbakestill termostat til forrige
innstilling (5° C).
Utfør en visuell inspeksjon av
overspenningsenhetene.

Revisjon: 2.0
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4.2 Regelmessig forebyggende vedlikehold
Aktivitet
Beskyttelse

Hyppighet
1 x hvert år

Beskrivelse
Reparer eventuelle skader på
sinkbelegget.

Kommentar
Se kapittel 4.3.

Vedlikehold (drivverk)

1 x hvert 5.
år

Reparer eventuelle skader i
lakken.

Det er behov for kran
ved fjerning av
leddsidedeksel.
Se kapittel 4.3.

Bytt olje i jekken

1 x hvert 5.
år

Rengjør helt og bytt olje i jekken

Brems

1 x hvert 5.
år

Kontroller og juster luftgap i
bremsen om nødvendig

Smurning
Rengjøring

2 x hvert år
4 x hvert år

Rengjøre skapet og
ventilasjonsåpninger

2 x hvert år

Test overspenningsenheter

1 x hvert 2.
år

Smør monteringsøyer på jekken.
Rengjør CADO og omgivelsene.
Fjern rask, søppel og støv.
Rengjør linsene på de
fotoelektriske sensorene (6x) og
sjekk siktlinjen.
Rengjør skapet og
ventilasjonsåpninger for støv,
spindelvev osv.
Full testing av alle
overspenningsenheter iht. IEC
62305-3.

Det er behov for kran
ved fjerning av
leddsidedeksel.
Det er behov for kran
ved fjerning av
leddsidedeksel.

Bruk Phoenix trabtech
checkmaster.

4.3 Beskyttelse
Riktig vedlikehold av sinkbelegget vil gi sinkstrukturen betydelig lengre levetid.
Alle ståldeler er varmeforsinket med en minimum tykkelse på 70 µm. Denne beskyttelsen er garantert i 15
år.
Skader på sinkbelegget må repareres med sinkmaling.

4.4 Vedlikeholdslogg
Hver vedlikeholdskontroll av CADO skal rapporteres i vedlikeholdsloggen.
Identifiserte defekter på CADO må utbedres umiddelbart. Ikke bruk CADO i nødssituasjoner dersom det er
kjente defekter. Kontakt alltid produsenten for originale reservedeler.
OHV-22538-NO
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5 Levetid og kassering
Jansen Venneboer bom CADO® ved innkjøringen/utkjøring av Strindheim-tunnelen ble levert, installert og
først brukt i september 2013.
Designet til CADO har en forventet levetid som nevt i spesifikasjonene under. Levetiden påvirkes i stor grad
av vedlikeholdet og mekanisk belastning, skader på grunn av ulykker osv.




Konstruksjon
Konstruksjonen er designet for en levetid på 30 år.
Drivverk
Drivverket er utviklet for en levetid på 25 år.
Beskyttelse
Sinkbelegget er valgt for en levetid på 15 år.
Vedlikeholdet av drivverket er valgt for en levetid på 5 år.
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5.1 Demontering
Før demontering må veien rundt CADO stenges for all trafikk. Sørg for å koble ut strømmen først.

Demonteringsarbeidet skal bare utføres av kvalifisert personell.

Klargjøring:



Gå igjennom konsekvensen av demonteringen med Statens vegvesen og sørg for tilstrekkelig med
veiblokkering.
Klargjør flere avfallsbeholdere for sortering av ulike avfallsmaterialer som skal kastes separat (stål,
strømkabler, syntetisk materiale osv.).

Gjennomføring:








Steng av og koble fra strømforsyningen helt.
Koble fra og fjern kabler.
Fjern olje, forsegle oljebeholdere og tankinnløp.
Koble fra bolter.
Fjern/løsne betong.
Demonter CADO.
Demonter deler og sorter avfallet.

Heising:


Fest kjetting eller løfteslynger til løfteopphenget på CADO.

5.2 Kassering
Fjerning av avfallsmateriell skal utføres på sikker måte for både personell og miljøet. Gjør en innsats for å
skille ulike avfallsmaterialet, slik at resirkulering er gjennomførbart.
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6 Produsentinformasjon
Disse håndbøkene er utarbeidet med stor omhu, men skulle du fremdeles ha spørsmål kan du kontakte
Jansen Venneboer.

Jansen Venneboer
Industrieweg 4
8131 VZ Wijhe
Nederland
P.O. box 12
8130 AA Wijhe
Nederland
Tlf. +31 570 522525
Faks. +31 570 523618
E-post: jvg@jansen-venneboer.com
Underentreprenører:
Beskyttelse:

Verzinkerij Kampen; Misset Metaalbescherming

Drivverk:

Groneman aandrijftechniek

Låsemotor:

Eriks Aandrijftechniek

Lagere:

BB-S

Elektriske systemer:

Kroneman Industriële Automatisering
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7 Tillegg
Tillegg 1:

Tegninger, som bygget

Tillegg 2:

Datablader for komponenter

Tillegg 3:

Eksempel på rapport for regelmessig inspeksjon og vedlikehold
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Tillegg 1: Tegninger, som bygget
Filnavnene til tegningene består av prosjektnummeret 22538 etterfulgt av dokumentnummeret og en
beskrivelse. Alle tegningene finner du i mappen \03. Drawings\ for konstruksjonsfilen.
Dokumentnummer Beskrivelse
DRAWING DIAGRAM
0100-00T_

Revisjonsnummer
A

(TEGNING DIAGRAM)

0100-00

Overview E-CADO E6 Trondheim – Stjørdal
(Oversikt E-CADO E6 Trondheim - Stjørdal)

B

0110-00

Assembly foundation substructures
(Montering fundament understrukturer)

A

0110-01

Concrete contour
(Betongkontur)

D

0110-02

Concrete contour joint side
(Betongkontur leddside)

1000-00

Assembly E-CADO 9m barrier
(Montering E-CADO 9m sperre)

1100-00

Assembly E-CADO joint side
(Montering E-CADO leddside)

B

1200-00

Assembly E-CADO Lock-side
(Montering E-CADO låsside)

F

1300-00

Assembly E-CADO boom
(Montering E-CADO bom)

A

1300-00C_

Preservation CADO boom
(Beskyttelse CADO bom)

2000-00

Transition barrier
(Overgangssperre)

9000-00

E-components- and wiring layout
(E-komponenter- og kablingsoversikt)

A

9000-01

[38212004] Circuit diagrams
([38212004] Koblingsskjemaer)

2.0
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Tillegg 2: Datablader for komponenter
Ulik detaljert informasjon finner du i mappen \05. Maintenance\Components\ ordered by manufacturer
name. Du finner en funksjonsliste i dokumentet OD-22538-2 §5.2
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Tillegg 3: Eksempel på rapport for regelmessig inspeksjon og vedlikehold
Objekt: BOM293

Rapport "Regelmessig inspeksjon og vedlikehold"
Beskrivelse

Tiltak

Utført

Beskyttelse

Kontroller belegg for:

Merknad

Mekaniske skader
Korrosjon

Beskyttelse
Motor

Aktivitetsområde

Funksjonstesting

Overspenningsvern

Rengjør beskyttede deler.
Kontroller at alle roterende
deler kan bevege seg fritt.
Kontroller om det er
oljelekkasje.
Kontroller om det er
unormale lyder under drift.
Rengjør omgivelsene til
CADO.
Rengjør styreskapet.
Mål åpne- og lukketid.
Kontroller lys/sirene,
sporing.
Visuell inspeksjon
Fullfør testing

Åpnetid:
Lukketid:

(Checkmaster-rapport)

Inspeksjonsdato:

Utført av:

Selskap:
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