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1.1 Informasjon om dette dokumentet
Dette dokumentet hjelper personalet med å sørge for sikker drift
av lokomotivet, og skal til enhver tid oppbevares tilgjengelig for
personalet.

Personalet skal være kjent med og forstå innholdet i dette
dokumentet grundig før arbeidsoppgavene på lokomotivet
påbegynnes. En grunnleggende forutsetning for sikker
gjennomføring av alle arbeidsoppgaver er at
sikkerhetshenvisningene og instruksjonene som er oppgitt i dette
dokumentet blir overholdt.
Operatøren skal sikkerstille at personene som befinner seg på
kjøretøyet er kjent med dette innholdet, og er blitt instruert på
bakgrunn av dette dokumentets innhold.

Avhengig av nett- og operatørspesifikke forskrifter finnes
ytterligere forskrifter og prosedyreanvisninger som ikke er en del
av dette dokumentet. For sikker omgang med lokomotivet under
de spesielle forholdene som gjelder for infrastrukturen her, er det
påkrevd å overholde alle nett- og operatørspesifikke forskrifter.

Dette dokumentet inneholder alle supplementbladene som er
nevnt i kapitlet "Supplementblad". Operatøren er ansvarlig for at
dokumentet er fullstendig og aktualisert.

Aktuelle dokumenter og supplementer kan bestilles via følgende
kontaktadresse:

LOC_documentation@rail.bombardier.com

1
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1.2 Dokumentets gyldighetsområde
Fabrikant Bombardier

Transportation GmbH
Betegnelse BR 187 SN
Type TRAXX F160 AC3
Landkorridor SN
EBA - tillatt variant -
Bombardier Transportation –
Teknisk variant

K01_21

Programvarestatus 4.0.8.0 

Den aktuelle programinformasjonen vises på skjermbildet
"Versjoner" (↷176).

1.3 Bruksformål
Lokomotivet er konsipert for bruk på strekninger som står under
strøm og for Last Mile drift på tilslutningsspor som ikke står under
strøm. Lokomotivet er ment for bruk ved tung- og
grenseoverskridende godstransport og persontransport i og
mellom følgende land:

• Norge
• Sverige

1
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1.4 Korrekt bruk
Lokomotivet skal utelukkende benyttes til det ovenfor nevnte
formålet.

Med korrekt bruk menes overholdelse av all informasjon i dette
dokumentet.

Enhver annen bruk enn korrekt bruk vil være feilaktig bruk.
Operatøren er alene ansvarlig for skader som måtte oppstå som
følge av dette. Man kan ikke gjøre garantikrav gjeldende dersom
skaden skyldes feil bruk.

Lokomotivets driftssikkerhet kan bare garanteres ved korrekt bruk.
Alle opplysningene i dette dokumentet, samt i alle dertil hørende
eller medleverte dokumentasjoner fra produsenten, operatøren og
nettoperatøren skal følges.

Herunder finner vi:
• Beskrivelser
• Produsentens og operatørens anvisninger om

driftsprosedyrer
• Vedlikeholdsveiledninger og rengjøringsanvisninger
• Arbeidsinstrukser
• Sikkerhetsdatablader osv.

1.5 Garanti og erstatningsansvar
Alle opplysninger og henvisninger i dette dokumentet er satt
sammen med hensynstagen til gjeldende forskrifter, det aktuelle
teknologiske utviklingsnivået, samt innhentede kunnskaper etter
mange års erfaring med utvikling av lokomotiver.

Garanti- og ansvarskrav ved personskader og materielle skader
er utelukket dersom de kan tilbakeføres til en eller flere av
følgende årsaker:

• Manglende overholdelse av anvisninger og henvisninger i
dette dokumentet.

• Ikke forskriftsmessig bruk
• Drift av lokomotivet og gjennomføring av oppgaver på

lokomotivet utført av ikke utdannet og autorisert personale.
• Manglende overholdelse av prosedyrer som produsenten,

operatøren og nettoperatøren har fastlagt for driften.

1
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• Drift av lokomotivet med defekte sikkerhetsinnretninger, samt
ikke forskriftsmessig påførte sikkerhets- og verneinnretninger.

• Manglende overholdelse av henvisninger, fremfor alt
sikkerhetshenvisninger, i dette dokumentet

• Uhensiktsmessig idriftsetting, betjening, vedlikehold, tilsyn og
rengjøring av lokomotivet

• Endringer på lokomotivet og dets komponenter uten
forutgående samråd med produsenten

• Montering av reservedeler som ikke stammer fra gyldige
reservedellister

• Anvendelse av ikke tillatte drifts- og smøremidler
Det faktiske leveringsomfanget kan hos spesialmodeller, ved
benyttelse av særskilte bestillingsalternativer eller som følge av
de nyeste tekniske endringene avvike fra de her beskrevne
forklaringene og fremstillingene.

De fastlagte avtalebestemmelsene gjelder.

1.6 Opphavsrett
Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Innholdet er å anse som immaterielle rettigheter tilhørende firmaet
Bombardier Inc eller dets datterselskaper.

Med unntak av leasingtaker, kjøretøyets operatør eller andre
avtaleparter som påvirkes av innholdet i dokumentet, er det
forbudt å overgi dette dokumentet til tredjepart, mangfoldiggjøre
det på noen som helst måte - også utdragsvis - samt å anvende
og/eller meddele innholdet uten skriftlig samtykke fra
produsenten, med unntak for interne formål.

Handlinger i strid med dette kan medføre krav om
skadeerstatning. Det tas forbehold om ytterligere krav.

1.7 Anvendte henvisnings- og varseltegn

Sikkerhetshenvisninger
Sikkeretshenvisningene er i dette dokumentet merket med
symboler. Sikkerhetshenvisningene innledes med signalord som
uttrykker det kjente farenivået.

For å unngå ulykker, personskader og materielle skader skal man
overholde sikkerhetshenvisningene og opptre varsomt.
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FARE
Denne kombinasjonen av symbol og signalord peker på en
umiddelbart farlig situasjon, som vil medføre dødsfall eller
alvorlige personskader.

ADVARSEL
Denne kombinasjonen av symbol og signalord peker på en farlig
situasjon, som kan medføre dødsfall eller alvorlige
personskader.

FORSIKTIG
Denne kombinasjonen av symbol og signalord peker på en farlig
situasjon, som kan medføre mindre alvorlige eller milde
personskader.

MERK
Denne kombinasjonen av symbol og signalord peker på en farlig
situasjon, som kan medføre materielle skader.

RÅD OM MILJØET
Denne kombinasjonen av symbol og signalord peker på en farlig
situasjon, som kan medføre miljøskader.

Informasjoner

INFORMASJON
Dette symbolet peker på nyttige tips og anbefalinger, samt
informasjon som kan bidra til feilfri drift.

LANDSSPESIFIKK INFORMASJON
Dette symbolet med landets kjennetegn fremhever landspesifikk
informasjon.

Spesielle sikkerhetshenvisninger
For å gjøre oppmerksom på spesielle farer vil følgende symboler
bli benyttet med sikkerhetshenvisningene:
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FARE
Denne kombinasjonen av symbol og signalord angir
umiddelbare farer som følge av elektrisk strøm. Hvis
sikkerhetshenvisningene ikke overholdes, er det fare for
alvorlige personskader eller død.

FARE
Denne kombinasjonen av symbol og signalord angir
umiddelbare farer som følge av elektromagnetiske felt som
oppstår. Hvis sikkerhetshenvisningene ikke overholdes, er det
fare for alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL
Denne kombinasjonen av symbol og signalord angir farer som
følge av glovarme overflater. Hvis sikkerhetshenvisningene ikke
overholdes, er det fare for alvorlige personskader eller død.

1.8 Tegn og bilder
Med tanke på merkingen benyttes i dette dokumentet følgende
tegn og fremhevelser:

Tegn Forklaring
↷ 1-10 Angir en henvisning i dokumentet

"Posisjon" Angir posisjonen til betjenings- og
visningselementer

R Raster - Angir hvordan betjeningselementenes
posisjoner er strukturert.

T Taster - Angir hvordan betjeningselementenes
posisjoner er strukturert

{100} Angir posisjonsnummeret til betjenings- og
visningselementer

Tasten ENTER Angir betegnelsen til taster
[Softkey] Angir betegnelsen til softkeys

⇨ Angir et foreløpig resultat i håndteringsforskriften
✔ Angir et sluttresultat i håndteringsforskriften

Rev. A Revisjonsstatus - Angir endret side som
supplement til utgaven

Bilder Bildene i dette dokumentet skal bidra til den generelle forståelsen
og kan avvike fra den faktiske modellen.
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1.9 Forkortelser/begreper
Forkortelse/
begrep

Betydning

AC Alternating Current (Vekselstrøm)
AFB Automatisk kjøre- og bremsestyring
AiZ Automatisering i toget
AOS Togsikringssystem
ATC Togsikringssystem Sverige/Norge
ATP Automatic Train Protection (togsikring)
BCU Brake Control Unit (bremse-PC)
BRA Bremsetype
Brpr Bremsesjekk
CCD Control and Command Display (display for

driftsmoduser, ERTMS)
COD Combined Operation Display (På-displayvisning)
DC Direct Current (likestrøm)
DCPU Diagnostic and Control Processing Unit (sentral-

PC for kjøretøy)
DCU Drive Control Unit (drevstyring)
DG Boggi
DSK Dataminnemagasin
DUMA Dual Mode Adhesion
EBICAB Sentralapparat for togsikring
el elektrisk
ep elektron-pneumatisk
ES Elektronikkskap
ETCS European Train Control System
FspBr Fjærbremse
FBrV Førerbremseventil
FR Førerhus
FT Førerbord
GPSR Global Positioning System Receiver
GPS Global Positioning System
GSM Digital togradio
HB Hovedluftbeholderledning
HBG Hjelpesystemarmatur
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Forkortelse/
begrep

Betydning

HBU Hjelpesystemomformer
HL Hovedluftledning
HS Hovedbryter
HSG Høyspentstillas
LSS Kretsbryter
MMI Man-Machine-Interface (grensesnitt menneske-

maskin)
MSS Motorvernbryter
MVB Multifunction Vehicle Bus
NB Nødbrems
NBÜ Nødbremsomgåelse
NSG Lavspentstillas
pn pneumatisk
PSU Power Supply Unit (strømforsyningsenhet)
SA Pantograf
SB Hurtigbremsing
Sifa Dødmannsknapp
SR Strømretter
SV Strømforsyning
TDD Train Data and Diagnostic Display (display for

driftsmoduser, diagnose)
Tf Lokomotivfører
TGS Hastighetsmåling med GPS (True Ground

Speed)
UIC-Dose Boks for UIC-kommunikasjonskabel
UIC-kabel UIC-kommunikasjonskabel
VB Fullbremsing
ZB Tvangsbremsing
ZDS Tidsmultipleks dobbeltrekkstyring
ZMS Tidsmultipleks multitrekkstyring
ZS Togsamleskinne
ZSG Sentralstyringsapparat
ZWS Tidsmultipleks vendetogstyring
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2.1 Farer i omgang med lokomotivet
Lokomotivet ble konstruert og bygd på grunnlag av de aktuelt
gjeldende tekniske lovreguleringene, samt etablerte
sikkerhetstekniske regler.

Ved konstruksjonen av lokomotivet ble alle grunnleggende
sikkerhetskrav, normer og retningslinjer tatt hensyn til og anvendt.
Alle opplysningene er basert på de aktuelt gjeldende EU-
direktivene.

Likevel kan det oppstå fare for liv og helse hos operatøren eller
tredjepart ved bruk av lokomotivet. Det kan også tenkes at
lokomotivet eller andre materielle verdier hemmes.

Av den grunn skal følgende overholdes:
• Lokomotivet skal bare benyttes på forskriftsmessig vis og i

sikkerhetsteknisk plettfri stand.
• Forstyrrelser som kan påvirke sikkerheten må omgående

korrigeres.
• Alle aktuelle nasjonale lovbestemmelser, normer og

forordninger skal påaktes og overholdes.
• Ved siden av sikkerhetshenvisningene i dette dokumentet

skal også alle gjeldende forskrifter om forebygging av ulykker
og miljøvern påaktes og overholdes.

• Innholdet på supplementærblader (↷59) skal påaktes.
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2.2 Kravene til personalet

ADVARSEL
Skadefare foreligger ved utilstrekkelige kvalifikasjoner hos
personalet!
Dersom ukvalifisert personale utfører aktiviteter på lokomotivet,
kan dette forårsake alvorlige personskader og betydelige
materielle skader.
Derfor:

– Alle arbeidsoppgaver skal utføres av personale som er
kvalifisert til dette.

De tekniske innretningene og komponentene hos lokomotivet,
såvel som selve lokomotivet, utgjør en betydelig farekilde ved
ureglementær betjening.

Av den grunn skal følgende overholdes:
• Aktivitetene som beskrives i dette dokumentet skal bare

utføres av utdannet, fagkyndig personale som er opplært i
bruk av lokomotivet.

• Alle personer som skal utføre aktiviteter på lokomotivet må
være kjent med og forstå innholdet i dette dokumentet.

• Operatøren er forpliktet til å protokollføre skriftlig alle
opplæringstiltak, samt å sikkerstille kjennskap til innholdet i
dette dokumentet.

Ytterligere krav til personalet reguleres av operatøren.

2.3 Bedriftsmessige sikkerhetshenvisninger
Operatøren er forpliktet til å sikkerstille at lokomotivet, og da
spesielt sikkerhetsinnretningene, er i en sikker stand.

Lokomotivføreren er før hver idriftsetting forpliktet til å forsikre seg
om at lokomotivet, og da spesielt sikkerhetsinnretningene, er i en
sikker stand.

Ved manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene i og på
lokomotivet består høyeste ulykkesfare for lokomotivfører og
personer som oppholder seg rundt lokomotivet.

De etterfølgende sikkerhetshenvisningene skal derfor alltid
påaktes og overholdes.
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FARE
Livsfare ved feil behandling av spenningsførende komponenter
på lokomotivet!
I lokomotivet befinner det seg elektriske anlegg med
spenningsførende komponenter. Feilbehandling på
spenningsførende komponenter kan føre til alvorlige
personskader, eventuelt også død.
Derfor:

– Ikke foreta noen manipulasjoner på komponentene.
– Aktiviteter på lokomotivets innside skal utelukkende

gjennomføres av utdannet personale som har mottatt
passende opplæring og som er kjent med farene.

– Alle varselskilt og varsler som befinner seg i maskinrommet
skal påaktes.

– Ved aktiviteter i fareområdet skal lokomotivet jordes mot
komponenter som fører høyspenning.

– Den eksterne strømforsyningen hos togsamleskinnen skal
kobles ut og sikres mot ny aktivering ved arbeider i
fareområdet rundt komponenter som fører høyspenning.

– Hold en sikkerhetsavstand på 70 cm til frittliggende
komponenter som fører høyspenning.

– Spenningsførende komponenter skal aldri berøres med
verktøy, andre hjelpemidler eller med hendene.

– Før lokomotivet tas i drift skal det kontrolleres og
sikkerstilles at alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig
montert og festet.

FARE
Livsfare på grunn av høyspenning!
Hvis man kommer i berøring med spenningsførende deler, er
det umiddelbar livsfare som følge av strømstøt.
Derfor:

– Skap og stillaser i maskinrommet skal bare åpnes av
personale som er utdannet og autorisert til dette.
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FARE
Livsfare på grunn av høyspenning hos togsamleskinnen!
Tilkobling og frakobling av en togsamleskinne som står under
spenning fører til alvorlige personskader, og i verste fall også
død.
Derfor:

– Togsamleskinnens eksterne energiforsyning fra andre
lokomotiver eller faste anlegg skal kobles ut og sikres mot
ny aktivering.

– Togsamleskinnen skal bare kobles til og fra alle lokomotiver
når spenningen er frakoblet.

FARE
Livsfare som følge av gjennomkoblede forbindelsesledninger til
pantograf!
Lokomotivets pantografer har ingen separasjonsinnretning
mellom seg. Når en pantograf kjøres mot kjøreledningen står
alle lokomotivets pantografer under høyspenning.
Feilbehandling på spenningsførende komponenter kan føre til
alvorlige personskader, eventuelt også død.
Derfor:

– Sikkerhetsavstanden på 70 cm til alle pantografer, også
senkede, skal overholdes så lenge en eller flere pantografer
er hevet.

FARE
Livsfare på grunn av elektromagnetisk stråling!
I antenneområdet hos togsikringsinnretninger består det en fare
som følge av elektromagnetisk stråling. Dette kan forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Det skal sikkerstilles at ingen som benytter en pacemaker
oppholder seg i antenneområdet.

– Togsikringsinnretninger skal kobles ut før det utføres
arbeider på de nevnte områdene.
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ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av brennbare væsker!
Brennbare væsker kan antennes ved upassende omgang. Dette
kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– De gjeldende forskriftene for omgang med brennbare
væsker skal påaktes og overholdes.

– De gjeldende forskriftene for omgang med drivstofførende
komponenter og anlegg skal påaktes og overholdes.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter for omgang med
dieselelektriske lokomotiver skal påaktes og overholdes.

ADVARSEL
Ulykkesfare som følge av at lokomotivet har en ikke godkjent
innstilling!
Ved en innstilling som ikke er godkjent eller manipulasjoner av
lokomotivet kan det oppstå funksjonsfeil. Dette kan forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Velg system iht. nett- og operatøravhengige forskrifter.
– Systemvalget på alle hevede pantografer hos alle

lokomotivene i toget samt den aktive togsikringen skal
kontrolleres.

– Sikkerhetssystemer skal stilles inn og overvåkes i samsvar
med nett- og operatøravhengige forskrifter.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes og
overholdes når funksjoner skal deaktiveres.
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ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av hevet pantograf ved drift uten
overledning!
Ved drift på et område av strekningen som er uten overledning,
kan utstyr på strekningen eller kjøretøyet bli revet av når
pantografen er hevet. Dette kan forårsake alvorlige skader, til og
med død.
Derfor:

– Ved kjøring ut fra et område av strekningen med
overledning, skal det kontrolleres på displaybildet "Last Mile
konfigurasjon" at alle pantografer er senket.

– Ved drift i et område av strekningen uten overledning, skal
det kontrolleres på displaybildet "Last Mile konfigurasjon" at
alle pantografer er senket.

– Ved kjøring inn på et område av strekningen med
overledning skal det kontrolleres på displaybildet "Last Mile
konfigurasjon" at alle pantografer er senket.

ADVARSEL
Ulykkesfare som følge av lokomotivdeler som står under
spenning!
Med et sikkerhetskonsept forhindres berøring av komponenter
som står under spenning. Gjennom bruk av ekstra nøkler kan
komponenter åpnes, uten at disse har blitt frakoblet spenning på
forhånd. På den måten består det en fare for alvorlige
personskader, og i verste fall død.
Derfor:

– Lokomotivet skal utelukkende frakobles spenning og jordes
med nøklene som befinner seg på lokomotivet.
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ADVARSEL
Fare for ulykker dersom traksjon slås på utilsiktet!
Ved aktivert parkering av lokomotivet, kan det som følge av feil
behandling forekomme en utilsiktet aktivering av traksjon. Dette
kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Det skal sikkerstilles at kjøreretningen "Nøytral" velges ved
stillstand.

– Før lokomotivet forlates skal førerhuset deaktiveres.
– Før lokomotivet forlates skal det sjekkes at førerhus er

deaktivert på lysbryteren "Kjøreretning nøytral" {23}.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av utilsiktet aktivering av traksjon på
et ført lokomotiv!
Ved en driftsmessig stans kan det forekomme en utilsiktet
aktivering av hele traksjonsytelsen på det kjørte lokomotivet.
Dette kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Ved en driftsrelatert stans må lokomotivføreren vise økt
bremseberedskap.

ADVARSEL
Fare for ulykker dersom traksjon slås på utilsiktet eller ved en
feil!
Når tog-/E-bremsekraftaktuatoren {25} ikke ligger i
"Basisposisjon" ved en normalverdi for tog- eller bremsekraft på
null, så kan det dersom en feil oppstår skje en uønsket
aktivering av traksjon. Dette kan forårsake alvorlige skader, til
og med død.
Derfor:

– Ved stillstand hos lokomotivet skal tog-E-
bremsekraftaktuatoren {25} alltid settes i "Basisposisjon".
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ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av feil anvisninger på displayet!
Som følge av forstyrrelser eller funksjonsfeil hos displayet kan
lokomotivføreren oppleve å bli vist feilinformasjon eller at
feilbetjening utløses. Dette kan forårsake alvorlige skader, til og
med død.
Derfor:

– Under aktiveringen skal man vente inntil displayene er
korrekt startet.

– På displayets statusindikatorlamper kan en sikker
driftstilstand overvåkes (↷162).

– Sjekk fortløpende hvor plausible alle anvisningene på
displayet fremstår.

– Det skal ikke utføres noen betjening på et display som er
ødelagt eller ikke klart for drift.

– Et display med feil skal ikke benyttes til visning.
– Et svart display er ødelagt. Visningen på

statusindikatorlampene er her relevant.
– Gjenværende display kobles i driftsmodusen "COD" (↷163).
– Lokomotivet skal ikke være i drift med to displayer som er

ødelagte eller slått av.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved mangelfull betjening i deaktivert førerhus!
Betjening som gjennomføres i et deaktivert førerhus kan ikke
vises og blir heller ikke nedtegnet. Dette kan forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Det skal ikke utføres noen betjening på displayene i et
deaktivert førerhus.

– Feil- eller diagnosemeldinger skal ikke kvitteres på
displayene i et deaktivert førerhus.
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ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av økte trekk- og e-bremsekrefter
Ved feil hos kjøretøystyringen kan det oppstå trekk- og e-
bremsekrefter som er høyere enn de gjeldende grenseverdiene
for den respektive driftsmodusen.
Derfor:

– Trekk- og e-bremsekrefter skal overvåkes kontinuerlig og
evt. reduseres manuelt.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av bortfall eller avsperring av begge
bremseeffektgrupper!
Ved avsperring av begge bremseeffektgrupper gjøres
togsikringsinnretningene uvirksomme. Med avsperrede
bremseeffektgrupper kan ikke togsikringsinnretningene utløse
noen tvangsbremsinger, ettersom HL ikke luftes. Drift med
bortfall av togsikringsinnretningen kan forårsake ulykker med
alvorlige personskader og eventuelt også død til følge.
Derfor:

– Når bremseeffektgruppene er avsperret skal de nett- og
operatøravhengige forskriftene observeres for drift med
deaktivert togsikringssystem.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av overføringsfeil mellom
lokomotiver!
Ved en overføringsfeil hos lokomotivforbindelsen kan
aktiveringen av knappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84} forbli
uoppdaget på kjørte lokomotiver. Dette kan forårsake
personskader, til og med død.
Derfor:

– Kontroller på displayet at aktiveringen av knappen "Elektrisk
NØDSTOPP" {84} fungerer på alle lokomotiver.

– Ved en overføringsfeil senkes pantografen med vippetasten
"Pantograf" {46}.
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ADVARSEL
Fare for ulykker i området rundt oppstigninger eller trinn!
Oppstigninger eller trinn på lokomotivet er ikke konsipert for å
være trinn for rangering.
Dersom en snubler eller sklir ned kan dette forårsake alvorlige
personskader.
Derfor:

– Det er ikke lov å avgi håndsignaler eller å la personer kjøre
med på oppstigninger eller trinn.

– Det er bare lov å la personer kjøre med i førerhuset.

ADVARSEL
Fare for ulykker dersom en snubler eller sklir!
Trinn og oppstigninger på lokomotivet er av tekniske årsaker
ikke plassert på en ergonomisk optimal måte.
Dersom en snubler eller sklir ned kan dette forårsake alvorlige
personskader.
Derfor:

– Ved på- eller avstigning skal alle tilgjengelige holdepunkter
og håndtak benyttes.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved avsperret HL!
Med en lukket sperreventil "HL" {524} på en koblet HL-
forbindelseskabel, vil togets bremsevei forlenges. Dette kan
forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Ved kobling av HL-forbindelseskabler skal dertil hørende
sperreventiler "HL" {524} på lokomotiv og vogner åpnes.

– Toget skal settes og kobles sammen i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter.
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ADVARSEL
Livsfare i området til sporanlegg!
Manglende hensynstagen til kjørebevegelsen på sporanlegg kan
forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Utenfor lokomotivet skal man være oppmerksom på
trafikken på tilgrensende sporanlegg.

ADVARSEL
Livsfare ved forgiftning!
Når motoren er i gang oppstår det giftige avgasser. Dette kan
forårsake alvorlige forgiftninger, til og med død.
Derfor:

– Lokomotivets motor skal kun være i drift utendørs eller på
lageret, med tilstrekkelig dimensjonerte eksoskanaler ut i
det fri.

– Maskinrommet skal luftes godt før vedlikeholds- og
kontrollarbeider.

– Ved vedlikehold- og kontrollaktiviteter i maskinrommet skal
maskinen låses for å hindre en omstart.

ADVARSEL
Livsfare på grunn av vekkrulling av lokomotivet!
Dersom lokomotivet ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Lokomotivet skal sikres mot å rulle vekk i samsvar med nett-
og operatørspesifikke forskrifter.
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ADVARSEL
Livsfare dersom toget ruller vekk!
På lokomotiver med fjærbrems som kan styres med fjernkontroll
kan fjærbremsen bli løsnet fra det kjørte lokomotivet ved en
funksjonsfeil. Hele toget blir da evt. kun holdt av fjærbremsen til
det førende lokomotivet.
Dersom toget ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Utløst tilstand for togets fjærbrems kontrolleres på
displaybildet "Bremsestatus" (↷178).

– Utløst tilstand for togets fjærbrems kontrolleres på
bremseindikatoren {506} for alle lokomotivene i toget.

– Toget skal evt. sikres mot å rulle vekk i samsvar med nett-
og operatørspesifikke forskrifter.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av komponenter satt under trykk!
Komponenter som er satt under trykk kan bevege seg
ukontrollert ved upassende omgang med dem. Ved upassende
omgang eller en defekt kan det trenge væsker eller gasser med
høyt trykk ut av komponenter som er satt under høyt trykk. Dette
kan forårsake alvorlige skader.
Derfor:

– Før aktiviteter på trykkluftsystemet utføres, skal det sørges
for at anlegget befinner seg i en trykkløs tilstand.

– Det skal sikkerstilles at ikke væske kan trenge ut.
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ADVARSEL
Fare for ulykker pga. knekket nødoppheng for en kjøremotor!
Hvis nødopphenget for en kjøremotor er kneket, er ikke
kjøremotoren lenger mekanisk sikret. Dette kan forårsake
alvorlige skader eller også død, og det kan oppstå alvorlige
skader på lokomotivet.
Derfor:

– Lokomotiv med kneket nødoppheng for en kjøremotor må
ikke brukes.

– La en ansvarlig person sikre kjøremotoren mekanisk.
– Lokomotivet skal først slepes etter at dette er godkjent av

en ansvarlig person.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av feil anvisninger!
Ved funksjonsfeil hos kameraet kan lokomotivføreren oppleve å
bli vist feilinformasjon om strekningen. Dette kan forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Visningen på displaybildet "Kamera" skal ikke benyttes til
kontroll eller overvåkning av sikker drift.

– Togets posisjon overvåkes gjennom strekningsinformasjon
og innretninger på strekningen.

ADVARSEL
Ulykkesfare som følge av uønsket utførelse av ETCS-
bremsetest!
Dersom et forhåndsvilkår ikke er oppfylt ved aktivering av en
ETCS-bremsetest, vil ETCS-bremsetesten ikke bli utført.
Aktiveringen blir lagret og ETCS-bremsetesten blir utført så
snart alle forhåndsvilkårene er oppfylt. Dette kan forårsake
personskader.
Derfor:

– Det skal sikkerstilles at alle forhåndsvilkårene er oppfylt ved
aktivering av en ETCS-bremsetest.

– Det skal sikkerstilles at ETCS-bremsetesten er avsluttet før
det foretas annen betjening.

– Det skal sikkerstilles at ETCS-bremsetesten er avsluttet før
vedlikeholdsaktiviteter gjennomføres.
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ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av forstyrrelser eller funksjonsfeil!
Forstyrrelser eller funksjonsfeil kan redusere tryggheten ved
driften av lokomotivet. Dette kan forårsake alvorlige ulykker med
personskader, til og med død.
Derfor:

– Ved forstyrrelser eller funksjonsfeil hos systemer skal nett-
og operatøravhengige forskrifter påaktes og overholdes.

– Ved forstyrrelser eller funksjonsfeil hos komponenter skal
nett- og operatøravhengige forskrifter påaktes og
overholdes.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av glovarme overflater!
Overflatene hos komponenter kan bli sterkt oppvarmet under
drift. Dette kan forårsake alvorlige skader.
Derfor:

– Ved alle arbeider i nærheten av glovarme overflater skal det
benyttes egnede verneklær.

– Før alle arbeider skal det sikkerstilles at alle overflater er
kjølt ned til samme temperatur som omgivelsene.
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ADVARSEL
Fare for ulykker ved kjøring med skadet flex panel!
Et skadet flex panel kan rage ut over den godkjente klaringen.
Dette kan forårsake ulykker med alvorlige personskader, til og
med død.
Derfor:

– Nett- og operatøravhengige forskrifter skal overholdes ved
drift med et skadet flex panel.

– Lokomotiv med åpne horisontale snitt og riss i flex panelet
med en lengde på < 2 m, samt 5 cm i vertikal eller diagonal
retning, kan uten begrensninger være i drift.

– Etter at åpne vertikale snitt, riss og åpninger i flex panelet
med en kantlengde på < 10 cm blir reparert med et spesielt
limbånd, kan lokomotivet være i drift uten begrensninger.

– Lokomotiv med åpne horisontale snitt og riss i flex panelet
med en lengde på >2 m kjøres med en hastighet på
maksimalt 40 km/t.

– Lokomotiv med åpne vertikale snitt, riss og åpninger i flex
panelet med en kantlengde på >10 cm kjøres med en
hastighet på maksimalt 40 km/t.

– Lokomotiv med åpne flerdimensjonale skader i flex panelet,
med frie ender som flagrer, skal ikke være i drift.

INFORMASJON
Åpne vertikale eller diagnoale snitt, riss og åpninger i flex
panelet med en kantlengde på <10 cm kan repareres med
limbånd. Deretter er det mulig å kjøre videre uten
begrensninger.

ADVARSEL
Skadefare ved direkte blikkontakt med lyselementer hos
frontlyset!
Tilkoblede lyselementer hos frontlyset utvikler en høy lysstyrke.
Ved direkte blikkontakt fra kort avstand kan man bli blendet.
Dette kan forårsake alvorlige skader.
Derfor:

– Ikke se rett på tilkoblede lyselementer hos frontlyset fra kort
avstand.
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FORSIKTIG
Fare for personskader på grunn av økt støybelastning!
I maskinrommet kan det forekomme økt støybelastning. Dette
kan forårsake personskader.
Derfor:

– Bruk hørselsvern i maskinrommet.

RÅD OM MILJØET
Fare for miljøskader ved upassende omgang med driftsstoffer!
Utslipp av driftsstoffer kan forårsake alvorlige miljøskader.
Derfor:

– Utslipp av driftsstoffer skal samles inn og deponeres med
egnede midler, i samsvar med nasjonale og
operatørspesifikke forskrifter.

– Bruk evt. en pakke for oljeutslipp til å samle inn
miljøskadelig væske som har blitt sluppet ut i samsvar med
nett- og operatørspesifikke retningslinjer.

– Pakken for oljeutslipp skal etter bruk byttes i samsvar med
nett- og operatøravhengige forskrifter.

MERK
Materielle skader som følge av gjenstander som ikke er sikret!
Gjenstander som ikke er sikret kan havne i usikrede åpninger i
maskinrommet, eller i områder som fører spenning. På den
måten kan det oppstå materielle skader på lokomotivets
komponenter.
Derfor:

– Alle varselskilt og varsler skal følges.
– Før driften settes i gang og etter bruk skal verktøy og

utstyrsgjenstander alltid lagres og sikres på stedet som er
satt av til dette.
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MERK
Materielle skader som følge av økte belastninger!
Som følge av ulike driftstilstander hos togets bremser
forekommer det økte togbelastninger og trykkbelastninger. På
den måten kan det oppstå materielle skader på lokomotiver og
vogner.
Derfor:

– Ta hensyn til driftstilstanden til bremsene hos hele toget
under drift.

INFORMASJON
Dersom personalet finner skadet sikkerhetsmerking ved
driftsmessige inspeksjonsrunder, så skal den aktuelle
sikkerhetsmerkingen byttes ut umiddelbart.
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2.4 Opptreden ved brann

ADVARSEL
Livsfare som følge av elektrisk strøm!
Brannslukningsapparater er kun godkjent for bruk i
koblingssystemer med maksimalt 1 000 V AC eller 1 500 V DC.
Bruk av brannslukningsapparat i maskinrommet kan forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Sikkerhetsmerkingen på brannslukningsapparater skal
påaktes og følges ved bruk av brannslukningsapparater.

ADVARSEL
Livsfare ved feil håndtering når brann oppstår!
Manglende hensynstagen til nett- og operatørspesifikke
forskrifter kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Nett- og operatøravhengige forskrifter om brannmeldinger
skal påaktes.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter om håndtering når
brann oppstår skal påaktes.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter om redningstiltak skal
påaktes.

ADVARSEL
Livsfare ved forgiftning!
Ved en brann i lokomotivet kan det oppstå giftig røykgass. Dette
kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Fareområdet forlates under hensynstagen til
driftsforskriftene.

– Etter en brann skal man kun gå inn i lokomotivet med
åndedrettsvern og ledsaget av brannvernet.
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ADVARSEL
Livsfare ved forgiftning!
Ved brann utenfor lokomotivet kan giftig røykgass trenge inn i
førerrommet. Dette kan forårsake alvorlige skader, til og med
død.
Derfor:

– Trykkbeskyttelsesklaffene lukkes med den røde lysbryteren.
– Førerrommets vindu lukkes.
– Fareområdet forlates under hensynstagen til

driftsforskriftene.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved ureglementert åpning av døren til
maskinrommet!
Ved brann i maskinrommet består det en fare for forbrenninger
dersom døren til maskinrommet åpnes helt. Dette kan forårsake
alvorlige skader.
Derfor:

– Før døren til maskinrommet åpnes skal det kontrolleres om
det foreligger økte varmeutslipp.

– Faresituasjoner skal såfremt mulig evalueres gjennom
kikkhullet før døren til maskinrommet åpnes.

– Døren til maskinrommet åpnes langsomt, samtidig som man
kontinuerlig overvåker faresituasjonen.

ADVARSEL
Fare for ulykker etter at brannen er slukket!
Feil opptreden etter å ha slettet en brann kan forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Kun brannvernet har lov til å tre inn i maskinrommet etter at
brannen er slukket.

– Lokomotivet skal ikke lenger være i drift etter at brannen er
slukket.

– Lokomotivet skal etter at brannen er slukket overføres til et
verksted.
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FORSIKTIG
Fare for ulykker som følge av aerosoler!
Ved slukking med brannslukningsutstyr dannes en sprøytetåke i
slukkeområdet. Dette kan forårsake personskader.
Derfor:

– Ved advarsler fra varslingsinnretningene {290}; {291} til
brannslukningsutstyret skal man forlate maskinrommet.

INFORMASJON
Brannmeldinger fra Slave-lokomotiv overføres via tog-bus til
Master-lokomotiv.

2.5 Opptreden ved forstyrrelser på
lokomotivet som truer driften

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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2.6 Driftsmessige begrensninger

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av funksjonsfeil hos dørstyringen!
Etter tog settes sammen kan det oppstå feil hos dørstyringens
signaloverføring. Dette kan forårsake alvorlige skader, til og med
død.
Derfor:

– Tog skal alltid settes sammen av vogner som har
dørstyringer med et funksjonsomfang som er så identisk
som driften krever.

– Før toget benyttes skal alle tilgjengelige funksjoner
kontrolleres i den driftsmodusen hos dørstyringen som
driften krever.

– Ved forstyrrelser hos dørstyringen skal nett- og
operatøravhengige forskrifter påaktes og overholdes.

MERK
Materielle skader på giret på grunn av bevegelser i giret uten
egen traksjonsbelastning!
Ved drift med minimum en deaktivert boggi kan drivlageret bli
ensidig belastet på grunn av ulovlig kraftfordeling. Dermed kan
det oppstå materielle skader på girlagrene.
Derfor:

– Ved feil på utgruppert boggi må feilen utbedres og aktuell
boggi grupperes inn.

– Ved utgruppert boggi må lokomotivet på grunn av varig feil
sendes til reparasjon etter tjenesteslutt.

– Utfør overføringskjøringer iht. nett- og eierspesifikke
forskrifter.

– Utfør gjennomføringskjøringer uten egen traksjonsytelse
med maks. 115 km/t.
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MERK
Materielle skader ved kjøring av sporbremseanlegg!
Alvorlige materielle skader kan oppstå på lokomotivet og
infrastrukturelle innretninger ved kjøring av sporbremseanlegg!
Derfor:

– Ved kurveradius hos vertikal kuppel <500 m skal
sporbremseanlegg, skifte- og stanseinnretninger ikke kjøres
i arbeidsposisjon.

– Det skal bare kjøres på fallramper dersom
sporbremseanlegg, skifte- og stanseinnretninger ikke er i
arbeidsposisjon.

INFORMASJON
Symbolet "Forbudt å kjøre på fallramper" gjelder kun for
sporbremseanlegg, skifte- og stanseinnretninger som er i
arbeidsposisjon.

INFORMASJON
Etter 24 t uavbrutt drift skal det gjennomføres en batteri-reset
(↷386).

INFORMASJON
Ved åpning for E-bremsekrefter skal nett- og operatøravhengige
forskrifter påaktes og overholdes.

INFORMASJON
I flertraksjon er ikke Last Mile drift tillatt.

INFORMASJON
I flertraksjon er drift med radiofjernstyring ikke tillatt.

INFORMASJON
Nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes og
overholdes.
Nett- og operatøravhengige forskrifter skal alltid ha forrang foran
anviste hjelpetekster.
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INFORMASJON
Bruk av Last Mile-batteriet forhindres av en programmert sperre
ved temperaturer under -30 °C.

INFORMASJON
Drift av lokomotivet ved temperaturer i maskinrommet mellom
-40 °C og -30 °C kan føre til økt slitasje på komponenter (f.eks.
kjøletårn, kjøremotorens lufter).
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ADVARSEL
Fare for ulykker ved manglende overholdelse av
supplementærblader!
Innholdet i supplementærblader setter annerledeslydende
informasjoner i dette dokumentet ut av kraft. Manglende
overholdelse av innholdet i supplementærblader kan forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Innholdet i supplementærblader skal påaktes og
overholdes.

– Alle supplementærblader utfyller på dertil tenkt posisjon.
– Fullstendigheten til supplementærblader skal kontrolleres og

sikkerstilles.

I forbindelse med tester og godkjennelser kan det bli registrert
andre funksjonelle begrensninger. Disse begrensningene er
innholdet i supplementærblader.

I dette kapitlet blir utvidelser eller begrensninger i forhold til det
etterfølgende dokumentet registrert.

Disse utvidelsene eller begrensningene vil sette
annerledeslydende innhold i dokumentet ut av kraft.
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Når det eksisterer en ny Vehicle Release, blir
funksjonsendringene ført opp på dette stedet.
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5.1 Måltegning

5.2 Hoveddata
Basisdata Betegnelse Verdi Enhet

Sporbredde 1 435 mm
Hjulsettanordning Bo' Bo'
Tog vekt 86 t
Førerplassutrustning 21,5 t
Lengde til toget (over buffer) 18 900 mm
Største bredde til toget 
(over togkassen)

2 977 mm

Største høyde til toget
(med senket pantograf)

4 283 mm

Akselavstand 2 600 mm
Boggi senteravstand 10 390 mm
Hjuldiameter i kjørekrets
maksimal 1 250 mm
minimal 1 170 mm
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Kurveradius Betegnelse Verdi Enhet
Minimal kurveradius, horisontalt 100 m
Minimal kurveradius, vertikalt kar 250 m
Minimal kurveradius, vertikal kuppel 200 m

Omgivelsesfor
hold

Betegnelse Verdi Enhet
Brukshøyde til 1 400 m over

NN
Utetemperatur -40 til +40* °C
Relativ luftfuktighet i samsvar med

EN 50125

* Drift mellom -40 °C og -30 °C er kun mulig med
driftsbegrensninger (Driftsmessige begrensninger).

Last Mile
dieselmotor

Betegnelse Verdi Enhet
Motorytelse
(ved 1 800 min-1)

0,23 MW

Maksimal innsatshøyde uten effekttap 800 m over
N.N.

Turtall min. (med impuls) 1 350 min-1

Turtall maks. (med traksjon) 1 800 min-1

Tankvolum 400 l

Trekk-/
bremsekraft

Betegnelse Verdi Enhet
Trekkraft
Normalt ved start i enkel traksjon 300 kN
Normal ved start i flertraksjon 550 kN
Nominell effekt på hjulet maksimal
ved 15 kV AC; 16,7 Hz 5,6 MW
ved 25 kV AC; 50 Hz 5,6 MW
Korttidseffekt PowerBoost 6,0 MW
Bremsekraft
E-bremsekraft maksimal 240 kN
Bremseytelse på hjulet maksimal
ved 15 kV AC; 16,7 Hz 5,6 MW
ved 25 kV AC; 50 Hz 5,6 MW
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Sverige Norge
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Posisjon Betegnelse
F Trekk-/bremsekraft (kN)
v Hastighet (km/h)
1 Trekkraft flat-topp Boost modus
2 Trekkraft flat-topp og Boost modus og Power Boost

modus
3 Trekkraft normal
4 Trekkraft normal og Power Boost modus
5 Bremsekraft normal
6 E-bremsekraft maksimal

Trykklufttilførse
l

Betegnelse Verdi Enhet
Kompressorslagvolum 
(ved 1 750 min-1)

2 400 l/min

Antall hovedluftbeholdere 5
Volum hovedluftbeholder 800 l
Antall hjelpeluftbeholdere 4
Volum hjelpeluftbeholder 232 l

Strømretter Betegnelse
Drivstrømretter væskekjølt IGBT
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Drev Betegnelse
Drev Akseloppheng drev

MITRAC DR 3600 N-
V02

Togsamleskinn
e

Betegnelse Verdi Enhet
AC-drift
ved 15 kV overledningsspenning 1 000 V
Ytelse ved 40 °C utetemperatur 600 kVA
Ytelse ved 12 °C utetemperatur 900 kVA

5.3 Styrings- og sikkerhetsteknisk utstyr
Lokomotivet er utstyrt med:

• Kjøreassistentfunksjon
• Sifa
• WTB på basis av UIC 556
• ZMS for flertraksjon
• ETCS/ATC2 for bruk i Sverige og Norge
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5.4 Maksimale hastigheter i flertraksjon
For lokomotiver i flertraksjon gjelder lavere tillatt hastighet
beroende på avstanden mellom benyttede pantografer.

Er det fastlagt andre hastighetsreguleringer på grunnlag av driften
som krever en lavere hastighet, så anses de lavere hastighetene
å være tillatt.

Den maksimalt tillatte hastigheten i flertraksjon retter seg etter
den laveste maksimale hastigheten som er tillatt ved samkjøring
av lokomotiver.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

1
2

3

1 2 3
kort

ca. 8 700 mm
middels

ca. 18 900 mm
lang

ca. 28 900 mm
Land Syste

m
Tillatt hastighet

S 15 kV
AC

120 km/t 160 km/t 160 km/t

N 15 kV
AC

120 km/t 160 km/t 160 km/t
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5.5 Pantografkonfigurasjon
2 1

FR1FR2

Betegnelse Bredde Slitasjelist Land Overspenni
ng

SA 1 1800 mm E-kull S, N 15 kV/AC
SA 2 1800 mm E-kull S, N 15 kV/AC

5.6 Nettverksdata
Sverige Norge Betegnelse Verdi Enhet

Nominell nettspenning 15 kV AC
Nominell nettfrekvens 16,7 Hz
Spenningstoleranser
Nominell effekt >15 – 18 kV
med redusert effekt >11 – 15 kV

>17,5 – 18,5 kV
Hovedbryter "av" <10 kV

>19,5 kV
Frekvenssvingninger 16,1 – 17,3 Hz
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5.7 Bremsene
Betegnelse • SW-GPR-E mZ (D)
Bremsesystem
er

• E-brems (nettbrems)
• Pneumatisk brems

– Indirekte bremse
– Direkte brems

• Parkeringsbrems
– Fjærbremse

• Styring for ep-bremse
Bremsemekani
kk

• Skivebremse på alle hjul
• Fjærhus-bremsesylinder på et hjul i hvert hjulsett

Bremsesylinder
trykk

Betegnelse Verdi Enhet
Bremsestilling G 2,4 bar
Bremsestilling P 2,4 bar
Bremsestilling R 3,4 bar
Direkte brems 3,4 bar

Bremsevekter Bremsestyring Bremsevekt Land
Fjærbremse 46 t S,N

Bremsestilling Bremsevekt Land
 R 132 t S, N
 P 97 t S, N
 G 78 t S, N

INFORMASJON
Ved åpning for E-bremsekrefter skal nett- og operatøravhengige
forskrifter påaktes og overholdes.
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E-bremsekrefter
Sverige Norge Antall

lokomotiver
Brems
estillin

g

Maksimal E-bremsekraft per lokomotiv ved
belastning gjennom

Førerbremse
ventil

SB/NB/ZB
normal

E-
bremsestyrin

g
normal (økt)

1  G 100 kN 0 kN 150 (240) kN
 P 100 kN 0 kN 150 (240) kN
 R 130 kN 0 kN 150 (240) kN

2  G 100 kN 0 kN 75 (120) kN
 P 100 kN 0 kN 75 (120) kN
 R 130 kN 0 kN 75 (120) kN

3  G 100 kN 0 kN 50 (80) kN
 P 100 kN 0 kN 50 (80) kN
 R 130 kN 0 kN 50 (80) kN

4  G 100 kN 0 kN 37,5 (60) kN
 P 100 kN 0 kN 37,5 (60) kN
 R 130 kN 0 kN 37,5 (60) kN

5.8 Driftsressurser
Transformator Betegnelse Verdi Enhet

Kjølemiddel Nycodiel 1255
Samlet kjølemiddelvolum 2265 l

Strømretter Betegnelse Verdi Enhet
Kjølemiddel Blanding av destillert

vann og antifrogen N
Samlet volum 157 l

Sandingsanleg
get

Betegnelse Verdi Enhet
Spesifikasjon Kornstørrelse 0,8–

1,6 mm
Fyllmengde (8 sandkasser) 480 (hver

60)
kg
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Hjulflenssmørin
g

Betegnelse Verdi Enhet
Fettype LOCOLUB ECO
Fyllmengde (1 fettbeholder) 18 l

Sluttdrev Betegnelse Verdi Enhet
Oljetype Optigear RMO
Fyllmengde (4 gir) 16 (hver 4) l

Vindusviskeran
legg

Betegnelse Verdi Enhet
Vannspesifikasjon Vann fra springen/

frostbeskyttelse
Samlet innhold (2 førerhus) 48 (hver 24) l

Lufttørkeanleg
g

Betegnelse Verdi Enhet
Tørkemiddel Pergranulat
Mengde (2 beholdere) 24 (12) kg

Dieselmotorolje Betegnelse Verdi Enhet
Oljetype DEUTZ Oil Rodon

10W40 low SAPS(DQC
III-10LA)

Fyllmengde 28 l

Dieselmotorkjøl
emiddel

Betegnelse Verdi Enhet
Kjølemiddel DEUTZ Cooling

System Conditioner
Samlet volum 45 l

Dieseldrivstoff Betegnelse Verdi Enhet
Drivstoffnorm DIN EN 590
Fyllmengde 400 l
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6.1 Struktur

6.1.1 Hovedkomponenter

Posisjon Betegnelse
1 Kjøremotorvifte 4
2 Last Mile dieselmotor
3 Strømretter
4 Kjøletårn
5 Kjøremotorvifte 2
6 Lavspentstillas
7 Kjøremotorvifte 1
8 Trykkluftrammen
9 Mottaker radiofjernstyring; elektronikkskap

bremse
10 Hjelpedrifttransformatorer
11 Last Mile-batteri
12 Høyspentstillas/hjelpesystemarmatur
13 Togsikringsskap
14 Brannslukningsutstyr; hemskostillas
15 Kjøremotorvifte 3
16 Elektronikkskap
17 Sender radiofjernstyring; batteriladeenhet

sender radiofjernstyring
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6.1.2 Apparatstruktur undergulv

Posisjon Betegnelse
1 Baneplog
2 Hovedkompressor
3 Transformator
4 Hovedluftbeholder
5 Boggi 1
6 Batterikasse elektrisk batteri
7 Drivstofftank
8 Boggi 2
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6.2 Togkasse og takelementer

6.2.1 Struktur

Togkasse
Togkassen består av følgende komponenter:

• sidevegger
• to førerhus
• understell

På begge sidevegger kan flex paneler (tarpaulin) være satt på.

Takelementer
Maskinrommet overspennes av to avtagbare tverrbjelker.
Tverrbjelkene støtter de tre avtagbare takelementene og sørger
for forseglingen mellom takelementene. Begge de ytre
takelementene tar opp pantografene.

Baneplog
På begge frontsidene er det montert en baneplog med funksjon
som en snøplog.
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6.2.2 Crash-konsept

Energiopptak
Energiopptaket skjer i tre trinn med definerte deformasjonsgrader:

• 1. trinn: crashbuffere med et elastisk fjæringssystem
– De absorberer ca. 0,08 MJ kollisjonsenergi på hver ende

av lokomotivet, fullstendig reversibel.
• 2. trinn: Påskrudde elementer som tar opp energi i fremste

del av hodestykket
– Evnen til energiopptak ligger på ca. 1,7 MJ.

0,6 MH crashbuffer + 1,1 MJ absorberingselementer er
irreversibel for hver ende av lokomotivet.

• 3. trinn: Definert deformasjon av togkassestruktur i det
forreste området av førerhus og understell

– Avhengig av kollisjonsscenario kan opptil 3 MJ tas opp.

Beskyttelsesstruktur
I den forreste delen av togkassen er det integrert en robust
beskyttelsesstruktur. Beskyttelsesstrukturen absorberer
kollisjonsenergi ved kollisjoner. Den består av:

• en tverrbjelke under frontrutene
• en tverrbjelke over frontrutene
• to vindushjørnestykker

Foran førerbordet mellom hodestykke og tverrbjelkene under
frontrutene er det montert en anti-penetrasjonsvegg. De beskytter
ved en kollisjon førerhuset mot inntrengende deler.

Klimaanlegget er montert foran anti-penetrasjonsveggen. På den
måten forhindres at det blir fordelt kjølemiddel i førerhuset ved en
kollisjon.

En tredje kollisjonsbarriere i området rundt førerhusets bakvegg
vil hindre deformasjon av maskinrommet.
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6.3 Boggi

6.3.1 Struktur
1 2

345678910

Posisjon Betegnelse
1 Sekundærfjær
2 Primærdemper
3 Tog-/trykkstang
4 Hjullager
5 Rotasjonsdemper
6 Vertikal- eller sekundærdemper
7 Horisontaldemper
8 Hjulstang
9 Primærfjær

10 Skinnerydder

Lokomotivets understell består av to toakslede boggier, som
togkassene støtter seg på etter flexicoil-prinsippet med hjelp av
sylindriske skruefjærer.
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6.3.2 Beskrivelse

Boggiramme
Boggirammer er en sveiset kassekonstruksjon bestående av to
strake langbjelker, tverrbjelke på midten og to bærebjelker.

Skinnerydder
Skinnerydderne befinner seg på boggirammen foran hvert hjulsett
på lokomotivet.

Tog-/trykkstang
Tog-/trykkstangen overfører togkraften og bremsekraften mellom
boggien og lokomotivets chassis.

Primærfjær
Boggirammen ligger på sylindriske skruefjærer som er anordnet
på hver side av hvert hjullagerkabinett. Primærfjærene muliggjør
vertikal fjæring og fører også hjulsettet i tverretningen.

Sekundærfjær
Lokomotivets chassis ligger på sylindriske skruefjærer som står
på boggirammens langbjelker. Sett bort fra den vertikale
kompresjonen vil sekunderfjærer muliggjøre utdreiende
bevegelser i sporbuen og tverrbevegelser.

Dreieanslag
Dreieanslaget begrenser den utdreiende bevegelsen til boggien
ovenfor lokomotivets chassis.

Tverranslag
Tverranslaget begrenser tverrbevegelsen til lokomotivets chassis
ovenfor boggien.

Rotasjonsdemper
To rotasjonsdempere for hver boggi forhindrer rullebevegelser og
garanterer stabil kjøring hos kjøretøyet også ved høy hastighet.

Horisontaldemper
To horisontaldempere for hver boggi demper den horisontale
tverrbevegelsen mellom lokomotivets chassis og boggi.

Primærdemper
Fire primærdempere for hver boggi demper svingningene fra
primærfjæringen.
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Vertikaldemper
To vertikaldempere for hver boggi demper svingningene fra
sekundærfjæringen.

Hjullager
Hjulsettet lagres gjennom hjullageret i boggirammen. Takket være
gummielementer er hele hjulsettet isolert fra boggirammen.

Hjulstang
Føringen av hjulsettene i lengderetningen og overføringen av tog-
og bremsekrefter fra hjulsett til boggiramme skjer via horisontale
hjulstenger som er anordnet på den ene siden.

Drevhjulsett
Som drevhjul benyttes Monobloc-skivehjul med bremseskiver
påskrudd.

Akseloppheng
Hver boggi er utstyrt med et akseloppheng for hvert hjulsett.

Akselopphenget utgjør en kompakt enhet av kjøremotor og gir:
• en firepolet, eksternt ventilert dreiestrøm-asynkronmotor
• en skråtannet tanndrevgir

Oppheng akseloppheng
Akselopphenget er hengt opp på tverrbjelken i midten av boggien
med kjøremotorens pendel.

Bremsetangenhet
For hvert hjul finnes det en bremsetangenhet med automatisk
slitasjejustering. Bremsetangenhetene er anordnet på
boggirammen. En bremsetangenhet for hvert hjulsett har en
fjærbremse som parkeringsbremse.

Smøreanlegg for hjulflens
For å redusere slitasjen på hjulflensene hos hjulsettet har
lokomotivet et smøreanlegg for hjulflens. Spraydysene for
hjulflenssmøringen er anordnet på hvert hjulsett hos lokomotivet.
Den sentrale fettbeholderen på togkassens langsgående
rammebjelke forsyner spraydyser med smørefett.
Smørefettpumpen er integrert i fettbeholderen.

Kjøretøyets styring styrer forsyningen av spraydyser automatisk,
avhengig av kjøreretning og vei.
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Sandingsanlegget
For å bedre traksjonen mellom hjul og skinne ved ugunstige
forhold med tanke på festeverdi, så er det installert et
sandingsanlegg som fungerer avhengig av kjøreretningen. Det
respektive forutgående hjulsettet hos en boggi blir sandet.
Sandrørene er utstyrt med en varmepatron for å holde
strøåpningene åpne ved lave temperaturer.

Ved sanding blir trykkluftventilen på kjøretøysiden og
sanddoseringsinnretningen aktivert samtidig. Flyten av sand blir
frigitt. Etter at funksjonen er fullført blir flyten av sand sperret av.
Transportluften strømmer tidsstyrt i noen sekunder etter.
Transportledningen blåses fritt for sand og støv. På hver
sandlagerbeholder monteres et sanddoseringsanlegg.
Fylleåpningene i sandlagerbeholderen er integrert i lokomotivets
chassis.
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6.3.3 Hjulsettanvendelse

Posisjon Betegnelse
1 Glidebeskyttelse
2 Glidebeskyttelse, retningsimpulsgiver ETCS
3 Jording
4 Jording
5 Glidebeskyttelse
6 Glidebeskyttelse, retningsimpulsgiver ETCS
7 Jording
8 Jording
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6.4 Elektrisk utrustning

6.4.1 Hovedstrømkrets
15 kV / 16.7 Hz ; 25 kV / 50 Hz
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Posisjon Betegnelse
1 Pantograf
2 Overspenningsavleder
3 Spenningsomformer AC
4 Jordingsbryter AC
5 Hovedbryter AC
6 Strømomformer AC
7 Transformator primærvikling
8 Traksjonsstrømkrets 1
9 Last Mile Diesel med generator

10 Last Mile-batteri
11 Nettfilter
12 Hjelpedriftsforsyning
13 Strømomformer togsamleskinne
14 Beskyttelse togsamleskinne 15 kV
15 Beskyttelse togsamleskinne 25 kV
16 Traksjonsstrømkrets 2
17 Spenningsomformer togsamleskinne
18 Hjulenes jordingskontakter

Lokomotivet er utstyrt med to enkelarmede pantografer. Den
elektriske energien ledes via høyspentkabel til hovedbryteren i
høyspentstillaset, og derfra til transformator og strømrettere.
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Høyspentstillas/hjelpesystemarmatur

Posisjon Betegnelse
1 Område LIM lokomotivbeskyttelse
2 Område hjelpedriftsstyring, batteriladeapparat for det

elektriske systemet 110 V, energimåler
3 Togsamleskinne-beskyttelser, koblingsspole Last Mile

batteri
4 Område jordingsinnretning hovedbryter
5 AC-område hoved-, jordingsbryter,

spenningsomformer

I høyspentstillas/hjelpesystemarmatur er det montert
høyspentapparater for strømforsyning, komponenter for
innhenting av spenning og strøm, samt hjelpedriftsforsyning.

Overspennings
avleder

Overspenningsavledere garanterer beskyttelse av alle
lokomotivets komponenter mot ytre overspenninger, slik det kan
oppstår for eksempel ved lynnedslag, koblingsoperasjoner på
nettet samt pantografsprang.

Energimåler Energimåleren sender informasjon om energiforbruket og
tilbakeføringen av energi til nettet. Anviste data lagres med dato
og klokkeslett, forbundet med GPS-data og overføres via et GSM-
modem.
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Transformator
Transformatoren er montert mellom boggiene og lokomotivets
ramme i understellet.

Transformatoren reduserer kjøreledningsspenningen til en
spenningsverdi som strømretteren kan forvandle til trefasestrøm
for kjøremotorene.

En separat trafovikling forsyner togsamleskinnen med energi.

Strømretter
15-25 kV AC

Posisjon Betegnelse
1 Transformator
2 Nettstrømretter
3 Akseptor
4 Overspenningsvern mellomkrets
5 Hjelpedriftsvekselretter
6 Mellomkrets
7 Drivstrømretter
8 Kjøremotorer
9 Utgangs hjelpedriftstrafo
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6.4.2 Hjelpedriftsforsyning
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Posisjon Betegnelse
1 Hjelpedriftsvekselretter 1
2 Hjelpedriftstransformator 1
3 Filter 1
4 Spenningsmåling 1
5 Last Mile Diesel 480 V AC/60 Hz
6 Tre-fasestrømbruker med variabel frekvens

(kjøremotorvifte, kjøletårnvifte)
7 Tre-fasestrømbruker med konstant frekvens

(transformator og strømretterkjølepumper,
strømrettervifte, intern)

8 Hjelpedriftsvekselretter 2
9 Hjelpedriftstransformator 2

10 Filter 2
11 Spenningsmåling 2
12 Ekstern mating 230 V AC
13 Batteriladerenhet
14 Oppvarming, lufting, klimatisering, førerhus 2
15 Oppvarming, lufting, klimatisering, førerhus 1
16 Hovedluftkompressor
17 Batteri
18 Deteksjon av jordingsfeil
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Posisjon Betegnelse
19 Vekselretter 230 V for intern stikkontakt
20 230 V/50 Hz spenningsforsyning førerhus 1/2
21 200 V/50 Hz – 240 V/60 Hz-spenningsforsyning

førerhus 1/2
22 Oppvarming førerhus 2 (gulv-/romoppvarming,

vindusoppvarming)
23 Oppvarming førerhus 1 (gulv-/romoppvarming,

vindusoppvarming)
24 Oppvarming av sandingsanlegget
25 Oppvarming av lufttørkeanlegget

Via hjelpedrevforsyningen drives følgende forbrukere:
• Tre-fasestrømbruker som trenger en variabel frekvens

– Kjøremotorens lufter
– Kjøletårnets lufter

• Tre-fasestrømbruker som trenger en konstant frekvens
– Strømretterens kjølepumper
– Strømretterens lufter
– Hovedkompressor
– Transformator-kjølemiddelpumper
– Klimaapparater
– Batteriladerenhet

• enfaset forbruker (oppvarming)
– Oppvarmet gulv
– Oppvarmet rom
– Frontskiveoppvarming
– Oppvarming av sandingsanlegget
– Oppvarming av lufttørkeanlegget
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Kontrolltavle høyspentstillas/hjelpesystemarmatur

Posisjon Betegnelse
1 Lednings- og motorvernbryter
2 Nøkkelinnretning for heving av pantograf i jordet

tilstand
3 Nøkkelmultiplikator for:

3 strømretterdører
Sikkerhetsdør høyspenningsrom
3 dører på høyspentstillas/hjelpesystemarmatur
Luke til hjelpedrifttransformatorer

Forsyningsinnretningene til hjelpedrev er plassert i
høyspentstillas/hjelpesystemarmatur.

To hjelpedrifttransformatorer er stilt opp over hverandre bak LMB-
stillaset.
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3-faset hjelpedriftsforsyning
To identiske, uavhengige hjelpedriftsvekselrettere er integrert ved
siden av hverandre i traksjonsstrømretteren.

Begge hjelpedriftsvekselrettere mates fra mellomkretsen og mater
begge hjelpedrev via en hjelpedriftstransformator.

Hjelpedriftsvekselretterne er forbundet med de respektive
hjelpedriftstrafoene via utgangsbeskyttelser. Utgangsspenningen
etter hjelpedriftstrafoer utgjør 480 V ved 60 Hz.

Ved uforstyrret drift i E-modus vil en hjelpedriftsvekselretter
forsyne forbrukere som trenger en variabel frekvens, og den
andre forbrukere som trenger en konstant frekvens. Når det
foreligger forstyrrelser hos en hjelpedriftsvekselretter, forsyner
den gjenværende alle apparater med 480 V med konstant
frekvens.

I LMD-modus vil en hjelpedriftsvekselretter forsyne alle apparater
med 480 V med konstant frekvens.
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6.4.3 Batteristrømforsyning
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Posisjon Betegnelse
1 Batterihovedbeskyttelse
2 110-V-forbruker inkl. 110-V-DC/230-V-AC-omformer
3 24-V-DC-forbruker førerhus 1
4 24-V-DC-forbruker førerhus 2
5 Andre forbrukere
6 Styring klimaapparat, lufttilførsel vifte FR1
7 Vindusviskere
8 Førerbordbelysning
9 Frontbelysning

10 CAN-bus (førerbord 1/2)
11 Brannslukningsutstyr
12 Andre forbrukere
13 Styring klimaapparat, lufttilførsel vifte FR2
14 Vindusviskere
15 Førerbordbelysning
16 Frontbelysning
17 Batterisikringer
18 Batteri
19 Batteriladeenhet modul for innsetting 1
20 Batteriladeenhet modul for innsetting 2
21 Batteriladeenhet modul for innsetting 3
22 Styring batterihovedbeskyttelse
23 Glidebeskyttelse
24 Maskinrombelysningen
25 Førerhusbelysningen
26 Overvåkning systemkomponenter
27 Togradio
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Ved optimert batteridrift blir kun forbrukere som trengs for
overvåkning og betjening i stillstand, samt for slepedrift, forsynt
med batterispenning. På den måten reduseres strømmen som
hentes ut av det elektriske batteriet.

Det jordingsfrie elektriske systemet med 110 V ombord forsynes
med spenning av det elektriske batteriet inntil hovedbryteren slås
på.

Med aktivert hovedbryter forsyner batteriladeenheten det
elektriske systemet og batteriet med spenning.

Batteriladeenheten kan også forsynes med frakoblet hovedbryter
via to pluggkontakter som er montert på utsiden av lokomotivet,
og som gir en forsyning med 230-V/50-Hz.

Batteriet og det elektriske systemet er forbundet via en
sikringsbryter med to 125-A-sikringer. Sikringsbryteren befinner
seg i et separat sikringsskap på venstre side av lokomotivet.
Bortfall av en batterisikring vises i en feilmelding.

Alle forbrukerstrømkretser er sikret med kretsbrytere. Bortfall
vises som en feilmelding av kjøretøyets styring.

Kretsbryterne hos batteriets strømforsyning befinner seg på LSS-
tavlen på lavspentstillaset.
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6.4.4 Lufting og avkjøling

Luftkretsløp

1 132

5 57

16

10 1010 10

8 9

6
1413

12

11

15

4 4

Posisjon Betegnelse
1 Lufttilførsel fire kjøremotorvifter
2 Lufttilførsel dieselmotor Last Mile Diesel
3 Lufttilførsel kjøletårn
4 Lufttilførsel fire kjøremotorer
5 Lufttilførsel maskinrom
6 Lufttilførsel generator Last Mile Diesel
7 Lufttilførsel strømretter
8 Lufttilførsel Last Mile-batteri
9 Lufttilførsel to hjelpedrifttransformatorer

10 Avtrekksluft fire kjøremotorer
11 Avtrekksluft generator Last Mile Diesel og dieselmotor
12 Avtrekksluft strømretter
13 Avtrekksluft Last Mile-batteri
14 Avtrekksluft to hjelpedrifttransformatorer
15 Avtrekksluft maskinrom
16 Avtrekksluft kjøletårn

Maskinrom Maskinrommet luftes slik at ved +30 °C utendørs lufttemperatur
skal maskinrommets temperatur med aktive luftere ikke
overskride +50 °C.
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Kjøremotorer Hver kjøremotor har en lufter. Luften suges gjennom
takskråningens ventilasjonsgitter. Filtergitteret utskiller støv,
vanndråper og snø. Luften støtes ut på kjøremotorene.

En delvolumstrøm hos kjøremotorviften sørger via en åpning for
at maskinrommet luftes.

Kjølekretsløp
Transformator Transformator og strømretter avkjøles indirekte av et kjøletårn.

Varmevekslere leder varme ut av kjølemiddelkretsløpet og inn i
lufta. Luften suges gjennom taket. Luftutslippene skjer gjennom
maskinrommets gulv.

Last Mile
Diesel

Via et lufttilførselsgitter i takområdet og en lufttilførselskanal blir
Last Mile Diesel tilført kjøleluft. Avtrekksluften avgis til
omgivelsene via et avtrekksluftgitter i understellet.

Generatoren til Last Mile Diesel er luftavkjølt. Kjøleluften som her
trengs blir sugd ut av maskinrommet ved Last-Mile-Diesel-drift.
Den oppvarmede luften avgis til omgivelsene i understellet.

Last Mile-
batteri

Via et lufttilførselsgitter og et luftfilter suger en vifte frisk luft inn i
batterirommet. Avtrekksluften fra batterirommet ledes i retning av
kjølerommet, og avgis til omgivelsene via viften til kjøletårnet i
understellet.
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6.4.5 Klimaanlegg og førerhusoppvarming
Hvert førerhus er utstyrt med:

• Klimaanlegg med integrert lufting, oppvarming og
trykkbeskyttelse

• Oppvarmet gulv
• Romoppvarming i området rundt beina til lokomotivføreren

Klimaanlegget er utstyrt med en kontrollenhet styrt av
utetemperaturen, og regulerer temperaturen i førerhuset iht.
følgende skjema i 10 justerbare temperaturtrinn.
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Posisjon Betegnelse
Tem Utetemperatur [°C]
Tic Førerhus-normaltemperatur [°C]

1 … 10 Justerbare temperaturtrinn

Avhengig av lokomotivets driftsmodus vil følgende funksjoner hos
klimaanlegget være tilgjengelige:
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Lokomotivets driftsmodus Tilgjengelige
funksjoner

Normal drift: hovedbryter slått på,
hjelpedriftsforsyning aktiv

alle

Batterihovedbryter på, hovedbryter slått av kun lufting
Last Mile dieseldrift, Last Mile batteridrift:
opptatt førerhus:

alle

Last Mile dieseldrift, Last Mile batteridrift:
tomt førerhus:

kun lufting

Tomt førerhus alle, etter ti
minutter veksles til
forberedelsesmod
us

Betjening av klimaanlegg og oppvarming foretas på
betjeningsfeltet "Klimaanlegg" {14}.

Et tomt førerhus forberedes straks batteriet til det elektriske
systemet og hjelpedriftsforsyningen er slått på.

Forberedelsesmodus vises på betjeningsfeltet "Klimaanlegg" {14}
ved at lampene for driftsmodusen "Lufting" og driftsmodusen
"Automatisk" lyser samtidig.

Et tomt førerhus vil ved førerhustemperaturer under 18 °C bli
oppvarmet og ved førerhustemperaturer over 26 °C bli avkjølt (i
samsvar med skjemaets trinn 10).

10 min etter deaktivering av førerhuset blir forberedelsesmodus
aktivert. Denne modusen kan forlates ved aktivering av
førerhuset, samt for 10 minutter respektivt ved å velge en
driftsmodus eller en temperaturnormalverdi på betjeningsfeltet
"Klimaanlegg" {14}.

INFORMASJON
Ved utilstrekkelig normalverdi for luftingen vil den valgte
temperaturen ikke oppnås i driftsmodusen "Manuell".
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6.4.6 Brannvern
Som passivt tiltak er materialene som benyttes i lokomotivet i
samsvar med de gjeldende brannvernforskriftene.

Brannslukningsapparat
Et brannslukningsapparat befinner seg i hvert førerhus i den
nederste delen av den høyre bakveggen i førerhuset.

Røykvarslingsanlegg
For å oppdage branner så tidlig som mulig er det montert en
røykvarsler i maskinrommet, og den vil overvåke maskinrommet.
Når røykvarsleren blir utløst vil man motta en akustisk og en
optisk melding i det bemannede førerhuset.

Brannslukningsanlegg
Lokomotivet er utstyret med brannslukningsanlegg. Ved feil vil en
tilsvarende diagnosemelding bli vist på displayet i det bemannede
førerhuset {61}. For å kunne oppdage branner blir følgende
områder overvåket med varmevarslere:

• Strømretter
• Høyspentstillas
• Last Mile dieselstillas

Når varmevarslere blir utløst vil man motta en akustisk og en
optisk melding i det bemannede førerhuset og i maskinrommet.
20 s sekunder blir stillas-selektive slukkegeneratorer aktivert. I
løpet av disse 20 s kan slukkeprosedyren forhindres ved å
deaktivere brannslukningsanlegget.

Slukkeprosedyren gjennom slukkegeneratorer kan ikke avbrytes.

INFORMASJON
Slukkeprosedyren kan bare bli utløst når lokomotivet er i en
startet tilstand.

Etter å ha oppdaget en brann vil følgende ekstra tiltak bli innledet:
• Hovedbryter åpnet
• Last Mile diesel og Last Mile batteri slått av
• Pantograf senket
• Strømretter slått av og utladet
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6.5 Last Mile funksjon
Last Mile funksjonen klargjør traksjonsenergien for rangeringsdrift
av lokomotivet over korte strekninger i sporanlegg uten
strømforsyning. Lokomotivet er utstyret med to systemer:

• Last Mile Diesel
• Last Mile-batteri

Last Mile drift innledes og styres via displayet på det aktiverte
førerhuset.

Last Mile Diesel
På lokomotivet er Last Mile Diesel installert i en innkapslet,
lydisolert ramme, sammen med komponentene som trengs til
driften.

Last Mile aggregatet er lagret elastisk på en stillasramme innenfor
rammen. Viften til kjølesystemet er flenset direkte på veivakselen
hos Last Mile Diesel.

Drivstofftanken er plassert i understellet under Last Mile Diesel
rammen. Den kan fylles på fra begge sider, og har en elektronisk
indikator for påfyllingsnivå.

Startbatteriet til Last Mile Diesel er installert i fotområdet til Last
Mile rammen. Det lades ved drift av dieselmotoren via
lysmaskinen til dieselmotoren. Med frakoblet dieselmotor vil
startbatteriet hos Last Mile Diesel bli ladet gjennom 110 V
strømnettet. Ladenivået til startbatteriet kan sjekkes på en
anvisning på displayet.

Ved start i Last Mile drift vil Last Mile Diesel klargjør en
starttrekkraft på 250 kN. Ved manglende trekkraft vil Last Mile
batteriet automatisk bli slått på. Den maksimale traksjonsytelsen
kan bare klargjøres når Last Mile Diesel har oppnådd en
driftstemperatur på 70 °C.

Kompressordriften er sikret ved Last Mile drift og i driftsmodusen
Last Mile batteri.

E-bremsen er sperret i Last Mile modus.

Last Mile-batteri
I høyspentcellen finner vi Last Mile batterirammen med Last Mile
batteriet plassert bak høyspentrammen. Dersom starttrekkraften
ved Last Mile Diesel drift ikke er tilstrekkelig, vil Last Mile batteriet
tilby ekstra trekkraft i Boost modus.
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På kortere rangeringsstrekninger og ved kjøring til verkstedet kan
man utelukkende kjøre med Last Mile batteriet.

Senere lading av Last Mile batteriet kan foretas på følgende måte:
• Fra overledningen ved å starte ladeprosedyren på

displaybildet "Last Mile konfigurasjon" (↷186).
• Via Last Mile diesel, når denne utsettes for traksjon i over et

minutt.
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6.6 Pneumatisk utstyr og brems

6.6.1 Trykkluft-forsyningsanlegg
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Posisjon Betegnelse
1 Hovedkompressor
2 Sikkerhetsventil 12,0 bar
3 Kondensatskiller
4 Lufttørkeanlegg
5 Sikkerhetsventil 10,5 bar
6 Hovedluftbeholder
7 Hjelpeluftbeholder
8 Hjelpekompressor
9 Sikkerhetsventil 9,0 bar

10 Dobbelmagnetventil trykkluftforsyning HB
11 Trykkluftforsyning bremsevisning fjærbremse og

bremseeffektgrupper
12 Pantograf
13 Bypass trykkluftforsyning HB
14 Trykkluftforsyning direkte brems
15 Hjelpeluftbeholder brems boggi 1
16 C-trykkstyring brems boggi 1
17 Hjelpeluftbeholder brems boggi 2
18 C-trykkstyring brems boggi 2
19 Hjelpeluftsbeholder, fjærbremse
20 Styring fjærbremse
21 HL-styring
22 Makrofon 1
23 Makrofon 2
24 Trykkbeskyttelsesluker førerhus 1
25 Trykkbeskyttelsesluker førerhus 2
26 Førersete 1
27 Førersete 2
28 Sandingsanlegget
29 Hjulflenssmøring
30 Hovedbeholderledning
31 Hovedluftledning
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Trykkluftens forsyningsanlegg består av følgende komponenter:
• Trykkluftdannelse

– Hovedkompressor
– Hjelpekompressor (pantograf)

• Trykkluftbehandling
– Lufttørkeanlegg

• Trykkluftlagring
– fem hovedluftbeholdere
– to hjelpeluftbeholdere (bremse DG1/DG2)
– en hjelpeluftbeholder (fjærhus)
– en hjelpeluftbeholder (pantograf)

• Trykkluftfordeling
– Trykkluftramme med bremseapparattavle (pneumatisk

bremsestyring og styring av pneumatiske kontrollkretser)
– Bremseelektronikkskap (enheter til styring av pneumatisk

utstyr)
Følgende forbrukere og funksjoner mates med trykkluft gjennom
trykkluft-forsyningsanlegget:

• Indirekte bremse
• Direkte brems
• Styring av parkeringsbrems (pneumatisk fjærbremse)
• Pantografstyring og -forsyning
• Sandingsanlegget
• Smøreanlegg for hjulflens
• Makrofonanlegg
• førerseter med luftfjæring
• Trykkbeskyttelsesluker
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6.6.2 Trykkluftdannelse, -behandling og -fordeling
For dannelse av trykkluft benyttes en totrinnet, luftavkjølt, oljefri 4-
sylindret stempelkompressor. Kompressoren drives av en
dreiestrøm-asynkronmotor med en frekvens på 60 Hz.

For separasjon og vekkføring av kondensat fra den fortettede
luften benyttes kondensatskilleren som er plassert bak
kompressorens etterkjøler. Kondensat fra den oljefrie
kompressoren og regenerert luft fra det etterkoblede tokammer-
lufttørkeanlegget ledes rett ut i omgivelsene.

Kompressoren reguleres av en trykksensor, avhengig av trykket i
hovedluftbeholderne:

• Med et trykk på under 8,5 bar vil kompressoren bli slått på.
• Etter å ha oppnådd et trykk på 10,0 bar vil kompressoren bli

slått av.

Komponenter trykkluftramme
I trykkluftrammen er følgende komponenter montert:

• Bremseapparattavle med apparatene til den pneumatiske
bremsestyringen og styringen av pneumatiske kontrollkretser

• Elektronikkskap med apparater til styring av pneumatisk
utstyr

• Hjelpekompressor for aktivering ved utilstrekkelig HB-trykk
• Hovedluft-, hjelpeluft- og styringsluftbeholder
• Verktøytilkobling med sperreventil
• Avtapping av vann fra luftbeholder
• Sikkerhetsventil
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6.6.3 Bremsesystemer

E-brems
Lokomotivets E-brems benyttes som prioritert driftsbremse som
følge av vedlikehold- og slitasjefriheten.

Ved hurtig-, nød- og tvangsbremsing blir oppsamlet E-bremsekraft
redusert og erstattet av den pneumatiske bremsen.

Når E-bremsekraften trengs blir drevstrømretteren koblet om og
kjøremotorene arbeider generatorbasert i nettet.

E-bremsen besitter en egen glidebeskyttelsesfunksjon, som er en
del av trekkstyringen.

E-bremsen er uvirksom med:
• Hovedbryter slått av
• Pantograf senket
• E-bremsen slås av med trykkbryteren på spakhodet til

førerens bremsespak {49}.
• Hurtig-, nød- og tvangsbremsing.
• Last Mile drift
• Drift med radiofjernstyring

Pneumatisk brems
Den pneumatiske bremsen er ment som driftsbremse.

Den termiske konstruksjonen av den pneumatiske bremsen
muliggjør at det alenekjørende lokomotivet kan foreta to
hurtigbremsinger etter hverandre fra topphastighet til stillstand,
uten skader på bremsemekanikken.

Den pneumatiske bremsen er laget som en hjulskivebrems. For
hvert hjulsett står to bremsetangenheter som virker på
hjulbremseskivene til disposisjon. Bremsetangenhetene
disponerer over automatisk slitasjejustering. Bremsens
pneumatiske del har et integrert glidebeskyttelsesanlegg.

Parkeringsbrems
Parkeringsbremsen er en fjærbremse og sikrer det parkerte
lokomotivet mot å rulle vekk ved opptil 40 ‰ helling.

Hvert hjulsett kombinerer en bremsetangenhet med en
fjærbremse. Via en nødinnretning på bremsetangenheten kan
fjærbremsen nødløses uten trykkluft.
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Ved hurtig-, nød- og tvangsbremsing blir oppsamlet E-bremsekraft
redusert og erstattet av den pneumatiske bremsen.

6.6.4 Bremsestyring
Bremsestyringen har følgende oppgaver:

• Styring og overvåkning av lokomotivets bremsesystemer
(lokbremsestyring)

• Styring og overvåkning av togbremsene som styres fra
lokomotivet (togbremsestyring)

Lokbremsestyring
Lokbremsestyringen omfatter følgende hovedfunksjoner:

• Opprettelse av bremsekraft slik HL-trykket krever (indirekte
bremse)

• Opprettelse av bremsekraft slik den direkte bremsen krever
• Styring av glidebeskyttelsen
• Styring av fjærbremsen

Indirekte
bremse

Lokomotivet disponerer over en selvstendig, indirekte virkende
trykkluftbremse. Den indirekte bremsen kan benyttes ubegrenset.
Omsettingen av forespørselen om bremsekraft ved bremsing og
løsning foretas tidsstyrt, avhengig av aktiveringens varighet hos
førerens bremsespak {49}. Bremsestyringen muliggjør valget
mellom bremseposisjonene G, P og R.

Ved behov for bremsekraft etter en HL-senkning bygges fremfor
alt E-bremsen opp. Dersom E-bremsen ikke oppnår påkrevd
bremsekraft per boggi, så utfylles den automatisk boggi-selektivt.
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Direkte brems Den direkte bremsen vil ved aktivering av lokomotivets
bremsespak {48} virke på aktuatoren for bremsesylindertrykk.
Omsettingen av forespørselen om bremsekraft ved bremsing og
løsning foretas tidsstyrt, avhengig av aktiveringens varighet hos
lokomotivets spak {48}, men uavhengig av bremseposisjonen G/
P/R.

Den direkte bremsen kan også anvendes fra det ikke aktiverte
førerrommet. For å løsne den direkte bremsen må førerrommet
være aktivert. Kommandoen "Bremse" har alltid forrang foran
kommandoen "Løsne". Den direkte bremsen benyttes i første
rekke til koblinger hos lokomotivet ved lavere hastigheter. Utover
dette realiseres den automatiske AFB-stoppebremsen med den
direkte bremsen.

Forespørsler om bremsing og løsning av den direkte bremsen blir
også overført på kjørte lokomotiver.

Glidebeskyttels
e

Lokomotivet disponerer over en uavhengig
glidebeskyttelsesinnretning for den pneumatiske
friksjonsbremsen. Glidebeskyttelsen fungerer hjulsett-selektivt og
består av følgende komponenter:

• Glidebeskyttelse-PC
• Glidebeskyttelsesventiler (en per hjulsett)
• Retningsimpulsgiver (en per hjulsett)

Før tauende drift er glidebeskyttelsen i venteposisjon (Sleep-
Modus). Den aktiveres automatisk når tauingen begynner. Etter
tauing blir glidebeskyttelsen automatisk deaktivert og faller etter
ca. 20 min i Sleep-Modus.

Fjærbremse For å sikre det parkerte lokomotivet mot utilsiktet vekkrulling ved
trykktap hos bremsesylinderen benyttes en fjærbremse.

Styring av fjærbremsen skjer via lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112} og trykkbryteren "Løsne fjærbremse" {113} på
kontrolltavlen på førerrommets bakvegg. For å løsne fjærbremsen
blir fjærbremsesylinderen fylt med trykkluft. Ved slangebrudd
under kjøring innledes automatisk en tvangsbremsing via
kjøretøyets kontrollsystem. For å kjøre videre må fjærbremsen
avsperres pneumatisk og mekanisk nødløses på hvert hjulsett.

Togbremsestyring
Lokomotivet disponerer over en selvstendig, indirekte
trykkluftbremse med HL-styring (togbremsestyring).
Togbremsestyringen omfatter styringsfunksjonen til regulering av
HL-trykket og til utførelse av hurtig-, nød- og tvangsbremsing.
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Regulering av
HL-trykk

Styringen av bremsene i toget skjer gjennom trykket i
hovedluftledningen (HL-trykk). HL-trykket ligger justerbart mellom
0 og 5 bar. Lokomotivføreren kan regulere HL-trykket gjennom å
aktivere førerens bremsespak {49}. Reguleringen foretas
tidsavhengig.

HL-styringen aktiveres eller deaktiveres over en lysbryter på
førerbordet. Via lysbryteren "Førerbremsespak På/Av" {63} kan
f.eks. HL-styringen også hindres med aktivert førerhus ved drift
med ekstra lokomotiv.

Førerbremsespaken disponerer ved siden av posisjonene for
forespørsler om driftsbremsekraft også over en
hurtigbremseposisjon. I hurtigbremseposisjonen blir
hovedluftledningen luftet over et større tverrsnitt. Dette fører til at
HL-trykket synker raskt for en rask oppbygging av bremsekraft
hos toget.

For rask fylling av togets hovedluftledning disponerer
førerbremsespaken {49} over tasteposisjonen "Fullstøt". I
tasteposisjonen "Fullstøt" blir et større tverrsnitt av
trykkluftforsyningen til HL åpnet.

Trykkbryteren "Utjevne HL-trykk" {64} benyttes til trinnfri økning av
HL-trykket til maksimalt 5,4 bar. Dette vil muliggjøre nøytralisering
av et økt utløsertrykk i vognene. Etter å ha oppnådd
justeringsverdien vil HL-trykket langsomt bli senket til 5 bar igjen.
Den langsomme senkningen forhindrer aktivering av styreventiler
i vognene.

Hurtig-, nød-
og
tvangsbremsin
g

For å kunne stanse et kjørende tog på strekningen som skal
overholdes i en kritisk driftssituasjon, kan hurtig-, nød- og
tvangsbremsing innledes. Ved hurtig-, nød- og tvangsbremsing
blir traksjonen slått av og HL luftes så raskt som mulig. Til dette
formålet benyttes elektrisk eller mekanisk aktiverte
hurtigluftingsventiler som lufter store tverrsnitt av HL, og dermed
forårsaker en rask oppbygning av bremsekraften hos togets
indirekte styrte bremser.

Hurtig- og nødbremsing kan innledes manuelt gjennom:
• hurtigbremseposisjonen til førerbremsespaken {49}
• hurtigbremseposisjonen til sidetraksjonsbryteren {83}
• Aktivering av nødbremseknappen {5} i førerhuset
• Aktivering av HL-lufteventilen {9} i førerhuset
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Automatisk anvendelse av tvangsbremsinger kan foretas
gjennom:

• bremsestyringen
• dødmannsknappen
• kjøretøystyringen
• et bortfall av 110-V-spenningen hos det elektriske systemet
• togsikringssystemet

Ep-brems Via UIC-ledningene styres ep-styreenhetene i hver vogn og en
jevn styring av togets indirekte bremse oppnås. Dessuten
overføres nødbremsekommandoer fra vognene.

Bremsenormalverdiene som stilles inn på førerbremsespaken
{49} benyttes til styring av ep-bremsen.

Nødbremsomg
åelse

Dersom en passasjernødbremse aktiveres fra vognene, vil
lokomotivføreren motta både optisk og akustisk informasjon.
Lokomotivføreren har deretter mulighet til å omgå den aktiverte
passasjernødbremsen med en nødbremsomgåelse, eller å støtte
passasjernødbremsen gjennom en hurtigbremsing.
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6.7 Styringselektronikk, styring og
kommunikasjon

6.7.1 Kontrollsystemets struktur

2

4 5

7

3 2

6

8

2.1

1

2.13.1
3.1

2.1 2.1

2.2 2.2

2.3

4.2

4.1

6.2

6.1

7.1

4.3
8.1

5.4

2.3

2.4 2.4

2.7 2.7

2.8 2.8

3.2 3.2

3.3 3.3

3.5 3.5

3.6

3.4

5.1 5.1
5.2 5.2

5.3

2.6 2.6

2.52.5

2.9

Posisjon Betegnelse
1 Wired Train Bus
2 Førerhus 1/2

2.1 CAN-Bus-system; grensesnitt kjøretøystyring -
betjeningselementer

2.2 Betjeningsfelt
2.3 Inn-/utgangsmoduler
2.4 MVB-Bus-kobler
2.5 Oppvarming, lufting, klimaanlegg
2.6 Kameraer
2.7 Kjøretøydisplay
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Posisjon Betegnelse
2.8 Ethernet-kobler med 8 tilkoblinger
2.9 Radiofjernstyring
3 Kjøretøyets hoved-PC

3.1 MVB; grensesnitt kjøretøystyring - undersystemer
3.2 Gateway-sikkerhet
3.3 Kjøretøy-PC; drift, diagnose, sikkerhet
3.4 Ethernet-Bus-system
3.5 Ethernet-kobler med 12 tilkoblinger
3.6 Datalagringsenhet
4 Trykkluftrammen

4.1 Bremsestyringsapparat
4.2 Glidebeskyttelse-PC
4.3 Inn-/utgangsmodul
5 Strømretter

5.1 Ethernet-kobler med 8 tilkoblinger
5.2 Drevstyring 1/2
5.3 Diagnosesystem strømretter
5.4 Inn-/utgangsmodul
6 Høyspentstillas

6.1 Lokomotivbeskyttelse
6.2 Inn-/utgangsmodul
7 Togsikringssystem

7.1 Inn-/utgangsmodul
8 Lavspentstillas

8.1 Inn-/utgangsmodul

Styringen deles inn i de tre nivåene togstyringsnivå,
kjøretøystyringsnivå og undersystem- og traksjonsstyringsnivå.

• Togstyringsnivå
– Lokomotiv med styringsvogn
– Dobbeltraksjon
– Flertraksjon
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• Kjøretøystyringsnivå
– Kjøretøystyring
– Diagnose og visualisering

• Undersystem- og traksjonsstyringsnivå
– Drev
– Hjelpedrev
– Bremsestyring
– Lokomotivbeskyttelse
– Klimatisering
– Togsikring
– Registrering av data

6.7.2 Funksjonen til styringen
Styringsfunksjonene er inndelt som følger:

• Styring og overvåkning av togenheter, lokomotiver og
systemer

• Registrering av kjøretøydata for styring, regulering og
diagnose

• Klargjøring, lagring og visning av diagnosedata
• Generelle kommunikasjonsoppgaver

Togstyring
Togstyringen omfatter alle funksjoner og signaler som trengs til å
føre flere kjøretøyer i multitraksjon.

Togstyringen har følgende funksjoner:
• Grensesnittet til bemannet førerhus
• Oppretter etterspurt togkraft og bremsekraft for drevstyringen
• Oppretter grenseverdier basert på togets type og

konfigurasjon
• Oppretter og viser diagnosemeldinger for og av hele toget
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Kjøretøystyring
Kjøretøystyringen har følgende funksjoner:

• Styring av aktivering- og deaktiveringssekvenser
• Gjennomføring av selvtester ved hver tilkobling
• Overvåkning av driftsforløpet
• Utførelse av kjørekommandoer og bremsekommandoer (tog-/

bremsekraft, kjøreretning) og andre kommandoer fra
førerbordet eller flertraksjonsstyring

• Beregning den aktuelle normal-togkraften eller normal-
bremsekraften på bakgrunn av de grunnleggende vilkårene
som aktuelt foreligger

• Begrensning av traksjonsytelse
• Regulering av hastighet
• Klargjøring av informasjon som vises til lokomotivføreren eller

registreres i diagnoseminnet
• Konfigurasjon av hjelpedrevkretser
• Frekvensretningslinjer til hjelpedriftsvekselrettere
• Lokomotivbeskyttelse (overvåkning av høyspentkretser med

et spesielt apparat)
• Styring av kompressoren
• Overføring av systemvalg

Drevstyring
Drevstyringen har følgende funksjoner:

• Konvertering av tog- og bremsekraftforespørsler i
pulssekvensen for styring av halvlederen i
traksjonsstrømretteren

• Styring av hjelpedrevvekselretteren for forsyning av
hjelpedrevtransformatorer

• Traksjonsstyring og glidebeskyttelse til E-brems
• Redusering av feilstrømmer
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6.7.3 Styrings- og sikkerhetsteknisk utstyr

Posisjon Betegnelse
1 Lokomotivførerhandlinger
2 I/O-modul
3 Kjøretøydisplay
4 Kjøretøystyring/diagnose
5 Kjøretøydisplay
6 Kjøretøybuss
7 I/O-Modul EBICAB
8 Dataopptaker TELOC 3000
9 ETCS nivå 0 og nivå 2 / ATC 2

10 GSM-R
11 ETCS-display
12 ETCS-display
13 JRU Teloc 1500
14 Hovedluftledning

Sifa overvåker lokomotivførerens innsatsevne. Ved ureglementert
betjening innleder kjøretøyets kontrollsystem en tvangsbremsing.
Den hindrer forsyningen av HL og aktiverer en traksjonssperre.

Registreringen av kjøreforløp foretas med dataopptakeren som er
installert i elektronikkskapet.
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I hvert førerrom befinner det seg ekstra styringselementer for
nødsituasjoner:

• en nødbremseknapp {5} med nødbremsefunksjon og
NØDSTOPP-funksjon

• en HL-ventilasjonsventil {9} med nødbremsefunksjon
• en knapp "Elektrisk nødstopp" {84} med NØDSTOPP-

funksjon.

6.7.4 Togradio
Lokomotivet er utstyrt med en Single-Mode-togradio for digital
togradio.

6.7.5 Diagnose
Diagnose er samlebegrepet for tiltak som støtter drift og
vedlikehold av anlegg med feil. Diagnoseinnretningen er inndelt i
følgende nivå:

• Togdiagnose
• Kjøretøydiagnose
• Undersystemdiagnose

Diagnoseresultatene vises på displayet {61} for lokomotivføreren
(driftsdiagnose) og for vedlikeholdspersonale
(verkstedsdiagnose).

Driftsdiagnose – Diagnose for driften
• Advarsel/feil

– Advarsler og feil til informasjon for lokomotivføreren
• Feilliste

– Liste over aktive feil
• Korrigerende tiltak

– Henvisninger for retting av feil gjennom lokomotivføreren
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Verkstedsdiagnose – Diagnose for vedlikehold
• Feilliste med filtermekanismer

– Visning av feilen som oppstod (omfanget av visningen
kan velges)

• Visning av historikk
– Sammendrag av tilstandene til undersystemene

• Omgivelsesdatavisning
– Visning av viktige tilstander i det øyeblikket feilen

oppstod

6.8 Utstyrsgjenstander
I følgende kapittel er alt utstyr opplistet som befinner seg på
lokomotivet når det forlater fabrikken. Utstyret er sortert etter de i
det etterfølgende betegnede lagringsstedene.

Pos. Antall Utstyrsgjenstand
1 1 Forbindelseskabel (UIC 558) 2,71 m
1 1 Stoppsignal (rød/hvit)
1 1 Veske for oljeulykker med pakke for

oljeutslipp

2 2 Signalholder fullstendig

3 1 Oxycrew-hette
3 1 Førstehjelpsskrin
3 1 Brannslukningsapparat
3 1 Vinkelskrutrekker
3 2 Sikring 125 A 440 V

4 2 Signalrute fullstendig
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Pos. Antall Utstyrsgjenstand
4 2 Nøkkelknippe fullstendig
4 2 Dobbelthodet skrunøkkel DIN 895 55X60
4 1 Dobbelthodet skrunøkkel DIN 3110 17X19
4 1 Kombinasjonstang
4 1 Skrutrekker DIN 7437 1,6X10
4 1 Benkhammer DIN 1041 500 S
4 2 Firkant- og ringnøkkel
4 1 Cap med verneinnlegg PE oransje, DB-

modell
4 1 sett Papirluer med pose, fullstendig
4 10 m Tråd, rund
4 1 Nødkabel komplett 3000 mm
4 4 Rillering
4 1 Gjengetetningsbånd 0,1 x 12000

5 8 Hemsko grønn profil UIC type B
5 1 Signalflagg rødt
5 1 Verktøyetui komplett
5 1 Løftejern 1200 mm
5 1 Enkel skrunøkkel DIN 894 24
5 1 Bremsekobling G 1 1/4, L 620
5 1 Bremsekobling G 1 1/4, L 620
5 1 Skiftenøkkel forkrommet
5 1 Skrutrekker 6,5 L 245
5 1 Flatmeisel 20x150 mm

6 1 Forbindelseskabel (UIC 552) 1,476 m

7 1 Oxycrew-hette
7 1 Førstehjelpsskrin
7 1 Brannslukningsapparat
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7.1 Betjeningsområder i førerhuset
1 12 23 5 6 87

9111012131415

4
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Posisjon Betegnelse Side
1 Sidevegg ↷128
2 Sidedrivanordning ↷131
3 Ledsagerside ↷127
4 Leselys -
5 Nødbremstrykkeknapp ↷279
6 Betjeningsfelt venstre side ↷125
7 Visningskonsoll ↷124
8 Betjeningsfelt høyre side ↷126
9 BP-lufteventil ↷281

10 Dreiebryter "Høydejustering av fotstøtte" ↷331
11 Førerbordskapets høyre side ↷129
12 Fotpedal "Makrofon" ↷311
13 DAC-fotpedal ↷282
14 Betjeningsfelt "Klimaanlegg" ↷318
15 Førerbordskapets venstre side ↷130
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7.1.1 Visningskonsoll

60 61 62 63

65
64

66

67

61

Posisjon Betegnelse Side
60 Kontrollpanel togradio ↷341
61 Kjøretøyets display ↷157
62 ETCS-display ↷287
63 Lystrykknappen "Førerbremsespak På/Av" ↷220
64 Trykknapp „Utjevne HL-trykk“ ↷220
65 Dobbelmanometer „Bremsesylindertrykk“ ↷221
66 Dobbelmanometer „A-/HL-trykk“ ↷221
67 Trykknapp „Lysstyrke kjøreplanbelysning“ ↷330
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7.1.2 Betjeningsfelt venstre side
20 21 22

23
24

252627

28
29
30
31
32

Posisjon Betegnelse Side
20 Vippebryter "Signal- og

instrumentbelysning"
↷312

21 Vippebryter "Kjøreplan- og
førerhusbelysning"

↷329

22 Lystrykknapp "Kjøreretning fremover" ↷215
23 Lystrykknapp "Kjøreretning nøytral"
24 Lystrykknapp "Kjøreretning bakover" "

Kjøreretning bakover"
25 Trekk-/E-bremsekraftstiller ↷215
26 Nominell hastighetsgiver (AFB-drift) ↷241
27 Styringselement uten funksjon -
28 Styringselement uten funksjon -
29 Styringselement uten funksjon -
30 Vippetasten "Sanding" ↷316
31 Vippetasten "Makrofon" ↷311
32 Vippetasten "Frontbelysning" ↷312
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7.1.3 Betjeningsfelt høyre side
40 41 42 43 44 45 46

474849

Posisjon Betegnelse Side
40 Vippetasten "Løsne lokomotivets indirekte

bremse"
↷220

41 Valgbryter "Viskeranlegg" ↷309
42 Trykknapp "Vindusspyleranlegg" ↷309
43 Lystrykknapp "Frontruteoppvarming" ↷310
44 Trykknapp "Togsamleskinne" ↷206
45 Vippetasten "Hovedbryter" ↷205
46 Vippetasten "Pantograf" ↷205
47 Vippetast "Dører" ↷338
48 Lokomotivbremsespak (direkte bremse) ↷219
49 Førerbremseskap (indirekte bremse) ↷218
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7.1.4 Ledsagerside
31 47

Posisjon Betegnelse Side
31 Vippetasten "Makrofon" ↷311
47 Vippetasten "Dører" ↷338 7
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7.1.5 Sidevegg
70

71

Posisjon Betegnelse Side
70 Sifa-knapper ↷282
71 Trykknapp "Førerhusbelysning" ↷329
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7.1.6 Førerbordskapets høyre side
På høyre side av førerbordet befinner det seg i det nedre området
det høyre førerbordskapet, med ulike luftsperreventiler.

75

76

77

Posisjon Betegnelse Side
75 Sperreventil "Førersete" ↷326
76 Sperreventil "Trykkbeskyttelsesklaffer" ↷320
77 Sperreventil "Makrofon" ↷311
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7.1.7 Førerbordskapets venstre side
På venstre side av førerbordet befinner det seg i det nedre
området av det venstre førerbordskapet, med ulike Kretsbrytere.

LSS
førerbord 1

Rekke LSS Betegnelse
1 -HC.F13 Jordfeilregistrering 24V
1 -HC.F31 24V DC f. oppføringer i LVC, CMP, ATP2
1 -JE.F05 Togstyreledning UIC/AIZ
2 -JG.F01 Vindusviskere Cab1
2 -KC.F11 Kjøreplanlys og leselys DD1
2 -LA.F41 Forsyningsvifte klimaapparat Cab 1
2 -LA.F51 Styring klimaapparat Cab 1
2 -TD.F01 Høydejustering av fotstøtte Cab1
3 -KB.F11 Frontlys og signallys Cab 1
3 -KB.F13 Manuell styring signallys Cab 1
3 -LA.F61 Vindusoppvarming frontlampe Cab 1
3 -HC.F41 24V strømkrets Cab 1

LSS
førerbord 2

Rekke LSS Betegnelse
1 -HC.F14 Jordfeilregistrering 24V
1 -HC.F32 24V DC f. oppføringer i HAC
1 -JG.F02 Vindusvisker Cab2
2 -KC.F12 Kjøreplanlys og leselys DD2
2 -LA.F42 Forsyningsvifte klimaapparat Cab 2
2 -LA.F52 Styring klimaapparat Cab 2
2 -TD.F02 Høydejustering av fotstøtte Cab2
3 -KB.F12 Frontlys og signallys Cab 2
3 -KB.F14 Manuell styring signallys Cab 2
3 -LA.F62 Vindusoppvarming frontlampe Cab 2
3 -HC.F42 24V strømkrets Cab 2
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7.1.8 Sidedrivanordning

80 81

82

83

84

Posisjon Betegnelse Side
80 Styringselement uten funksjon -
81 Styringselement uten funksjon -
82 Trykkbryter "Frigivelse for

sidekontrollbryter"
↷217

83 Sidekontrollbryter ↷217
84 Slagbryter "Elektrisk NØDSTOPP" ↷280
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7.1.9 Kontrolltavle på bakveggen i førerhuset

0 I
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Posisjon Betegnelse Side
100 Trykknapp "Batterihovedbryter Av" ↷202
101 Trykknapp "Batterihovedbryter På" ↷202
102 Valgbryter "Signallamper" ↷313
103 Trykkeknapp "Maskinrombelysning" ↷329
104 Lysbryter "Deaktivering av førerhus" ↷202
105 Lysbryter "Aktivering av førerhus" ↷203
106 Dreiebryter "Nøddrift

frontruteoppvarming"
↷310

107 Trykknapp "Aktivering av togradio" ↷382
108 Signallys "Klargjøring for sleping" ↷379
109 Slepetast
110 Termolommelås ↷330
111 Valgbryter "Termolomme"
112 Lysbryter "Anvende fjærbremse" ↷221
113 Trykknapp "Løsne fjærbremsen" ↷221
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7.1.10 Skap på bakvegg ledsagerside førerhus 2

428

400

429

427

Posisjon Betegnelse Side
400 Sender radiofjernstyring ↷258
427 Batteriladeenhet sender radiofjernstyring ↷333
428 Holder til sender radiofjernstyring –
429 Påfyllingsstusser vindusspyleranlegg –
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7.2 Betjeningsområder i maskinrommet

Posisjon Betegnelse Side
300 Kontrolltavle Last Mile dieselmotor ↷147
301 Trykknapp "Drivstoff forpumping" ↷336
302 Strømretter ↷139
303 Ramme radiofjernstyring ↷148
304 Ledningsbeskyttelsesbryter lavspentstillas ↷142
305 Kontrolltavle lavspentstillas ↷141
306 Trykkluftramme ↷136
307 Høyspentstillas/hjelpesystemarmatur ↷138
308 Togsikringsskap ↷140
309 Brannslukningsutstyr ↷146

7



BR187 SN
Betjenings- og visningselementer

136/420
Utgave01

12/2016
3EGK040001N5121Førerhåndbok

7.2.1 Trykkluftrammen
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Posisjon Betegnelse Side
230 Pantografnøkkelventil ↷204
231 Valgbryter "Omkobling HL-styring" ↷383
232 Sperreventil "Trykkluftbremse boggi 2" ↷375
233 Sperreventil "Lokomotivets indirekte

bremse"
↷376

234 Sperreventil "Lokomotivets direkte bremse" ↷376
235 Magnetimpulsventil fjærbremse ↷377
236 Sperreventil "Hovedluftbeholderledning" ↷379
237 Sperreventil "Sandingsanlegg" ↷317
238 Bremseeffektgruppe 1 ↷377
239 Tappekran for filter HL ↷331
240 Bremseeffektgruppe 2 ↷377
241 Hurtigbremseventil BCU ↷332
242 Drenering hjelpeluftbeholder -
243 Drenering hovedluftbeholder -
244 Verktøytilkobling med sperreventil -
245 Lufteventil forstyringstrykk ↷332
246 Valgbryter "G-P-R" ↷383
247 Sperreventil "Trykkluftbremse boggi 1" ↷375
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7.2.2 Høyspentstillas/hjelpesystemarmatur
250 251

252

Posisjon Betegnelse Side
250 Energimåler -
251 Jordingsinnretning AC ↷206
252 Nøkkelmultiplikator ↷392
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7.2.3 Strømretter

260

Posisjon Betegnelse Side
260 Jordingsinnretning strømretter ↷206
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7.2.4 Togsikringsskap

I

0

ETCS POWER
SWITCH

OFF ON

OFF = ISOLATION
ON = ETCS

270

271

Posisjon Betegnelse Side
270 Dreiebryter „ETCS POWER SWITCH“ ↷380
271 ETCS-feilbryter ↷380
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7.2.5 Kontrolltavle lavspentstillas

I

0

SOS

SOS

0
ZWS ZMS

ZDS

WTB

ZxS

+ 

Test

+ 

Test
0

0,1

0,3
0,5
1
5

VDC
MW

140

120

100

8060

40

20

0

V

WTB / 0 :

WTB / ZWS :

WTB / ZMS /
ZDS (max. 2) :

NBÜ

204

206

205

203200

207

201 202

Posisjon Betegnelse Side
200 Batterispenningsanvisning ↷203
201 Dreiebryter "Isolasjonsmåling" ↷203
202 Valgbryter "WTB/ZxS" ↷289
203 Valgbryter "ZDS/ZWS/ZMS" ↷289
204 Sifa-feilbryter ↷382
205 Feilbryter "TCO" ↷381
206 Lystrykknapp "EBO2004" ↷300
207 Lystrykknapp "NBA" ↷300
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7.2.6 Ledningsbeskyttelsesbryter lavspentstillas
Rekke LSS Betegnelse

1 -HC.F10 Batteribeskyttelse
1 -HC.F62 Glidebeskyttelse
1 -HC.F63 Fjærbremse / slepedrift
1 -JD.F11 Makrofon 660 Hz
1 -JD.F12 Makrofon 370 Hz
1 -KC.F01 Belysning Cab 1/2
1 -KC.F03 Belysning MR
1 -JC.F32 Energimåler
1 -JF.F01 Togradio
1 -PD.F31 Radio FT1/2
1 -JF.F02 UHF togradio
2 -GB.F01 Hovedbryter pantograf
2 -GC.F10 Kjøre-/bremsekontroll
2 -GC.F11 110V/24V-omformer 1/2 ES
2 -GC.F12 110V/24V-omformer 3/4 ES
2 -GC.F13 Traksjonssperre
2 -GC.F14 Strømretter 110 V-forsyning 1
2 -GC.F20 ZMS/ZDS/ZWS
2 -GC.F22 Strømretter 110 V-forsyning 2
2 -GC.F40 Hurtigbremsesløyfe
2 -FC.F01 LMD 110 V-forsyning
2 -HC.F60 110V NBÜ/ep
2 -HC.F64 110 V/48 V-omformer EBO/ep
3 -HB.F10 Hjelpedrev koblingsvern
3 -HC.F21 110 V/24 V-omformer 1 FR 1
3 -HC.F22 110 V/24 V-omformer 1 FR 2
3 -HC.F23 110 V/24 V-omformer 2 FR 1
3 -HC.F24 110 V/24 V-omformer 2 FR 2
3 -HC.F25 110 V/24 V-omformer 3 FR 1
3 -HC.F26 110 V/24 V-omformer 3 FR 2
3 -HC.F51 110V DC LVC
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Rekke LSS Betegnelse
3 -HC.F56 110V DC HVC
3 -HD.F01 Styring togsamleskinne
3 -HD.F12 Vekselretter 110V/230V
3 -JC.F21 Dataopptaker
4 -HC.F58 Bremsestyring 1
4 -HC.F59 Bremsestyring 2
4 -HC.F61 Styring kompressor
4 -HE.F01 Styring hjelpedrev 1
4 -HE.F02 Styring hjelpedrev 2
4 -HE.F11 Vifte COM
4 -JB.F01 Lokomotivbeskyttelse LIM
4 -JE.F01 TCMS-styreenhet primær
4 -JE.F02 TCMS-styreenhet sekundær
4 -MB.F01 Sandstrøinnretning
4 -FF.F11 LMB 110 V-forsyning
5 -JE.F11 E/A-modul primær
5 -JE.F12 E/A-modul sekundær
5 -JE.F13 Bus-kobler primær
5 -JE.F14 Bus-kobler sekundær
5 -JE.F50 E/A-modul bremsestyring
5 -LA.F21 Termolomme
5 -MC.F01 Hjulflenssmøring
5 -JG.F21 Bakoverkamera Cab 1
5 - JG.F22 Bakoverkamera Cab 2
5 -GM.F01 Rangeringsfjernstyring forsyning
5 -JB.F02 FES
6 -QB.F01 Hjelpeluftkompressor
6 -JC.F01 Driftsindikator og kommandodisplay FR1
6 -JC.F02 Driftsindikator og kommandodisplay FR2
6 -JC.F03 Diagnostikkdisplay FR1
6 -JC.F04 Diagnostikkdisplay FR2
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7.2.7 Motor- og kretsbryter hjelpesystemarmatur
Rekke LSS/MSS Betegnelse

1 -HC.F03 Batteriladeenhet modul for innsetting 1
1 -LA.F01 Rom- og gulvvarme Cab 1
1 -LA.F02 Rom- og gulvvarme Cab 2
1 -HC.F05 Batteriladeenhet modul for innsetting 3
1 -LA.F11 Vindusoppvarming lokomotivførerens side

Cab 1
1 -LA.F12 Vindusoppvarming lokomotivførerens side

Cab 2
1 -LA.F30 Oppvarming sanding BG1
1 -HC.F09 Indikatorlampe 230 V ekstern forsyning
1 -HD.F51 Stikkontakt Cab 160 V-240 V 40 Hz-60 Hz
1 -HD.F52 Stikkontakt Cab 230 V/50 Hz
2 -HC.F04 Batteriladeenhet modul for innsetting 2
2 -LA.F13 Vindusoppvarming ledsagerens side Cab 1
2 -LA.F14 Vindusoppvarming ledsagerens side Cab 2
2 -LA.F40 Oppvarming sanding BG2
3 -HE.Q21 Strømretter pumpe 1
3 -HE.Q22 Strømretter pumpe 2
3 -HE.Q23 Strømretter vifte 1
3 -HE.Q24 Strømretter vifte 2
3 -HD.Q11 Autotransformator
4 -HE.Q41 Kjølemiddelpumpe for transformator 1
4 -HE.Q42 Kjølemiddelpumpe for transformator 2
4 -LA.Q01 Klimaanlegg Cab 1
4 -LA.Q02 Klimaanlegg Cab 2
5 -HE.Q01 Kjøremotorvifte 1
5 -HE.Q02 Kjøremotorvifte 2
5 -HE.Q03 Kjøremotorvifte 3
5 -HE.Q04 Kjøremotorvifte 4
5 -HE.Q05 Kjøletårnvifte 1
5 -HE.Q06 Kjøletårnvifte 2
6 -HB.F07 Jordfeilregistrering hjelpedrev
7 -QB.Q14 Luftkompressor
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7.2.8 Væskeindikator driftsstoffer

Posisjon Betegnelse Side
280 Kjølemiddelindikator dieselmotor ↷335
281 Peilestav motorolje ↷336
282 Kjølemiddelindikator strømretter ↷337
283 Påfyllingsstuss motorolje ↷336
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7.2.9 Brannslukningsutstyr

kVkV

FOGTECR

FIRE PROTECTION

291

292

290

Posisjon Betegnelse Side
290 Indikatorlampe brannslukningsutstyr -
291 Varselhorn brannslukningsutstyr -
292 Brannslukningsutstyr ↷282
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7.2.10 Kontrolltavle Last Mile dieselmotor
På venstre side av Last Mile dieselmotoren finner man
kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300}.

450

455456

451 452 453

454

Posisjon Betegnelse Side
450 Lystrykknapp "Operation Ready

Reset"
↷248

451 Indikatorlampe "System Fault
Service"

↷248

452 Lystrykknapp "Engine Fault
Diagnosis"

↷248

453 Lystrykknapp "Regeneration On / Off" ↷248
454 Servicegrensesnitt ↷249
455 Slagbryter "NØDSTOPP" LMD

innvendig
↷281

456 Nøkkelbryter "Main Switch Interlock
On / Off"

↷249
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7.2.11 Stillas radiofjernstyring
Til høyre for trykkluftstillaset befinner stillasets radiofjernstyring
seg {303}.

O
FF

ON

401 402

Posisjon Betegnelse Side
401 Nøkkelbryter "Frigivelse radiofjernstyring" ↷267
402 Indikatorlampe "Status radiofjernstyring" ↷256
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7.3 Betjeningselementer på utsiden av
lokomotivet

7.3.1 Frontsider

520520

521 522 523 524 525 524 523 522 521
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Posisjon Betegnelse Side
520 UIC-Dose -
521 Tilkobling togsamleskinne ↷365
522 Tilkobling NBÜ-/ep-bremseledning ↷303
523 Sperreventil "HB" -
524 Sperreventil "HL" -
525 UIC-skrukobling -
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7.3.2 Lokomotiv venstre side

500 500
506

503502 502
512

504517 505 507 508 510

501 516

FR2FR1

509 511

516500 500
501

Posisjon Betegnelse Side
500 Sandkasse med påfyllingsåpning og

kontrollvindu
↷79

501 Nødløsningsinnretningen "Fjærbremse" ↷378
502 Kamera ↷180
503 Batterisikringsskap ↷204
504 Styreinnretningen "UIC-ep-bremsetest" ↷300
505 Styreinnretningen ekstern mating ↷204
506 Bremseindikator ↷222
507 Tilkobling grenseverdigiver ↷249
508 Elektrisk påfyllingsnivåindikator ↷249
509 Påfyllings-/tappeventil "Motorkjølemiddel

(HT)"
↷338

510 Tappeventil "Motorolje" ↷337
511 Tappestuss "Miljøbeholder" ↷338
512 Tilkoblingsstuss "Vanlig tanking" ↷249
516 Sidesignallys "Radiofjernstyring" ↷257
517 Slagbryter "NØDSTOPP" LMD utvendig ↷281
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7.3.3 Lokomotiv høyre side
FR1

507 513 514 515

FR2

508 505 504

500500
501 516 516

502502 506512
501

500 500

517

Posisjon Betegnelse Side
500 Sandkasse med påfyllingsåpning og

kontrollvindu
↷79

501 Nødløsningsinnretningen Fjærbremse ↷378
502 Kamera ↷180
504 Styreinnretningen "UIC-ep-bremsetest" ↷300
505 Styreinnretningen ekstern mating ↷204
506 Bremseindikator ↷222
507 Tilkobling grenseverdigiver ↷249
508 Elektrisk påfyllingsnivåindikator ↷249
512 Tilkoblingsstuss "Vanlig tanking" ↷249
513 Sperreventil "Fjærbremse" ↷378
514 Sperreventil "Hjulflenssmøring" ↷384
515 Fettbeholder "Hjulflenssmøring" ↷79
516 Sidesignallys "Radiofjernstyring" ↷257
517 Slagbryter "NØDSTOPP" LMD utvendig ↷281
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8.1 Displaybetjening
Til venstre og til høyre på visningskonsollen {7} finner man to
kjøretøydisplayer {61} plassert. Følgende driftsmoduser vises:

• Driftsmodus "CCD" (↷166)
• Driftsmodus "TDD" (↷172)
• Driftsmodus "COD" (↷168)

INFORMASJON
Ved bortfall av et display {61} kobles det gjenværende displayet
om til driftsmodusen "COD".

Etter tilkobling av lavspenningsforsyningen blir alle displayene
{61} tilkoblet. Oppføringer og innstillinger på displayene er kun i
begrenset grad mulig i det deaktiverte førerhuset.

I det deaktiverte førerrommet kan displayene {61} kun benyttes til
fremstilling.

For oppføringer og innstillinger på displayene {61} må
førerrommet være aktivert.

Kjøretøydisplayet {61} betjenes via tastene som er integrert på
frontplaten. Det finnes taster med fast betydning (hardkeys) og
taster med varierende betydning (softkeys). På venstre side er det
plassert 6 funksjonstaster, som kan ha ulik virkning avhengig av
hvilken funksjonalitet som velges. En statuslampe til høyre oppe
på displayet signaliserer displayets driftstilstand. På en hardkey-
LED oppe til venstre kan det kontrolleres om betjeningen av en
hardkey signaliseres.

Softkeys er beskriftet med sifre (1, 2, 3, ... 9, 0). Funksjonen til
disse tastene avhenger av displaybildet som fremstilles.
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Posisjon Styringselement Referans
e

1 Tasten PÅ/AV ↷160
2 Tasten SPRÅKVALG ↷160
3 Tasten INFO (for tiden uten funksjon) –
4 Tasten FEILLISTE ↷160
5 Tasten AVHJELPSTILTAK ↷160
6 Tasten VARSELSIGNAL ↷160
7 Tast uten funksjon –
8 Tasten LYSHET ↷161
9 Tasten VOLUM ↷161

10 Tasten DRIFTSMODUSVEKSEL ↷161
11 Status-LED ↷162
12 Tasten CANCEL ↷162
13 Piltaster venstre/høyre ↷000
14 Piltaster opp/ned ↷000
15 Tasten ENTER ↷162
16 LED-lampe uten funksjon –
17 Tastene 1 til 0 ↷163
18 LED-lampe uten funksjon –
19 Tasten F1 til F6 ↷163
20 Hardkey-LED ↷163
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8.1.1 Betjenings- og visningselementer

Tasten PÅ/AV
Lysheten hos displayets bakgrunnsbelysning i det aktiverte
førerrommet forringes.

Lysheten hos displayets bakgrunnsbelysning i det deaktiverte
førerrommet økes.

Displayet {61} på det deaktiverte førerbordet kan benyttes til
visning. Det er ikke mulig å utføre noen betjening, med unntak av
å slå på varselsignalet og bytte språkinnstillinger.

Dersom ingen tast aktiveres innen 2 min vil
bakgrunnsbelysningen til det passive displayet frakobles {61} på
egen hånd.

INFORMASJON
Dersom et display {61} får en feilmelding så vil
bakgrunnsbelysningen automatisk tilkobles.

Tasten SPRÅKVALG
Menyen for språkvalg på begge displayene {61} vises.

Ønsket språk velges med piltastene og kvitteres med tasten
ENTER.

Tasten FEIL
Displaybildet "Störungsübersicht" vises med aktuelle og for driften
relevante feil.

Tasten AVHJELPSTILTAK
Under stillstand hos lokomotivet vil utførlige avhjelpstiltak for valgt
feil bli vist. Under kjøring med lokomotivet vil reduserte
avhjelpstiltak for valgt feil bli vist. Ved å trykke to ganger veksles
til den andre fremstillingsvarianten.

Feilvisningen kvitteres. Funksjonen er i driftsmodusen "COD" kun
tilgjengelig i stillstand.

Tasten VARSELSIGNAL
Displaybildet "Varselsignal" vises i det aktiverte og deaktiverte
førerhuset. På displaybildet "Varselsignal" kan varselsignalet slås
på i det aktiverte og deaktiverte førerhuset på begge sider av
lokomotivet.
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LANDSSPESIFIKK INFORMASJON
På displaybildet "Varselsignal" er intet valg mulig.

Tast uten funksjon
Tast 7 uten funksjon

Tasten LYSHET
Den aktuelle lyshetsgraden og en softkey for til- og frakobling av
dimmebryteren fremkommer.

Med tilkobling av dimmebryteren blir automatisk lyshetsstyringen
aktivert. Displayet {61} tilpasses automatisk lysheten i
førerrommet.

Lyshetsnivået kan stilles inn manuelt med hjelp av piltastene.
Innstillingene kvitteres med tasten ENTER.

Tasten VOLUM
Vis det aktuelle volumet for talemeldinger.

Volumet lar seg stille inn fra 70% til 100%, og kan endres ved å
trykke på tasten VOLUM i 10%-skritt.

Etter systemstart vil innstillingen være på 80%.

Tasten DRIFTSMODUSVEKSEL
• I driftsmodusen "CCD"

– Veksle til driftsmodusen "TDD"
• I driftsmodusen "TDD"

– Veksle til driftsmodusen "CCD"
• I driftsmodusen "COD"

– Veksle til driftsmodusen "TDD"
Tasten DRIFTSMODUSVEKSEL er utelukkende aktiv på
basisbildet.

Ved bortfall av et display {61} vil tasten DRIFTSMODUSVEKSEL
kun være aktiv i stillstand.
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Status-LED
Status-LED-lampen er installert oppe til høyre på displayet og
viser apparatets status.

Visning Funksjon
blinker gult 
med 1 Hz

Displayet starter i varmemodus
Intern oppvarming aktiveres ved T< -25°C

blinker gult 
med 2 Hz

Displayet starter normalt

blinker 3 ganger gult Displayet er startet og ikke riktig
konfigurert

blinker 4 ganger gult Displayet er startet og befinner seg i
vedlikeholdsmodus

lyser ikke Display i vanlig driftsmodus
blinker lilla
med 0,5 Hz

En sikkerhetsfunksjon hos displayet er
midlertidig ødelagt

blinker blå Displayet ble slått av som følge av en
sikkerhetsrelevant feil

Tasten CANCEL
C Avbryter oppføringer eller veksler til forrige displaybilder helt

tilbake til basisbildet for den aktive driftsmodusen.

Piltaster venstre/høyre
Med piltastene venstre/høyre kan man ved å trykke på softkey 8
på basisbildet i driftsmodusen "TDD" i området
lokomotivinnstillinger veksle mellom displaymasker med ulike
funksjoner.

Piltaster opp/ned
Med hjelp av piltastene opp/ned kan man scrolle opp og ned linje
for linje innenfor et vindu på displayet.

Tasten ENTER
E Betjening kvitteres på displayet {61}.
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Tastene 1 til 0
1 Funksjoner tilordnes i samsvar med displaybildet –

dataoppføringsfelt 1 til 0.

Tasten F1 til F6
F1 Funksjoner tilordnes i samsvar med displaybildet –

dataoppføringsfelt F1 til F6.

Hardkey-LED
Hardkey-LED-lampen er installert oppe til venstre på displayet. På
hardkey-LED-lampen oppe til venstre kan det kontrolleres om
betjeningen av en hardkey signaliseres. Det lyder et akustisk
signal.

Visning Funksjon
lyser Hardkey fungerer forskriftsmessig

lyser ikke Hardkey fungerer ikke forskriftsmessig

8.1.2 Veksle driftsmodus
Etter at lokomotivet er satt i drift vil basisbildet "CCD" bli vist på
det venstre displayet {61} og på det høyre displayet {61} vises
basisbildet "TDD".

INFORMASJON
Ved bortfall av et display {61} kobles det gjenværende displayet
i driftsmodusen "COD" og kan bare kobles om i stillstand.

Veksle fra driftsmodusen "CCD" til "TDD"
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk to ganger på tasten DRIFTSMODUSVEKSEL på
basisbildet for driftsmodus "CCD".

ü Basisbildet for driftsmodus "TDD" vises.

8



BR187 SN
Visualisering

164/420
Utgave01

12/2016
3EGK040001N5121Førerhåndbok

Veksle fra driftsmodusen "CCD" til "COD"
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "CCD".
ü Basisbildet for driftsmodus "COD" vises.

Veksle fra driftsmodusen "TDD" til "CCD"
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk to ganger på tasten DRIFTSMODUSVEKSEL på
basisbildet for driftsmodus "TDD".

ü Basisbildet for driftsmodus "CCD" vises.

Veksle fra driftsmodusen "COD" til "CCD"
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "COD".

kN

ü Basisbildet for driftsmodus "CCD" vises.
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8.2 Visning av standard hastighet
Avhengig av valgt togsikringssystem vil oppgitte hastigheter bli
fremstilt på den ytterste kanten av hastighetsvisningen med ulike
visningsmarkører.

• AFB-v normal med gul firkant
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8.3 Driftsmodus "CCD"
Under de maskintekniske indikatorlampene er en digital visning
av det aktuelle tognummeret til venstre og klokkeslettet til høyre.
Det blinkende dobbelpunktet på den digitale tidsanvisningen
signaliserer at displayet fungerer.
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Struktur Posisjon Anvist verdi
1 Togsikringsteknisk side

1.1 Rundinstrument hastighetsindikator med digital
visning midt på instrumentet (hastighetsindikatoren
fungerer bare når ETCS er slått av)

1.2 Indikatorlampe for tilstandsvisning ETCS
1.3 Indikatorlampe togsikring
1.4 Visningsfelt for tekstmeldinger togsikring
1.5 Visningsfelt for tilleggsinformasjon
2 Maskinteknisk side

2.1 Planleggingsnivå (Planning Area) fra og med ETCS-
nivå 2

2.2 Indikatorlampe maskinteknikk
2.3 Visningsfelt tognummer

Visningsfelt klokkeslett

Softkeys Softkey Funksjon
Spesial Utførelse av tester og spesialfunksjoner, sperre av

korttidsminne
Data Innstilling av togsikringssystemer; oppføring av Tf-

nummer; oppføring av tognummer og oppføring av
funksjonskoder; togdataoppføring
Veksle til driftsmodusen "COD"
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8.4 Driftsmodus "COD"
Driftsmodusen "COD" er en På-Display-visning.

På-Display-visningen vil ved bortfall av et display {61} på det
displayet som fremdeles fungerer vise {61} maskinteknisk og
togsikringsteknisk informasjon. Lokomotivføreren har mulighet til å
foreta ulike maskintekniske innstillinger. Feilmeldinger og
hjelpetekster vises i forkortet form.
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Struktur Posisjon Anvist verdi
1 Togsikringsteknisk side

1.1 Rundinstrument hastighetsindikator med digital
visning midt på instrumentet (hastighetsindikatoren
fungerer bare når ETCS er slått av)

1.2 Indikatorlampe togsikring
1.3 Visningsfelt for tekstmeldinger togsikring
1.4 Visningsfelt for tilleggsinformasjon
2 Maskinteknisk side

2.1 Visning kjøreledningsspenning med statusindikator
hovedbryter

2.2 Visning overstrømstyrke
2.3 Visning faktisk verdi for trekk-/E-bremsekraft

• Trekkraften vises med blått.
• E-bremsekraften vises med gult.

2.4 Visning av HL-trykk
2.5 Visning av HB-trykk

Visning av bremsesylindertrykk hos boggi 1 og
boggi 2
Sumvisning trekk-/E-bremsekraft

2.6 Visningsfelt feilmelder
2.7 Visningsfelt statusmelder
2.8 Indikatorlampe maskinteknikk
2.9 Visning tognummer

Visning klokkeslett

Softkeys Softkey Funksjon
M Visning minibilde for inn-/utkobling av drev hos boggi

1 og 2, Last Mile diesel, Last Mile batteri,
hjelpesystemomformer 1 og 2, nettstrømretter 1 og 2,
motor 1 til 4
Visning minibilde "Verkstedsdiagnose"

kN Veksle til driftsmodusen "CCD"

Veksel på displaybildet til oppføring av
konfigurasjonsinnstillinger for lokomotivet
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8.4.1 Minibilde "Betjening"
På minibildet "Bedienung" vises de tilgjengelige innstillingene for
drift av lokomotivet, og kan endres ved behov.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 9 på basisbildet for driftsmodus "COD".
ü Minibildet "Bedienung" vises.

Med hjelp av piltastene kan alle funksjonene på minibildet
"Bedienung" velges. Den aktiverte funksjonen vises med blått, og
softkeys tilordnes de mulige valgfeltene.

Den hvite pilen til høyre ved siden av funksjonstabellen viser i
hvilken retning andre funksjoner følger.

INFORMASJON
Alle endringene som foretas på displaybildet "Bedienung"
tilbakestilles ved nedrustning.
Unntak: valget "Bremsstellung". 
Her beholdes den siste bremsestillingen som ble valgt.
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8.5 Driftsmodus "TDD"
Driftsmodusen "TDD" viser informasjoner om driftstilstanden til
lokomotivet eller lokomotivene i flertraksjon.

I flertraksjon blir kjøreledningsspenningen og hovedbryterstatusen
vist separat for hvert lokomotiv.

Struktur Posisjon Anvist verdi
1 Visning funksjonstaster
2 Visning kjøreledningsspenning
3 Visning overstrøm
4 Visning faktisk verdi for trekk-/E-bremsekraft

• Trekkraften vises med blått.
• E-bremsekraften vises med gult.

5 Visning av HL-trykk
6 Visning av HB-trykk

Visning av bremsesylindertrykk hos boggi 1 og
boggi 2
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Posisjon Anvist verdi
7 Statusmelder signallamper

Statusmelder togsamleskinne
Sumvisning trekk-/E-bremsekraft
Den tilkoblede tilstanden til togsamleskinnen vises
med en rød pil.

8 Visningsfelt for tekstmeldinger maskinteknikk
9 Indikatorlampe maskinteknikk

10 Feilmelder
11 Visning av valgt nett

Softkeys Softkey Funksjon
Veksle til displaybildet "Systemvalg"

1010
M1001
1100 Veksle til displaybildet "Prosessverdiindikator"

Veksle til displaybildet "Kamera"

Veksle til displaybildet "Last Mile drift"

Veksle til displaybildet "Bremsestatus"

Veksle til displaybildet "Togkonfigurasjon"

Veksle i betjeningsområdet til oppføring av
konfigurasjonsinnstillinger for lokomotiver i ulike
displaymasker
Veksle til displaybildet "Verkstedsdiagnose"

kN Veksel til displaybildet for visning av aktuell trekk-/
bremsekraft
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8.5.1 Vedlikeholdsmodus
Innenfor driftsvisningen på basisbildet og på tog-/
bremsekraftbildet i driftsmodusen "TDD", har
vedlikeholdspersonalet muligheten til å sette meldinger på
diagnosen som markerer begynnelsen eller slutten av et
vedlikeholdsavsnitt i det ikke flyktige minnet. Kun slik kan det
sondres mellom ekte og simulerte feil ved evaluering av
feilminnet.

Den innkoblede vedlikeholdsmodusen signaliseres på displayet
{61} med en blå indikatorlampe under tast 4 "Feilliste".

Handling Betjening Vedlikeholdsmelder
Vedlikeholdsm
odus aktiv

 +

Vedlikeholdsm
odus inaktiv

 +
8



BR187 SN
Visualisering

175/420
Utgave01
12/2016
3EGK040001N5121 Førerhåndbok

8.5.2 Displaybildet "Feiloversikt"

2

1

2.12.2 2.3 2.4 2.5

Posisjon Anvist verdi
1 Feilkode, prioritet og beskrivelse av den markerte

feilen
2 Området for feiloversikt

Den blå markeringen blir styrt med piltastene.
2.1 Kjøretøy med feil
2.2 System med feil
2.3 Dato for feilmelding
2.4 Klokkeslett for feilmelding
2.5 Beskrivelse av feil

I feiloversikten vises feilen som oppsto sist alltid på øverste
posisjon.

For å bla side for side innenfor listen trykker du på tasten
DESIMALPUNKT og piltastene.

Mens feiloversikten vises vil diagnosehendelser som oppstår ikke
automatisk tas opp i denne listen og feil som er korrigert blir ikke
slettet. Aktualisering av feiloversikten skjer ved å trykke på nytt på
tasten FEIL eller på tasten ENTER.
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Ved å trykke på tasten DESIMALPUNKT og tasten FEIL blir dette
kvitteringstegnet nullstilt for alle kvitterte diagnosehendelser.
Kvitteringstegnet nullstilles gjennom en deaktivering av
førerhuset.

8.5.3 Programvarestatus avleses
Forhånds-
betingelse

▪ Forsyning med lavspenning slått på

Håndtering 1. Trykk på tasten PÅ/AV.
ð Displayets bakgrunnsbelysning {61} tilkobles.

1010
M1001
1100

2. Trykk på softkey 2 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Basisbildet for visningsområdet "Prosessverdiindikator"

blir vist.
3. Trykk på softkey 5 [Versjoner] på basisbildet for

visningsområdet "Prosessverdiindikator".
ü Programinformasjonen for det installerte programmet blir vist.

8.5.4 Betjeningsområdet lokomotivinnstillinger
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Et displaybilde i betjeningsområdet for innstillingen av

lokomotivets konfigurasjon blir vist (f.eks. displaybildet
"Favoritter").

2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybilde for
innstilling av ønsket funksjon.

3. Med piltastene opp/ned aktiveres ønsket funksjon i
displaybildet.
ð Tilgjengelige softkeys blir vist.

4. Trykk på passende softkey.
ü Funksjonen blir aktivert.
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8.5.5 Displaybildet "Bremsestatus"
På displaybildet "Bremsestatus" vises bremsetilstandene til alle
lokomotivene som er forbundet med hverandre og andre
kjøretøyer i togsettet. Bremsetilstanden til det førende lokomotivet
fremstilles til venstre.

På displaybildet "Bremsestatus" kan man starte
bremsesystemtesten (kontroll av bremseeffektgrupper og
glidebeskyttelse), ep-bremsetesten og den halvautomatiske
bremsekontrollen.

8



BR187 SN
Visualisering

179/420
Utgave01
12/2016
3EGK040001N5121 Førerhåndbok

Struktur Linje Symbolikk Betegnelse Fargeforklaring
1 Lokomotivnu

mmer
Visning i
driftsmodus
en ZMS

–

2 Bremsestillin
g

P –
Persontog,
G – Godstog
eller R –
Rapid

–

3 Fjærbremse
r

Driftstilstand
en til
fjærbremser

• gul: anvendt
• blå: ledig
• blå-hvit gjennomstreket:

sperret
• grå: tilstand ukjent/

udefinert
4 Fjærbremse

r kan
fjernstyres

Driftstilstand
en til
fjærbremser
kan
fjernstyres

• blå: kan fjernstyres
• gul-svart

gjennomstreket: kan
ikke fjernstyres

• grå: tilstand ukjent/
udefinert

5 Trykkluftbre
mse

Driftstilstand
trykkluftbre
mse (direkte
eller
indirekte
bremse)

• gul: anvendt
• blå: ledig
• grå: tilstand ukjent/

udefinert

6 Direkte
bremse kan
fjernstyres

Driftstilstand
en til den
direkte
bremsen
kan
fjernstyres

• blå: kan fjernstyres
• gul-svart

gjennomstreket: kan
ikke fjernstyres

• grå: tilstand ukjent/
udefinert
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8.5.6 Displaybildet "Kamera"
På displaybildet "Kamera" kan lokomotivføreren via
bakspeilkameraene se bak førerhusdørene på venstre og høyre
side av lokomotivet.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 3 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Kamerabildet til det aktiverte bakspeilkameraet åpnes.

Softkeys Softkey Funksjon
Slå på kameraoppvarming

Veksler fra venstre til høyre kamera; samtidig veksler
den hvite sidevisningspilen til venstre på displaybildet
til høyre side av displaybildet
Veksler fra høyre til venstre kamera; samtidig veksler
den hvite sidevisningspilen til høyre på displaybildet til
venstre side av displaybildet
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8.5.7 Basisbilde "Last Mile drift"
På basisbildet "Last Mile drift" vises funksjonstastene for betjening
av Last Mile driften i samsvar med den aktuelle driftstilstanden.
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Struktur Posisjon Anvist verdi
1 Visning funksjonstaster
2 Visning kjøreledningsspenning, herunder

hovedbryterstatus
3 Visning overstrøm
4 Kjølevanntemperatur, statusvisning, energiforsyning

Last Mile Diesel
5 Visning trekkraft/E-bremsekraft

• Faktisk verdi for trekkraft blå søyle
• Frigitt trekkraft med AFB hhv. v-regulator fremstilles

med blå linje
Visning bremsekraft:
• Faktisk verdi bremsekraft gul søyle
• E-bremsekraft som aktiveres av trekk-/E-

bremsekraftstiller ved drift med v-regulator
fremstilles med rød linje

• E-bremsekraft som gjøres tilgjengelig av trekk-/E-
bremsekraftstiller fremstilles med svart linje

6 Visning av HL-trykk
7 Visning av HB-trykk

Visning av bremsesylindertrykk hos boggi 1 og 2
8 Statusmelder signallys

Statusmelder togsamleskinne
Statusmelder trekk-/E-bremsekraft
Statusmelder påfyllingsnivå drivstofftank Last Mile
Diesel
Statusmelder aktuell batterikapasitet
Statusmelder energiforsyning

9 Visningsfelt for tekstmeldinger maskinteknikk
10 Indikatorlampe maskinteknikk
11 Feilmelder
12 Visning av valgt nett
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Softkeys Softkey Funksjon
1010
M1001
1100 Veksle til displaybildet "Prosessverdiindikator"

Veksle til displaybildet "Kamera"

Veksle til displaybildet "Last Mile konfigurasjon"

Veksle til displaybilde "Bremsestatus"

Veksle i betjeningsområdet til oppføring av
konfigurasjonsinnstillinger for lokomotiver i ulike
displaymasker
Veksle til displaybildet "Verkstedsdiagnose"

Veksle til basisbildet for driftsmodusen "TDD"

Funksjonstaste
r

Funksjonsta
ster

Funksjon

F1 Slå på dieselmotor

F2 Aktiver Last Mile-batteri

F3 Aktiver Last Mile modus

F4 Slå av dieselmotor uten etterkjøling

F4 Deaktiver Last Mile-batteri

F4 Deaktiver Last Mile modus
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Funksjonsta
ster

Funksjon

F5 Aktiver Last Mile-batterilading

F6 Deaktiver Last Mile-batterilading
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8.5.8 Displaybilde "Last Mile konfigurasjon"
På dette displaybildet fremstilles de funksjonelle sammenhengene
under Last Mile drift, og innstillingene for Last Mile drift tilpasset.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 5 på basisbildet "TDD".
2. Trykk på softkey 5 på displaybildet "Last Mile drift".

ð Displaybilde "Last Mile konfigurasjon" blir vist.
ü Funksjonstastenes funksjon beror på den valgte

driftsmodusen.
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Funksjonstaste
r

Funksjonsta
ster

Funksjon

F1 Slå på Last Mile Diesel konstant

F4 Velg kjøring med en kjøremotor

F5 Velg kjøring med 2 kjøremotorer

F6 Velg kjøring med 4 kjøremotorer
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8.5.9 Displaybildet "Togkonfigurasjon"
Etter aktivering av førerhuset og togoppsettet forbundet med det,
vil den aktuelle togsammensetningen bli vist på displaybildet
"Togkonfigurasjon". Den aktuelle togsammensetningen kan
bekreftes eller, dersom et kjøretøy mangler, endres. Med hjelp av
piltastene kan man velge posisjonen hvor det manglende
kjøretøyet skal tilføyes.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Togoppsett avsluttet

Håndtering 1. Softkey 7 [togkonfigurasjon] på displayet{61} i driftsmodusen
"TDD".

ü Displaybildet "Togkonfigurasjon" blir vist.

Softkeys Softkey Betegnelse
Føy til vogn i togsammensetningen

Føy til lokomotiv i togsammensetningen

Start nytt togoppsett

Bekreft togsammensetningen

Veksle til basisbildet
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8.6 Driftsmodusen "TDD" flertraksjon

Struktur Posisjon Anvist verdi
1 Visning funksjonstaster
2 Visning kjøreledningsspenning for alle lokomotiver i

togsettet
3 Visning overstrøm
4 Sumvisning faktisk verdi trekk-/E-bremsekraft

• Trekkraften vises med blått.
• E-bremsekraften vises med gult.

5 Visning av HL-trykk
6 Visning av HB-trykk

Visning av bremsesylindertrykk hos boggi 1 og
boggi 2
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Posisjon Anvist verdi
7 Statusmelder signallamper

Statusmelder togsamleskinne
Sumvisning trekk-/E-bremsekraft
Den tilkoblede tilstanden til togsamleskinnen vises
med en rød pil.

8 Visningsfelt for tekstmeldinger maskinteknikk
9 Indikatorlampe maskinteknikk

10 Feilmelder
11 Visning av valgt nett

Softkeys Softkey Funksjon
Veksle til displaybildet "Systemvalg"

1010
M1001
1100 Veksle til displaybildet "Prosessverdiindikator"

Veksle til displaybildet "Kamera"

Veksle til displaybildet "Last Mile drift"

Veksle til displaybildet "Bremsestatus"

Veksle til displaybildet "Togkonfigurasjon"

Veksle i betjeningsområdet til oppføring av
konfigurasjonsinnstillinger for lokomotiver i ulike
displaymasker
Veksle til displaybildet "Verkstedsdiagnose"

kN Veksel til displaybildet for visning av aktuell trekk-/
bremsekraft
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8.7 Oppføringer for idriftsetting

8.7.1 Anvisninger om betjeningen
Alle tall/bokstaver føres opp etter følgende prinsipp:

• Ved åpning av skrivefeltet ligger markøren med blå bakgrunn
på det første skrivefeltet.

• Med softkeys 1 til 0 foretas alle relevante oppføringer. Etter
hver oppføring hopper markøren automatisk til det
etterfølgende skrivefeltet.

• Med piltastene kan man hoppe frem eller tilbake ved feil
oppføringer.

• Oppføringen kan til enhver tid avsluttes ved å trykke på
ENTER-tasten.

8.7.2 Velg system

INFORMASJON
Det riktige systemet må være stilt inn for at lokomotivet skal
fungere forskriftsmessig.

Forhånds-
betingelse

▪ Pantograf senket
▪ Førerhus aktivert
▪ Togdata for alle togsikringssystemer oppgitt eller ETCS

deaktivert.
Håndtering 1. Trykk på softkey 1 på basisbildet for driftsmodus "TDD".

ð Displaybildet for systemvalget åpnet.
2. Velg ønsket system.
3. Systemvalget bekreftes med ENTER-tasten.
ü Systemet kobles om og vises som piktogram.
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8.7.3 Minibilde "Togsikringssystemer"
På minibildet "Togsikringssystemer" kan alle relevante
oppføringer for togsikringssystemene foretas eller vises for en
kontroll.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 4 [Daten] på basisbildet for driftsmodus
"CCD".

ü Minibilde "Togsikringssystemer" blir vist.

Softkey Funksjon
Tf-

nummer
Oppføring av lokomotivførernummer

Tog-
nummer

Oppføring av tognummer; oppføring funksjonskode

Veksle til basisbildet for driftsmodusen "CCD"
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8.7.4 Dataoppføring "Start of Mission"

INFORMASJON
Ved dataoppføring av "Start of Mission" ETCS-nivå skal det
føres opp i samsvar med nett- og operatørspesifikke forskrifter.

INFORMASJON
Ved prosedyren "Start of Mission" overtas togdata som føres
opp for ETCS som forslagsverdier for underordnede
togsikringssystemer. Blir forslagsverdiene endret i skrivefeltet for
underordnede togsikringssystemer, vil ETCS ikke overta de
endrede verdiene.

INFORMASJON
Ved førerhusveksel vil de aktuelle dataene bli vist som
forslagsverdier.

Lokomotivføreren føres gjennom et forhåndsdefinert prosedyre
under "Start of Mission". Under denne prosedyren foretas
oppføringen av alle togdata som er påkrevd for driften av
lokomotivet.
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Forhånds-
betingelse

▪ Forsyning med lavspenning slått på
▪ Førerhus aktivert
▪ Førerbremsespak slått på
▪ ETCS på ETCS-feilbryter {} slått på
▪ Førerbremsespak i "Kjøreposisjon"
▪ Ingen bremseeffektgruppe sperret av
▪ HB-trykk >8,5 bar
▪ Minibilde "Tf-nummer" vises

Håndtering 1. Oppgi lokomotivførernummer.
2. Oppgi tognummer og funksjonskode.
3. Start bremsesystemtest ved å trykke på softkey 1 [Start].
4. ETCS-nivå eller togsikringssystem velges med softkey.
5. For å velge en bestemt ETCS-driftsmodus for oppføring av

togdata trykkes det på softkey 1 [Modus] eller softkey 4
[Data].

6. Trykk på softkey 5 [Togdata].
7. Oppgi ETCS-togdata.
8. Oppgi togdata for underordnede togsikringssystemer.
ü "Start of Mission" er avsluttet.

8.7.5 Togdataoppføring

ADVARSEL
Ulykkesfare ved feilaktig togdataoppføring!
Som følge av feilaktige togdataoppføringer beregnes
lokomotivets bremsevei feil. Dette kan forårsake alvorlige
ulykker.
Derfor:

– Sjekk togdata etter hver oppføring.

For at togsikringssystemene skal fungere forskriftsmessig må det
være oppført gyldige togdata.

Togdata føres opp i følgende situasjoner:
• etter oppgradering av lokomotivet
• etter førerhusveksel
• etter endring av togegenskaper
• etter til- og frakobling av feilbryteren til togsikringssystemet

ETCS
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INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

INFORMASJON
Dersom det føres opp data som ikke er plausible, kommer det
frem en melding på statuslinjen og henvisning om en ny
oppføring.

Tognummer, lokomotivførernummer og funksjonskode må oppgis
for kjøretøystyringen og for togradioapparatet på gunnbildet i
driftsmodusen CCD.

Verdier som føres opp på togradioapparatet blir ikke overtatt av
kjøretøystyringen.

Tognummeret må avregistreres på togradioapparatet før
forsyning med lavspenning frakobles.

Vise togdata
Håndtering 1. Trykk på softkey 4 [Data] på basisbildet for driftsmodus

"CCD".
ð Minibilde for visning av alle togdata som er ført opp vises.

2. Trykk på softkey 4 [Togdata visning].
ü Innstilte og effektive togdata vises for å bli kontrollert.

Displaybildet tillater ingen flere oppføringer.
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Endre togdata
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivets stillstand
▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 4 [Data] på basisbildet for driftsmodus
"CCD".
ð Minibildet "Togsikringssystemer" vises.

2. Trykk på softkey 5 [Togdata].
ð Minibildet "ETCS togdata" vises.

3. Oppgi togdata med softkeys 1 til 0.
4. Trykk på ENTER-tasten.

ð Data bekreftes og overtas.
5. Trykk på ENTER-tasten.

ð Minibilde for oppføring av togdata i underordnede
togsikringssystemer blir vist.

6. Før opp togdata med softkeys 1 til 0 hhv. via softkeys 1 til 4
med bokstaver på. Oppførte togdata vises under "virksom".

7. Trykk på ENTER-tasten.
ð Data bekreftes og overtas. Etter plausibilitetskontrollen

gjennom togsikringssystemet fremkommer meldingen
"Togdata mottatt, kvittering forventes" på statuslinjen.

8. Sjekk at data er korrekte.
9. Trykk på ENTER-tasten.

ð På statuslinjen vises meldingen "Vaktsomhetstast
forventes".

10.Trykk på vippetasten "Vaktsom" {29}.
ü Oppførte togdata vises under "virksom" og på statuslinjen

fremkommer meldingen "gyldige togdata".

INFORMASJON
Med piltastene opp/ned og venstre/høyre kan man ved påkrevde
korrekturer av feilaktige oppføringer veksle mellom inndatalinjer
og skrivefelt.

8



BR187 SN
Visualisering

198/420
Utgave01

12/2016
3EGK040001N5121Førerhåndbok

Oppgi lokomotivførernummer
Forhånds-
betingelse

▪ Førerbord aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 4 [Data] på basisbildet for driftsmodus
"CCD".
ð Minibilde "Togsikringssystemer" blir vist.

2. Trykk på softkey 1 [Tf-Nummer].
ð Minibilde "Tf-nummer" vises.

3. Oppgi lokomotivførernummer med softkeys 1 til 0.
4. Trykk på ENTER-tasten.
ü Lokomotivførernummer overtas og lagres.

Oppgi tognummer og funksjonskode
Forhånds-
betingelse

▪ Førerbord aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 4 [Data] på basisbildet for driftsmodus
"CCD".
ð Minibilde "Togsikringssystemer" blir vist.

2. Trykk på softkey 2 [Tog-nummer].
ð Minibilde "Tog-nummer" vises.

3. Tognummer angitt med softkeys 1 til 0.
4. Med piltastene opp/ned scrolles til skrivefeltet "FC".
5. Velg ønsket funksjonskode med softkey 1 til 5.
6. Trykk på ENTER-tasten.
ü Tognummer og funksjonskode overtas og lagres.

Registrering av tognummer på togradioapparat
Forhånds-
betingelse

▪ Førerbord aktivert
▪ Togradioapparat aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 9 [data] på togradioapparatet.
ð Displaybildet "Funksj. påm." vises.

2. Softkey 1 trykkes.
ð Teksten "Oppgi tog-nr" vises på togradioapparatet.

3. Oppgi tognummer med softkeys 1 til 0.
4. Tognummeret bekreftes med "E"-tasten.
ü Tognummeret er registrert.
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8.7.6 Togparameteroppføring
Forutsetningen for at kjøreassistentfunksjonen skal fungere
plettfritt er korrekt oppføring av togparametre.

Togdata fra togsikringssystemer som føres opp på displayet blir
også benyttet som togparametre. Verdiene som overtas vises
ikke på displaybildet "Togparametre".

For kjøreassistentfunksjonen må følgende togparametre være
oppført:

• Toglengde
• Bremsehundredel
• Bremsetype (fortrinnsvis klossbremse eller skivebremse)
• Togvekt

Togparametrene er tilgjengelige ved enhver hastighet. Endringer
er kun mulige ved lokomotivets stillstand.

Med hjelp av tasten CANCEL kan togparameteroppføringen til
enhver tid avsluttes.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 4 på displayet{61} i driftsmodusen "TDD".
ð Displaybilde for valg og oppføring av togdata for

togsikringssystemer blir vist.
2. Med piltaster opp/ned velges menypunktet "Generisk".
3. Trykk på ENTER-tasten.

ð Displaybilde "Tog-parameter" vises.
4. Med piltastene opp/ned velges i tur og orden menypunktene

"Togtype" (P eller G), "ZL" (toglengde), "VMZ" (maksimum
hastighet) og "BRH" (bremseandel).

5. Oppgi data med passende softkeys.
6. Trykk på ENTER-tasten – Data bekreftes og overtas.
ü Togparametre er oppført.
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9.1 Spenningsforsyning

9.1.1 Betjenings- og visningselementer

Trykknapp "Batterihovedbryter Av"

0

På kontrolltavlen på førerhusets bakvegg finner man trykknappen
"Batterihovedbryter Av" {100} til frakobling av
lavspenningsforsyning.

Batterispenningen frakobles med et etterløp på ≤3 min.

Posisjon Funksjon
0 T Forsyning med lavspenning frakobles

Slå av systemet
Førerrommet deaktiveres
Anvende fjærbremse

Trykknapp "Batterihovedbryter På"

I

På kontrolltavlen på førerhusets bakvegg finner man trykknappen
"Batterihovedbryter På" {101} for tilkobling av
lavspenningsforsyning.

Posisjon Funksjon
I T Slå på forsyning med lavspenning

Ved tilkobling innledes systemoppstart
Førerhus blir ikke aktivert
Anvende fjærbremse

Lysbryter "Førerhus deaktiveres"

0

På kontrolltavlen på førerrommets bakvegg befinner det seg en
lysbryter "Førerhus deaktiveres" {104} for deaktivering av
førerhuset.

Posisjon Funksjon
0 T Førerrommet deaktiveres

Anvende fjærbremse
Lyser ved deaktivert førerhus og tilkoblet
lavspenningsforsyning.
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Trykknapp "Førerhus aktiveres"

I

På kontrolltavlen på førerrommets bakvegg befinner det seg en
trykknapp "Førerhus aktiveres" {105} for aktivering av førerhuset.

Posisjon Funksjon
I T Førerhus aktiveres

Visning av batterispenning

0
0,1

0,3
0,5
1
5

VDC
MW

140

120

100

8060

40

20

0

V På kontrolltavlen til lavspentstillaset finner man
batterispenningsindikatoren {200} for batterispenning og
isolasjonstilstand hos 110-V-nettet.

Påskrift Funksjon
0 V - 150 V Visning av batterispenning

0 MΩ - 5 MΩ Visning isolasjonsmotstand
Verdiene fra isolasjonsmålingen vises med
dreiebryteren "Isolasjonsmåling" {201}.

Dreiebryter "Isolasjonsmåling"

_+
Test

På kontrolltavlen til lavspentstillaset finner man dreiebryteren
"Isolasjonmåling" {201} for kontroll av isolasjonstilstanden til
lavspenningssystemet. Resultatet fra isolasjonsmålingen vises på
batterispenningsindikatoren {200}.

Posisjon Funksjon
+ T Pluss-potensialet til 110-V-nettet sjekkes

opp mot massen
Nominell verdi: >1 MΩ

0 R Basisposisjon
– T Minus-potensialet til 110-V-nettet sjekkes

opp mot massen
Nominell verdi: >1 MΩ
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Styreinnretning ekstern mating
På lokomotivets langsider befinner det seg på hver side i det
midtre området av styreinnretningen en ekstern
energiforsyning {505} for tilkobling og styring av den eksterne
energiforsyningen. Styreinnretningen ekstern
energiforsyning {505} består av en dreiebryter med
indikatorlampe og en stikkontakt for tilkobling av ekstern
energiforsyning.

Posisjon Funksjon
0 R Basisposisjon

Ekstern energiforsyning frakobles
230 V R Ekstern energiforsyning tilkobles

Ladingen av det elektriske batteriet skjer
via en ekstern energiforsyning.
Når ekstern energiforsyning er aktiv lyser
lysindikatoren.

Batterisikringsskap
På venstre side av lokomotivet befinner det seg ved siden av
batteriboksen et batterisikringsskap {503} med de to
batterisikringene for det elektriske systemet med 110-V.

Pantograf-nøkkelventil

0
1

På den øvre delen av trykkluftstillaset {306} finner man
pantografens nøkkelventil {230} som benyttes til å sperre og lufte
pantografens trykkluftforsyning.

Posisjon Funksjon
R Driftsposisjon

Åpne pantograf-nøkkelventil

R Lukke pantograf-nøkkelventil
Lufting, pantografen senker seg.
Pantografen forsynes ikke med trykkluft og
kan ikke heves.
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Vippebryter "Pantograf"
På betjeningsfeltets høyre side {8} finner man vippebryteren
"Pantograf" {46} til styring av pantografen(e).

Posisjon Funksjon
T Heve pantografen

R Basisposisjon
T Pantografen senkes

Før pantografen senkes blir hovedbryteren
automatisk slått av.

Vippetast "Hovedbryter"
På betjeningsfeltet på høyre side {8} finner man vippebryteren
"Hovedbryter" {45} for styring av hovedbryteren.

Statusen til hovedbryteren vises med et piktogram i feltet under
kjøreledningens spenning i driftsmodusene "TDD" og "COD". I
flertraksjon gis kommandoen videre til hovedbryterne på alle
tilkoblede lokomotiver.

Posisjon Funksjon
T Slå på hovedbryteren og lukk

overstrømkretsen

R Basisposisjon
T Slå av hovedbryteren og åpne

overstrømkretsen
En hovedbrytersperre kvitteres.
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Jordingsinnretning AC
På midten av høyspentstillaset bak en klaff finner man
jordingsbryteren AC {251} for jording av AC-
høyspenningsanlegget.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

AC-høyspenningsanlegget er ikke jordet

R AC-høyspenningsanlegget er jordet
Den gule nøkkelen til
jordingsinnretningen Strømretter {260} er
frigitt.

Jordingsinnretning strømretter
I den øverste delen av strømretteren {302} finner man på høyre
side jordingsinnretningen Strømretter {260} med jordingsbryter for
jording av strømretteren og spenningsindikatorene.

Posisjon Funksjon
R Strømretteren er ikke jordet

R Strømretteren er jordet
Den hvite nøkkelen til
nøkkelmultiplikatoren er frigitt.

Trykknapp "Togsamleskinne"

e

På det høyre betjeningsfeltet finner man trykknappen
"Togsamleskinne" {44} for inn- og utkobling av togsamleskinnen.
Oppvarmingskontaktoren slås av og på ved hver aktivering. Den
tilkoblede tilstanden til togsamleskinnen vises i driftsmodusen
"TDD" med et rødt lyn på displayet over indikatorlampen
"Togsamleskinne".
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9.1.2 Forsyning med lavspenning
Etter at forsyningen med lavspenning er tilkoblet kan man på
batterispenningsindikatoren {200} lese av batteriets spenning.

Batterispenningen overvåkes av kontrollsystemet. Ved
uregelmessigheter iverksettes tiltak fra kjøretøyets styring.

Batterispenn
ing

Tiltak

U >135 V Feilmelding vises og batteriladeenheten frakobles
U <95 V Feilmelding på displayet
U <85 V Varsel om underspenning vises
U <80 V Feilmelding vises og hovedbryteren slås av
U <77 V Feilmelding vises og hovedbryteren slås av og

sperres

Med hjelp av dreiebryteren "Isolasjonsmåling" {201} kan man i
forbindelse med batterispenningsindikatoren {200} kontrollere
isolasjonstilstanden til det elektriske systemet med 110-V-DC.

Slå på forsyning med lavspenning
Forhånds-
betingelse

▪ Forsyning med lavspenning er frakoblet

Håndtering 1. Lavspenningsforsyningen slås på med trykknappen
"Batterihovedbryter På" {101} på førerhusets bakvegg.

ü Systemoppstart innledes.

INFORMASJON
Betjening kan først utføres etter visning av fullstendig basisbilde
på displayet.

Førerhus aktiveres
Forhånds-
betingelse

▪ Forsyning med lavspenning slått på

Håndtering 1. Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105} på førerhusets bakvegg.

ü Førerhus blir aktivert. Lyshetsnivået hos
bakgrunnsbelysningen på displayet økes og
betjeningselementene i førerhuset frigis for sine funksjoner.
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Førerrommet deaktiveres
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Førerbremsespak {49} slått av

Håndtering 1. Førerhuset deaktiveres med lysbryteren "Førerhus
deaktiveres" {104} på førerhusets bakvegg.

ü Førerrommet blir deaktivert. Lysbryter "Førerhus deaktiveres"
lyser. Den aktiverte lysbryteren "Velg kjøreretning" slukkes,
lyshetsnivået hos bakgrunnsbelysningen på displayet senkes
og de fleste betjeningselementene i førerhuset får sine
funksjoner sperret.

Forsyning med lavspenning frakobles
Forhånds-
betingelse

▪ Hovedbryter slått av
▪ Pantograf senket
▪ Førerrommet deaktivert

Håndtering 1. Lavspenningsforsyningen slås av med trykknappen
"Batterihovedbryter Av" {100} på førerhusets bakvegg.

ü Forsyningen med lavspenning vil for de fleste forbrukerne bli
frakoblet via batteribeskyttelsen. HL luftes, den direkte
bremsen sperres og lokomotivets fjærbremse anvendes.

Følgende forbrukere er tilkoblet foran batteribeskyttelsen og vil
også med frakoblet forsyning av lavspenning {100} bli forsynt med
spenning:

• Førerhusbelysningen
• Maskinrombelysningen
• Glidebeskyttelse
• Styringen til batteribeskyttelsen

Den innvendige belysningen slås av automatisk etter ca. 15 min
for å opprettholde batteriets ladenivå.

9.1.3 Velg driftsmodus for pantograf
De tillatte pantografene frigis av kjøretøystyringen i samsvar med
systemet som velges.

Når to pantografer er tilgjengelige for det aktuelle nettet, kan man
bytte pantograf under kjøring. Under byttet foreta en
traksjonssperre. Traksjonssperren må kvitteres med trekk-/E-
bremsekraftstiller{25}.
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Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Pantograf senket

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet

"Hovedstrøm".
3. Med piltastene opp/ned aktiveres menylinjen "Pantograf".
4. Trykk på softkey med påkrevd pantografkonfigurasjon.
ü Pantografkonfigurasjonen som velges blir utført ved neste

løftekommando.
På displaybildet "Hovedstrøm" kommer følgende softkeys frem
ved aktivering av menypunktet Pantograf:

Softkey Funksjon
Auto Pantografen som ligger bakerst i kjøreretningen

blir automatisk valgt.
Etter en førerhusveksel vil kjøretøystyringen på
egen hånd veksle pantograf. Under byttet foreta
en traksjonssperre. Traksjonssperren må
kvitteres med trekk-/E-bremsekraftstiller{25}.
Ved flertraksjon heves pantografen foran på
Master og pantografen bak på Slave.
Med flere Slaves heves bare pantografen bak på
siste Slave. På alle andre Slaves heves
pantografen foran.

SA1 Pantograf 1 hos aktivt system valgt
Ved førerhusveksel gjelder pantografvalget
fremdeles.

SA2 Pantograf 2 hos aktivt system valgt
Ved førerhusveksel gjelder pantografvalget
fremdeles.

SA1 + 2 Begge pantografer hos aktivt system valgt

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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9.1.4 Etablere overstrømbegrensning
Overstrømbegrensningen kan stilles inn av lokomotivføreren.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet

"Hovedstrøm".
3. Med piltastene opp/ned aktiveres menylinjen "Overstrøm".
4. Med piltastene venstre/høyre stilles overstrømbegrensningen

inn.
ü Overstrømmen begrenses til verdien som stilles inn. Verden

vises på basisbildet for driftsmodus "TDD" og "COD".
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9.1.5 Pantografstyring

INFORMASJON
Når en senkebevegelse skal utføres blir hovedbryteren
automatisk frakoblet og alle pantografene hos kjøretøyets
styring senkes.

Heve pantografen
Forhånds-
betingelse

▪ Pantograf-nøkkelventil {230} i "Driftsposisjon"
▪ Pantograf valgt
▪ Trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84} i "Driftsposisjon"
▪ Nødbremstrykkeknapp {5} i "Driftsposisjon"
▪ Førerhus aktivert
▪ Påkrevd system valgt (↷192)

Håndtering 1. Pantografen løftes med vippetasten "Pantograf" {46}.
ð Pantografen heves.

ü Pantografen forblir hevet i 15 minutter, dersom det ikke er
noen spenning hos kjøreledningen.

ü Pantografen forblir hevet og tilgjengelig spenning hos
kjøreledningen vises i driftsmodusene "TDD" og "COD".

Pantografen senkes
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Pantografen senkes med vippetasten "Pantograf" {46}.
ð Hovedbryteren slås av.
ð Pantografen senkes.

ü Pantograf er senket.
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9.1.6 Hovedbryter

INFORMASJON
Når en senkebevegelse skal utføres blir hovedbryteren frakoblet
hos kjøretøyets styring.
En ny kommando om heving av pantografen og tilkobling av
hovedbryteren kan først utføres 30 s etter frakoblingen.

Hovedbryterautomatikk
Forhånds-
betingelse

▪ Pantograf-nøkkelventil {230} i "Driftsposisjon"
▪ Pantograf valgt
▪ Nødbremstrykkeknapp {5} i "Driftsposisjon"
▪ Trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84} i "Driftsposisjon"
▪ Førerhus aktivert
▪ Batterispenning > 80 V
▪ Påkrevd system valgt (↷192)

Håndtering 1. Hovedbryteren tilkobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
ð Pantograf(er) heves. Ved tilgjengelig og gyldig spenning

hos kjøreledningen blir hovedbryteren tilkoblet fra
kjøretøyets styring.

ü Statusen til hovedbryteren vises med et piktogram i feltet
under kjøreledningens spenning i driftsmodusene "TDD" og
"COD".

INFORMASJON
Oppgraderingsautomatikken avbrytes dersom pantografen ikke
heves innen 30 s eller dersom hovedbryteren ikke kan tilkobles.
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Hovedbryteren tilkobles
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Batterispenning > 80 V
▪ Trekk-/E-bremsekraftstilleren i basisposisjon
▪ Pantografen hevet
▪ tillatt spenning foreligger hos kjøreledningen
▪ ingen hovedbrytersperre

Håndtering 1. Hovedbryteren tilkobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
ð Hovedbryteren blir tilkoblet fra kjøretøyets styring.

ü Statusen til hovedbryteren vises med et piktogram i feltet
under kjøreledningens spenning i driftsmodusene "TDD" og
"COD".

Hovedbryteren frakobles
Frakoblingskommandoen for hovedbryteren kan lokomotivføreren
gi med følgende betjeninger:

• Hovedbryteren frakobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}
• Pantografen senkes med vippetasten "Pantograf" {46}
• Nødbremstrykkeknappen {5} trykkes
• Trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84} trykkes på

kjøreinnretningen på høyresiden
• Drev frakobles
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9.1.7 Togsamleskinne

FARE
Livsfare på grunn av høyspenning hos togsamleskinnen!
Tilkobling og frakobling av en togsamleskinne som står under
spenning fører til alvorlige personskader, og i verste fall også
død.
Derfor:

– Togsamleskinnens eksterne energiforsyning fra andre
lokomotiver eller faste anlegg skal kobles ut og sikres mot
ny aktivering.

– Togsamleskinnen skal bare kobles til og fra alle lokomotiver
når spenningen er frakoblet.

INFORMASJON
I multitraksjon forsynes togsamleskinnen av lokomotivet som er
koblet direkte på vognene.

Togsamleskinnen kan mates gjennom ekstern mating.

Under kjøring forsvinner indikatorlampen for statusvisning hos
togsamleskinnen på displayet {61} i driftsmodusen "TDD".

INFORMASJON
Togsamleskinnen kan bare slås på når ingen annen
togsamleskinnespenning oppdages.

Tilkobling av energiforsyning til togsamleskinne
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Hovedbryter tilkoblet

Håndtering 1. Trykk på trykknapp "Togsamleskinne" {44}.
ü Togsamleskinnen forsynes med energi. Indikatorlampen

"Togsamleskinne" viser i driftsmodusen "TDD" den tilkoblede
tilstanden til togsamleskinnen.
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Frakobling av energiforsyning til togsamleskinne
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på trykknapp "Togsamleskinne" {44}.
ü Togsamleskinnen forsynes ikke med energi. Indikatorlampen

"Togsamleskinne" viser i driftsmodusen "TDD" den frakoblede
tilstanden til togsamleskinnen.

9.2 Kjøring og bremsing

9.2.1 Betjenings- og visningselementer

Lystrykknapp "Velg kjøreretning"

N

På betjeningsfeltets venstre side {6} finner man lysbryteren "Velg
kjøreretning" {22, 23 og 24} for valg av kjøreretning.

Posisjon Funksjon
Kjøreretningen "Forover" er valgt

N
Basisposisjon
Kjøreretningen "Nøytral" er valgt

Kjøreretningen "Bakover" er valgt

INFORMASJON
I det deaktivert førerhuset og under kjøring lyser ingen av
lysbryterne "Velg kjøreretning".

Trekk-/E-bremsekraftstiller
På betjeningsfeltets venstre side {6} finner man trekk-/E-
bremsekraftstilleren {25} for aktivering av trekk- og
elektrodynamisk bremsekraft.

Dersom trekk-/E-bremsekraftstiller {25} beveges bare noe ut av
kjøreposisjon (bremsestilling), vil trekkraft (E-bremsekraft) endres
med en langsommere rampe.
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Tmax

T+

T

0

EB

const

EB+

EB max

const

Posisjon Funksjon
Tmaks R Aktivering av trekkraft settes på maksimum
T+ T Øke krav til trekkraft avhengig av

aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

trekkraftendring
• Kort tastevarighet gir lav trekkraftendring

konst R Kjøreposisjon
Hold trekkraften konstant

T- T Senke krav til trekkraft avhengig av
aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

trekkraftendring
• Kort tastevarighet gir lav trekkraftendring

0 R Basisposisjon
Slå av trekk-/E-bremsekraft

EB- T Senke krav til E-bremsekraft avhengig av
aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

bremsekraftendring
• Kort tastevarighet gir lav

bremsekraftendring
konst R Bremsestilling

E-bremsekraft holdes konstant
EB+ T Øke krav til E-bremsekraft avhengig av

aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

bremsekraftendring
• Kort tastevarighet gir lav

bremsekraftendring
EBmaks T Aktivering av E-bremsekraft settes på

maksimum
Spakhode T Ved stans av trekk-/E-

bremsekraftstiller {25} trykkes fra
"Basisposisjon" i "Kjøreposisjon".
Ekstra Sifa-betjeningselement.
Toglengdemåling aktiveres.
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Trykkbryter "Frigivelse for sidekontrollbryter"

T

På sidekjøringsinnretningene {2} finner man trykknappen
"Frigivelse for sidekontrollbryter" {82} for aktivering av dertil
hørende sidekontrollbryter {83}. Ved aktivering av trekk-/E-
bremsekraftstiller {25} blir sidekontrollbryteren deaktivert.

Sidekontrollbryter

0

const
T T+

SOS

På sidekjøringsinnretningene {2} finner man sidekontrollbryterne
{83} til aktivering av trekkraft og for å innlede en hurtigbremsing.

Posisjon Funksjon
SOS R Hurtigbremseposisjon

I det aktiverte og deaktiverte førerhuset HL
luftes over et større tverrsnitt.
Traksjon frakobles.
HL-ettermating avbrytes.

0 R Basisposisjon
Trekkraft frakobles

T- T Senke krav til trekkraft avhengig av
aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

trekkraftendring
• Kort tastevarighet gir lav trekkraftendring

konst R Kjøreposisjon
Hold trekkraften konstant

T+ T Øke krav til trekkraft avhengig av
aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

trekkraftendring
• Kort tastevarighet gir lav trekkraftendring
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Førerbremsespak
5 bar

5 bar

B

const

B+

SOS

–> På betjeningsfeltets høyre side {8} befinner det seg en
førerbremsespak {49} til regulering av den indirekte bremsen.

Posisjon Funksjon
≥5 bar T Full frigivelse

HL fylles raskt over stort tverrsnitt
En trykkøkning utover styringsdriftstrykket
på 5 bar foretas ikke.
Kvittering for nødbrems ved aktivert
nødbremsomgåelse.

5 bar R Kjøreposisjon
Styringsdriftstrykk HL på 5 bar stilles inn
Indirekte bremse løsnes

B- T Avhengig av aktiveringens varighet blir HL-
trykket økt/bremsekraften redusert:
• Lang tastevarighet gir høy HL-

trykkendring
• Kort tastevarighet gir lav HL-trykkendring

konst R Basisposisjon
HL-trykk/bremsekraft holdes konstant

B+ T Avhengig av aktiveringens varighet blir HL-
trykket redusert/bremsekraften økt:
• Lang tastevarighet gir høy HL-

trykkendring
• Kort tastevarighet gir lav HL-trykkendring

Den maksimale trykkreduksjonen utgjør
1,7 bar under styringsdriftstrykk
(fullbremsing).

SOS R Hurtigbremseposisjon
I det aktiverte og deaktiverte førerhuset HL
luftes over et større tverrsnitt.
Traksjon frakobles.
HL-ettermating avbrytes.

Tast i
spakhode

T Deaktivering og aktivering av E-bremse
Den forhåndsstyrte trykkluftbremsen
holdes tilbake ved aktivert E-bremse.
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Lokomotivbremsespak

const

På betjeningsfeltets høyre side {8} befinner det seg en
lokomotivbremsespak {48} til regulering av den direkte bremsen.

Posisjon Funksjon
R Løsneposisjon

Løsne den direkte bremsen
T Avhengig av aktiveringens varighet blir C-

trykket senket ned mot 0 bar:
• Lang tastevarighet gir høy

bremsekraftendring
• Kort tastevarighet gir lav

bremsekraftendring
konst R Basisposisjon

C-trykk holdes konstant
T Avhengig av aktiveringens varighet blir C-

trykket hevet opp mot maksimalverdien:
• Lang tastevarighet gir høy

bremsekraftendring
• Kort tastevarighet gir lav

bremsekraftendring
R Bremsestilling

Anvend den direkte bremsen
Glidebeskyttelse blir deaktivert.
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Vippetasten "Løsne lokomotivets indirekte bremse"
På betjeningsfeltets høyre side {8} finner man vippetasten "Løsne
lokomotivets indirekte bremse" {40} for å løsne lokomotivets
indirekte bremse.

Posisjon Funksjon
T Den anvendte indirekte bremsen hos

lokomotivet løsnes i maksimalt 60 s
Den anvendte indirekte bremsen hos
vognen løsnes ikke
Ved flertraksjon løsnes også den indirekte
bremsen til kjørte lokomotiver.

INFORMASJON
Ved hurtigbremsing, nødbremsing og tvangsbremsing har
vippetasten "Løsne lokomotivets indirekte bremse" {40} ingen
funksjon.

Lystrykknappen "Førerbremsespak På/Av"
På visningskonsollen {7} finner man lystrykknappen
"Førerbremsespak På/Av". {63} for til- og frakobling av
førerbremsespaken {49} gjennom å åpne og sperre HL-styringen.

Posisjon Funksjon
lyser Førerbremsespak {49} slått av. Lyser kun i

bemannet førerhus.
HL-styring sperret og hovedluftledningen
ettermates ikke.

lyser ikke Førerbremsespak {49} slått på i aktivert
førerhus.
HL-styring åpnet opp og
hovedluftledningen ettermates.

Trykkbryter "HL-trykkutjevning"

5,4
bar

På høyre side av visningskonsollen {7} finner man trykkbryteren
"HL-trykkutjevning" {64} for å heve HL-trykket over
styringsdriftstrykket.

Avhengig av aktiveringens varighet stiger HL-trykket til maksimalt
5,4 bar. Etter en stansetid for justering begynner den langsomme
senkningen av HL-trykkoverskudd.
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Dobbelmanometer "A-/HL-trykk"

0

2

4 5 6

8

10
bar

På høyre side av displaypanelet {7} finner man et
dobbelmanometer „A-/HL-trykk“ {66} for visning av HL-trykk og
pilottrykk hos HL-styringen.

Funksjon
hvit viser Visning A-trykk (aktivert HL-trykk i form av

pilottrykk for reléventilen hos HL-styringen)
rød viser Visning av HL-trykk

Dobbelmanometer "Bremsesylindertrykk"

0
1

2
3

4

5

6
bar

På høyre side av visningskonsollen {7} befinner det seg et
dobbelmanometer "Bremsesylindertrykk" {65} til visning av
bremsesylindertrykkene hos de enkelte boggiene.

Det maksimale bremsesylindertrykket avhenger av
bremsesposisjonen.

Funksjon
rød viser Visning av bremsesylindertrykk hos boggi

1
gul viser Visning av bremsesylindertrykk hos boggi

2

Trykknapp "Løsne fjærbremse"
På kontrolltavlen på førerrommets bakvegg befinner det seg en
trykknapp "Løsne fjærbremse" {113} for å løsne fjærbremsen.

Lysbryter "Anvend fjærbremse"
På kontrolltavlen på førerrommets bakvegg befinner det seg en
lysbryter "Anvende fjærbremse" {112} for anvendelse av
fjærbremsen.

Posisjon Funksjon
lyser T Fjærbremse anvendt

lyser ikke Fjærbremse løsnet
blinker Tilstanden til fjærbremsen ikke definert
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Statusmelder fjærbremser
Statusmelderen "Fjærbremser" viser tilstanden til fjærbremsene
på displayet {61}.

Statusmelder Tilstand
Tilstanden til fjærbremsen i toget er ikke enhetlig
eller ikke definert

Fjærbremser aktivert på alle togets lokomotiver

Fjærbremser sperret på alle togets lokomotiver

Ingen
statusmelder

Fjærbremse løsnet på alle lokomotivene i
togsettet

Bremseindikator
På begge lokomotivets langsider befinner det seg
bremseindikatorer {506} for visning av driftstilstanden hos
trykkluftbremser og fjærbremse.

Symbolet i midten signaliserer fjærbremsens tilstand, og de ytre
symbolene signaliserer tilstanden til trykkluftbremsene på den
aktuelle boggien.

Posisjon Funksjon
Trykkluftbremse løsnet hhv.
Fjærbremse løsnet
Trykkluftbremse anvendt

Fjærbremse anvendt

Ugyldig visning
Tilstanden til fjærbremsen er ikke definert

9.2.2 Bremsesystemtest
Hver 24 time er en bremsesystemtest påkrevd.

Intervallet for gjennomføring av bremsesystemtester kan økes til
48 timer, dersom det etter gjennomføringen av den siste testen

• ikke ble utført noen vedlikeholdsarbeider
• ikke ble kjørt med lokomotivet i tauende drift
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• ikke oppsto noen feil i forbindelse med hurtigbremsekretsen,
eller ikke dukket opp noen feilmeldinger på displayet under
kjøringen

På displaybildet "Bremsesystemtest" vises hvor mange timer det
er siden forrige test av bremseeffektgrupper og glidebeskyttelse.

INFORMASJON
Bremsesystemtesten erstatter ikke bremsekontrollene som
lokomotivføreren gjennomføre.

INFORMASJON
Etter test av bremseeffektgrupper startes bremsesystemtesten
automatisk.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerbremsespak {49} slått på
▪ Førerbremsespak i kjøreposisjon
▪ HB-trykk ≥8,5 bar
▪ HL-trykk ≥5 bar
▪ C-trykk = 0 bar
▪ Fjærbremse anvendt
▪ Lokomotivbremsespaken {48} i "Løsneposisjon"
▪ Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon"
▪ Ingen boggi sperret
▪ Bremsetest EBICAB ikke startet

Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Displaybildet "Bremsestatus" vises.

2. Trykk på softkey 1 [Bremsesystem Test].
ð Displaybilde "Bremssystemtest." vises.

3. Trykk på softkey 1 [Start].
ð Bremseeffektgruppene 1 og 2 kontrolleres etter

hverandre.
ð Glidebeskyttelsen kontrolleres.

ü Etter fullført kontroll vises resultatet av bremsesystemtesten
på displaybildet "Bremssystemtest".
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9.2.3 Velg bremsestilling
Forhånds-
betingelse

▪ Benyttet førerhus eller intet førerhus aktivert
▪ Forsyning med lavspenning slått på
▪ Display er slått på

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD" eller
softkey 9 på basisbildet for driftsmodus "COD".

2. Med piltastene opp/ned velges menypunktet "Bremsestilling".
ð Softkeys med bremsestillingene man kan velge vises.

3. Med softkey velges påkrevd bremsestilling.
4. Valget bekreftes med ENTER-tasten.
5. Visning av valgt bremsestilling kontrolleres i menypunktet

"Bremsestilling".
ü Bremsestilling er aktivert.

9.2.4 Velg kjøreretning
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Førerhus aktivert
▪ Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon"

Håndtering 1. Velg kjøreretning med lystrykknappen "Velg kjøreretning".
ü Lystrykknappen "Velg kjøreretning" lyser for ønsket

kjøreretning inntil v>10 km/t.
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9.2.5 Kjøring med trekk-/E-bremsekraftstiller

ADVARSEL
Fare for ulykker dersom traksjon slås på utilsiktet eller ved en
feil!
Når tog-/E-bremsekraftaktuatoren {25} ikke ligger i
"Basisposisjon" ved en normalverdi for tog- eller bremsekraft på
null, så kan det dersom en feil oppstår skje en uønsket
aktivering av traksjon. Dette kan forårsake alvorlige skader, til
og med død.
Derfor:

– Ved stillstand hos lokomotivet skal tog-E-
bremsekraftaktuatoren {25} alltid settes i "Basisposisjon".

Togkraftsvingninger hos lokomotivet i akselerasjonsfasen er ingen
grunn til å redusere trekkraften. Maksimal trekkraftanvendelse
garanterer optimal trekkstyring.

Ved behov, f.eks. ved ugunstige trekkforhold mellom hjul og
skinne, trykkes vippetasten "Sanding" {30} i samsvar med de nett-
og operatørspesifikke forskriftene.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Når den godkjente maksimumshastigheten hos lokomotivet nås,
følger en automatisk begrensning av trekkraften.

Forhånds-
betingelse

▪ Kjøreretningen er valgt
▪ HB-trykk >6 bar
▪ Førerbremsespak {49} i "Kjøreposisjon"
▪ HL-trykk på 5 bar
▪ Fjærbremse løsnet
▪ Hovedbryter tilkoblet

Håndtering 1. Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} settes i "Kjøreposisjon" med
nedtrykt spakhode hhv. tasten i spakhodet.

2. Direkte bremse med lokomotivbremsespak {48} løsnes.
3. Still inn trekkraft med trekk-/E-bremsekraftstiller {25}.
ü Trekkraften tilkobles.
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9.2.6 Kjøring med sidekontrollbryter
Med sidekontrollbryterne kan traksjonseffekt etterspørres.
Bremseeffekten kan bare etterspørres via
hurtigbremsesposisjonen. Også i det ikke aktiverte førerhuset kan
hurtigbremsing aktiveres over hurtigbremsestillingen med
sidekontrollbryteren.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

INFORMASJON
Ved bruk av en sidekontrollbryter {83} vil med en trekkraft på
>10 kN per lokomotiv den direkte bremsen automatisk bli løsnet
i stillstand når lokomotivbremsespaken {48} ikke raster på plass
i bremseposisjon.

Forhånds-
betingelse

▪ Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Kjøreposisjon"
▪ Trekk-/bremsekraft nominell verdi utgjør "0"
▪ Ønsket sidekontrollbryter {83} i "Basisposisjon" eller i

"Kjøreposisjon"
▪ Kjøreretningen er valgt
▪ HB-trykk >6 bar
▪ HL-trykk på 5 bar
▪ Fjærbremse løsnet

Håndtering 1. Trykkbryter "Frigivelse for sidekontrollbryter" {82} trykkes.
2. Sidekontrollbryter {83} settes i "Kjøreposisjon".
3. Trekkraft stilles inn med sidekontrollbryter {83}.
ü Trekkraft tilkobles.

Sidekontrollbryteren {83} deaktiveres ved aktivering av
førerbremsespaken {49} eller trekk-/E-bremsekraftstilleren {25}.

Ved trekkraftforespørsel med trekk-/E-bremsekraftstiller {25} kan
det kjøres videre uten trekkraftavbrudd med trekk-/E-
bremsekraftstiller {25}.
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9.2.7 Elektrisk bremsekraft aktiveres og reguleres
Den maksimale E-bremsekraften er avhengig av følgende
faktorer:

• Systemvalg
• Bremsestilling
• Innstilling av økt bremsekraft på displaybildet "Økt

bremsekraft"
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet kjører i valgt kjøreretning

Håndtering 1. Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} legges i "Bremsestilling".
2. Still inn E-bremsekraft med trekk-/E-bremsekraftstiller {25}.
ü E-bremsekraft tilkobles.

Økt bremsekraft frigis
Økt bremsekraft kan frigis manuelt på displaybildet "Økt
bremsekraft".

Økt bremsekraft kan frigis når følgende minimums togvekter
foreligger:

Antall
lokomotive

r

Bremse
stilling

Minimum togmasse
for økt bremsekraft

150 kN

Minimum togmasse
for økt bremsekraft

240 kN
1 G eller

P
367 t 796 t

R 215 t 643 t
2 G eller

P
ingen begrensning 448 t

R ingen begrensning ingen begrensning

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Togvekt høyere enn minimal togvekt oppgitt i tabellen

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Et displaybilde i betjeningsområdet for innstillingen av

lokomotivets konfigurasjon blir vist.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Favoritter".
3. Med piltastene opp/ned velges funksjonen "Økt bremsekraft".
4. Med softkey 5 [Default] velges standard frigivelse eller med

softkey 1 [150 kN] eller 2 [240 kN] ønsket E-bremsekraft.
ü Den valgte maksimalverdien for E-bremsekraft er frigitt.
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Økt bremsekraft "Default" betyr:
• E-bremsekraften ved aktivering med trekk-/E-

bremsekraftstiller {25} tilsvarer bremsekraften ved aktivering
med førerbremsespak {49}.

Økt bremsekraft "150 kN" betyr:
• Maksimal E-bremsekraft ved aktivering med trekk-/E-

bremsekraftstiller {25} utgjør 150 kN
Økt bremsekraft "240 kN" betyr:

• Maksimal E-bremsekraft ved aktivering med trekk-/E-
bremsekraftstiller {25} utgjør 240 kN

De manuelle innstillingene ved økt bremsekraft blir deaktivert ved:
• Aktivering av et førerhus

Den maksimale elektriske bremsekraften ved ensom E-bremse
gjelder for hele toget.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

9.2.8 Bremsing med førerbremsespak
Med førerbremsespaken {49} blir lokomotivets og togets indirekte
bremse styrt gjennom påvirkning av HL-trykket.

Ved belastning av den indirekte bremsen kommer fortrinnsvis E-
bremsen til innsats på lokomotivet. Den forhåndsstyrte
trykkluftbremsen holdes tilbake ved arbeidende E-bremse.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerbremsespak {49} slått på i aktivert førerhus.

Håndtering 1. Førerbremsespaken {49} legges i "Basisposisjon".
2. HL-trykk stilles inn med førerbremsespak{49}.

ð Det innstilte HL-trykket skapes.
ü Bremsekraft tilkobles.

INFORMASJON
Lokomotivføreren kan kontrollere trykket på displayet {61} for
driftsmodusen TDD og COD samt på dobbelmanometer A-/HL-
trykk {66}.
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9.2.9 Elektrisk bremse slås av og på
Ved driftsbremsing med førerbremsespak {49} bremser
lokomotivet fortrinnsvis med E-bremsen. E-bremsen kan bare slås
av fullstendig med tasten på spakhodet til
førerbremsespaken {49}.

Den frakoblede E-bremsen vises med en indikatorlampe på
displayet.

INFORMASJON
I Last-Mile-drift er E-bremsen frakoblet kontinuerlig.

Slå av elektrisk bremse
Forhånds-
betingelse

▪ Elektrisk bremse slått på

Håndtering 1. Trykk på tasten på spakhodet til førerbremsespaken {49}.
ü Den frakoblede E-bremsen er slått av fullstendig og den

frakoblede tilstanden vises på displayet.

Elektrisk bremse slås på
Forhånds-
betingelse

▪ Elektrisk bremse slått av

Håndtering 1. Trykk på tasten på spakhodet til førerbremsespaken {49} eller
aktiver E-bremsekraft med trekk-/E-bremsekraftstiller {25}.

ü E-bremse er slått på.
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9.2.10 Bremse med lokomotivbremsespak
Med lokomotivbremsespaken {48} styres lokomotivets direkte
bremse. HL-trykket påvirkes ikke.

I det deaktiverte førerhuset kan det bare bremses med
lokomotivbremsespaken {48}.

"Bremsestillingen" til lokomotivbremsespaken {48} forblir aktiv
også med deaktivert førerhus.

MERK
Fare for at hjulene blir skadet!
I rastende "Bremsestilling" for lokomotivbremsespaken {48} er
glidebeskyttelsen deaktivert. Ved manglende glidebeskyttelse
kan det oppstå flate områder på hjulene.
Derfor:

– Den direkte bremsen skal kun i nødsituasjoner anvendes
ved kjøring med "Bremsestilling".

INFORMASJON
Med anvendt direkte bremse kommer en varselmelding etter
500 m og etter 700 m en tvangsbremsing.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Lokomotivbremsespaken {48} legges i "Basisposisjon".
2. Ønsket bremsylindertrykk kan stilles inn med

lokomotivbremsespaken {48}.
ð Innstilt bremsesylindertrykk fremstilles på

dobbelmanometeret "Bremsesylindertrykk" {65} og på
displayet i driftsmodusen "TDD" og "COD".

ü Bremsesylindertrykket stilles til disposisjon.
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9.2.11 Styring av fjærbremsen
Den funksjonelt klargjorte fjærbremsen vil under følgende vilkår
automatisk bli anvendt:

• Tilkobling av batteriets hovedbryter
• Frakobling av batteriets hovedbryter
• Deaktivering av førerhuset

INFORMASJON
Før fjærbremsen løsnes skal lokomotivet sikres ved å anvende
den direkte bremsen eller den indirekte bremsen.

Løsne fjærbremsen med trykkbryteren
Forhånds-
betingelse

▪ Batterispenning tilgjengelig
▪ Tilstrekkelig med luft på plass i hjelpeluftsbeholder for

fjærbremse
▪ Fjærbremse anvendt

Håndtering 1. Trykk på trykknappen "Løsne fjærbremse" {113}.
ü Lysbryter "Anvend fjærbremse" {112} slukkes.

Statusmelderen "Fjærbremse" på displayet {61} viser
fjærbremsens løsnede tilstand.

Anvende fjærbremsen med trykkbryteren
Forhånds-
betingelse

▪ Batterispenning tilgjengelig
▪ Fjærbremse løsnet

Håndtering 1. Trykk på lysbryteren "Anvend fjærbremse" {112}.
ð Statusmelderen "Fjærbremse" på displayet {61} viser den

anvendte tilstanden.
2. Den anvendte tilstanden til fjærbremsen kontrolleres på

bremseindikatoren {506}.
ü Fjærbremse er anvendt.
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9.2.12 Skyvedrift og lededrift

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

I skyvedrift og lededrift blir flere av lokomotivene i toget
bemannet. De togsikringstekniske oppgavene og styringen av HL-
trykket overtas av det førende lokomotivet i toget. På alle andre
lokomotiver må togsikringssystemene stilles inn i samsvar med
nett- og operatørspesifikke forskrifter.

Still inn lededrift
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Favoritter".
3. Med piltastene opp/ned velges menylinjen

"Togkonfigurasjon".
ð Displaybildet "Togkonfigurasjon" åpnes.

4. Trykk på softkey 3 [Aktivere ikke-trekkende].
ü Togkonfigurasjonen for lededrift er stilt inn.

Innstilling av skyvedrift
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Favoritter".
3. Med piltastene opp/ned velges menylinjen

"Togkonfigurasjon".
ð Displaybildet "Togkonfigurasjon" åpnes.

4. Trykk på softkey 3 [Aktivere ikke-trekkende].
5. Trykk på softkey 8 [vgn tilføyes].
6. Softkey 9 [Bekreft konfig.] trykkes.
ü Togkonfigurasjonen for skyvedrift er stilt inn.

I skyvedrift gjelder endrede maksimalverdier for trekkraft og E-
bremsekraft.
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Posisjon Betegnelse
F Trekk-/bremsekraft (kN)
V Hastighet (km/h)
1 Trekkraft i skyvedrift med Boost modus og økt

bremsekraft
2 Trekkraft i skyvedrift med økt bremsekraft
3 Trekkraft i skyvedrift med Boost modus
4 Trekkraft i skyvedrift
5 Maksimal E-bremsekraft i skyvedrift

INFORMASJON
Den maksimale E-bremsekraften til et koblet togsett i skyvedrift
utgjør 550 kN.
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9.2.13 Støttebremsedrift
Ved støttebremsedrift benyttes energien som oppstår ved lett,
generatorisk bremsing til å

• forsyne hjelpedrev ved elektrisk drift, når ingen
kontaktledningsspenning står til disposisjon ved kjøring på
frakoblingspunkter eller nøytrale avsnitt

• energisparing i Last Mile drift
Funksjonen kan bare sperres for Last Mile drift. Standardmessig
er støttebremsedrift frigitt i Last Mile drift.

Aktivering av støttebremsedrift ved elektrisk drift
Forhånds-
betingelse

▪ v>42 km/t
▪ ingen boggi er klassifisert ut
▪ ingen hurtig-/nød-/tvangsbremsing aktiv
▪ ingen radiofjernstyrt drift

Håndtering 1. Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} legges i "Bremsestilling".
2. Hovedbryteren frakobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
ü Støttebremsedrift aktivert

Deaktivering av støttebremsedrift ved elektrisk drift
Følgende er deaktivert ved støttebremsedrift:

• Hovedbryteren tilkobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}
• Aktivering av trekkraft med trekk-/E-bremsekraftstiller {25}
• Hurtig-/nød-/tvangsbremsing aktiv
• Feil hos strømretter

Aktivering av støttebremsedrift ved Last Mile drift
Forhånds-
betingelse

▪ v>12 km/t
▪ minst en boggi tilkoblet
▪ ingen hurtig-/nød-/tvangsbremsing aktiv
▪ ingen radiofjernstyrt drift
▪ Funksjon ikke sperret

Håndtering 1. Bremsekraft aktiveres med førerbremsespak {49}.
ü Støttebremsedrift aktivert
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Deaktivering av støttebremsedrift ved Last Mile drift
Følgende er deaktivert ved støttebremsedrift:

• Aktivering av trekkraft med trekk-/E-bremsekraftstiller {25}
• v<6 km/t
• Hurtig-/nød-/tvangsbremsing aktiv
• Feil hos strømretter

Aktivering av støttebremsedrift ved Last Mile batteridrift
Forhånds-
betingelse

▪ v>10 km/t
▪ ingen hurtig-/nød-/tvangsbremsing aktiv
▪ ingen radiofjernstyrt drift
▪ Funksjon ikke sperret

Håndtering 1. Bremsekraft aktiveres med førerbremsespak {49}.
ü Støttebremsedrift aktivert

Deaktivering av støttebremsedrift ved Last Mile batteridrift
Følgende er deaktivert ved støttebremsedrift:

• Aktivering av trekkraft med trekk-/E-bremsekraftstiller {25}
• v<6 km/t
• Hurtig-/nød-/tvangsbremsing aktiv
• Feil hos strømretter

Sperre LM støttebremsedrift
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Traksjon".
3. Med piltastene opp/ned velges menylinjen "LM

støttebremsedrift".
4. Softkey 1 [Av] trykkes.
ü LM støttebremsedrift sperret

Følgende frigis av LM støttebremsedrift igjen:
• Trykk på softkey 1 [På] på displaybildet "Traksjon"
• Last Mile Modus forlates
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9.2.14 Trekkraft- og effektøkning gjennom Boost modi
For å øke trekkraft og effekt står tre modi til disposisjon:

• Start Boost modus for økning av starttrekkraft fra 300 kN til
320 kN opptil v = 10 km/t

• Flat-topp Boost modus (↷64) for klargjøring av maksimal
trekkraft på 300 kN opptil vg a = 67 km/t

• Power Boost modus (↷64) for økt effekt til P = 6 MW

INFORMASJON
Start Boost Modus er ikke tilgjengelig.

Aktivering av flat-topp Boost modus
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Drivstrømretter tilgjengelig
▪ Nettstrømretter forbundet
▪ Ledningsbeskyttelsesbryter for komponentene transformator-

kjølemiddelpumpe, kjøletårnvifte og kjøremotorvifte er slått på
Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".

ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere
displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.

2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Traksjon".
3. Med piltastene opp/ned velges menylinjen "Flat-topp Boost

modus".
4. Softkey 1 [På] trykkes.
ü Flat-topp Boost modus er stilt inn.

Følgende deaktiveres i Flat-top Boost modus:
• Trykk på softkey 1 [Av] på displaybildet "Traksjon"
• Aktivering av Last Mile dieseldrift eller Last Mile batteridrift
• Systemveksel
• Aktivert parkering av lokomotivet
• Førerrommet deaktiveres
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Aktivering av Power Boost modus
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Drivstrømretter tilgjengelig
▪ Nettstrømretter forbundet
▪ Ledningsbeskyttelsesbryter for komponentene transformator-

kjølemiddelpumpe, kjøletårnvifte og kjøremotorvifte er slått på
▪ Kjølemiddeltemperaturen hos strømretter og transformator,

samt motortemperaturer under maksimalt godkjente verdier
Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".

ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere
displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.

2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Traksjon".
3. Med piltastene opp/ned velges menylinjen "Power Boost

modus".
4. Softkey 1 [På] trykkes.
ü Power Boost modus er stilt inn.

Følgende deaktiveres i Power Boost modus:
• Trykk på softkey 1 [Av] på displaybildet "Traksjon"
• Aktivering av Last Mile dieseldrift eller Last Mile batteridrift
• Systemveksel
• Aktivert parkering av lokomotivet
• Førerrommet deaktiveres
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9.2.15 Halvautomatisk bremsetest
Funksjonen "Halvautomatisk bremsetest" muliggjør gjennomføring
av en bremsetest på toget via lokomotivføreren.

Start halvautomatisk bremsetest

INFORMASJON
Forhåndskravene vises på displaybildet "Halvautomatisk
bremsetest".
Når alle forhåndskravene er oppfylt kan "Halvautomatisk
bremsetest" startes.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Fjærbremse anvendt
▪ Førerbremsespak {49} slått på
▪ Førerbremsespak {49} i "Kjøreposisjon"
▪ Kjøreretning er ikke valgt
▪ HL-styring i "Normal drift"

Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Displaybildet "Bremsestatus" vises.

2. Softkey 3 [Halvaut. bremsetest] trykkes.
ð Displaybildet "Halvautomatisk bremsetest" vises.

3. Trykk på softkey 2 [Start].
4. Sjekk at softkey [STOPP] vises.
5. Følg statusen for bremsetesten på displaybildet

"Halvautomatisk bremsetest".
6. Etter senking av HL kontrolleres aktiveringstilstanden hos

togets bremser.
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7. Sperreventilen for HL åpnes på enden som ikke er koblet hos
den siste vognen i toget.
ð HL-trykket senkes i hele toget.
ð Lokomotivet signaliserer senkning av HL-trykket gjennom

et akustisk signal.
8. Sperreventilen for HL lukkes på enden som ikke er koblet hos

den siste vognen i toget.
ð HL-trykket heves til styringsdriftstrykk.

9. Sjekk togbremsenes løsnetilstand.
10.Følg statusen for bremsetesten på displaybildet

"Halvautomatisk bremsetest".
11.Driftsbremsing utføres med førerbremsespak {49}.

ð HL-senkning vises.
ð Bremsesylindertrykk vises.

12.Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".
ð HL-trykk stiger til 5 bar.
ð Bremsesylindertrykket faller til 0 bar.

ü Halvautomatisk bremsetest er avsluttet.

Halvautomatisk bremsetest avbrytes
Halvautomatisk bremsetest avbrytes ved å:

• Trykk på softkey 5 [Stopp]
• Velg en kjøreretning
• Vekkrulling
• Trykk på lystrykknappen "Førerbremsespak På/Av" {63}
• Sett førerbremsespaken {49} i en bremsestilling utenfor

driftsbremsingen
• Tvangsbremsing
• Fase "HL fylles" >5 min

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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9.3 Kjøreassistentfunksjoner

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av kjøreassistentfunksjoner!
Under drift med støtte av kjøreassistentfunksjoner kan det
oppstå funksjonsfeil. Dette kan forårsake alvorlige skader, til og
med død.
Derfor:

– I stillstand sikkerstilles at toget er sikret mot utilsiktede
bevegelser.

– Funksjonen til kjøreassistentfunksjonene overvåkes.
– Ekstra nett- og operatøravhengige forskrifter for drift med

kjøreassistentfunksjoner skal påaktes og overholdes.
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9.3.1 Betjenings- og visningselementer

Nominell hastighetsstyring
V

V+

V

0

const

max På betjeningsfeltets venstre side {6} befinner det seg en styring
for nominell hastighet {26} til regulering av den nominelle
hastigheten for kjøreassistentfunksjoner.

Posisjon Funksjon
Vmaks R Maksimal hastighet

Nominell hastighet settes til maksimal verdi
Den maksimale verdien tilsvare maksimal
hastighet for virksomme togparametre.

V+ T Nominell hastighet økes avhengig av
aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir stor endring av

nominell hastighet
• Kort tastevarighet gir liten endring av

nominell hastighet
konst R Kjøreposisjon

Innstilt nominell hastighet holdes konstant
Tilkobling av kjøreassistentfunksjon

V- T Nominell hastighet senkes avhengig av
aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir stor endring av

nominell hastighet
• Kort tastevarighet gir liten endring av

nominell hastighet
0 R Basisposisjon

Frakobling av kjøreassistentfunksjon
Spakhode T Nominell hastighet økes ved å dreie

ytterligere.
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9.3.2 Funksjon "AFB"

Kontrolleffekt for funksjonen "AFB"
Dersom tilstrekkelig trekkraft er tilkoblet så regulerer funksjonen
"AFB" til den innstilte nominelle hastigheten.

Funksjonen "AFB" bremser under kjøring med E-bremse og
indirekte bremse. Gjennom manuell bremsekraftaktivering med
førerbremsespak {49} blir funksjonen "AFB" deaktivert og den
manuelt aktiverte bremsekraften innkoblet.

Under stanseprosedyren aktiveres stoppebremsen til funksjonen
"AFB". For stoppebremsen benyttes den indirekte bremsen og
den direkte bremsen. Ved 10 kN trekkraft per lokomotiv blir
stoppebremsen automatisk deaktivert ved reisens begynnelse.

Etter frakobling av funksjonen "AFB" i stillstand forblir den direkte
bremsen anvendt. Den direkte bremsen kan løsnes ved aktivering
og manuell løsning med lokomotivbremsespaken {48}.

Ved kjøring fra en strekning med fall og ut på en flate eller i en
stigning, så kobles om fra bremsedrift til trekkraftdrift.

Ved en reduksjon av trekkraftens nominelle verdi til 0 kN går
lokomotivet over til frislipp, så lenge den nominelle hastigheten er
høyere enn den faktiske hastigheten.

Den maksimale nominelle hastigheten tilpasses avhengig av
togsikringssystemet til referansestørrelsen hos
togsikringssystemet.
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Slå på funksjonen "AFB"
Forhånds-
betingelse

▪ Togparametre oppført

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges innenfor et

"Forhåndsgitt område".

AFB
3. Funksjonen "AFB" velges med funksjonstasten "F2".

ð Det gule indikatormerket for standard hastighet hos
funksjonen "AFB" vises på displayet i driftsmodusen
"CCD" eller "COD".

4. Den nominelle hastigheten stilles inn med den nominelle
hastighetsstyringen {26}.

5. Still inn trekkraften som skal frigis med trekk-/E-
bremsekraftstiller {25}.

ü Trekkraften reguleres for å oppnå og opprettholde innstilt
nominell hastighet.

Funksjon "AFB" slås av
Forhånds-
betingelse

▪ Funksjon "AFB" slått på

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges i "Basisposisjon".
ü Funksjonen "AFB" frakobles.

9.3.3 Funksjon "v-regulator"

ADVARSEL
Fare for ulykker ved manglende bremseinnvirkning!
Lokomotivets kjøreassistentfunksjon bremser driften i v-
regulator utelukkende med E-bremsekraft.
Eventuelt er ikke den tilgjengelige E-bremsekraften tilstrekkelig
til å bremse toget på en ufarlig måte. Dette kan forårsake
alvorlige skader på lokomotivet, og det kan oppstå alvorlige
personskader.
Derfor:

– Kontinuerlig hastighetsovervåkning gjennom
lokomotivføreren.

– Eventuelt aktiveres bremsekraft med førerbremsespaken
{49} tilpasset driftssituasjonen.
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Kontrolleffekt for funksjonen "v-regulator"
Dersom tilstrekkelig trekkraft er tilkoblet så regulerer funksjonen
"v-regulator" til den innstilte nominelle hastigheten.

Funksjonen "v-regulator" bremser under kjøring med E-bremsen.
Lokomotivføreren kan støtte en bremsing med v-regulatoren
manuelt med førerbremsespaken {49}.

Ved kjøring fra en strekning med fall og ut på en flate eller i en
stigning, så kobles om fra bremsedrift til trekkraftdrift.

Ved en reduksjon av trekkraftens nominelle verdi til 0 kN går
lokomotivet over til frislipp, så lenge den nominelle hastigheten er
høyere enn den faktiske hastigheten.

Slå på funksjonen "v-regulator"
Forhånds-
betingelse

▪ Togparametre oppført

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges innenfor et

"Forhåndsgitt område".
3. Funksjonen "v-regulator" velges med funksjonstasten "F2".

ð Det lilla indikatormerket for standard hastighet hos
funksjonen "v-regulator" vises på displayet i
driftsmodusen "CCD" eller "COD".

4. Den nominelle hastigheten stilles inn med den nominelle
hastighetsstyringen {26}.

5. Still inn trekkraften som skal frigis med trekk-/E-
bremsekraftstiller {25}.

ü Trekkraften reguleres for å oppnå og opprettholde innstilt
nominell hastighet.

Funksjon "v-regulator" slås av
Forhånds-
betingelse

▪ Funksjon "v-regulator" slått på

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges i "Basisposisjon".
ü Funksjonen "v-regulator" frakobles.
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9.3.4 Funksjon "Vaskekjøring"

Kontrolleffekt for funksjonen "Vaskekjøring"
I drift med funksjonen "Vaskekjøring" er maksimal hastighet
begrenset til 5 km/t. Den nominelle hastigheten som er stilt inn
vises på kjøretøydisplayet {61} med faktor 10.

Dersom tilstrekkelig trekkraft er tilkoblet så regulerer funksjonen
"Vaskekjøring" til den innstilte nominelle hastigheten.

Funksjonen "Vaskekjøring" bremser med E-bremsen.
Lokomotivføreren kan støtte en bremsing av funksjonen manuelt
med førerbremsespaken {49}.

Ved kjøring fra en strekning med fall og ut på en flate eller i en
stigning, så kobles om fra bremsedrift til trekkraftdrift.

Ved en reduksjon av trekkraftens nominelle verdi til 0 kN går
lokomotivet over til frislipp, så lenge den nominelle hastigheten er
høyere enn den faktiske hastigheten.

Slå på funksjonen "Vaskekjøring"
Forhånds-
betingelse

▪ Togparametre oppført
▪ Lokomotivets hastighet <5 km/t

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges innenfor et

"Forhåndsgitt område".
3. Funksjonen "Vaskekjøring" velges med funksjonstasten "F3".

ð Det lilla indikatormerket for standard hastighet hos
funksjonen "Vaskekjøring" vises på displayet i
driftsmodusen "CCD" eller "COD".

4. Den nominelle hastigheten stilles inn med den nominelle
hastighetsstyringen {26}.

5. Still inn trekkraften som skal frigis med trekk-/E-
bremsekraftstiller {25}.

Trekkraften reguleres for å oppnå og opprettholde innstilt nominell
hastighet.

Slå av funksjonen "Vaskekjøring"
Forhånds-
betingelse

▪ Funksjon "Vaskekjøring" slått på

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges i "Basisposisjon".
ü Funksjonen "Vaskekjøring" frakobles.
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9.3.5 Funksjon „Ladekjøring“

Kontrolleffekt for funksjonen "Ladekjøring"
Under drift med funksjonen "Ladekjøring" vil den nominelle
hastigheten være begrenset til området mellom 0,6 km/t g 1,6 km/
t. Den nominelle hastigheten kan stilles inn med trinn på 0,1 km/t.

Dersom tilstrekkelig trekkraft er tilkoblet så regulerer funksjonen
"Ladekjøring" til den innstilte nominelle hastigheten.

Funksjonen "Ladekjøring" bremser med E-bremsen. Den
maksimale E-bremsekraften utgjør 240 kN. Togføreren kan støtte
hastighetsregulering manuelt med hjelp av førerbremsespaken
{49}.

Ved kjøring fra en strekning med fall og ut på en flate eller i en
stigning, så kobles om fra bremsedrift til trekkraftdrift.

Ved en reduksjon av trekkraftens nominelle verdi til 0 kN går
lokomotivet over til frislipp, så lenge den nominelle hastigheten er
høyere enn den faktiske hastigheten.

Den nominelle hastigheten som er stilt inn vises på ETCS-
displayet {62} med faktor 100.

Slå på funksjonen „Ladekjøring“
Forhånds-
betingelse

▪ Togparametre oppført
▪ Lokomotivets hastighet < 1,6 km/t

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges innenfor et

"Forhåndsgitt område".
3. Funksjonen "Ladekjøring" velges med funksjonstasten "F5".

ð Det lilla indikatormerket for standard hastighet hos
funksjonen "Vaskekjøring" vises på displayet i
driftsmodusen "CCD" eller "COD".

4. Den nominelle hastigheten stilles inn med den nominelle
hastighetsstyringen {26}.

5. Still inn trekkraften som skal frigis på trekk-/E-
bremsekraftstiller {25}.

ü Trekkraften reguleres for å oppnå og opprettholde innstilt
nominell hastighet.
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Slå av funksjonen „Ladekjøring“
Forhånds-
betingelse

▪ Funksjon "Ladekjøring" slått på

Håndtering 1. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
2. Nominell hastighetsstyring {26} legges i "Basisposisjon".
ü Funksjonen "Ladekjøring" frakobles.

9.3.6 Bakkestarthjelp
Under følgende vilkår vil bakkestarthjelp bli aktivert:

• Lokomotivet er trekkende kjøretøy
• Lokomotivet er ikke i radiofjernstyrt drift
• Kjøreretningen er valgt
• Lokomotivet er i stillstand
• Strømretter forsynes med traksjonsenergi
• Ingen traksjonssperre virksom
• AFB-stoppebremse er ikke aktiv

Bakkestarthjelp hindrer at lokomotivet ruller tilbake når verken
direkte bremse eller indirekte bremse anvendes. Her aktiveres
automatisk så mye trekkraft fra kjøretøystyringen at toget ikke
ruller bakover. Aktiveringen vises gjennom en indikatorlampe på
displayet i driftsmodusen "TDD".

Aktiveringen av bakkestarthjelp er tidsbegrenset. Etter at den
maksimale aktiveringsperioden er utløpt vil funksjonen automatisk
bli frakoblet og sperret for ny aktivering. Deaktiveringen vises
gjennom en fargeendring hos indikatorlampen på displayet i
driftsmodusen "TDD".

9.3.7 Tilbakerullingsvern
Rullebeskyttelsen hindrer at toget ruller tilbake når verken direkte
bremse eller indirekte bremse anvendes. Her frigis automatisk så
mye trekkraft fra kjøretøystyringen at toget ikke ruller bakover.

Ved flertraksjon styres rullebeskyttelsen av det førende
lokomotivet. Lokomotivene som føres mottar den nominelle
verdien til det førende lokomotivet.
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9.4 Last Mile drift

9.4.1 Betjenings- og visningselementer

Lystrykknapp "Operation Ready Reset"
Operation Ready

Reset

På kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300} finner man
lystrykknappen "Operation Ready Reset" {450}.

Lystrykknappen "Operation Ready Reset" {450} lyser når
dieselmotoraggregatet er klart for tilkobling. Ved å trykke på
tasten utløses en Reset av Last Mile-systemstyringen.

Indikatorlampe "System Fault Service"
System Fault
Service

På kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300} finner man
indikatorlampen "System Fault/Service" {451}.

Indikatorlampen "System Fault Service" {451} lyser når det
foreligger en systemfeil.

Lystrykknapp "Engine Fault Diagnosis"
Engine Fault
Diagnosis

På kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300} finner man
lystrykknappen "Engine Fault Diagnosis" {452}.

Lystrykknappen "Engine Fault Diagnosis" {452} lyser ved feil på
dieselmotoren. Ved å trykke på tasten frigis avlesning av
motordiagnose.

Lystrykknapp "Regeneration On/Off"
Regeneration

On / Off

På kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300} finner man
lystrykknappen "Regeneration On / Off" {453}.

Lystrykknappen "Regeneration On / Off" {453} lyser ved
automatisk regenerering av dieselpartikkelfiltersystemet.
Regenereringen avbrytes ved å trykke på knappen.
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Servicegrensesnitt Last Mile dieselmotor

CANopen Service BT
X6

Service Interfaces
CAN J1939 Service LM

X5
På kontrolltavlen Last Mile dieselmotor {300} befinner det seg et
servicegrensesnitt {454} for lading av programmer og for
oppføring og utsendelse av diagnosedata.

Posisjon Betegnelse
oppe CAN J1939 Service LM
nede CANopen Service BT

Nøkkelbryter "Main Switch Interlock On / Off"
Main Switch

On     Interlock     Off

På kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300} finner man
nøkkelbryteren "Main Switch Interlock On / Off" {456}.

Posisjon Funksjon
T Driftsposisjon

Dieselmotor frigitt for tilkobling

T Basisposisjon
Dieselmotor ikke frigitt for tilkobling
Nøkkelen kan trekkes ut.

Tilkobling "Grenseverdigiver"
På begge sider av lokomotivet befinner det seg en tilkobling for
"Grenseverdigiver" {507} for tilkobling av en
grenseverdigiverkanal som stanser tankprosedyren når maksimalt
tankpåfyllingsnivå nås.

Elektrisk påfyllingsnivåindikator
På begge sider av lokomotivet befinner det seg en elektrisk
påfyllingsnivåindikator {508} for visning av tankens påfyllingsnivå.
Ved aktivering av trykknappen "Trykk KJAPT" lyser visningen i
maks. 15 min. Ved ny aktivering slukkes visningen.

Tilkoblingsstuss "Vanlig tanking"
På begge sider av lokomotivet befinner det seg en tilkoblingsstuss
"Vanlig tanking" {512} for tanking med vanlige tanksystemer.
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9.4.2 Last Mile dieseldrift

INFORMASJON
I flertraksjon er ikke Last Mile drift tillatt.

Avhengig av driftssituasjonen kan lokomotivet ved Last Mile
dieseldrift settes i drift i følgende driftsmoduser:

• 1 kjøremotor
• 2 kjøremotorer på en boggi
• 4 kjøremotorer

Driftsmodusen vises på displaybildet "Last Mile konfigurasjon" og
kan stilles inn på dette displaybildet.

Driftsmoduser
Auto av Driftsmodusen "Auto av" aktiveres ved å slå på hovedbryteren

med aktivert Last Mile dieseldrift. I driftsmodusen "Auto av" slås
dieselmotoren automatisk av under følgende forhold:

• Hastigheten utgjør 40 km/t etter fullført driftsmodus
"Etterkjøling":

• Hovedbryter tilkoblet i mer enn 15 min
Energiforsyningen skjer gjennom overledningen.

Etterkjøling Driftsmodusen "Etterkjøling" aktiveres ved deaktivering av Last
Mile Diesel Modus.

Dieselmotoren går på tomgang for en viss tid i etterkant uten at
energien som dannes blir benyttet til energiforsyning.

Energiforsyningen skjer gjennom overledningen.
LMD konstant
på

Driftsmodusen "LMD konstant på" slås på fra displaybildet "Last
Mile konfigurasjon".

I driftsmodusen "Auto av" og i driftsmodusen "Etterkjøling" slås
dieselmotoren ikke automatisk av.
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Vanlig tanking

RÅD OM MILJØET
Fare for miljøskader som følge av dieseldrivstoff!
Utslipp av dieseldrivstoff kan forårsake alvorlige miljøskader.
Visning av påfyllingsnivå kan henge etter.
Derfor:

– Det sikkerstilles at visning av påfyllingsnivå, tankinnretning
og frakoblingsinnretninger er funksjonsdyktige.

– Lokomotivet gis påfyll på kun en side.
– Ved tanking skal påfyllingsprosessen kontinuerlig

overvåkes.
– Ved avlesning av visning av påfyllingsnivå skal det tas

hensyn til tilstrekkelig utjevningstid.
– Påfyllingsprosessen skal stanses i god tid ved vanlig

tanking.
– Den maksimale påfyllingsmengden på 90% av tankvolumet

skal ikke overskrides.
Forhånds-
betingelse

▪ Dieselmotorer er slått av
▪ Lokomotivet er sikret mot å rulle vekk

Håndtering 1. Dersom tilgjengelig settes kabelstøpslet for grenseverdigiver
inn i tilkoblingen for grenseverdigiver {507}.

2. Låsedekslet for tilkoblingsstuss "Vanlig tanking" {512} åpnes.
3. Påfyllingsslange med tappepistol føres inn i tilkoblingsstuss

"Vanlig tanking" {512}.
4. Start tankprosedyre.
5. Påfyllingsprosessen overvåkes kontinuerlig mens den

elektriske påfyllingsnivåindikatoren {508} leses av.
6. Etter å ha oppnådd ønsket påfyllingsnivå avsluttes

tankprosedyren, transportpumpen slås av.
7. Tappepistolen tas ut av tilkoblingsstuss "Vanlig

tanking" {512}.
8. Låsedekslet for tilkoblingsstuss "Vanlig tanking" {512} lukkes.
9. Kabelstøpslet for grenseverdigiver trekkes ut av tilkoblingen

for grenseverdigiver {507}.
ü Tankprosessen er avsluttet.
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Slå på Last Mile dieseldrift
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Nøkkelbryter "Main Switch Interlock On / Off" i "Driftsposisjon"

Håndtering 1. Trykk på softkey 5 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Displaybilde "Last Mile drift" blir vist.

2. Trykk på funksjonstasten F1.
ð Last Mile Diesel startes
ð Funksjonstasten F3 kommer frem.

3. Trykk på funksjonstasten F3.
ð Hovedbryteren slås av.
ð Pantografen senkes.
ð Spenningsindikator senket ned til null.

ü Last Mile Diesel klargjør energien for drift av lokomotivet.

INFORMASJON
Ved Last Mile drift med Last Mile Diesel kobles Last Mile
batteriet automatisk inn ved behov.
Dersom Last Mile Diesel er mer enn 1 minutt uten aktivert
trekkraft og uten valgt kjøreretning tilkoblet, vil Last Mile batteriet
lades.

Slå av Last Mile dieseldrift
Forhånds-
betingelse

▪ Last Mile dieseldrift er slått på.

Håndtering 1. Trykk på funksjonstasten F4.
ð Last Mile Modus blir deaktivert.
ð Last Mile Diesel veksler til driftsmodusen "Etterkjøling".

2. Trykk på funksjonstasten F4 når Last Mile Diesel skal slås av
uten etterkjøling.

ü Last Mile dieseldrift avsluttes og pantografen kan heves.
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MERK
Fare for materielle skader på komponentene til Last Mile
dieselmotoren!
Ved manuell utkobling av etterkjølingsfunksjonen kan det
forekomme overoppheting på komponentene til Last Mile
dieselmotoren.
Derfor:

– Kun i nødtilfeller skal etterkjølingsfunksjonen slås av
manuelt med funksjonstasten F4.

INFORMASJON
Pantografen frigis igjen så snart Last Mile modusen er
deaktivert, også selv om dieselmotoren fremdeles befinner seg i
etterkjølingsmodus.
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9.4.3 Last Mile batteridrift

Slå av Last Mile batteridrift
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Drift med Last Mile batteri er aktiv

Håndtering 1. Trykk på funksjonstasten 4.
ð Kjøremodus med Last Mile batteri er deaktivert.

Kompressoren forsynes med energi.
2. Trykk på funksjonstasten 4.

ü Last Mile batteridrift avsluttes og pantografen kan heves.

Lade Last Mile-batteri
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Nøkkelbryter "Main Switch Interlock On / Off" i driftsposisjon
▪ Pantografen hevet
▪ Hovedbryter tilkoblet
▪ LMB-drift deaktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 5 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Displaybilde "Last Mile drift" blir vist.

2. Trykk på funksjonstasten F5.
ð Modus Last Mile batterilading blir aktivert
ð Funksjonstasten F6 kommer frem.
ð Statusen for ladeprosessen til Last Mile batteri vises på

displaybildet "Last Mile konfigurasjon".
ü Ladeprosessen for Last Mile batteri startes.
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9.5 Radiofjernstyring

9.5.1 Annen gjeldende dokumentasjon fra
systemprodusenten

INFORMASJON
Annen gjeldende dokumentasjon fra systemprodusenten skal
påaktes og overholdes.

Bruksanvisning LocControl 100 RS
• Dokumentnummer: RS_106_00050
• Produsent: Schweizer Electronic AG
• Utgivelse: F
• Dato: 15.05.2014
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9.5.2 Betjenings- og visningselementer

Nøkkelbryter sender radiofjernstyring "På/Av"

OFF
ON

På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg på
venstre side av nøkkelbryteren en sender for radiofjernstyring
"På-/Av {422} for til-/frakobling av senderen til radiofjernstyringen.

Til-/frakobling av senderens radiofjernstyring foretas med
nøkkelen til nøkkelbryteren "Frigivelse radiofjernstyring" {401}.

Posisjon Funksjon
Nøkkel satt inn R Basisposisjon
Nøkkel dreid

rundt
R Sender til radiofjernstyring slått på

Indikatorlampe "Status radiofjernstyring"
På rammen radiofjernstyring {303} finner man indikatorlampen
"Status radiofjernstyring" {402} som driftsindikator for
radiofjernstyringen.

Visning Funksjon
lyser grønt Radiofjernstyrt drift kan aktiveres
blinker gult Veksler til radiofjernstyrt drift
lyser gult Radiofjernstyrt drift aktivert

blinker gult/rødt Radiofjernstyrt drift aktivert med liten feil
blinker rødt Radiofjernstyrt drift aktivert med alvorlig feil
lyser rødt Lokomotivet aktivert, radiofjernstyrt drift

ikke mulig
lyser ikke Lokomotivet slått av, radiofjernstyring ikke

aktivert
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Meldelampe på siden for drift med radiofjernstyring
På utsiden av lokomotivet befinner det seg en over hvert kamera
på siden en meldelampe "Radiofjernstyring" {516}. Meldelampene
på siden er fordelt på to uavhengige visningsområder.

Det øverste området viser driftstilstanden til radiofjernstyringen:

Visning Funksjon
lyser ikke Radiofjernstyrt drift ikke aktivert
lyser hvitt Radiofjernstyrt drift aktivert, feilfri tilstand.

Lokomotivet er i stillstand eller kjører.
blinker langsomt

hvitt
Radiofjernstyrt drift aktivert med liten feil,
som ikke krever noen kvittering på
lokomotivet. Feilen kan senere nullstilles
gjennom fra-/tilkobling av
radiofjernstyringen med nøkkelbryteren
"Frigivelse radiofjernstyring" {401}.

blinker hurtig hvitt Hurtigbremsing utløst gjennom
radiofjernstyringen eller radiofjernstyrt drift
aktivert med alvorlig feil, som krever en
kvittering på lokomotivet. For videre drift av
lokomotivet må feilen senere nullstilles
gjennom fra-/tilkobling av
radiofjernstyringen med nøkkelbryteren
"Frigivelse radiofjernstyring" {401}.

Det nederste området viser kjøreretningen som er stilt inn på
lokomotivet.

Visning Funksjon
lyser ikke Ingen kjøreretning stilt inn.

lyser gult/oransje Kjøreretning stilt inn i retning av det
respektive førerhuset.
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Sender radiofjernstyring

Posisjon Betegnelse Side
403 Vippebryter "E-mode/LMD-mode" ↷260
404 Indikatorlampe "Power-Mode" ↷260
405 Indikatorlampe "Traction" ↷260
406 Vippebryter "Direkte/Indirekte Bremse" ↷261
407 Indikatorlampe "Drift" ↷261
408 Indikatorlampe "Feil" ↷261
409 Display "Driftsindikator" ↷261
410 Indikatorlampe "Radio" ↷262
411 Indikatorlampe "Kjøresperre" ↷262
412 Nominell hastighetsgiver radiofjernstyring ↷262
413 Indikatorlampe "Pneumatisk bremse" ↷263
414 Indikatorlampe "HL-senking" ↷263
415 Vippetast "Helling/frigivelse" ↷263
416 Nødbremstrykkeknapp radiofjernstyring ↷264
417 Vippebryter "Velg kjøreretning" ↷265
418 Indikatorlampe "Maksimal hastighet" ↷265
419 Trekk-/bremsekraftstiller ↷266
420 Vippetast "Fyllstøt/HL-trykk utjevning" ↷266
421 Vippetast "Sanding/makrofon

radiofjernstyring"
↷267
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1 2

3

67

8 5

4

1 2

3

67

8 5

4

OFFON422
400

425

423 424

426

Posisjon Betegnelse Side
400 Sender radiofjernstyring "Sender

radiofjernstyring"
–

422 Nøkkelbryter "Sender radiofjernstyring På/
Av"

↷256

423 Nøkkelbryter "RFID-nøkkel" ↷268
424 Lydgenerator "Sender radiofjernstyring" ↷268
425 Dreiebryter "Frekvensvalg" ↷268
426 Batteri "Radiofjernstyring" ↷333
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Vippebryter E-mode/LMD-mode
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
vippebryter "E-Mode/LMD-Mode" {403} for å veksle mellom
elektrisk drift (E-Mode) og Last Mile drift (LMD-Mode).

Statusen for valgt driftsmodus vises med indikatorlampen
"PM" {404}.

Posisjon Funksjon
R Slå på elektrisk drift (E-Mode)

R Basisposisjon
R Slå på Last Mile drift (LMD-Mode)

Indikatorlampe "Power-Mode"
PM På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en

indikatorlampe "Power-Mode" {404} til statusvisning for valgt
driftsmodus.

Visning Funksjon
lyser ikke Ingen driftsmodus aktiv
lyner gult Veksel til valgt driftsmodus ødelagt

blinker gult Veksel til valgt driftsmodus
lyser gult Valgt driftsmodus aktiv

Indikatorlampe "Traction"
T På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en

indikatorlampe "Traction" {405}. Indikatorlampen signaliserer
tilstanden til traksjonssperren.

Visning Funksjon
lyser ikke Traksjonssperre aktiv

blinker grønt Kvittering påkrevd for traksjonsfrigivelse
lyser grønt Traksjon frigitt
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Vippebryter "Direkte/Indirekte Bremse"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
vippebryter "Direkte/Indirekte bremse" {406} for valg mellom
direkte eller indirekte bremse.

Posisjon Funksjon
R Direkte brems

Lokomotivet bremser med den direkte
bremsen

R Indirekte bremse
Lokomotivet bremser med den indirekte
bremsen

Indikatorlampe "Drift"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "Drift" {407} til statusvisning av
radiofjernstyringens batterispenning.

Visning Funksjon
blinker Ikke tilstrekkelig batterispenning

Bytt batteri
lyser Driftsfrigivelse mulig med nøkkelbryter

sender radiofjernstyring "På/Av"{422}
lyner Tilstrekkelig batterispenning

Testkjøring avsluttet for radiofjernstyring
Radiofjernstyring driftsklar

Indikatorlampe "Feil"

!
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "Feil" {408} til visning av feil hos
radiofjernstyringen.

Visning Funksjon
lyser Systemfeil

lyser ikke Driftstilstand
blinker Betjeningsfeil eller underspenning hos

batteriet

Display "Driftsindikator"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg er
display "Driftsindikator" {409} til visning av meldinger.
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Indikatorlampe "Radio"
På senderen til fjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "Radio" {410} til visning av driftstilstanden ved
radiooverføring.

Visning Funksjon
blinker Radiofjernstyring blir aktivert,

Påloggingsprosedyre
lyser ikke Driftstilstand

Indikatorlampe "Kjøresperre"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "Kjøresperre" {411} til visning av aktivert
driftsbremsing og traksjonssperre.

Visning Funksjon
lyser Driftsbremsing og traksjonssperre aktivert

Funksjonen "Helling omgåelse" aktivert
blinker Påloggingsprosedyre

Driftsfrigivelse mulig
manuell stopp

lyser ikke Driftstilstand

Nominell hastighetsstyring radiofjernstyring

40

5 15

25

max

10

30

På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
nominell hastighetsstyring for radiofjernstyring {412} for
forhåndsinnstilling av nominell hastighet ved radiofjernstyrt drift.
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Indikatorlampe "Pneumatisk bremse"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "Pneumatisk bremse" {413} til statusvisning for
lokomotivets pneumatiske bremse.

Visning Funksjon
lyser ikke Status for den pneumatiske bremsen er

udefinert
lyser rødt Pneumatisk bremse er anvendt

lyser grønt Pneumatisk bremse er løsnet

Indikatorlampe "HL-senking"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "HL-senking" {414} til statusvisning for den
indirekte bremsen.

Visning Funksjon
lyser ikke Status for HL er udefinert
lyser rødt HL-trykket er senket

lyser grønt HL-trykk ≥5 bar

Vippetast "Helling/frigivelse"
På senderen til radiofjernstyringen {400} finner man vippetasten
"Helling/frigivelse" {415} for forlengelse av overvåkningstiden eller
til frigivelse av trekkraftanvendelse.

Posisjon Funksjon

45° T Helling:
Forlengelse av overvåkningstiden med
hellende fjernbetjening med 7 s
Kjøresperre blir utløst

R Basisposisjon
T Frigivelse:

Vaktsomhet bekreftes
Aktivering av trekkraft/bremsekraft frigis
Kvittering av traksjonssperre etter en
tvangsbremsing
Frekvensveksel bekreftes
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Nødbremstrykkeknapp radiofjernstyring
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner
nødbremstrykkeknappen seg {416}.

Nødbremstrykkeknappen {416} føres tilbake til driftsposisjon ved
å dreie den mot høyre igjen.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

trykket R Nødstoppstilling
Elektrisk og pneumatisk nødstopp blir
utløst.
HL luftes over et stort tverrsnitt.
Fra kjøretøyets styring blir forsyningen av
hovedluftledningen eliminert.
Hovedbryteren slås av.
Pantografen senkes.
Last Mile Diesel stanses og
drivstofftilførselen avbrytes.
Last Mile-batteri frakobles.
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Vippebryter "Velg kjøreretning"

2

0

1 På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
vippebryter "Velg kjøreretning" {417} for valg av kjøreretning.

Posisjon Funksjon

1
R Kjøreretningen er valgt i retning av

førerhus 1

R Basisposisjon
Kjøreretningen "Nøytral" er valgt
Kjøresperre aktiv

2 R Kjøreretningen er valgt i retning av
førerhus 2

Indikatorlampe "Maksimal hastighet"

max

På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
indikatorlampe "Maksimal hastighet" {418} til statusvisning av den
maksimale hastigheten som er stilt inn" på radiofjernstyringen til
den nominelle radiofjernstyringen {412}.

Visning Funksjon
lyser ikke Den maksimale hastigheten som er stilt inn

er ikke nådd.
blinker Den automatiske effektreduksjonen har en

feil før den maksimale hastigheten som er
stilt inn nås.

lyser Den maksimale hastigheten som er stilt inn
er nådd.
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Trekk-/bremsekraftstiller

T+
T c
T/B
B c
B+

SOS

På senderen til radiofjernstyringen {400} finner man trekk-/
bremsekraftstilleren {419} for aktivering av trekk- og bremsekraft.

Posisjon Funksjon
T+ T Øke krav til trekkraft avhengig av

aktiveringens varighet:
• Lang tastevarighet gir høy

trekkraftendring
• Kort tastevarighet gir lav trekkraftendring

T c R Hold etterspørselen etter trekkraft
konstant.

T-/B- R Basisposisjon
Minske trekk-/bremsekraft

B c R Hold etterspørselen etter bremsekraft
konstant.

B+ T Øke krav til bremsekraft avhengig av
aktiveringens varighet.
• Lang tastevarighet gir høy

bremsekraftendring
• Kort tastevarighet gir lav

bremsekraftendring
SOS R Hurtigbremseposisjon

HL luftes over et stort tverrsnitt.
Traksjon frakobles.
HL-ettermating avbrytes.
Rask reduksjon av HL-trykket fører til en
rask oppbygning av maksimal bremsekraft
hos den indirekte bremsen.

Tast i
spakhode

T Anvend den direkte bremsen.
Direkte brems anvendt mens det trykkes
på taster.
Gjennom en løsnekommando "B-" blir" den
direkte bremsen løsnet igjen.

Vippetast "Fyllstøt/HL-trykk utjevning"
På senderen til radiofjernstyringen {400} finner man vippetasten
"Fyllstøt/HL-trykk utjevning" {420} for hurtig påfyll av HL eller for å
heve HL-trykket til over styringsdriftstrykket.
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Posisjon Funksjon
T Full frigivelse

HL fylles raskt over et stort tverrsnitt.
En trykkøkning utover styringsdriftstrykket
på 5 bar foretas ikke.

R Basisposisjon
T HL-trykkutjevning

Avhengig av aktiveringens varighet stiger
HL-trykket til maksimalt 5,4 bar.

Vippetast "Sanding/makrofon radiofjernstyring"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg en
vippetast "Sanding/Makrofon" {421} til styring av sandingsanlegg
og makrofon.

Posisjon Funksjon
T Manuell sanding

Sandingens varighet tilsvarer aktiveringens
varighet.

R Basisposisjon
T Aktivering av makrofon

Nøkkelbryter "Frigivelse radiofjernstyring"

O
FF

ON

På rammen til radiofjernstyringen {303} finner man nøkkelbryteren
"Frigivelse radiofjernstyring" {401} for frigivelse av radiofjernstyrt
drift.

Posisjon Funksjon
Radiofjernstyrt drift frigitt
Nøkkelen til "Frigivelse radiofjernstyring" kan trekkes
ut.
Radiofjernstyrt drift ikke frigitt
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Nøkkelbryter "RFID-nøkkel"
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg på
venstre side av nøkkelbryteren en nøkkelbryter "RFID-
nøkkel {423}. Med RFID-nøkkelen blir senderen entydig tilordnet
en mottakerenhet via radio-identifikasjonsnummeret.

RFID-nøkkelen skal ikke trekkes ut. Den er i driftsposisjon sikret
mot omkobling og tap.

Posisjon Funksjon
Nøkkel satt inn R Basisposisjon

Sender til radiofjernstyring ikke frigitt for
tilkobling
RFID-nøkkelen kan trekkes ut

Nøkkel dreid
rundt

R Driftsposisjon
Sender til radiofjernstyring frigitt for
tilkobling

Lydgenerator til sender radiofjernstyring
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg oppe på
høyre side en lydgenerator {424}. Lydgeneratoren signaliserer i
samspill med LED-visningene ulike driftssituasjoner og feil i
driftsprosedyrene.

Dreiebryter "Frekvensvalg"
1 2

3

67

8 5

4
På senderen til radiofjernstyringen {400} befinner det seg på
høyre side en dreiebryter "Frekvensvalg" {425} for innstilling av
ønsket frekvens-indeks. En frekvensveksel skal bare
gjennomføres ved stillstand hos lokomotivet under
startprosedyren hos senderen til radiofjernstyringen.

Frekvensveksel finner automatisk sted hos mottakerenheten. Kan
det ikke opprettes noen forbindelse til mottakerenheten, stilles
frekvensen med dreiebryteren Frekvensvalg {425} på en
konfigurert frekvens-indeks. Så startes idriftsettingen av
radiofjernstyringen på ny.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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9.5.3 Radiofjernstyrt drift Generelt

ADVARSEL
Fare for ulykker ved forveksling av radiofjernstyring eller RFID-
nøkkel!
Kjøres lokomotivet med radiofjernstyring, kan det forekomme
utilsiktede kjørebevegelser ved forveksling av radiofjernstyringer
eller dertil hørende RFID-nøkler. Dette kan forårsake alvorlige
skader eller også død, og det kan oppstå alvorlige skader på
lokomotivet.
Derfor:

– Det skal sikkerstilles at lokomotivet kun er i drift med den
riktige radiofjernstyringen og den dertil hørende RFID-
nøkkelen.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter som gjelder for drift
med radiofjernstyring skal påaktes.

ADVARSEL
Fare for ulykker dersom radiofjernstyringen har funksjonsfeil!
Kjøres lokomotivet med radiofjernstyring kan det ved
funksjonsfeil forekomme utilsiktet opptreden. Dette kan
forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Før idriftsetting av radiofjernstyringen skal man gjennomføre
den sikkerhetstekniske kontrollen som produsenten har
pålagt.

– Før lokomotivet forlates skal det kontrolleres på den
aktiverte radiofjernstyringen at trekk-/bremsekraftstilleren
{419} fungerer forskriftsmessig.
Her skal trekk-/bremsekraftstiller i posisjonen "T+" og
posisjonen "T-" tastes inn. Trekkraftendringen skal vises på
basisbildet for driftsmodus "CCD".

– Nett- og operatøravhengige forskrifter som gjelder for drift
med radiofjernstyring skal påaktes.
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ADVARSEL
Fare for ulykker ved kjøring med radiofjernstyringen!
Kjøres lokomotivet med radiofjernstyring kan det ved
utilstrekkelig sikt på strekningen forekomme ulykker. Dette kan
forårsake alvorlige skader eller også død, og det kan oppstå
alvorlige skader på lokomotivet.
Derfor:

– På uoversiktlige partier av strekningen skal det for å sikre
rangeringsturen benyttes flere rangeringsarbeidere som har
radioforbindelse med lokomotivføreren.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter som gjelder for drift
med radiofjernstyring skal påaktes.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved drift med radiofjernstyringen!
Ved drift med radiofjernstyring er alle togsikringssystemer
deaktivert. Dette kan forårsake alvorlige skader eller også død,
og det kan oppstå alvorlige skader på lokomotivet.
Derfor:

– Nett- og operatøravhengige forskrifter som gjelder for drift
uten aktive togsikringssystemer skal påaktes.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter som gjelder for drift
med radiofjernstyring skal påaktes.

ADVARSEL
Fare for ulykker etter endring av kjøreretning!
Som følge av forstyrrelser eller funksjonsfeil kan lokomotivet
etter endring av kjøreretning komme til å kjøre i feil retning.
Dette kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Det skal sikkerstilles at kjøreretningen som ble valgt med
vippebryteren "Velg kjøreretning" stemmer overens med
kjøreretningen som er stilt inn for lokomotivet og vises på
meldelampen "Radiofjernstyring" på siden.

INFORMASJON
I flertraksjon er drift med radiofjernstyring ikke tillatt.
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INFORMASJON
Ved drift med radiofjernstyring er bremsing med E-bremsen ikke
mulig.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

9.5.4 Aktivering/deaktivering av radiofjernstyrt drift

Aktivering av radiofjernstyrt drift
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet er aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Begge førerhus deaktivert
▪ Bremsesystemtest i løpet av siste 24 t var vellykket
▪ Kjøreretning valgt med lystrykknappen "Velg kjøreretning"
▪ Indirekte bremse anvendt, HL-trykk < 3,2 bar
▪ Direkte bremse løst
▪ Fjærbremse anvendt
▪ Valgbryter "Signallys" i stillingen "auto"
▪ Ladet batteri satt inn i sender radiofjernstyring
▪ Sender radiofjernstyring heller ikke
▪ Kjøreretningen "Nøytral" er valgt på vippebryteren "Velg

kjøreretning" på senderen til radiofjernstyringen
▪ Nødbremstrykkeknapp på senderen til radiofjernstyring er i

basisposisjon
▪ Trekk-/bremsekraftstiller på senderen til radiofjernstyringen er

i posisjonen "Bc"
▪ Bremsetypen "Indirekte bremse" er valgt på sender

radiofjernstyring
▪ Nominell hastighet 5 km/t er valgt på sender radiofjernstyring
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Håndtering 1. Fjærbremsen løsnes med trykkbryteren "Løsne
fjærbremse" {113}.
ð Indikatorlampe "Status radiofjernstyring" {402 } lyser

grønt.
ð Radiofjernstyrt drift kan aktiveres.

2. Radiostyrt drift frigis med nøkkelbryter "Frigivelse
radiofjernstyring" {401} og nøkkelen trekkes ut.
ð ETCS i modusen "Sleeping"

3. Nøkkelen tas ut fra "Frigivelse radiofjernstyring" {401} og
settes inn i "Sender radiofjernstyring På/Av" {422}.

4. Sender radiofjernstyring {400} slås på med nøkkelbryter
"Sender radiofjernstyring På/Av" {422}.
ð Sender utfører en selvtest og melder seg hos mottakeren.

5. Trekk-/bremsekraftstiller {419} tastes i posisjonen "B+".
ð Traksjonssperre er aktivert.
ð Radioforbindelse er opprettet.

6. Velg kjøreretning på vippebryteren "Velg kjøreretning" {417}.
7. Trekk-/bremsekraftstiller {419} tastes i posisjonen "B+" og

samtidig tastes vippetasten "Helling/frigivelse" {415} i
posisjonen "Frigivelse".
ð Driftstilstand er aktivert.
ð Trekk-/bremsekraftstiller er aktivert.

ü Radiofjernstyrt drift er aktivert.

Sikkerhetsteknisk kontroll av sender radiofjernstyring
Før drift med radiofjernstyring skal det daglig og ved hver
skiftveksel kontrolleres om det foreligger radiokontakt mellom
senderen og det dertil hørende lokomotivet.

Sjekk med makrofon:
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert

Håndtering 1. Vippetasten "Sanding/Makrofon" {421} tastes i stillingen
"Makrofon".
ð Makrofon lyder.

ü Sikkerhetsteknisk kontroll er avsluttet.
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Kontroll med meldelamper på siden "Radiofjernstyring", når det
ikke er lov å bruke makrofon til testformål:

Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert

Håndtering 1. Velg kjøreretning 1 med vippebryteren "Velg
kjøreretning" {417}.
ð Meldelampe på siden for "Radiofjernstyring" {516} på

førerhus 1 lyser.
ü Sikkerhetsteknisk kontroll er avsluttet.

Deaktivering av radiofjernstyrt drift
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet er aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Begge førerhus deaktivert
▪ ETCS i modusen "Sleeping"
▪ Kjøreretningen "Nøytral" er valgt på kjøreretningsbryteren på

senderen til radiofjernstyringen
Håndtering 1. Vippebryter "Direkte/Indirekte Bremse {406} i posisjonen

"Indirekte bremse".
2. Trekk-/bremsekraftstiller {419} tastes i posisjonen "B+".

ð Indirekte bremse er anvendt.
3. Sender radiofjernstyring {400} slås av med nøkkelbryter

"Sender radiofjernstyring På/Av" {422} og nøkkelen trekkes
ut.

4. Nøkkelen settes i nøkkelbryteren "Frigivelse
radiofjernstyring" {401} og kobles i posisjonen "Radiofjernstyrt
drift ikke frigitt".

5. Batteriet {426} tas ut av sender radiofjernstyring {400} og
lades opp i ladeenheten {427}.

ü Radiofjernstyrt drift er deaktivert.
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9.5.5 Aktivering/deaktivering av E-modus

Aktivering av E-modus
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Lokomotivet står under kontaktledning som fører spenning
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert

Håndtering 1. Vippebryter "E-mode/LMD-mode" {403} kobles i posisjonen
"E-Mode".
ð Indikatorlampen "Power-Mode" {404} blinker.
ð Pantografen heves.
ð Hovedbryter tilkobles.
ð Indikatorlampe "Power-Mode" {404} lyser.

ü E-Modus er aktivert.

Deaktivering av E-modus
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert
▪ E-Modus aktivert

Håndtering 1. Vippebryter "E-Mode/LMD-Mode" {403} trekkes opp og ut av
låseposisjonen og kobles i basisposisjonen "0".
ð Hovedbryteren slås av.
ð Pantografen senkes.
ð Indikatorlampen "Power-Mode" {404} slukkes.

ü E-modus er deaktivert.
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9.5.6 Aktivering/deaktivering av LMD modus

Aktivering av Last Mile Diesel modus
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert

Håndtering 1. Last Mile Dieselmotor startes med vippebryter "E-mode/LMD-
mode" {403} i posisjonen LMD-Mode.
ð Indikatorlampen "Power-Mode" {404} blinker.
ð Last Mile dieselmotor startes.
ð Indikatorlampe "Power-Mode" {404} lyser.

ü Last Mile Diesel modus er aktivert.

Deaktivering av Last Mile Diesel modus
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert
▪ Last Mile Diesel modus er aktivert

Håndtering 1. Vippebryter "E-Mode/LMD-Mode" {403} trekkes opp og ut av
låseposisjonen og kobles i basisposisjonen "0".
ð Last Mile Diesel slås av og etterkjøles.
ð Indikatorlampen "Power-Mode" {404} slukkes.

ü Last Mile Diesel modus er deaktivert. 9
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9.5.7 Trekk-/bremsekraft aktiveres med
radiofjernstyring

Trekkraft aktiveres med radiofjernstyring
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet er aktivert
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert
▪ E-modus eller Last Mile modus aktivert
▪ Kjøreretningen er valgt
▪ Nominell hastighet valgt
▪ Trekk-/bremsekraftstiller i posisjonen "T-/B-"

Håndtering 1. Vippetasten "Helling/frigivelse" {415} tastes i posisjonen
"Frigivelse" og samtidig tastes trekk-/bremsekraftstiller {420} i
posisjonen "T+".

ü Trekkraft tilkobles.

Bremsekraft aktiveres med radiofjernstyring
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet er aktivert
▪ Radiofjernstyrt drift aktivert
▪ E-modus eller Last Mile modus aktivert
▪ Kjøreretningen er valgt
▪ Nominell hastighet valgt
▪ Trekk-/bremsekraftstiller i posisjonen "T-/B-"
▪ Bremsetype velges med vippebryter "Direkte/indirekte

bremse".
Håndtering 1. Trekk-/bremsekraftstiller {419} tastes i posisjonen "B+".

ü Bremsekraft tilkobles.
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9.5.8 Tvangsbremsinger i radiofjernstyrt drift
Tvangsbremsinger kan ved radiofjernstyrt drift bli utløst av
følgende årsaker:

• Aktivering av nødbremseknappen
• Helling av sender til radiofjernstyring >45° i mer enn 5 s
• Sender radiofjernstyring i mer enn 30 s uten betjening
• Avbrutt radioforbindelse ≥ 7,2 s
• Trekk-/bremsekraftstiller i posisjonen "SOS"
• Sikring mot vekkrulling hos radiofjernstyring har oppdaget

utilsiktet bevegelse hos lokomotivet
• Valgt nominell hastighet overskrides

Tvangsbremsinger kvitteres:
Forhånds-
betingelse

▪ Tvangsbremsing er aktiv
▪ Indikatorlampe "Kjøresperre" lyser

Håndtering 1. Trekk-/bremsekraftstiller {419} tastes i posisjonen "B+" og
samtidig tastes vippetasten "Helling/frigivelse" {415} i
posisjonen "Frigivelse".
ð Trekk-/bremsekraftstiller er aktivert.
ð Indikatorlampe "Kjøresperre" {411} lyser ikke.

ü Tvangsbremsing er kvittert. 9
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9.5.9 Traksjonssperre ved radiofjernstyrt drift
Traksjonssperrer kan bli utløst av kjøretøyets styring av følgende
årsaker:

• Kjøreretningen ikke valgt
• Trekk-/bremsekraftstiller ikke frigitt
• Etter veksel til tilstanden "Drift" er lokomotivet i mer enn 60 s i

stillstand
• Etter kvittert traksjonssperre i tilstanden "Drift" er lokomotivet i

mer enn 7 s i stillstand
Traksjonssperrer med automatisk innledet driftsbremsing blir
utløst av følgende årsaker:

• Avbrutt radioforbindelse > 2,2 s og < 7,2 s

Traksjonssperre kvitteres
Forhånds-
betingelse

▪ Traksjonssperre utløst
▪ Indikatorlampe "Kjøresperre" lyser

Håndtering 1. Trekk-/bremsekraftstiller {419} tastes i posisjonen "B+" og
samtidig tastes vippetasten "Helling/frigivelse" {415} i
posisjonen "Frigivelse".
ð Trekk-/bremsekraftstiller er aktivert.
ð Indikatorlampe "Kjøresperre" {411} lyser ikke.

ü Traksjonssperre er kvittert.
9
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9.6 Sikkerhetssysteme

9.6.1 Betjenings- og visningselementer

Nødbremstrykkeknapp
På midten av førerbordet befinner det seg en
nødbremstrykkeknapp {5} som er tilgjengelig for lokomotivføreren
og av sidemannen.

Nødbremstrykkeknappen {5} er aktiv med aktivert og deaktivert
førerhus.

Nødbremstrykkeknappen {5} disponerer over en mekanisk HL-
tilkobling som hovedluftledningen luftes direkte gjennom.

Nødbremstrykkeknappen {5} føres tilbake til "Basisposisjon" ved å
trekkes ut.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

trykket R Nødstoppstilling
Elektrisk og pneumatisk nødstopp blir
utløst.
HL luftes over et stort tverrsnitt.
Fra kjøretøyets styring blir forsyningen av
hovedluftledningen eliminert.
Hovedbryteren slås av.
Pantografen senkes.
Last Mile Diesel stanses og
drivstofftilførselen avbrytes.
Last Mile-batteri frakobles.

INFORMASJON
Ved aktivering av nødbremstrykkeknappen {5} gjøres E-
bremsen inaktiv.
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Trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP"
På høyre sidekjøringsinnretning {2} befinner det seg en
trykkeknapp "Elektrisk NØDSTOPP" {84}.

Trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84} er aktiv med aktivert
og deaktivert førerhus.

Trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84} føres i driftsposisjon
igjen ved å dreie mot høyre.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

trykket R NØDSTOPP-posisjon
Utløse elektrisk NØDSTOPP
Fra kjøretøyets styring blir hovedbryteren
frakoblet og pantografene senket.
Last Mile Diesel stanses og
drivstofftilførselen avbrytes.
Last Mile-batteri frakobles.

INFORMASJON
Ved aktivering av trykkeknappen "Elektrisk NØDSTOPP" {84}
utføres ingen bremsing.
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Trykkeknappen "NØDSTOPP" LMD innvendig
På kontrolltavlen til Last Mile dieselmotor {300} finner man
trykkeknappen "NØDSTOPP" LMD innvendig {455}.

Trykkeknappen "NØDSTOPP" LMD innvendig {455} føres i
basisposisjon igjen ved å dreie mot høyre.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

trykket R NØDSTOPP-posisjon
Stans dieselmotoren og slå av
generatorimpuls.
Last Mile batteri blir klassifisert ut.

Trykkeknappen "NØDSTOPP dieselmotor" utvendig
På begge langsidene av lokomotivet er det til venstre og til høyre
for styreinnretningen "UIC-ep-bremsetest" {504} installert en
trykkeknapp "NØDSTOPP" LMD utvendig {517}.

Trykkeknappen "NØDSTOPP" LMD utvendig {517} føres i
basisposisjon igjen ved å dreie mot høyre.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

trykket R NØDSTOPP-posisjon
Stans dieselmotoren og slå av
generatorimpuls.
Drivstofftilførselen avbrytes.
Last Mile-batteri frakobles.

BP-lufteventil
På forsiden av førerbordskapet befinner det seg en HL-
lufteventil {9} for hurtig oppbygging av bremsekraft hos den
indirekte bremsen.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

trykket R Nødbremseposisjon
Innlede nødbremsing.
Hovedluftledningen luftes over et større
tverrsnitt.
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HL-lufteventilen {9} fungerer uavhengig av om førerhuset er
aktivert eller deaktivert.

Tilbakesetting i driftsposisjon
Forhånds-
betingelse

▪ BP-lufteventil er åpnet

Håndtering 1. Førerbremsespaken {49} legges i "Hurtigbremsestilling".
2. BP-lufteventil {9} trekkes ut.
ü BP-lufteventil er driftsklar.

Sifa-knapp
På sideveggene {1} finner man Sifa-tasten {70} til betjening av
Sifa.

DAC-fotpedal
I fotområdet til førerbordet finner man Sifa-fottasten {13} til
betjening av Sifa.

Statusmelder brannslukningsutstyr

kVkV

FOGTECR
FIRE PROTECTION

På brannslukningsutstyret {309} befinner det seg en statusmelder
{292} for visning av statusen til det overvåkede området i
maskinrommet.

Symbol Visning Beskrivelse
rød Brann oppdaget i området rundt

strømretter
gul Feil hos brannslukningsutstyr oppdaget i

området rundt strømretter
av Ingen brann oppdaget i området rundt

strømretter

kV

rød Brann oppdaget i området rundt
høyspentstillas

gul Feil hos brannslukningsutstyr oppdaget i
området rundt høyspentstillas

av Ingen brann oppdaget i området rundt
høyspentstillas

rød Brann oppdaget i området Last Mile Diesel
gul Feil hos brannslukningsutstyr oppdaget i

området Last Mile Diesel
av Ingen brann oppdaget i området Last Mile

Diesel

9
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Symbol Visning Beskrivelse
grønn Brannslukningsutstyr driftsklart,

overvåkning aktiv
av Brannslukningsutstyr ikke driftsklart,

overvåkning ikke aktiv
gul Feil hos brannslukningsutstyr oppdaget i

området rundt strømretter, høyspentstillas
og/eller Last Mile Diesel

av Ingen feil oppdaget
rød Brann oppdaget i området rundt

strømretter, høyspentstillas og/eller Last
Mile Diesel

av Ingen brann oppdaget
på Slukkeprosedyre utløst i området rundt

strømretter
av Ingen slukkeprosedyre utløst i området

rundt strømretter

kV

på Slukkeprosedyre utløst i området rundt
høyspentstillas

av Ingen slukkeprosedyre utløst i området
rundt høyspentstillas

på Slukkeprosedyre utløst i området rundt
Last Mile Diesel

av Ingen slukkeprosedyre utløst i området
rundt Last Mile Diesel
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9.6.2 Dødmannsknapp (Sifa) betjening
I hvert førerrom befinner følgende Sifa-styringselementer seg:

• DAC-fotpedal {13}
• Sifa-knapp {70} på sideveggene
• Tast på spakhodet til trekk-/E-bremsekraftstiller {25}.

Sifa overvåker følgende:
• Regelmessig betjening av et Sifa-betjeningselement
• Regelmessig mangel på betjening av et Sifa-

betjeningselement
Overvåkningen av betjening og mangel på betjening foretas fra en
hastighet på >3 km/t.

En Sifa-tvangsbremsing kan utløses til enhver tid. For å nullstille
er det nødvendig med to uavhengige betjenende handlinger.

• Første operatørskritt:
– Kvittering med Sifa-fottast {13} eller Sifa-tasten

sidevegg {70}
• Andre operatørskritt:

– Tast på spakhodet til trekk-/E-bremsekraftstiller {25}
trykkes

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Sifa-feilbryter {204} i "Driftsposisjon"

Håndtering 1. Sifa-styringselement trykkes i minimum 3 s, maksimum 30 s.
ð Forblir betjeningselementet trykket inn i 30 s uten

avbrudd, lyser etter 30 s indikatorlampen "Sifa" i
driftsmodusene "CCD" og "COD".

ð Dersom styringselementet trykkes 32,5 s uten avbrudd
følger en akustisk melding via lydutgangen.

ð Dersom styringselementet trykkes 35 s uten avbrudd
følger en akustisk melding via lydutgangen og en
tvangsbremsing.

2. Slipp Sifa-styringselementet fritt en kort stund.
ð Dersom alle Sifa-styringselementene forblir uten

aktivering i 2,5 s følger en akustisk melding via
lydutgangen.

ð Dersom alle Sifa-styringselementene forblir uten
aktivering i 5 s følger en akustisk melding via
lydutgangen, indikatorlampen "Sifa" lyser og en
tvangsbremsing foretas.

ü Tidsmålingen hos Sifa blir nullstilt og handlingen må gjentas.
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INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Feil
Ved feil kan funksjonen "Dødmannsknapp" forbikobles med Sifa-
feilbryteren {204}.

INFORMASJON
Etter forbikobling av Sifa overvåkes ikke lenger
lokomotivførerens tjenesteevne.
Nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes og
overholdes.

Funksjonstest av dødmannsknapp

Funksjonstest Sifa
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Sifa-feilbryter {204} i "Driftsposisjon"
▪ Bremseeffektgrupper {238; 240} ikke sperret

Håndtering 1. Den direkte bremsen anvendes med lokomotivbremsespaken
{48} og effektiviteten kontrolleres på dobbelmanometer
"Bremsesylindertrykk" {65}.

2. Fjærbremsen løsnes med trykkbryteren "Løsne
fjærbremse" {113}.

3. Still inn minimum trekkraft med trekk-/E-
bremsekraftstiller {25}.
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4. Sifa-styringselement holdes trykket.
ð Etter 30 s lyser indikatorlampen "Sifa" på displayet i

driftsmodusene "CCD" og "COD".
ð Etter ytterligere 2,5 s følger en akustisk melding via

lydutgangen.
ð Etter ytterligere 2,5 s følger en tvangsbremsing.
ð Trekkraften frakobles og sperres.

5. Slipp Sifa-styringselementet fritt.
6. Trykk på Sifa-fottast {13} eller Sifa-tast på sidevegg {70} i

maksimalt 30 s.
7. Tast på spakhodet til trekk-/E-bremsekraftstiller {25} trykkes.

ð Tvangsbremsingen oppheves.
8. Styringsdriftstrykket hos HL kontrolleres på

dobbelmanometeret "A-/HL-trykk" {66}.
ð Trekkraften forblir frakoblet og sperret.

9. Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i basisposisjon.
ð Traksjonssperren oppheves.

10.Fjærbremsen benyttes med hjelp av lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112} og anvendt tilstand kontrolleres på
indikatorlampen.

11.Direkte bremse løsnes med lokomotivbremsespak {48}.
ü Etter vellykket fullførelse kan Sifa anvendes.9
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9.6.3 Togsikringssystemet ETCS/ATC2
Togsikringssystemene ETCS og ATC 2 er innebygd i ATP
ombordsystem AOS. Oppføringene for togsikringssystemene
foretas på ETCS-displayet{62}. All informasjon om
togsikringssystemer utledes av dokumentasjonen til systemets
produsent.

Annen gjeldende dokumentasjon fra systemprodusenten

INFORMASJON
Annen gjeldende dokumentasjon fra systemprodusenten skal
påaktes og overholdes.

ATP ombordsystem AOS_BV 3NSS007961-02 Førerhåndbok

▪ Dokumentnummer: 3NSS007961D1037

▪ Produsent: Bombardier Transportation RCS, Sverige

▪ Versjon: 10.0_sv

▪ Dato: 23.09.2013

EBI Cab 2000 ATC-2 STM Førerhåndbok for områdetypen ATC-2

▪ Dokumentnummer: 3NSS007910D0035

▪ Produsent: Bombardier Transportation RCS, Sverige

▪ Versjon: 4.0_sv

▪ Dato: 15.11.2011

ETCS ombordsystem R3 3NSS006621-01 Førerhåndbok

▪ Dokumentnummer: 3NSS006621D0145

▪ Produsent: Bombardier Transportation RCS, Sverige

▪ Versjon: 12.2_sv

▪ Dato: 09.10.2013

INFORMASJON
Når togsikringssystemet er inaktivt skal man sjekke og
overholde de nett- og operatøravhengige forskriftene.
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9.6.4 Dataopptaker
Registreringen av kjøreforløp foretas med TELOC-
dataopptakeren som er installert i elektronikkskapet.

I driftsmodusen "CCD" kan man på displayet sperre
korttidsminnet til TELOC-dataopptakeren og sikre den mot å bli
overskrevet.

Sperringen av korttidsminnet oppheves ved avlesning av data fra
TELOC-dataminnet.

Avlesningen foretas via en USB-port og startes automatisk.
Lagrede data kan slettes etter avlesning fra TELOC-dataopptaker
per program, og lar seg ikke gjenopprette.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

TELOC-korttidsminne sperres
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand

Håndtering 1. Trykk på softkey 3 [Spezial] på basisbildet for driftsmodus
"CCD".

2. Trykk på softkey 6 [Data Rec] på etterfølgende bilde.
3. Trykk på softkey 1 [Teloc] på etterfølgende bilde.

ð Displaybildet "TELOC-korttidsminne sperres" blir vist.
4. Anvist tallrekkefølge oppgis.
5. Trykk på ENTER-tasten.
ü TELOC-korttidsminnet er sperret.
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9.7 Flertraksjon

9.7.1 Betjenings- og visningselementer

Valgbryter0 "WTB/ZxS"

WTB

ZxS

WTB / 0

WTB / ZWS

WTB / ZMS /
ZDS (max. 2) På kontrolltavlen for lavspentstillas befinner det seg en valgbryter

"WTB/ZxS" {202} for å velge kommunikasjonsform med andre
fartøy i toget. Kommunikasjonsformen avhenger av driftsforhold
og den aktuelle togsammensetningen.

Posisjon Funksjon
WTB R WTB-drift

Kommunikasjon over WTB aktivert
ZxS R ZxS-drift

Kommunikasjon over WTB deaktivert
Styringen for flertraksjon som er stilt inn på
valgbryteren "ZDS/ZWS/ZMS" {203} blir
aktivert.

Valgbryter "ZDS/ZWS/ZMS"
0

ZWS ZMS

ZDS

På kontrolltavlen for lavspentstillas befinner det seg en valgbryter
"ZDS/ZWS/ZMS" {203} for valg av styringsform i flertraksjon.

Posisjon Funksjon
ZDS R uten funksjon
ZWS R uten funksjon

0 R Basisposisjon
ingen styring i flertraksjon

ZMS R ZMS-drift
Aktivering av tidsmultipleks
multitrekkstyring for drift i blandet
multitrekkstyring.
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9.7.2 Drift i ZxS

ADVARSEL
Livsfare dersom toget ruller vekk!
På lokomotiver som har en fjærbremse som ikke kan fjernstyres
må fjærbremsen løsnes direkte på kjørte lokomotiver. Hele toget
blir da evt. kun holdt av fjærbremsen til det førende lokomotivet.
Dersom toget ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Toget skal sikres mot vekkrulling i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter.

ADVARSEL
Livsfare dersom toget ruller vekk!
På lokomotiver med fjærbrems som kan styres med fjernkontroll
kan fjærbremsen bli løsnet fra det kjørte lokomotivet ved en
funksjonsfeil. Hele toget blir da evt. kun holdt av fjærbremsen til
det førende lokomotivet.
Dersom toget ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Utløst tilstand for togets fjærbrems kontrolleres på
displaybildet "Bremsestatus" (↷178).

– Utløst tilstand for togets fjærbrems kontrolleres på
bremseindikatoren {506} for alle lokomotivene i toget.

– Toget skal evt. sikres mot å rulle vekk i samsvar med nett-
og operatørspesifikke forskrifter.

ADVARSEL
Fare for ulykker som følge av funksjonsfeil ved dataoverføring i
driftsmodusen "ZMS"!
I flertraksjon kan det forekomme funksjonsfeil ved
dataoverføring i driftsmodusen "ZMS". Dette kan forårsake
ulykker med alvorlige personskader, til og med død.
Derfor:

– I flertraksjon gjennomføres ZMS-testkjøring etter
førerhusveksel.
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INFORMASJON
Ved feilfunksjoner i multitraksjon skal nett- og
operatøravhengige forskrifter påaktes og overholdes.

INFORMASJON
I flertraksjon er drift med radiofjernstyring ikke tillatt.

INFORMASJON
I flertraksjon er ikke Last Mile drift tillatt.

Driftsmodusene "ZDS/ZMS/ZWS" stilles inn med valgbryteren
"ZDS/ZWS/ZMS" {203} på kontrolltavlen NSG.

Driftsmodusen aktiveres automatisk straks valgbryteren "ZDS/
ZWS/ZMS" {203} føres i den respektive posisjonen.

Toget førende lokomotiv betegnes som Master og lokomotivet
som føres betegnes som Slave.

For at dataoverføringen skal kunne finne sted mellom
lokomotivene, må UIC-kabelen være koblet mellom de involverte
lokomotivene.
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ZMS-kommandoer
Følgende kommandoer kan via ZMS-forbindelsen utføres fra
Master på Slave:

• Pantograf OPP/NED/raskt ned
• Hovedbryter PÅ/AV
• Hurtig-/nød-/tvangsbremsing
• Kompressor frigivelse PÅ
• Sanding
• Løsne indirekte bremse
• Kommando E-bremse
• Kjøreretning
• Trekkraftstyring
• Lufter AV
• analog nominell verdi trekk-/E-bremsekraft
• Anvende/løsne den direkte bremsen
• Systemvalg

Togoppsett
På begynnelsen av kommunikasjonen gjennomføres et
togoppsett. Master formidler antall Slaves, deres posisjon samt
hvilken retning de står i toget. Maste og Slave utveksler
serieidentifikasjon og tester om kommunikasjon er teknisk mulig.

Forhånds-
betingelse

▪ ZMS aktivert på alle lokomotiver

Håndtering 1. Førerhuset aktiveres fra Master med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105} på førerhusets bakvegg.
ð Togoppsett startes.

2. Etter fullført togoppsett kontrolleres togkonfigurasjonen på
displayet i driftsmodusen "TDD".
ð Lokomotivnumre vises i den forhåndsgitte rekkefølgen

under visningene av kjøreledningsspenning.
Togoppsett kan vare opptil 30 s. Etter utført togoppsett vil Master
og Slave kommunisere kontinuerlig med hverandre. Et avbrudd i
dataforbindelsen vil bli registrert og meldt.

Dersom et lokomotiv ikke egner seg vil en diagnosemelding bli
vist og aktiveringskommandoer sperret. Hos lokomotiver som
allerede er aktiverte vil en traksjonssperre bli virksom i hele toget.
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Lokomotivet med aktivert førerbord er Master. Dersom enda et
førerbord i toget blir aktivert, følger diagnosemeldingen
"Overføringsbortfall".

Under følgende vilkår blir et lokomotiv Master:
• Et førerhus hos lokomotivet blir aktivert.
• Ingen andre førerhus hos lokomotivet er aktivert.
• Valgbryteren "ZDS/ZWS/ZMS" {203} ligger i riktig posisjon på

alle lokomotiver.
Under følgende vilkår blir et lokomotiv Slave:

• Intet førerhus hos lokomotivet er aktivert.
• Førerhus hos et annet lokomotiv er aktivert.
• Valgbryteren "ZDS/ZWS/ZMS" {203} ligger i riktig posisjon.

Systemvalg
I flertraksjon blir systemet som er stilt inn på displayet {61}
meddelt til Slave via ZMS.

Står det valgte systemet ikke til disposisjon på en Slave blir det
vist en melding i klartekst på Master. På den respektive Slave kan
ingen pantograf heves.

Ved multitraksjon blir det fremstilt en separat grafisk søyle for
spenningen hos hver kjøreledning basert på lokomotivene som
arbeider i toget. Under hver søyle vises koblingsstatusen til
hovedbryteren hos det respektive lokomotivet. Konfigurasjonen av
spenningsanvisningen foretas automatisk.

I den grafiske søylen for overstrøm fremstilles ved multitraksjon
summen av overstrøm hos alle lokomotivene.

På Master vises meldingene fra Slaves på displayet {61} i
basisbildet for multitraksjon og på displaybildet "Trekk-/
bremsekraft" for multitraksjon.
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Testkjøring ZMS
På displayet {61} kan en ZMS-testkjøring aktiveres for å
kontrollere ZMS-kommunikasjonen. Under testkjøringen simuleres
røykvarsler og feil ved glidebeskyttelsen for hvert Slave-lokomotiv.
De respektive tilknyttede meldingene kommer frem på displayet
{61}. Det følger en akustisk melding.

Forhånds-
betingelse

▪ Master og Slave forbundet
▪ ZMS er slått på

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Testliste".
3. Med piltastene opp/ned aktiveres menylinjen "ZMS-test".
4. Trykk på softkey 1 [Start].

ð Røykvarsler vises for hvert Slave-lokomotiv
ð Feil hos glidebeskyttelsen vises for hvert Slave-lokomotiv

ü ZMS-testkjøring avsluttet

Styring fjærbremse
Kan fjernstyres Dersom fjærbremser som kan fjernstyres er på plass hos alle

togets lokomotiver, vises dette på displaybildet "Bremsestatus".
Ved følgende betjening blir fjærbremser anvendt eller løsnet via
ZMS på Master og Slave:

• Trykk på løsne-trykknappen "Løsne fjærbremse" {113}
• Trykk på anvend-lysbryteren "Anvend fjærbremse" {112}
• Anvend-førerbord deaktiveres på Master
• Anvend - ZMS-avbrudd ved stillstand

Kan ikke
fjernstyres

Viser displaybildet "Bremsestatus" at minst et av togets
lokomotiver ikke disponerer over en fjærbremse som kan
fjernstyres, så skal følgende påaktes:

• Fjærbremsen må løsnes lokalt på hvert av togets lokomotiver.
• Ble førerbordet aktivert på et kjørt lokomotiv, vil fjærbremsen

automatisk bli anvendt etter deaktivering av førerbordet.
Fjærbremsen må løsnes lokalt før lokomotivet forlates.

• Dersom toget parkeres skal fjærbremsene på alle lokomotiver
anvendes lokalt, eller toget må på annen måte sikres mot å
rulle vekk.
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Styring direkte bremse
Dersom den direkte bremsen kan fjernstyres på alle togets
lokomotiver, vises dette på displaybildet "Bremsestatus".

Kan fjernstyres Dersom den direkte bremsen på kjørte lokomotiver lar seg
fjernstyre, blir den direkte bremsen anvendt/løsnet ved aktivering
av lokomotivbremsespaken på det førende lokomotivet.
Aktiveringskommandoen er virksom helt opp til en hastighet på
35 km/t.

Kan ikke
fjernstyres

Dersom den direkte bremsen på kjørte lokomotiver ikke lar seg
fjernstyre, blir den direkte bremsen kun her anvendt/løsnet ved
aktivering av lokomotivbremsespaken på det førende lokomotivet.
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9.7.3 Drift i WTB

WTB-kommandoer
Følgende kommandoer overføres gjennom WTB:

• Anvend/løsne fjærbremse
• Pantograf heves, senkes og senkes/sandes
• Hovedbryter PÅ/AV
• Hurtig-/nød-/tvangsbremsing
• Kompressor frigivelse PÅ
• Viftestyring
• Sanding
• Løsne indirekte bremse
• Kommando E-bremse
• Kjøreretning
• Trekkraftstyring
• analog nominell verdi trekk-/E-bremsekraft
• Togsamleskinnestyring

Etter bekreftet togoppsett blir baklysene automatisk slått av på de
koblede vognendene.

WTB-informasjoner
Følgende informasjoner overføres og vises gjennom WTB:

• Status for brannmelder
• Status for bremser
• Status for hovedbryter
• Status for togsamleskinne
• Status for valgt pantograf
• Status for drev
• Vognidentifikasjon
• Vognorientering
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Togoppsett WTB ved påbegynnelse av drift
Togoppsett er påkrevd etter

• Sammensetning av et tog for WTB-drift
• Førerhusveksel

Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotiv forskriftsmessig koblet med minst et WTB-
kompatibelt kjøretøy

▪ Tog i stillstand
▪ Intet førerhus aktivert
▪ Fjærbremse hos ført lokomotiv anvendt
▪ Driftsmodusen "WTB" stilt inn på alle koblede kjøretøyer
▪ Forsyning med lavspenning slått på hos alle kjøretøyer i

togsettet
▪ WTB-drift med valgbryter "WTB/ZxS" {202} aktivert

Håndtering 1. Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.
ð Togoppsett startes.
ð Oppfordring til bekreftelse av togkonfigurasjonen vises på

displayet.
2. Trykk på softkey 7 på basisbildet for driftsmodusen "TDD" i

WTB-drift.
ð Displaybildet "Togkonfigurasjon" blir vist.
ð Kjøretøy som registreres ved togoppsettet blir vist.

3. Togkonfigurasjon sjekkes.
4. Togkonfigurasjonen bekreftes med softkey 1.

ð Oppfordring til kvittering av togkonfigurasjonen vises på
displayet.

5. Togkonfigurasjon kvitteres.
ð Oppfordring til kvittering av togkonfigurasjonen forsvinner.

ü Togoppsett er avsluttet.
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9.8 Ekstra funksjoner

9.8.1 Funksjonen "Etterventilering"
Viftene hos kjøremotorer og kjøletårn løper fremdeles ved
stillstand hos lokomotivet. Etterventilering forhindrer
overoppheting av komponenter.

For å minimere støy kan funksjonen "Nachlüften" frakobles i ca.
2 min.

INFORMASJON
Frakobling av funksjonen "Nachlüften" kan være sperret av
kjøretøystyringen.

Slå av driftsmodusen "Etterventilering"
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 9 på basisbildet for driftsmodus "COD".
2. Med piltastene opp/ned velges menypunktet "Etterventilering"

på minibildet.
3. Trykk på softkey for frakobling av etterventilering.
ü Etterventilering slås av i ca. 2 min.9
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9.8.2 Nødbremsomgåelse/ep-bremse
Via lokomotivets elektroniske bremsestyring kan ep-bremsene
som befinner seg i vognene styres.

Dessuten kan funksjonen "Nødbremsforbikobling" aktiveres. Her
vil posisjonen "Fyllstøt" hos førerbremsespaken {49} være
koblingselementet for nødbremsforbikobling. Funksjonen
tverrsnittveksel er sperret med aktiv NBÜ/ep-styring.

UIC-ledningene mellom lokomotivet og alle vognene må være
forbundet.

Funksjon ep-
bremse

Med aktivert ep-bremsestyring vil bremsenormalverdiene som
stilles inn på førerbremsespaken {49} benyttes til styring av ep-
bremsen sammen med reguleringen av A-/HL-trykket.

Via togstyreledningene blir ep-styringsenhetene i hver vogn styrt,
og en jevn senking eller heving av HL-trykket oppnås.

Finjusteringen av HL-trykket foretas via lokomotivets HL-styring.
Nødbremsforbi
kobling system
UIC 541-5

Den aktiverte passasjernødbremsen innledes umiddelbart
gjennom nødbremseventilene i vognene. Aktiveringen
signaliseres i driftsmodusene "CCD" og "COD" med den akustiske
meldingen "Nødbremse", den blinkende indikatorlampen
"Nødbremse" og tekstvisningen "Passasjer-nødbremse".

Lokomotivføreren kan støtte passasjernødbremsingen med en
hurtigbremsing i samsvar med driftsforskriftene, eller omgå hhv.
kvittere med posisjonen "Fyllstøt" hos førerbremsespaken {49} for
senere å kunne stanse på et egnet sted.

Når passasjernødbremsen blir tilbakestilt slukkes indikatorlampen
"Nødbremse".

Nødbremsforbi
kobling system
UIC 541-6

Ved nødbremsforbikobling i samsvar med UIC 541-6 blir
nødbremseventilene i vognene kontinuerlig forbikoblet under
kjøring på en fri strekning. Aktiveringen signaliseres i
driftsmodusene "CCD" og "COD" med den akustiske meldingen
"Nødbremse", den blinkende indikatorlampen "Nødbremse" og
tekstvisningen "Passasjer-nødbremse".

Lokomotivføreren kan støtte passasjernødbremsingen med en
hurtigbremsing i samsvar med driftsforskriftene, eller omgå hhv.
kvittere med posisjonen "Fyllstøt" hos førerbremsespaken {49} for
senere å kunne stanse på et egnet sted. Ved manglende reaksjon
fra lokomotivføreren blir den aktiverte passasjernødbremsen
virksom etter utløpt overvåkningstid.
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En aktivert passasjernødbremse ved oppstart på
jernbanestasjonsområdet fører direkte til nødbremsing.
Nødbremsing kan bare forbikobles i stillstand etter tilbaketrekking
av frigivelsen for dørene.

Når passasjernødbremsen blir tilbakestilt slukkes indikatorlampen
"Nødbremse".

Styreinnretningen "UIC-ep-bremsetest"
På begge langsidene av lokomotivet finner man styreinnretningen
"UIC-ep-bremsetest" {504} for UIC-ep-bremsetesten "Tog".

Indikatorlampen ved siden av den svarte kontrolltasten
signaliserer ved aktivert kontrolltast mottak av
bremsekommandoen via ep-styreledningen fra det førende
lokomotivet.

Lystrykknapp "NBA"
På kontrolltavlen for lavspentstillas {305} befinner det seg en
lystrykknapp "NBA" {207} for innstilling av lokomotivet som siste
kjøretøy i toget med "NBA". Innstillingen er mulig å foreta uten
aktivering av et førerhus. Ved aktiveringen av driftsmodus på
kjøretøyets display {61} foretas innstillingen automatisk.

Ved frakoblet forsyning av lavspenning vil lystrykknappen lyse i et
begrenset tidsrom.

Lystrykknapp "NBÜ 2004"

NBÜ
På kontrolltavlen for lavspentstillas {305} befinner det seg en
lystrykknapp "NBÜ 2004" {206} for innstilling av lokomotivet som
siste kjøretøy i toget med "NBÜ 2004". Innstillingen er mulig å
foreta uten aktivering av et førerhus. Ved aktiveringen av
driftsmodus på kjøretøyets display {61} foretas innstillingen
automatisk.

Ved frakoblet forsyning av lavspenning vil lystrykknappen lyse i et
begrenset tidsrom.
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Velg driftsmodus for ep-bremse
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Førerbremsespak slått på
▪ HL-trykk ≥5 bar

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD" eller
softkey 9 på basisbildet for driftsmodus "COD".

2. Med piltastene opp/ned velges menylinjen "ep-bremse
driftsmodus".

3. Trykk på softkey 1 [Start].
ð Tilgjengelige driftsmoduser for NBÜ og ep-bremse blir

vist.
4. Trykk på passende softkey.

ð Driftsmodus tilkobles.
ð Indikatorlampen "ep" blinker i driftsmodusen "CCD" eller

"COD".
5. Driftsbremsing utføres med førerbremsespak {49}.

ð Indikatorlampen "ep" slukkes i driftsmodusen "CCD" eller
"COD".

6. For driftsmodusene med nødbremsforbikobling utføres
"Fyllstøt" med førerbremsespaken {49}.
ð Indikatorlampen "NBÜ" slukkes i driftsmodusen "CCD"

eller "COD".
ü Valgt driftsmodus er aktivert.
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Softkey Funksjon
Aus ep-bremse frakobles

UIC NBÜ ep Driftsmodusen "UIC-NBÜ-ep"
ep-bremsen med nødbremsomgåelse
System "UIC 541-5"
Driftsbremsing utføres med førerbremsespak
{49} for å aktivere.

UIC ep Driftsmodusen "UIC-ep"
ep-bremse uten nødbremsomgåelse
System "UIC 541-5"
Driftsbremsing utføres med førerbremsespak
{49} for å aktivere.

UIC ep DB Driftsmodusen "UIC-ep DB"
ep-bremse uten nødbremsomgåelse
Motstandsbegrensninger i henhold til DB-
retningslinjer er i samsvar med systemet "UIC
541-6"
Driftsbremsing utføres med førerbremsespak
{49} for å aktivere.

NBA Driftsmodus "NBA"
ep-bremse med nødbremsomgåelse i samsvar
med systemet "UIC 541-6"
Driftsbremsing og fyllstøt utføres med
førerbremsespak {49} for å aktivere.

NBÜ 2004 Driftsmodusen "NBÜ 2004"
ep-bremse med nødbremsomgåelse system i
henhold til DB-retningslinjer i samsvar med
systemet "UIC 541-6"
Driftsbremsing og fyllstøt utføres med
førerbremsespak {49} for å aktivere.
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UIC-kontroll NBÜ/ep-bremse
UIC-bremsekontrollen er inndelt i kontrollen av togets ep-
innretninger og NBÜ-innretninger.

Utvalget av kontroller foretas ved aktivering av softkeys på
displayet {61}. Prosedyre og omfang av UIC-bremsetesten
avhenger av valgt driftsmodus hos NBÜ og ep-bremsen.
Statusmelder informerer om tilstanden til bremsetesten.

Visning Tilstand
Aus Ingen NBÜ/ep kontroll aktivert
Läuft NBÜ/ep kontroll er aktivert

Bestanden NBÜ/ep kontroll avsluttet på vellykket vis
Nicht

Bestanden
NBÜ/ep kontroll avsluttet med feil

INFORMASJON
Ved feilfunksjoner hos NBÜ/ep-bremse skal nett- og
operatøravhengige forskrifter påaktes og overholdes.

UIC-bremsesjekk "Lokomotiv"
UIC-bremsesjekken "Lokomotiv" benyttes til kontroll av
overvåkningsinnretningene til ep-bremsen og signalisering av
passasjernødbremsen på lokomotivet. Kontrollen kan foretas med
og uten tilkoblede vogner.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Førerbremsespak {49} slått på
▪ Driftsmodusen "UIC-NBÜ-ep", "UIC-ep" eller "UIC-ep DB" er

valgt
Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "TDD".

ð Displaybildet "Bremsestatus" vises.
2. Trykk på softkey 2 [ep-bremsetest].

ð Displaybilde "ep-bremsetest" vises.
3. Trykk på softkey 3 [Start test Fz].

ð UIC-bremsesjekken "Lokomotiv" startes.
ð UIC-bremsesjekk "Lokomotiv" "Läuft" vises.
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4. Driftsbremsing utføres med førerbremsespak {49}.
ð Indikatorlampen "NBÜ/ep" blinker i driftsmodusen "CCD"

eller "COD".
ð Diagnosemelding "Tilkoblingsfeil ep-bremser" vises på

displaybildet "Verksteddiagnose".
5. Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".

ð Indikatorlampen "NBÜ/ep" slukkes i driftsmodusen "CCD"
eller "COD".

ð Diagnosemelding "Tilkoblingsfeil ep-bremser" slukkes på
displaybildet "Verksteddiagnose".

ð HL fylt til styringsdriftstrykk.
6. For aktiverte driftsmoduser med nødbremsforbikobling utføres

"Fyllstøt" med førerbremsespaken {49}.
ð Så lenge aktiveringen varer vil det lyde en akustisk

melding "Nødbremse" og indikatorlampen "Nødbremse"
blinker i driftsmodusene "CCD" og "COD".

ð Statusvisningen "Passasjernødbremse" vises.
7. For aktivert driftsmodus med nødbremsforbikobling legges

førerbremsespaken {49}. i kjørerposisjon.
8. Følg statusen for bremsekontrollen på meldingsfeltet på

displaybildet "UIC-Bremsprüfung".
ð Vellykket UIC-bremsesjekk "Lokomotiv" signaliseres med

meldingen "Bestanden".
9. Trykk på softkey 1 [Brpr Aus].
ü UIC-bremsesjekk "Lokomotiv" er avsluttet.

INFORMASJON
Dersom ikke UIC-bremsesjekken "Lokomotiv" avsluttes på
vellykket vis, skal ingen NBÜ- eller ep-driftsmodus i samsvar
med systemet UIC 541-5 benyttes.

UIC-bremsesjekk "Tog"
UIC-bremsesjekk "Tog" benyttes til kontroll av ep-bremsen for
hele toget. Ved å aktivere kontrolltasten "UIC-ep-
bremsetest" {504} på en mellomvogn foretas en forenklet "UIC-
ep-bremsetest". Ved å aktivere kontrolltasten "UIC-ep-
bremsetest" {504} på sluttvognen foretas en fullstendig "UIC-ep-
bremsetest".
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Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Førerbremsespak {49} slått på
▪ Driftsmodusen "UIC-NBÜ-ep", "UIC-ep" eller "UIC-ep DB" er

valgt
Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "TDD".

ð Displaybildet "Bremsestatus" vises.
2. Trykk på softkey 2 [ep-bremsetest].

ð Displaybilde "ep-bremsetest" vises.
3. Trykk på softkey 3 [Start test tog].

ð UIC-bremsesjekken "Tog" startes.
ð UIC-bremsesjekk tog "Läuft" vises.

4. Kontrolltasten på styreinnretningen "UIC-ep-
bremsetest" {504} aktiveres på sluttvognen hhv.
mellomvognen.
ð Statusvisningen sluttvogntast "Ein" hhv. middelvogntast

"Ein" vises på displaybildet "UIC-Bremsprüfung".
ð Bremsestyringen gjennomfører på egen hånd en ep-

bremsing i ca. 10 s.
5. Følg statusen for bremsekontrollen på meldingsfeltet på

displaybildet "UIC-Bremsprüfung".
ð Vellykket UIC-bremsesjekk "Tog" signaliseres med

meldingen "Bestanden".
6. Trykk på softkey 1 [Brpr Aus].
ü UIC-bremsesjekk "Tog" er avsluttet.

INFORMASJON
Dersom ikke UIC-bremsesjekken "Tog" avsluttes på vellykket
vis, skal ikke driftsmodusene "UIC-NBÜ-ep", "UIC-ep" eller
"UIC-ep DB" ikke benyttes.

UIC-bremsesjekk "NBÜ 2004" eller "NBA"
UIC-bremsesjekken "Tog" benyttes til kontroll av ep-bremsen og
signalisering av passasjernødbremsen på lokomotivet. Ved å
aktivere kontrolltasten "UIC-ep-bremsetest" {504} på en
mellomvogn foretas en forenklet "UIC-ep-bremsetest". Ved å
aktivere kontrolltasten "UIC-ep-bremsetest" {504} på sluttvognen
foretas en fullstendig "UIC-ep-bremsetest".
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Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Førerbremsespak {49} i "Kjøreposisjon"
▪ Driftsmodusen "NBÜ 2004" eller "NBA" er valgt.

Håndtering 1. Trykk på softkey 6 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Displaybildet "Bremsestatus" vises.

2. Trykk på softkey 2 [ep-bremsetest].
ð Displaybilde "ep-bremsetest" vises.

3. Trykk på softkey 3 [Start test tog].
ð UIC-bremsesjekk "Tog" startes med "NBÜ 2004" eller

"NBA".
ð UIC-bremsesjekk tog "Läuft" vises.
ð Akustisk melding "Nødbremse" lyder.
ð Indikatorlampen "Nødbremse" lyser kontinuerlig i

driftsmodusene "CCD" og "COD".
ð Indikatorlampen NBÜ/ep blinker.
ð Tekstmeldingen "Fahrgast-Notbremse" vises.
ð Tekstmeldingen "NBÜ 2004 mit NBÜ quittieren" vises.

4. Fyllstøt utføres med førerbremsespak {49}.
ð Akustisk melding "Nødbremse" stilner.
ð Indikatorlampen "Nødbremse" slukkes.
ð Indikatorlampen "NBÜ/ep" slukkes.
ð Tekstmelding "Fahrgast-Notbremse" forsvinner.
ð Tekstmelding "NBÜ 2004 mit NBÜ quittieren" forsvinner.
ð Statusanvisningen "Läuft" blir fremdeles vist på

displaybildet "UIC-Bremsprüfung".
5. Kontrolltasten på styreinnretningen "UIC-ep-bremsetest"

aktiveres på sluttvognen hhv. mellomvognen.
ð Statusvisningen sluttvogntast "Ein" hhv. middelvogntast

"Ein" vises på displaybildet "UIC-Bremsprüfung".
ð Bremsestyringen gjennomfører på egen hånd en ep-

bremsing i ca. 10 s.
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6. Følg statusen for UIC-bremsekontrollen "NBÜ 2004" eller
"NBA" signaliseres med meldingen "UIC-Bremsprüfung".
ð Vellykket UIC-bremsesjekk "Tog" "NBÜ 2004" eller "NBA"

signaliseres med meldingen "Bestanden".
ð Ved bremsesjekk sluttvogn blir tekstmeldingen "NBÜ 2004

mit NBÜ quittieren" vist.
7. Ved bremsesjekk sluttvogn blir fyllstøt utført med

førerbremsespak {49}.
ð Ved bremsesjekk sluttvogn forsvinner tekstmeldingen

"NBÜ 2004 mit NBÜ quittieren".
8. Trykk på softkey 1 [Brpr Aus].
ü UIC-bremsesjekk "Tog" med "NBÜ 2004" eller "NBA" er

avsluttet.

Nødbremsomgåelse

ADVARSEL
Fare for ulykker ved feil betjening av nødbremsomgåelsen i
stasjonsområdet!
Under oppstart i stasjonsområdet aktiveringen av en
passasjernødbremsing forbikobles i stillstand med blokkerte
dører. Ved feil betjening av nødbremsomgåelsen i
stasjonsområdet kan et tiltak som ikke er godkjent bli innledet.
Dette kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Omgivelsesforholdene sjekkes før bruk av
nødbremsforbikoblingen i samsvar med nett- og
operatøravhengige forskrifter.

– Nødbremsforbikoblingen skal bare benyttes i faresituasjoner
for utkjøring fra stasjonsområdet.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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Nødbremsforbikobling system UIC 541-6
Forhånds-
betingelse

▪ Aktivering av en passasjernødbremse signaliseres optisk og
akustisk

▪ Dørene er blokkert
▪ Aktivering av en passasjernødbremsing skal forbikobles i

samsvar med nett- og operatøravhengige forskrifter
Håndtering 1. Kjennskap til aktivering av en passasjernødbremsing

bekreftes.
2. Fyllstøt utføres med førerbremsespak {49}.

ð Akustisk melding stilner.
3. Passasjernødbremsen i vognen tilbakestilles i vognen ved

neste stopp.
ü Indikatorlampen "Nødbremse" slukkes.
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9.8.3 Vindusvisker- og spyleanlegg

Valgbryter "Viskeranlegg"

0

På betjeningsfeltets høyre side {8} befinner det seg en valgbryter
"Viskeranlegg" {41} for valg av driftsmodus hos vindusvisker.

Posisjon Funksjon

0 R Basisposisjon
Slå av vindusviskeranlegg

R intervallvisking
regelmessige pauser mellom ulike
viskeprosesser
Standardinnstilling intervaller på 30 s
Intervaller forlenges til 60 s ved å taste
kjapt i retning "Basisposisjon"
Intervaller forkortes til 15 s ved å taste
kjapt i retning "langsom visking"

R langsom visking

R hurtig visking

Trykknapp "Vindusviskeranlegg"
På betjeningsfeltets høyre side {8} befinner det seg en trykknapp
"Vindusviskeranlegg" {42} for aktivering av vindusviskeranlegget
med funksjonen automatisk visking i etterkant.

Væskebeholder for vindusviskeranlegg
Væskebeholderen til skivevaskanlegget befinner seg hos hvert
førerhus i det nedre området av førerrommets bakvegg.
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9.8.4 Frontskiveoppvarming
I førerhusets frontplater er det integrert en frontplateoppvarming.

Med aktivert frontplateoppvarming registreres temperaturen til
frontplatene via innlaminerte sensorer og sammenlignes med
normalverdien av en temperaturstyring. Varmeytelsen økes eller
senkes for å oppnå en konstant skivetemperatur på 13 °C.

Ved bortfall av temperaturreguleringen vil en diagnosemelding
sendes ut ved en temperatur på <24 °C. I et slikt tilfelle kobles
frontruteoppvarmingen til nøddrift med dreiebryteren "Nøddrift
frontruteoppvarming" {106}.

Lystrykknapp "Frontruteoppvarming"
På betjeningsfeltets høyre side {8} befinner det seg en
lystrykknapp "Frontruteoppvarming" {43} for styring av
frontruteoppvarmingen.

Posisjon Funksjon
lyser R Automatisk drift

lyser ikke R Frontskiveoppvarming slått av

Dreiebryter "Nøddrift frontruteoppvarming"

auto

min

På kontrolltavlen på førerhusets bakvegg befinner det seg en
dreiebryter "Nøddrift frontruteoppvarming" {106} for valg av
driftsmodus hos frontruteoppvarmingen.

Posisjon Funksjon
auto R Basisposisjon

Automatisk drift
min R Nøddrift ved bortfall varmeregulator

Frontruter konstant oppvarmet med lavere
ytelse.
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9.8.5 Makrofonanlegg
På hvert førerhus er det montert en makrofon for frekvensene fra
660 Hz og 370 Hz.

Vippetast "Makrofon"
På betjeningsfeltets venstre side {6} samt på ledsagersiden
befinner det seg en vippetast "Makrofon" {31} for
elektropneumatisk styring av makrofoner.

Posisjon Funksjon
T Høytonemakrofon (660 Hz)

R Basisposisjon
T Dyptonemakrofon (370 Hz)

Fotpedal "Makrofon"
I fotområdet til førerbordet finner man fotpedalen "Makrofon" {12}
for samtidig styring av begge makrofoner hos et førerhus.

Sperreventil "Makrofon"

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

På førerbordskapets høyre side {11} finner man sperreventilen
"Makrofon" {77} til avsperring av trykkluftforsyningen hos
makrofonstyringen til et førerhus.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

Åpne sperreventil
Makrofonstyringen forsynes med trykkluft.

R Lukke sperreventil
Makrofonstyringen forsynes ikke med
trykkluft.
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9.8.6 Signallamper

Vippebryter "Signal- og instrumentbelysning"
På betjeningsfeltets venstre side {6} befinner det seg en
vippebryter "Signal- og instrumentbelysning" {20} for tilkobling av
signal- og instrumentbelysning.

Posisjon Funksjon
R Signal- og instrumentbelysning slått på

Basisposisjon
Signal- og instrumentbelysning slått av

R Signal- og instrumentbelysning slått på

Vippebryter "Frontlys"
På betjeningsfeltets venstre side {6} befinner det seg en
vippebryter "Frontlys" {32} for styring av frontlyset.

Posisjon Funksjon
R Fjernlys trinn 2

Frontlyset er slått på med full lysstyrke.
R Fjernlys trinn 1

Frontlyset er slått på med redusert
lysstyrke.

R Basisposisjon
3-lys-frontlys (UIC) fremstilles

T 3-lys-frontlys (UIC) fremstilles med
redusert lysstyrke

INFORMASJON
Funksjonen er kun tilgjengelig med tilkoblet 3-lys-frontlys (UIC).

Den blå indikatorlampen "Fjernlys" i driftsmodusen "TDD"
signaliserer aktivering av fjernlyset.
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Valgbryter "Signallamper"

auto

På kontrolltavlen på førerhusets bakvegg befinner det seg en
valgbryter "Signallamper" {102}. Ved bortfall av
lampestyringsapparatet kan innstillingen av signallamper tilpasses
med valgbryteren "Signallamper".

3-lys-signalet slås av og på med vippebryteren "Signal- og
instrumentbelysning" {20}.

Posisjon Funksjon
R Velg frontlys (UIC)

auto R Driftsposisjon
Velg frontlys på display {61}

R Slå på baklys (UIC)
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Slå på signallamper
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Batteriet er slått på
▪ Valgbryter "Signallamper" i "Driftsposisjon"

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Favoritter".
3. Med piltastene opp/ned aktiveres menylinjen "Front- og

baklys".
4. Trykk på softkey 1 [Start].

ð Første nivå på displaybildet "Front- og baklys" vises.
5. Med softkey 1 [Cab1] eller softkey 2 [Cab2] velges førerhus

for innstilling av front-/baklys.
ð Andre nivå på displaybildet "Front- og baklys" vises.

6. Med softkey 1 til 5 velges påkrevd front- og baklys.
7. Signallamper slås på med vippebryteren "Signal- og

instrumentbelysning" {20}.
ü Valgte signallamper slås på.

INFORMASJON
Valgt front- og baklys vises på basisbildet for driftsmodus "TDD".

Signallamper testes
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet i stillstand
▪ Førerhus aktivert
▪ Batteriet er slått på

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet "Testliste".
3. Med piltastene opp/ned aktiveres menylinjen "Test front- og

baklys".
4. Trykk på softkey 1 [Start].

ð Displaybilde "Ekstern lampe-test" vises.
5. Med softkey 1 [Test FR 1] eller softkey 2 [Test FR 2] startes

testen for ønsket førerhus.
ð Testresultatet vises.
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ð Tidligere innstilt lyskonfigurasjon blir slått på igjen.
ü Ekstern lampe-test avsluttet.

INFORMASJON
Testen oppdager effektavbrudd lysmoduler som har falt ut
fullstendig. Bortfall av enkeltstående LED-lamper hos en
lysmodul oppdages ikke.

Slå av signallamper
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Valgbryter "Signallamper" i "Driftsposisjon" hos begge

førerhus
Håndtering 1. Slå av signallamper med Vippebryter "Signal- og

instrumentbelysning" {20}.
ü Signallamper slås av.
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9.8.7 Sandingsanlegget

MERK
Fare for mekaniske skader på drevkomponenter!
Ved sanding i hjulsett som slenger blir drevkomponentene utsatt
for høy mekanisk belastning. På den måten kan det oppstå
alvorlige skader på lokomotivet.
Derfor:

– Det skal ikke sandes i hjulsett som slenger.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Vippetast "Sanding"

Man

Auto
På betjeningsfeltets venstre side {6} befinner det seg en vippetast
"Sanding" {30} til styring av sandingsanlegget.

Posisjon Funksjon

Auto
R Nødsanding

Ved hurtig-, nød- og tvangsbremsing
sandes automatisk.
Denne funksjonen er kun aktiv i Tyskland.

R Basisposisjon

Man
T Manuell sanding

Sandingens varighet tilsvarer aktiveringens
varighet.
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ADVARSEL
Ulykkesfare ved manglende "Spor opptatt"-melding
I driftsmodusen "Nødsanding" vil lokomotivet etter utført hurtig-,
nød- eller tvangsbremsing foreta videre sanding i stillstand, til
funksjonen "Nødsanding" deaktiveres eller hurtig-, nød- eller
tvangsbremsingen tilbakestilles. Dette fører til større
sandansamlinger på sporene, som kan forstyrre meldingen
"Spor opptatt", og på den måten føre til alvorlige ulykker med
døden til følge.
Derfor:

– Vippetasten "Sanding" settes umiddelbart i basisposisjonen
etter å ha nådd stillstand.

– Sandansamling meldes i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter.

Sperreventil "Sandingsanlegg"

I 0

Midt på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en sperreventil
"Sandingsanlegg" {237} for sperring av trykkluftforsyningen til
sandingsanlegget.

Posisjon Funksjon

I
R Driftsposisjon

Åpne sperreventil
Sandingsanlegget forsynes med trykkluft.

0
R Lukke sperreventil

Sandingsanlegget forsynes ikke med
trykkluft.
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9.8.8 Klimaanlegg og førerhusoppvarming

Betjeningsfelt "Klimaanlegg"

auto

man
P

auto

P

Midt på førerbordet befinner det seg et betjeningsfelt
"Klimaanlegg" {14}.

Utilgjengelige funksjoner vises med blinkende indikatorlamper.

Forberedelsesmodus vises ved at lampene for driftsmodusen
"Lufting" og driftsmodusen "Automatisk" lyser samtidig.

Symbol Funksjon
T Slå på eller av gulvvarme

Ved aktivering lyser melderen i tasten gult.

T Romoppvarming slått av eller på
Ved aktivering lyser melderen i tasten gult.

Visning av luftingens normalverdi
Den innstilte normalverdien fremstilles med
en gul søyle.
I driftsmodusen "Automatisk" vil luftingens
normalverdi være forhåndsgitt av
klimaanlegget.

T Luftingens normalverdi i driftsmodusen
"Manuell" senkes
Et enkelt tastetrykk senker luftingens
normalverdi et trinn.
I driftsmodusen "Automatisk" er tasten
uten funksjon.

T Luftingens normalverdi i driftsmodusen
"Manuell" økes
Et enkelt tastetrykk øker luftingens
normalverdi et trinn.
I driftsmodusen "Automatisk" er tasten
uten funksjon.
Visning av nominell temperaturverdi
Den innstilte normalverdien fremstilles med
en gul søyle.
I driftsmodusen "Lufting" kan ingen
temperatur velges og ingen nominell
temperaturverdi vises.

9



BR187 SN
Funksjoner og betjening

319/420
Utgave01
12/2016
3EGK040001N5121 Førerhåndbok

Symbol Funksjon
T Senke nominell temperaturverdi

Et enkelt tastetrykk senker nominell
temperaturverdi et trinn (↷97 diagram).
I driftsmodusen "Lufting" er tasten uten
funksjon.

T Øke nominell temperaturverdi
Et enkelt tastetrykk øker nominell
temperaturverdi et trinn (↷97 diagram).
I driftsmodusen "Lufting" er tasten uten
funksjon.

T Aktivering og deaktivering av
driftsmodusen "Lufting"
Luftingens normalverdi lar seg regulere
Temperaturovervåkning slått av
Ved aktivering lyser melderen i tasten gult.

auto

T Aktivering og deaktivering av
driftsmodusen "Automatisk"
Temperaturovervåkning slått på
automatisk viftestyring slått på
Ved aktivering lyser melderen i tasten gult.

man

T Aktivering og deaktivering av
driftsmodusen "Manuell"
Luftingens normalverdi lar seg regulere
Temperaturovervåkning slått på
Ved aktivering lyser melderen i tasten gult.

P R Trykkbeskyttelsesklaffene kontinuerlig
lukket
Klimaapparatet slås av umiddelbart uten
etterløp
Ved lukkede trykkbeskyttelsesklaffer lyser
lysbryteren.
Ved kontinuerlig lukkede
trykkbeskyttelsesklaffer forsynes ikke
førerhuset med frisk luft.
Ved kontinuerlig lukkede
trykkbeskyttelsesklaffe vil en
diagnosemelding bli vist på displayet etter
10 min uten forsyning av frisk luft.

P

auto

R Trykkbeskyttelse koblet i automatisk drift
Ved trykkstøt lukkes
trykkbeskyttelsesklaffene automatisk i ca.
20 s. Med automatisk drift tilkoblet lyser
lysbryteren.
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INFORMASJON
Ved utilstrekkelig normalverdi for luftingen vil den valgte
temperaturen ikke oppnås i driftsmodusen "Manuell".

Sperreventil "Trykkbeskyttelsesklaffer"
På førerbordskapets høyre side {11} finner man sperreventilen
"Trykkbeskyttelsesklaffer" {76} til avsperring av
trykkluftforsyningen hos trykkbeskyttelsesklaffene.

Posisjon Funksjon
R Driftsposisjon

Åpne sperreventil
Trykkbeskyttelsesklaffene hos
klimaapparatet forsynes med trykkluft.

R Lukke sperreventil
Trykkbeskyttelsesklaffene hos
klimaapparatet forsynes ikke med trykkluft
(ingen trykkbeskyttende funksjon).

9.8.9 Toglengdemåling

ADVARSEL
Ulykkesfare ved feilaktig visning!
Ved en feilfunksjon hos toglengdemålingen kan togets samlede
posisjon ikke fastslås entydig. Dette kan forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Posisjonen til hele toget skal alltid overvåkes manuelt.

I funksjonen "Toglengdemåling" blir den tilbakelagte
veistrekningen avhengig av oppført toglengde ført tilbake til "0".
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Forhånds-
betingelse

▪ Til visning av basisbildet "TDD" åpnes displaybildet "Trekk-/
bremsekraft"

Håndtering 1. Trykk på tasten på spakhodet til trekk-/E-
bremsekraftstiller {25} to ganger i løpet av 1 s.
ð På basisbildet "TDD", displaybildet "Trekk-/bremsekraft"

vises oppført toglengde som startverdi.
ð Funksjonen "Toglengdemåling" startes.
ð Tilbakelagt veistrekning blir ført tilbake til "0".

ü Når verdien er "0" lyder et akustisk signal.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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9.8.10 Velg driftsmodus for hovedkompressor
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 8 på basisbildet for driftsmodus "TDD".
ð Veksle til området Lokomotivinnstillinger med flere

displaybilder for konfigurasjon av lokomotivet.
2. Med piltastene venstre/høyre velges displaybildet

"Pneumatikk".
3. Med piltastene opp/ned aktiveres menylinjen "Kompressor".
4. Trykk på softkey 2 [På]/3 [Av].
ü Kompressor manuelt tilkoblet/frakoblet.
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9.8.11 Førersete

1

2

3
4
5

6

7
8

9

10
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Posisjon Betegnelse
1 Sikkerhetshodestøtte
2 Armlener
3 Håndtak for hellingsjustering
4 Håndtak for sittelengdejustering
5 Dreieinnretning
6 Svingadapter
7 Tastbryter for høydejustering
8 Tastbryter for korsryggstøtte
9 Dreiehåndtak for rygglenejustering

10 Riflemutter for armlene hellingsjustering

Sikkerhetshodestøtte
Høyden på hodestøtten kan stilles inn ved å trekke ut eller skyve
inn i tre trinn.

Armlener, oppvippbare
Armlenene lar seg vippe opp til anslagspunktet (parallelt med
rygglenet), og holdes i denne posisjonen uten å være låst.

Håndtak for hellingsjustering
Ved å heve håndtaket løsner man opp låsen. Svingområdet utgjør
5,5° i to trinn. Låsingen finner sted på egen hånd etter å ha
sluppet fri håndtaket.

Ved å lene seg tilbake under aktiveringen oppnås en frigjøring av
låsen.

Håndtak for sittelengdejustering
Ved å heve håndtaket løsnes låsen for lengdeinnstillingen av
setets overdel. Innstillingsområdet utgjør 160 mm, i trinn på
10 mm. Låsingen finner sted på egen hånd etter å ha sluppet fri
håndtaket.

Dreieinnretning
Dreieinnretningen raster på plass i kjøreretningen. Denne
låsingen overvinnes ved å svinge kroppen veldig.

Svingadapter
Hele setet trykkes bakover eller forover. Svingradiusen utgjør 210
mm. Den bakerste posisjonen er tvangsmessig låst. Man låser
opp ved å aktivere fotpedalen. Det å svinge forover støttes av
gassfjæren.
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Tastbryter for trinnfri høydejustering
Ved å aktivere tastebryteren "Pilsymbol opp" eller "Pilsymbol ned"
endres setehøyden. Innstillingen av høyden er integrert i
luftfjærsystemet.

Tastbryter for pneumatisk korsryggstøtte
Ved å aktivere tastebryteren "+" kan luftputen som befinner seg i
rygglenet tilpasses virvelsøylens kontur med hensyn til sin kurve.
For å slippe ut luft aktiveres tastebryteren "-".

Dreiehåndtak for rygglenejustering
Ved å dreie håndtakene (valgfritt mot høyre/venstre) kan
rygglenets helling stilles inn trinnløst. Låsingen finner sted på
egen hånd i enhver posisjon.

Riflemutter for hellingsjustering av armlene
Ved å aktivere riflemutteren lar armlenene seg stille inn trinnløst
med hensyn til sin helling.

Sperreventil "Førersete"
På førerbordskapets høyre side {11} finner man sperreventilen
"Førersete" {75} til avsperring av trykkluftforsyningen hos
førersetet.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

Åpne sperreventil
Førersetets høyderegulering forsynes med
trykkluft.

R Lukke sperreventil
Førersetets høyderegulering forsynes ikke
med trykkluft.
Førersetet senkes til laveste nivå og
luftfjæringen arbeider ikke lenger.
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9.8.12 Assistentsete

1

24

5

3

Posisjon Betegnelse
1 Håndtak for sittehøydejustering
2 Håndtak for sittelengdejustering
3 Dreieinnretning
4 Håndtak for hellingsjustering
5 Dreiehåndtak for rygglenejustering

Håndtak for sittehøydejustering
Ved å heve håndtaket løsnes låsen for sittehøydejusteringen. For
å endre setehøyden må setet belastes eller avlastes, mens en
gassfjær overvinner setets egenvekt. Justeringsområdet utgjør
100 mm og er trinnløst. Låsingen finner sted på egen hånd etter å
ha sluppet fri.
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Håndtak for sittelengdejustering
Ved å heve håndtaket løsnes låsen for lengdeinnstillingen av
setets overdel. Innstillingsområdet utgjør 150 mm, med trinn på
15 mm. Låsingen finner sted på egen hånd etter å ha sluppet fri
håndtaket.

Dreieinnretning
Setet er utstyrt med en dreieinnretning. Låsingen i kjøreretningen
overvinnes ved å dreie kroppen med den kreftebruken som
trengs.

Håndtak for hellingsjustering
Ved å heve håndtaket løsner man opp låsen. Svingområdet utgjør
5,5° i to trinn. Låsingen finner sted på egen hånd etter å ha
sluppet fri.

Ved å lene seg tilbake under aktiveringen oppnås en frigjøring av
låsen.

Dreiehåndtak for rygglenejustering
Ved å dreie håndtakene (valgfritt mot høyre/venstre) kan
rygglenets helling stilles inn trinnløst innenfor et område på 100°.
Låsingen finner sted på egen hånd i enhver posisjon.
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9.9 Andre betjenings- og visningselementer

9.9.1 Trykknapp "Maskinrombelysning"

15 min.
auto

På kontrolltavlen på førerhusets bakvegg befinner det seg en
trykknapp "Maskinrombelysning" {103} for til- og frakobling av
maskinrombelysning.

Dersom lokomotivet ikke er aktivert ved tilkoblingen vil
maskinrombelysningen bli frakoblet etter 15 min.

9.9.2 Trykknapp "Førerhusbelysning"
På sideveggene {1} finner man trykkbryteren
"Førerhusbelysning" {71} for til- og frakobling av førerhusets
belysning.

Førerhusbelysningen slås av automatisk etter 15 min.

Førerhusbelysningen slås ikke av automatisk i nødsituasjoner.

9.9.3 Vippetast "Kjøreplan- og førerhusbelysning"
På betjeningsfeltets venstre side {6} befinner det seg en vippetast
"Kjøreplanbelysning" {21} for til- og frakobling av kjøreplan- og
førerhusbelysning.

Posisjon Funksjon
R Kjøreplanbelysning slått på
T Kjøreplanbelysning slått på en kort stund

R Basisposisjon
Kjøreplanbelysning slått av
Førerhusbelysningen påvirkes ikke

T Slå på og av førerhusbelysningen
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9.9.4 Trykknapp "Lysstyrke kjøreplanbelysning"
Via displayet i midten er det på undersiden av førerbordets deksel
installert en trykknapp {67} for trinnløs justering av intensiteten på
kjøreplanbelysningen.

Posisjon Funksjon
T trinnløs lysere kobling av

kjøreplanbelysningen

ikke tastet - Basisposisjon
T trinnløs mørkere kobling av

kjøreplanbelysningen

9.9.5 Valgbryter "Termolomme"
På førerhusets bakvegg befinner det seg ved siden av
kontrolltavlen en termolomme med valgbryteren
"Termolomme" {111} for å velge driftsmodus for termolommen.

Posisjon Funksjon
R Kjøling

R Slå av termolomme
R Oppvarming
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9.9.6 Dreietast "Høydejustering av fotstøtte"
På frontsiden av det høyre førerbordskapet befinner det seg en
dreiebryter "Høydejustering av fotstøtte" {10} for høydejustering
av fotstøtten.

Posisjon Funksjon
T Senk fotstøtte

R Basisposisjon

T Hev fotstøtte

9.9.7 Tappekran for filter HL
I den underste delen av trykkluftstillaset {306} befinner det seg en
"Tappekran for filter HL" {239} for drenering av filteret til
hovedluftledningen.
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9.9.8 Lufteventil "Styreventil"
Midt på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en styrespak for
lufting "Styreventil" for manuell lufting av
forhåndsstyringskammeret til styreventilen {245} ved for høyt HL-
trykk.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

Ventil sperret

R Ventil åpnet - lufteposisjon
Forhåndsstyringskammeret til styreventilen
luftes.

9.9.9 Sperreventil "Hurtigbremseventil BCU"

SOS 01

I den underste delen av trykkluftstillaset {306} befinner det seg en
hurtigbremseventil BCU {241} for å innlede hurtig- og
tvangsbremsinger.

På venstre side av hurtigbremseventilen BCU befinner det seg en
rød spak for direkte avsperring av hurtigbremseventilen.

Posisjon Funksjon
R Driftsposisjon

Hurtigbremseventil ikke sperret

R Hurtigbremseventil sperret
Hurtig- og tvangsbremsing innledes
fremdeles fra bremseeffektgruppene.
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9.9.10 Batteriladeenhet sender radiofjernstyring

ADVARSEL
Fare for ulykker ved defekte litiumbatterier!
Litiumbatterier med defekter eller skader forårsaker økt brann-
og eksplosjonsfare. Dette kan forårsake personskader.
Derfor:

– Litiumbatterier med skader skal umiddelbart tas ut av drift,
fjernes fra lokomotivet og lagres brannsikkert i en lukket og
sikret beholder.

– Litiumbatterier med skader skal ikke demonteres,
kortsluttes, kastes vekk eller komme i kontakt med vann.

– Påse at omgivelsestemperaturen ikke er høyere enn
+60 °C.

– Ved brann skal litiumbatterier bare slukkes med sand eller
et pulverapparat med brannvernkategori D.
Skal ikke slukkes med vann!

Batteriladeenhet sender radiofjernstyring {427} er montert i skapet
på bakveggen på ledsagersiden i førerhus 2.

På oversiden av batteriladeenheten befinner det seg to skufferom
for lading av batterier. LED-lampene ved siden av ladekanalene
viser ladenivået til batteriene som er satt inn.

Batteriene er konsipert for innsats i 4-5 timer.

Ved siden av batteriladeenheten befinner det seg en støtte til
sender radiofjernstyring {428}.

INFORMASJON
Dersom lokomotivet er ute av drift i mer enn tre dager, skal
batteriene til radiofjernstyringen tas ut av batteriladeenheten.
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Visninger på ladeenhet

Piktogrammer Visning Funksjon
gul lader

grønn ladet ferdig

blå oppvarming på
ved T<0 °C

Ladetilstander med visninger

Tilstand 
per ladeskuff

LED
gul

LED
grønn

LED
blå

Funksjonsklar, intet
batteri satt inn

av på av

Batteri satt inn,
laderprosess uten

oppvarming

på av av

Batteri satt inn, Batteri
varmes opp

av av på

Batteri satt inn,
batterilading fullført

av blinker av

Batteri satt inn,
temperatur for høy

av blinker blinker

Batteri satt inn,
temperatur lavere

-25 °C

av av blinker
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9.9.11 Kjølemiddelindikator dieselmotor
På kjølemiddelutjevningsbeholderen i maskinrommet befinner det
seg en kjølemiddelindikator for dieselmotoren {280} for visning av
det aktuelle kjølemiddelnivået.

MERK
Fare for overoppheting av Last Mile dieselmotoren!
For lavt kjølemiddelnivå hhv. feil beregning av kjølemiddelnivået
kan føre til for stor termisk belastning eller skader på
dieselmotoren. Ved stillstand kan kjølemiddelnivået også ligge
under minimum men fremdeles være tilstrekkelig.
Derfor:

– Kjølemiddelnivået skal alltid kontrolleres med løpende
dieselmotor.

– Det skal sikkerstilles at det verken befinner seg for mye eller
for lite kjølemiddel i kjølemiddelkretsløpet.

Posisjon Betegnelse Side
280 Kjølemiddelindikator dieselmotor -
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9.9.12 Betjeningselementer for driftsressurser på
dieselmotor
Etter å ha låst opp og tatt av de to vedlikeholdslukene på Last
Mile stillaset er peilestaven "Motorolje" {281} tilgjengelig for
kontroll av oljenivå, påfyllingsstussen "Motorolje" {283} tilgjengelig
for påfylling av motorolje og dreieknappen "Drivstoff
forpumping" {301} tilgjengelig.

I drivstoffledningen til Last Mile dieselmotoren kan drivstoff flyte
tilbake etter lengre tids stillstand. For lufting av drivstoffledning

• Bajonettlåsen på den fjærbelastede pumpemekanismen låses
opp, mens det trykkes på dreieknappen "Drivstoff
forpumping" {301} og samtidig dreies mot venstre,

• Pumpemekanismen trykkes flere ganger mot fjærkraften inntil
sterkere motstand er bemerkbar,

• Bajonettlåsen på den fjærbelastede pumpemekanismen
låses, mens dreieknappen "Drivstoff forpumping" {301}
trykkes forover mot anslaget og dreies mot høyre.

281283

307

Posisjon Betegnelse Side
281 Peilestav "Motorolje" -
283 Påfyllingsstuss "Motorolje" -
301 Dreieknapp "Drivstoff forpumping" -
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9.9.13 Kjølemiddelindikator strømretter
I det øverste området av strømretteren {302} befinner det seg en
kjølemiddelindikator {282} for avlesning av kjølemiddelnivået.

282

Posisjon Betegnelse Side
282 Kjølemiddelindikator strømretter -

9.9.14 Tappeventil "Motorolje"
På venstre side av lokomotivet befinner det seg en tappeventil
"Motorolje" {510} for drenering av motorolje.

Posisjon Funksjon
i retning av
kjøretøyets
senterakse

R Driftsposisjon
Lukke sperreventil

90° justert ut
fra kjøretøyets

senterakse

R Åpne sperreventil
Drenering av motorolje
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9.9.15 Påfyllings-/tappeventil "Motorkjølemiddel HT"
På venstre side av lokomotivet befinner det seg en påfyllings-/
tappeventil "Motorkjølemiddel HT" {509} for påfylling og drenering
av motorkjølemiddel til høytemperaturskjølekretsløpet.

Posisjon Funksjon
i retning av
kjøretøyets
senterakse

R Driftsposisjon
Lukke sperreventil

90° justert ut
fra kjøretøyets

senterakse

R Åpne sperreventil
Påfylling og drenering av
motorkjølemiddel.

9.9.16 Tappestuss "Miljøbeholder"
På venstre side av lokomotivet befinner det seg en tappestuss
"Miljøbeholder" {511} for drenering av oppsamlet lekkasjevæske.

9.10 Passasjertransport

9.10.1 Betjenings- og visningselementer

Vippetast "Dører"
På betjeningsfeltets høyre side {8} og på assistentsiden
tilsvarende befinner det seg en vippetast "Dører" {47} for
dørstyring.

Posisjon Funksjon
T Lukke og låse dører

R Basisposisjon
T Frigi dørene
R Frigi dørene

(kun mulig med vippetast på
betjeningsfeltets høyre side)
Etter 60 s deaktiveres dørblokkeringen TB
0.
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9.10.2 Dørstyring TB 0

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

INFORMASJON
Ved feilfunksjoner hos dørstyringen skal nett- og
operatøravhengige forskrifter påaktes og overholdes.

Hos dørstyringen TB 0 blir dørblokkeringen og dørfrigivelsen styrt
av lokomotivføreren eller konduktøren mens toget holdes under
oppsyn. Kommandoene er hastighetsavhengige og ikke
sideselektive.

Dørene frigis når intet førerhus er aktivert.

Dørstyringen kan bare betjenes fra det aktiverte førerrommet.

Ved dørfrigivelse følger en traksjonssperre.

Dørblokkeringen aktiveres ved v>33 km/t.

Hos dørstyringen TB 0 vises dørstatus ikke i førerhuset.

Frigi dørene
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Hastighet ved v<33 km/t

Håndtering 1. Dører frigis med vippetasten "Dører" {47}.
ü Dører frigis ved v<33 km/t.

INFORMASJON
Når v<33 km/t og ingen kommando om dørfrigivelse gis følger
en talemelding.

Lukk og blokker dører
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Dører lukkes med vippetasten "Dører" {47}.
ü Åpnede dører lukkes, dørfrigivelsen oppheves og et signal

sendes ut gjennom talemeldingen.
ü Traksjonssperren oppheves.
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Dørblokkeringen frakobles sin funksjon
Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert
▪ Lokomotivet i stillstand

Håndtering 1. Vippetasten "Dører" {47} i låseposisjonen "Frigi dørene".
ü Dørblokkeringen er uten funksjon etter 60 s.

9.11 Togradio

9.11.1 Generelt
I dette kapitlet beskrives bare betjeningselementet til
togradioapparatet. En detaljert beskrivelse av togradioapparatet
kan utledes fra Bedienungsanleitung Mesa 26 hos produsenten
(dokumentnummer 1428.101.00001.BA.DE.7).

INFORMASJON
Innkommende anrop ledes ikke automatisk videre.
Viderekobling må aktiveres.

INFORMASJON
Telefonrøret skal ikke legges på med taleknappen nedtrykt.

INFORMASJON
Ved innkommende nødanrop avsluttes alle bestående
taleforbindelser.

INFORMASJON
Passasjermeldinger fra stasjonledelsen kan bare
lokomotivføreren høre.
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9.11.2 Kontrollpanel togradio
På venstre side av displaypanelet {7} hos førerbordet finner man
togradioapparatet {60} med håndapparat.

Posisjon Betegnelse – Funksjon
1 Togradio-tast LOKOMOTIV-LOKOMOTIV-

FORBINDELSE
2 Togradio-tast TOGLYDGJENGIVELSE
3 Togradio-tast KONDUKTØR
4 Togradio-tast TRAFIKKSJEF
5 Togradio-tast NØDANROP
6 Togradio-tast 1 til 14
7 Togradio-tast MENY
8 Togradio-tast RESET
9 Piltaster togradio

10 Togradio-tast ENTER
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9.11.3 Styringselementer

Togradio-tast LOK-LOK-FORBINDELSE
Forbindelse til togradioen hos et annet lokomotiv i togsettet
opprettes/avsluttes.

For at kommunikasjonen skal kunne finne sted mellom
lokomotivene, må UIC-kabelen være koblet mellom de involverte
lokomotivene.

Tilstanden hos forbindelsen meldes ikke tilbake.

INFORMASJON
Med bestående LOK-LOK-FORBINDELSE kan
samtalepartneren bare høres over høyttalerne. For å snakke
med samtalepartneren avsluttes LOK-LOK-FORBINDELSEN.

Togradio tast LYDBØLGEEKSPONERING
Med telefonrøret tatt av opprettes forbindelse for å komme med
meldinger til passasjerene.

Togradio tast KONDUKTØR
Forbindelse til konduktøren opprettes.

INFORMASJON
Med bestående LOK-LOK-FORBINDELSE kan
samtalepartneren bare høres over høyttalerne. For å snakke
med samtalepartneren avsluttes LOK-LOK-FORBINDELSEN.

Togradio tast STASJONINSPEKTØR

2
Forbindelse til stasjoninspektøren opprettes.

Togradio tast NØDANROP
Nødforbindelse med stasjonledelsen opprettes.

Med opptatt kanal gjentas forsøket på å opprette en forbindelse i
30 s.

Tilstanden hos forbindelsen meldes tilbake til den som ringer.
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INFORMASJON
Legges telefonrøret på kan samtalepartneren høres over
høyttalerne.

Togradio tast 1 til 14

1
Funksjoner tilordnes i samsvar med displaybildet –
dataoppføringsfelt 1 til 0.

Togradio tast MENY

M
Veksler til menyen for utvidede innstillinger og ekstra funksjoner.

Togradio tast RESET

R
Reset av togradioanlegget dersom aktiveringen varer mer enn 5
s.

Togdata forblir registrert.

Togradio piltaster
Navigasjon innenfor ulike togradio-displaybilder.

I basismenyen hurtigoppkalling av menyene "Ankommende
anrop" og "Gjenta oppringning".

Togradio tast ENTER

E
Dataoppføringer på radioapparatet {60} kvitteres.

Aktivering av togradioapparatet ved deaktivert førerhus og
tilkoblet lavspenningsforsyning.
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9.11.4 Visualisering
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(         )
[         ]RTC

GSMR D17:12:22 123456
FC01 Drv1

1 2 3 4
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Posisjo
n

Anvist verdi

1 Visningsfelt klokkeslett
2 Visningsfelt for valgmenyer og informasjon om tilstanden

hos forbindelsen
3 Visningsfelt - statusvisning for benyttet radionett /

menytittel
4 Visningsfelt tognummer
5 Visningsfelt kjøretøyposisjon
6 Visningsfelt jernbaneselskap (EVU)
7 Visningsfelt rangeringsgruppenummer
8 Statusfelt volum telefonrør tatt av, LOK-LOK,

innkommende anrop, tapte anrop osv.
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Softkey Funksjon

1 Anrop til ansvarlig driftssentral

Gruppeanrop "Alle lokomotivførere i området"

Anrop til ansvarlig sentralavdeling for elektrisk
energistyring

TP Anrop til ansvarlig transportledelse

1
4
7

2
5
8
0

3
6
9

Fremhenting av valgmeny (f.eks. målvalg - 1, telefonbok
- 2 osv.)

Anrop viderekobling

Omkobling til driftsmodusen "Rangeringsradio"

SYS Fremhenting av menyen "Systemomkobling" (f.eks.
bytte av land)

ZD Fremhenting av menyen "Togdata"

Menü Fremhenting av menyen "Annet"

Voluminnstilling

Omkobling dag-/nattdesign

Fremhenting av lysstyrkeinnstilling av displayet

9
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10.1 Forberedende tjeneste
Den fullstendige forberedende tjenesten gjelder bare for den
første idriftsettingen om dagen. Ved alle de øvrige idriftsettingene
gjelder den reduserte forberedende tjenesten.

INFORMASJON
Den komplette forberedende tjenesten skal minimum utføres
etter 24 t uavbrutt drift.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Lokomotivets
utside

redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X X Det skal sikkerstilles at det ikke jobbes på lokomotivet
(legg merke til varslingstavlen, varselsflagg).

X X Sjekk om lokomotivet har noen ytre skader.
X X Det skal sikkerstilles at dekselplatene ligger over

strammeinnretningene hos flex panelet på togkassen
og er lukket.

X X Oppheng for kjøremotorer sjekkes visuelt.
X X Kollisjonsbuffer kontrolleres med hensyn til skader

(den gule markeringen må være fullstendig synlig).
X X Det skal sikkerstilles at ingen ekstern energiforsyning

er tilkoblet og at lokale tilkoblingsledninger er fjernet.
X X Sjekk om lokomotivet befinner seg under en

kjøreledning eller om Last Mile Diesel-drift må velges.
X X Visningen på bremseindikatoren {506} kontrolleres.

X Sjekk drivstoffreserven på den elektriske
påfyllingsnivåindikatoren {508}.
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Førerhus 1 redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X X Dørene låses opp.
X X Sjekk overleveringsprotokoll og loggbok.
X X Det skal sikkerstilles at alle styringselementer i

førerhuset er i basisposisjonen.
X X Valgbryteren "Signalbelysning" {102} kobles i samsvar

med kravene.
X Lavspenningsforsyningen slås på med trykknappen

"Batterihovedbryter På" {101}.
X X Maskinrommets belysning tilkobles med trykkbryteren

"Maskinrombelysning" {103}.
X Det skal sikkerstilles at alle utstyrsgjenstander er

tilgjengelige.
X X Signalbelysningen slås på med vippebryteren "Signal-

og instrumentbelysning" {20}.
X X Det skal sikkerstilles at væskebeholderen til

vindusviskeranlegget er fylt.

Maskinrom redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X Sjekk batterispenningen på
batterispenningsindikatoren {200} på kontrolltavlen
NSG (minst).

X X Det skal sikkerstilles at alle brytere og
styringselementene i maskinrommet befinner seg i
påkrevd posisjon.

X Det skal sikkerstilles at alle utstyrsgjenstander er
tilgjengelige.

X Kjølemiddelnivået til dieselmotoren sjekkes på
kjølemiddelindikatoren for dieselmotor {280}.
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Førerhus 2 redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X Dørene låses opp.
X Det skal sikkerstilles at alle styringselementer i

førerhuset er i basisposisjonen.
X X Valgbryteren "Signalbelysning" {102} kobles i samsvar

med kravene.
X Når systemoppstart er avsluttet skal førerhuset

aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.

X X Påkrevd system velges i driftsmodusen "CCD" på
displayet {61} og kvitteres med tasten ENTER.

X Det sikkerstilles at riktig system er valgt.
X Velg pantograf på displayet {61}.

X X Pantografen løftes med vippetasten "Pantograf" {46}.
X X Når kjøreledningens spenning vises tilkobles

hovedbryteren med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
X Still inn påkrevd bremsestilling på displayet {61},

bekreft med ENTER-tasten og sjekk at innstillingen er
korrekt på displayet {61}.

X Aktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.

X Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".
X X Styringsdriftstrykket hos HL kontrolleres på

dobbelmanometeret "A-/HL-trykk" {66}.
X Deaktiver førerbremsespaken med lystrykknappen

"Førerbremsespak PÅ/AV" {63} og foreta en kontroll
av påfyllingsnivå. HL-trykket skal ikke falle innen 10 s.
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redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X Aktiver førerbremsespaken med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.

X X Hurtigbremsing med førerbremsespak {49} utføres og
det maksimale bremsesylindertrykket kontrolleres på
bakgrunn av valgt bremsestilling på dobbelmanometer
"Bremsesylindertrykk" {65}.

X Deaktiver førerbremsespaken {49} med
lystrykknappen "Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.

X X Hovedbryteren frakobles med vippetasten
"Hovedbryter" {45}.

X X Pantografen senkes med vippetasten
"Pantograf" {46}.

X X Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}. Sjekk deaktiveringen av
førerhuset - den aktiverte lystrykknappen "Velg
kjøreretning" slukkes.

X X Det skal sikkerstilles at væskebeholderen til
vindusviskeranlegget er fylt.

Lokomotivets
utside

redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X X Signalbelysningen på begge frontsider kontrolleres.
X X Visningen på bremseindikatoren {506} kontrolleres.
X X Eventuelle klosser som er lagt på blir fjernet. 10
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Førerhus 1 redusert forberedende tjeneste
fullstendig forberedende tjeneste

X X Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.

X X Pantografen løftes med vippetasten "Pantograf" {46}.
X X Det skal sikkerstilles at riktig pantograf er hevet og

driftsklar.
X X Når kjøreledningens spenning vises tilkobles

hovedbryteren med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
X Alle oppføringer som er påkrevd for idriftsetting av

lokomotivet utføres på displayet for driftsmodus
"CCD" {61}.

X X Det skal sikkerstilles at riktig signallys vises på
displayet {61}.

X X Det skal sikkerstilles at HB-trykket er steget over
>8 bar.

X Aktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.

X Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".
X X Styringsdriftstrykket hos HL kontrolleres på

dobbelmanometeret "A-/HL-trykk" {66}.
X Aktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen

"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.
X X Driftsbremsing utføres gjennom trykksenking i HL på

ca. 0,8 bar med førerbremsespaken {49} og
effektiviteten kontrolleres på dobbelmanometere.

X Deaktiver førerbremsespaken med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63} og foreta en kontroll
av påfyllingsnivå. HL-trykket skal ikke falle eller stige i
løpet av 10 s.

X Aktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.

X Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".
X X En funksjonstest av sikkerhets- og signalsystemene

gjennomføres.
X Fjærbremsen løsnes med trykknappen Løsne

fjærbremse {113}.
X Trykk på lystrykknapp "Kjøreretning fremover" {22}.
X Rulleprøve gjennomføres.
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10.2 Bytte førerrom

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Førerhuset
forlates

Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
Trykk på lystrykknapp "Kjøreretning nøytral" {23} og sjekk
tilbakemeldingen på indikatorlampen.
Nominell hastighetsstyring {26} legges i "Basisposisjon".
Fjærbremsen benyttes med hjelp av lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112} og anvendt tilstand kontrolleres på
indikatorlampen.
Frontlyset slås av med vippebryteren "Signal- og
instrumentbelysning" {20}.
Deaktiver førerbremsespaken med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.
Lokomotivbremsespaken {48} legges i "Basisposisjon".
Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}. Sjekk deaktiveringen av førerhuset - den
aktiverte lystrykknappen "Velg kjøreretning" slukkes.

Førerhuset
bemannes

Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.
Signalbelysning stilles inn i samsvar med kravene på displayet
{61}.
Toppsignalet slås på med vippebryteren "Signal- og
instrumentbelysning" {20}.

Lokomotivets
utside

Signalbelysningen på begge frontsider kontrolleres.
Det skal sikkerstilles at riktig pantograf er hevet og driftsklar.
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Førerhuset
bemannes

Togradioapparatet aktiveres evt. med ENTER-tasten (minst 2 s).
Alle oppføringer som er påkrevd for idriftsetting av lokomotivet
utføres i driftsmodusen "CCD".
Aktiver førerbremsespaken med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63} og legges i "Kjøreposisjon".
Avvent styringsdriftstrykket fra HL.
Driftsbremsing utføres gjennom trykksenking i HL på ca. 0,8 bar
med førerbremsespaken {49} og effektiviteten kontrolleres på
dobbelmanometere.
Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".
Funksjonstesten av den direkte bremsen gjennomføres med
lokomotivbremsespaken {48} under overvåkning av
dobbelmanometeret og lokomotivbremsespaken {48} legges i
"Basisposisjon".
Fjærbremsen løsnes med trykkbryteren "Løsne
fjærbremse" {113}.
Velg kjøreretning med lystrykknappen "Kjøreretning".
Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} legges i "Kjøreposisjon".
Lokomotivbremsespaken {48} legges i "Løsneposisjon".
Med trekk-/E-bremsekraftstiller {25} slås traksjon på.
Rulleprøve gjennomføres.

10.3 Sluttjeneste
Den fullstendige sluttjenesten gjelder for den siste driftsstansen
hver dag med drift. Ved enhver øvrig driftstans gjelder den
reduserte sluttjenesten.

INFORMASJON
Den komplette sluttjenesten skal minimum utføres etter 24 t
uavbrutt drift.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Førerhus 1 redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X X Fjærbremsen anvendes med lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112}; fjærbremse anvendt -
indikatorlampe lyser. Aktiveringstilstanden
kontrolleres på displaybildet "Bremsestatus".
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redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X Sandingsanlegget aktiveres med vippetasten
"Sanding" {30} i begge kjøreretninger.

X Velg kjøreretning "Nøytral" med lystrykknappen "Velg
kjøreretning" {23}. Sjekk tilbakemeldingen på
indikatorlampen {23}.

X Anvend den indirekte bremsen og deaktiver
førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.

X X Hovedbryteren frakobles med vippetasten
"Hovedbryter" {45}.

X X Pantografen senkes med vippetasten
"Pantograf" {46}.

X Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}. Sjekk deaktiveringen av
førerhuset på displayet - lyshetsnivået på displayet
settes ned.

X Kjøreplandokumentasjonen innordnes på tiltenkt
oppbevaringssted.

Lokomotivets
utside

redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X Disk og hjulbremseskiver kontrolleres visuelt for
skader.

X Virkningen til sandingsanlegget, sandlageret og
sandfallrørets tilstand kontrolleres på begge boggier.

X X Den anvendte tilstanden til fjærbremsen kontrolleres
på bremseindikatoren {506}.

X Posisjonen og tilstanden til synlige antenner,
impulsgivere jordingskontakter, forbindelseskabel
samt innretningene til togsikringen kontrolleres.

X X Kollisjonsbuffer kontrolleres med hensyn til skader
(den gule markeringen må være fullstendig synlig).

Førerhus 2 redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X X Førerhusbelysningen tilkobles med trykkbryteren
"Førerhusbelysning" {71}.

X X Det skal sikkerstilles at alle styringselementer er i
basisposisjonen.
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redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X Sjekk om Oxycrew-hetten på bakveggen er på plass
og sikkerhetsmerkene uten skader.

X Sjekk påfyllingsnivå hos væskebeholderen for
vindusspylervæske.

X X Lukke vinduer og låse dører.
X X Maskinrommets belysning tilkobles med trykkbryteren

"Maskinrombelysning" {103}.
X X Førerhusbelysningen frakobles.

Maskinrom redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X X Det skal sikkerstilles at nøkkelbryteren "Main Switch
Interlock On / Off" {456} på kontrolltavlen LMD {300}
befinner seg i "Driftsposisjon".

X X Alle sperreventiler på trykkluftstillaset føres i
driftsposisjon.

X X Det skal sikkerstilles at alle brytere og
styringselementene i maskinrommet befinner seg i
påkrevd posisjon.

X X Anvendt feilbryter på kontrolltavlen NSG kobles i
driftsposisjon.

X X Batteriets isolasjonstilstand kontrolleres på
dreietasten "Isolasjonsmåling" {201}.10
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Førerhus 1 redusert sluttjeneste
fullstendig sluttjeneste

X Maskinrommets belysning frakobles med
trykkbryteren "Maskinrombelysning" {103}.

X Sjekk om Oxycrew-hetten på bakveggen er på plass
og sikkerhetsmerkene uten skader.

X Sjekk påfyllingsnivå hos væskebeholderen for
vindusspylervæske.

X Alle bryterne kobles i basisposisjon.
X Foreta påkrevde oppføringer i overleveringsprotokoll

og loggbok.
X Lukk vinduer og lås døren som befinner seg ovenfor

utgangen.
X Lavspenningsforsyningen slås av med trykknappen

"Batterihovedbryter Av" {100}.
X X Førerhusbelysningen frakobles med trykkbryteren

"Førerhusbelysning" {71}.
X X Lukk utgangsdøren utenfra.
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10.4 Forberedende tjeneste_Flertraksjon

ADVARSEL
Livsfare dersom toget ruller vekk!
På lokomotiver som har en fjærbremse som ikke kan fjernstyres
må fjærbremsen løsnes direkte på kjørte lokomotiver. Hele toget
blir da evt. kun holdt av fjærbremsen til det førende lokomotivet.
Dersom toget ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake alvorlige
skader, til og med død.
Derfor:

– Toget skal sikres mot vekkrulling i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Alle
lokomotiver

Lokomotivene opprustes i samsvar med kravene for den
forberedende tjenesten.
På bakgrunn av programvarestatusene kontrolleres under den
forberedende tjenesten om lokomotivene er godkjent for drift i
flertraksjon.
Etter at de forberedende arbeidene er fullført stilles lokomotivene
koblingsklare sammen.
Fjærbremsen anvendes med lysbryteren "Anvend
fjærbremse" {112}.
Valgbryteren "Signalbelysning" {102} kobles i samsvar med
kravene.
Hovedbryteren frakobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
Pantografen senkes med vippetasten "Pantograf" {46}.
Deaktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.
Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}.
Det skal sikkerstilles at ingen ekstern energiforsyning er tilkoblet
på toget og at lokale tilkoblingsledninger er fjernet.
Alle hovedbrytere forbundet med togsamleskinnen jordes.
Valgbryter "WTB/ZxS" {202} på kontrolltavlen for lavspentstillas
kobles i den påkrevde posisjonen.
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For drift i ZMS skal valgbryteren "ZDS/ZWS/ZMS" {203} på
kontrolltavlen for lavspentstillas kobles i posisjonen "ZMS".
Forbindelsesledningene til Slave-lokomotivet legges klare.
Lokomotivene kobles elektrisk.
HL og HB kobles.
Lokomotivene kobles mekanisk.
Lokomotivets jording oppheves.

Slave-
lokomotiv

Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.
Still inn påkrevd bremsestilling på displayet {61}, bekreft med
"ENTER"-tasten og sjekk at innstillingen er korrekt på displayet
{61}.
Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}. Sjekk deaktiveringen av førerhuset - den
aktiverte lystrykknappen "Velg kjøreretning" slukkes.
Fjærbremsen løsnes evt. med trykknappen "Løsne
fjærbremse" {113}.
Lukke vinduer og låse dører.
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Master-
lokomotiv

Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.
Sjekk om basisbildet "Multitraksjon" vises i driftsmodusen "TDD".
Still inn påkrevd bremsestilling på displayet {61}, bekreft med
"ENTER"-tasten og sjekk at innstillingen er korrekt på displayet
{61}.
Foreta pantografvalg på displayet {61}.
Pantografen løftes med vippetasten "Pantograf" {46}.
Det skal sikkerstilles at riktig pantograf er hevet og driftsklar.
Når kjøreledningens spenning vises for alle lokomotiver tilkobles
hovedbryteren med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
Aktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63} og legg i "Kjøreposisjon".
Lokomotivbremsespaken {48} legges i "Basisposisjon".
Driftsbremsing utføres gjennom trykksenking i HL på ca. 0,8 bar
med førerbremsespaken {49}. Effektiviteten kontrolleres samtidig
på dobbelmanometere.
Deaktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63} og sjekk om førerbremsespaken
hos Slave-lokomotiver er deaktivert.
HL-trykket skal ikke stige i de 10 s kontrollen varer.
Aktiver førerbremsespaken {49} med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {64}.
Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon" og løsnet tilstand
sjekkes på dobbelmanometere.
Med førerbremsespak {49} utføres en fullbremsing.
Signalbelysningen slås på med vippebryteren "Signal- og
instrumentbelysning" {20}.
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Alle
lokomotiver

Effektiviteten av fullbremsingen sjekkes på bremseindikatoren
{506}.
Signalbelysningen på lokomotivenes frontsider kontrolleres.

Master-
lokomotiv

Effektiviteten av fullbremsingen kontrolleres på
dobbelmanometere.
Indirekte bremse løsnes med førerbremsespak {49} og tilstanden
sjekkes på dobbelmanometere og på displayet {61}.
Fjærbremsen løsnes med trykknappen "Løsne fjærbremse" {113}
og løsnetilstanden til fjærbremsene sjekkes for alle lokomotivene
på displayet {61}.
Trykk på lystrykknapp "Kjøreretning fremover" {22}.
Rulleprøve gjennomføres.
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10.5 Førerhus-veksel multitraksjon

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Førerhuset
forlates

Legg trekk-/E-bremsekraftstiller {25} i "Basisposisjon".
Trykk på lystrykknapp "Kjøreretning nøytral" {23}.
Nominell hastighetsstyring {26} legges i "Basisposisjon".
Frontlyset slås av med vippebryteren "Signal- og
instrumentbelysning" {20}.
Fjærbremsen anvendes med lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112} og anvendt tilstand kontrolleres på
indikatorlampen.
Deaktiver førerbremsespaken med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.
Lokomotivbremsespaken {48} legges i "Basisposisjon".
Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}. Sjekk deaktiveringen av førerhuset - den
aktiverte lystrykknappen "Velg kjøreretning" slukkes.

Førerhuset
bemannes

Førerhuset aktiveres med trykknappen "Førerhus
aktiveres" {105}.
Signalbelysning stilles inn i samsvar med kravene på displayet
{61}.
Toppsignalet slås på med vippebryteren "Signal- og
instrumentbelysning" {20}.

Lokomotivenes
utside

Signalbelysningen på alle lokomotivenes frontsider kontrolleres.
Det skal sikkerstilles at riktig pantograf er hevet og driftsklar.

10



BR187 SN
SJEKKLISTER

363/420
Utgave01
12/2016
3EGK040001N5121 Førerhåndbok

Førerhuset
bemannes

Togradioapparatet aktiveres evt. med ENTER-tasten (minst 2 s).
Alle oppføringer som er påkrevd for idriftsetting av lokomotivet
utføres i driftsmodusen "CCD".
Aktiver førerbremsespaken med lystrykknappen
"Førerbremsespak PÅ/AV" {63} og legges i "Kjøreposisjon".
Avvent styringsdriftstrykket fra HL.
Driftsbremsing utføres gjennom trykksenking i HL på ca. 0,8 bar
med førerbremsespaken {49} og effektiviteten kontrolleres på
dobbelmanometere.
Førerbremsespak {49} legges i "Kjøreposisjon".
Funksjonstesten av den direkte bremsen gjennomføres med
lokomotivbremsespaken {48} under overvåkning av
dobbelmanometeret og lokomotivbremsespaken {48} legges i
"Basisposisjon".
Fjærbremsen løsnes med trykkbryteren "Løsne
fjærbremse" {113}.
Velg kjøreretning med lystrykknappen "Kjøreretning".
Trekk-/E-bremsekraftstiller {25} legges i "Kjøreposisjon".
Lokomotivbremsespaken {48} legges i "Løsneposisjon".
Med trekk-/E-bremsekraftstiller {25} slås traksjon på.
Rulleprøve gjennomføres.
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10.6 Flertraksjon frakobles

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Master-
lokomotiv

Fjærbremsen benyttes med hjelp av lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112} og anvendt tilstand kontrolleres på
indikatorlampen.
Trykk på lystrykknapp "Kjøreretning nøytral" {23}.
Kjøreplandokumentasjonen innordnes på tiltenkt
oppbevaringssted.
Anvend den indirekte bremsen og deaktiver førerbremsespaken
med lystrykknappen "Førerbremsespak PÅ/AV" {63}.
Hovedbryteren frakobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
Pantografen senkes med vippetasten "Pantograf" {46}.
Førerhuset deaktiveres med trykknappen "Førerhus
deaktiveres" {104}. Sjekk deaktiveringen av førerhuset - den
aktiverte lystrykknappen "Velg kjøreretning" slukkes.
Lokomotivet jordes for frakobling av togsamleskinnen.
Etter drift i ZMS skal valgbryteren "ZDS/ZWS/ZMS" {203} på
kontrolltavlen for lavspentstillas kobles i basisposisjonen.

Slave-
lokomotiv

Lokomotivet jordes for frakobling av togsamleskinnen.
Etter drift i ZMS skal valgbryteren "ZDS/ZWS/ZMS" {203} på
kontrolltavlen for lavspentstillas kobles i basisposisjonen.

Alle
lokomotiver

Lokomotivene frakobles.
Forbindelsesledningene innordnes på oppbevaringsstedene på
det respektive lokomotivet.
Lokomotivets jording oppheves.
Lokomotivet kjøres til parkeringsplassen.
Lokomotivene opprustes enkeltvis i samsvar med kravene for
sluttjenesten.
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10.7 Togsamleskinnen kobles/frakobles

FARE
Livsfare på grunn av høyspenning hos togsamleskinnen!
Tilkobling og frakobling av en togsamleskinne som står under
spenning fører til alvorlige personskader, og i verste fall også
død.
Derfor:

– Togsamleskinnens eksterne energiforsyning fra andre
lokomotiver eller faste anlegg skal kobles ut og sikres mot
ny aktivering.

– Togsamleskinnen skal bare kobles til og fra alle lokomotiver
når spenningen er frakoblet.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Lokomotivet
kobles uten
spenning

Lokomotivet sikres mot utilsiktede bevegelser.
Togsamleskinnen frakobles med trykknappen
"Togsamleskinne" {44}.
Hovedbryteren frakobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
Pantografen senkes med vippetasten "Pantograf" {46}.
Det skal sikkerstilles at alle pantografene er senket.
Den blå nøkkelen i pantograf-nøkkelventil {230} på
trykkluftstillaset dreies 90° og trekkes ut.
Den blå nøkkelen settes i den blått markerte låsen i
jordingsinnretningen AC {251} og dreies rundt.
Spaken til jordingsinnretningen AC {251} beveges mot anslaget
til høyre i posisjonen "Jording".
Den grønne nøkkelen dreies, trekkes ut og skal under
koblingsprosedyren for togsamleskinnen oppbevares eller evt.
leveres til medarbeideren som kobler.
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Togsamleskinn
en kobles/
frakobles

Før togsamleskinnen kobles skal det kontrolleres at pantografen
til alle lokomotivene i toget er senket.
Før togsamleskinnen kobles skal det kontrolleres at det ikke er
noen ekstern energiforsyning tilkoblet lokomotivene eller
togsettet.
Togsamleskinnen kobles/frakobles.

Lokomotivets
jording
oppheves

Den grønne nøkkelen settes i den grønt markerte låsen i
jordingsinnretningen AC {251} og dreies rundt.
Spaken til jordingsinnretningen AC {251} beveges mot anslaget
til venstre.
Den blå nøkkelen settes på jordingsinnretningen AC {251} og
dreies og trekkes ut.
Den blå nøkkelen settes i pantografnøkkelventilen {230} på
trykkluftstillaset og dreies 90° mot venstre.
Aktivering av lokomotiv.
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11.1 Landoverganger
Ved landoverganger skal det kobles om til det respektive
systemet. Systemet består av spenningssystem, spesifikt
togsikringssystem for landet og togradio.

Med valget av passende spenningssystem blir dessuten følgende
systemer konfigurert:

• Feilstrømovervåkning
• Togsamleskinnens spenning og frekvens
• Pantograf
• Nasjonale særegenheter og tilleggsfunksjoner

Avhengig av utstyret på strekningen på de respektive
grenseovergangene, kan overgangene finne sted under kjøring
eller i stillstand.

11.1.1 Overgang Sverige - Norge
Overgangen mellom Sverige og Norge foretas rullende.

For overgangen mellom Sverige og Norge kreves ingen
koblingsoperasjoner.

I begge systemene benyttes en enhetlig nettspenning.
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12.1 Generelt

12.1.1 Feilmelding fra kjøretøyets styring
Feil som fastslås av kjøretøyets styring vises i driftsmodusene
"TDD", "CCD" og "COD" via feilmelderen. Dessuten følger en
talemelding.

Forhånds-
betingelse

▪ Feilmelding foreligger

Håndtering 1. På displayet som melder aktiveres tasten FEIL.
ð Displaybilde vises med alle feilmeldinger.

2. Med piltaster opp/ned velges feilen.

3. Trykk på hjelpetast.
ð Hjelpetiltak for den aktuelle feilen vises.

4. Anviste avhjelpstiltak utføres i den forhåndsgitte rekkefølgen
såfremt driftssituasjonen tillater det.

ü Etter vellykket avhjelp vil feilmeldingen bli slettet fra
feiloversikten.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

12.1.2 Talemeldinger
Når det oppstår spesielle driftstilstander eller feil følger
talemeldinger.

Ved definerte gjentatte talemeldinger kan feilen fremdeles
foreligge etter at talemeldingen er ferdig.

Et signal med høyere prioritet avbryter en talemelding først når et
ord har blitt uttalt i sin helhet. Et signal med lavere prioritet lagres
under en talemelding med høyrere prioritet og sendes ut i
etterkant.

Talemeldingene sendes også ut i ubemannede førerhus.
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12.1.3 Benytt Oxycrew-hette

ADVARSEL
Ulykkesfare ved forbrenninger!
Ved ureglementær omgang med Oxycrew-hetten eller ved en
defekt kan innholdet slippe ut. Dette kan forårsake alvorlige
skader.
Derfor:

– Oxycrew-hetten skal lagres formålstjenlig.
– Oxycrew-hetten skal bare tas ut og benyttes fra en uskadd

originalemballasje.
– Oxycrew-hetten skal bare benyttes en gang.
– Oxycrew-hetten er i nødsituasjoner maks anvendelig i 5

min.

Anvende Oxycrew-hette

INFORMASJON
Når Oxycrew-hetten settes på må det passes på at hestehaler
og halskjeder ikke befinner seg i området rundt
halsforseglingen. Hestehaler og halskjeder skyves oppover i
Oxycrew-hetten.
Med helskjegg kan de utette stedene mellom ansikt og
Oxycrew-hette føre til sterkt lufttap.

Håndtering 1. Trykk metallklaffene på beholderen oppover og åpne
beholderen.

2. Båndet på den rødt markerte enden av vakuumforpakningen
rives opp.

3. Den sammenlagte Oxycrew-hetten tas ut av
vakuumforpakningen og brettes ut.

4. Trekk i snora på den nedre delen av pusteposen.
ð Starteren aktiveres og oksygen strømmer inn i

pusteposen med en suselyd.
5. Begge hendene føres gjennom halsforseglingen og

hodebåndene og halsforseglingen spres.
6. Oxycrew-hetten trekkes over hodet.

ð Oxycrew-hetten ligger foran munnen og nesen.
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INFORMASJON
Dersom pusteposen ikke fylles etter å ha trukket i snora, går du
frem som følger:

– Foldeslangen trykkes sammen og pust inn.
– Foldeslangens slippes fri igjen og pust ut.
– Prosedyren gjentas inntil pusteposen er fylt.

7. Trekk snoren kraftig nedover.
ð Produksjonen av surstoff startes.

8. Begge båndene til beskyttelsesdekslet bindes rundt hoftene
til en sløyfe.

9. Sjekk at Oxycrew-hetten sitter korrekt.
ð Dersom Oxycrew-hetten ikke dekker munn og nese

forskyves kabinettet til snakkemembranen hos Oxycrew-
hetten inntil den ligger tett rundt munn og nese.

ü Oxycrew-hetten er klar til innsats.

Økt innåndingsmotstand

INFORMASJON
Årsaken kan være manglende utånding i pusteposen eller en
tom surstoffpatron. Begge deler fører til innånding av luften som
befinner seg i hetten.

Håndtering 1. Festet til Oxycrew-hetten forbedres.
2. Funksjonen kontrolleres med fem dype åndedrag.

ð Dersom innåndingsmotstanden forblir høy er enten
Oxycrew-hetten defekt eller driftstiden utløpt.

ü Oppsøk et trygt område og ta av Oxycrew-hetten.

Ta av Oxycrew-hetten
Håndtering 1. Løsne båndene på beskyttelsesdekslet.

2. Hendene føres gjennom halsforseglingen og hodebåndene
og halsforseglingen spres.

3. Oxycrew-hetten trekkes opp og over hodet.
ü Oxycrew-hetten er tatt av.

INFORMASJON
En Oxycrew-hette som er brukt eller tatt ut av
vakuumforpakningen tilføres vedlikeholdstjenesten.
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12.1.4 Feil hos et kjøretøydisplay
Forhånds-
betingelse

▪ Kjøretøydisplay {61} har feil
▪ Lokomotivet i stillstand

Håndtering 1. På lavspentstillaset til ledningsbeskyttelsesbryteren {304} kan
kjøretøyets display slås av.
ð Kjøretøydisplayet lukkes.

2. Kretsbryter slås på igjen etter 10 s.
ð Omstart av kjøretøydisplay.

3. Sjekk at kjøretøydisplayet er i en feilfri tilstand.
ü Kjøretøyets display i feilfri drift

Dersom dette tiltaket ikke er vellykket gjennomføres en batteri-
reset (↷386).

12.1.5 Bortfall togradioapparat

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

12.1.6 Tvangsbremsinger

INFORMASJON
Dersom tvangsbremsinger ikke oppheves tross utført
avhjelpstekst må det gjennomføres en tilbakestilling av batteriet.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Tvangsbremsinger kan aktiveres av ulike årsaker fra kjøretøyets
styring.
En tvangsbremsing vises på displayet {61} med en
klartekstmelding.

Opptreden ved tvangsbremsinger
Forhånds-
betingelse

▪ Tvangsbremsing er aktivert

Håndtering 1. Finn årsaken til tvangsbremsingen.
2. Fjern årsaken til tvangsbremsingen.
ü Tvangsbremsing oppheves.
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Opptreden ved tvangsbremsing som følge av feil i HL-
nøddrift

Forhånds-
betingelse

▪ Tvangsbremsing er aktivert
▪ HL-styring er i nøddrift
▪ HL-styring er tilkoblet
▪ Førerbremsespak er i "Kjøreposisjon"

Håndtering 1. Fjærbremsen anvendes med lysbryteren "Anvende
fjærbremse" {112}.

2. Trykk på tasten FEILLISTE på displayet{61} i driftsmodusen
"TDD".
ð Displaybildet "Feiloversikt" vises

3. Sjekk feil som oppsto.
ð Feil 0x0A4C "HL-nøddrift (DLG) forstyrret" vises.

4. LSS -HC.F59 "Bremsestyring BK" slås av og etter ca. 10 s på
igjen.

ü Tvangsbremsing oppheves og HL-trykket stiger til
styringsdriftstrykk.

12.1.7 Traksjonssperrer
Traksjonssperrer kan aktiveres av ulike årsaker fra kjøretøyets
styring.

Indikatorlampen vises kun ved traksjonssperre for hele toget.
• Gul indikatorlampe: årsaken til traksjonssperren utenfor

førerbordet
• Hvit indikatorlampe: årsaken til traksjonssperren er i området

rundt førerbordet

Opptreden ved traksjonssperrer
Forhånds-
betingelse

▪ Traksjonssperre er aktivert

Håndtering 1. Finn årsaken til traksjonssperren.
2. Fjern årsaken til traksjonssperren.
3. Ved behov skal traksjonssperren kvitteres med trekk-/E-

bremsekraftstiller {25}.
ü Traksjonssperren oppheves.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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12.1.8 Bortfall diagnose
Bortfall av diagnose vises på displayet {61} i driftsmodusen "TDD"
med en indikatorlampe.

INFORMASJON
Ved bortfall av diagnose skal lokomotivet innen 84 timer
overføres til et verksted.

12.2 Betjenings- og visningselementer

12.2.1 Sperreventilen "Trykkluftbremse"

I 0
1

I det øverste området av trykkluftstillaset {306} befinner det seg
en sperreventil "Trykkluftbremse" {247/232} til sperring av
trykkluftbremse for boggier.

Posisjon Funksjon

I
R Driftsposisjon

Åpne sperreventil
Trykkluftbremsen til den respektive
boggien er ikke sperret.

0
R Lukke sperreventil

Trykkluftbremsen til den respektive
boggien er sperret og luftet.
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12.2.2 Sperreventil "Direkte bremse"

1 0
INDEP

Midt på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en sperreventil
"Direkte bremse" {234} for sperring av den direkte bremsen.

Posisjon Funksjon

I
R Driftsposisjon

Åpne sperreventil
Den direkte bremsen hos lokomotivet er
ikke sperret.

0
R Lukke sperreventil

Den direkte bremsen hos lokomotivet
luftes og sperres.

12.2.3 Sperreventil "Lokomotivets indirekte bremse"

0I

AUTOMATIC

I den underste delen av trykkluftstillaset {306} befinner det seg en
sperreventil "Indirekte bremse" {233} for sperring av den indirekte
bremsen ved slepe- og nøddrift.

Posisjon Funksjon
R Driftsposisjon

Åpne sperreventil
Den indirekte bremsen hos lokomotivet er
ikke sperret.

R Lukke sperreventil
Den indirekte bremsen hos lokomotivet er
sperret ved driftsbremsinger i slepedrift og
nøddrift.
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12.2.4 Magnetimpulsventil "Fjærbremse"
Midt på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en
magnetimpulsventil {235} til styring av fjærbremsen.

Ved manglende batterispenning kan fjærbremsen løsnes manuelt
via en stang eller aktiveres. Posisjonen til stangen viser
fjærbremsens tilstand.

Posisjon Beskrivelse
Anvendelse
Anvende fjærbremse
Utløsing
Løsne fjærbremse

12.2.5 Nødaktivering bremseeffektgruppe

110Vcc

SOS 01

I den underste delen av trykkluftstillaset {306} befinner det seg to
redundant virkende bremseeffektgrupper {238/240} med en
nødaktivering for manuell lukking av hovedluftledningen. Er begge
bremseeffektgruppene sperret av vil HL ved aktivering av hurtig-
eller tvangsbremsing lufte via hurtigbremseventilen som er
forbundet med BCU.

Ved manglende batterispenning må bremseeffektgruppene
sperres manuelt.

På venstre side av bremseeffektgruppen befinner det seg en rød
spak for direkte avsperring av bremseeffektgruppen.

Posisjon Funksjon
R Driftsposisjon

Lufteventil ikke sperret

R Lufteventil sperret
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12.2.6 Sperreventil "Fjærbremse"
På høyre side av lokomotivet finner man ved siden av
bremseindikatoren {506} sperreventilen "Fjærbremse" {513} til
avsperring av trykkluftforsyningen hos fjærbremsen.

Posisjon Funksjon
i retning av

lokomotivets
senterakse

R Driftsposisjon
Åpne sperreventil
Fjærbremsen er ikke sperret.

90° justert i
forhold til

lokomotivets
senterakse

R Lukke sperreventil
Fjærbremsen er sperret.

12.2.7 Nødløsningsinnretning "Fjærbremse"

Fa fve ley

På boggiene finner man nødløsningsinnretningen
"Fjærbremse" {501} for manuell nødløsning av fjærbremsen. På
hver aksling er det plassert en nødløsningsinnretning - justert
diagonalt på boggien.

Bak nødløsningsinnretningen befinner det seg et sløyfehåndtak
på den respektive bremsesylinderen. Via den kan fjærbremsen
alternativt nødløses.

Posisjon Beskrivelse
Driftsposisjon
Fjærbremse ikke nødløst
Det røde indikatormerket på skaftet til
sløyfehåndtaket er ikke synlig.

Fjærbremsen er nødløst
Det røde indikatormerket på skaftet til
sløyfehåndtaket er fullstendig synlig.
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12.2.8 Sperreventil "Hovedluftbeholderledning"

I 0

Midt på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en sperreventil
"Hovedluftbeholderledning" {236} for sperring av bypass-
ledningen til trykkluftforsyningen av HB ved feil.

Posisjon Funksjon

I
R Driftsposisjon

Bypassledningen for trykkluftforsyningen
HB er sperret.

0
R Bypassledningen for trykkluftforsyningen

HB er ikke sperret.

12.2.9 Slepetast med indikatorlampe "Klar for sleping"
På kontrolltavlen på førerhusets bakvegg befinner det seg en
slepetast {109} med indikatorlampen "Klar for sleping" {108} for
automatisk etablering og visning av klargjøring for sleping.

Posisjon Beskrivelse
T Sleping

Lokomotivet kobles i slepedrift.
Glidebeskyttelse-PC går i driftsmodus og
fjærbremsen løsnes.
Indikatorlampen lyser.

T Parkering
Lokomotivet kobles fra slepedrift til
parkeringsdrift.
Indikatorlampen slukkes. 12
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12.2.10 Feilbryter "ETCS"

OFF ON

OFF = ISOLATION
ON = ETCS

På togsikringsskapet {308} finner man en ETCS-feilbryter {271}
for deaktivering av ETCS-lokomotivinnretningen og
togsikringssystemet ATC som er integrert som STM.

Posisjon Funksjon
ON R Basisposisjon

Lokomotivinnretning ETCS aktivert
OFF R Lokomotivinnretning ETCS deaktivert

Togsikringssystemet ATC, som er integrert
som STM, er ikke tilgjengelig.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

12.2.11 Dreiebryter „ETCS POWER SWITCH“

I

0

ETCS POWER
SWITCH

På togsikringsskapet {308} finner man en dreiebryteren "ETCS
POWER SWITCH" {270} for frakobling av ETCS-
lokomotivinnretningen og ETCS-displayet.

Posisjon Funksjon
I R Basisposisjon

ETCS er tilkoblet. Hastighetsvisningen er å
finne på ETCS-displayet.

0 R ETCS er frakoblet. Hastighetsvisningen er
å finne på kjøretøyets display i
driftsmodusen "CCD".
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12.2.12 Feilbryter "TCO"
SOS

SOS

På kontrolltavlen for lavspentstillaset {305} befinner det seg en
feilbryter "TCO" {205} til aktivering og deaktivering av
overvåkningen av sikker traksjonsutkobling ved HL-senking.

Posisjon Funksjon

SOS R Driftsposisjon
Traksjonsutkoblingen overvåkes trygt ved
HL-senking.

SOS R Traksjonsutkoblingen overvåkes med
lavere sikkerhet ved HL-senking.

ADVARSEL
Fare for ulykker dersom traksjon slås på utilsiktet!
Ved frakoblet overvåkning av sikker traksjonsutkobling, kan det
ved bremsing forekomme utilsiktet aktivering av traksjon. Dette
kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Det skal sikkerstilles at det ikke oppstår noen traksjon ved
bremsinger med frakoblet overvåkning av trygg
traksjonsutkobling.

– Hurtigbremsinger med frakoblet overvåkning av trygg
traksjonsutkobling skal bare utføres pneumatisk.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

12



BR187 SN
Spesialtilfeller under drift

382/420
Utgave01

12/2016
3EGK040001N5121Førerhåndbok

12.2.13 Feilbryter "DAC"
På kontrolltavlen til lavspentstillaset {305} befinner det seg en
Sifa-feilbryter {204} til deaktivering Sifa-funksjonen.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

Aktivere Sifa
R Deaktivere Sifa

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

12.2.14 Trykknapp "Togradio aktiveres"

60 min.

Radio

På kontrolltavlen på førerrommets bakvegg befinner det seg en
trykknapp "Togradio aktiveres" {107} for aktivering av
togradioapparatet i 60 min ved frakoblet forsyning av lavspenning.

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.
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12.2.15 Valgbryter "Omkobling HL-styring"
N
O
R
M
A
L

B
A
C
K
U
P

Oppe til høyre på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en
valgbryter "Omkobling HL-styring" {231} til valg av driftsmodus for
HL-styringen.

Posisjon Funksjon
R Basisposisjon

HL-styring i normal drift

R BP-styring i nøddrift
Driftsmodusen vises på displayet som en
klartekstmelding i driftsmodusen "CCD" og
"COD".

12.2.16 Valgbryter "G-P-R"

G

P
R

Midt på trykkluftstillaset {306} befinner det seg en valgbryter "G-P-
R" {246} for valg av bremsestilling.

Kobling er kun mulig når ingen batterispenning foreligger - f.eks.
slepedrift.

Posisjon Funksjon

G R Velg bremsestilling "G"

P R Velg bremsestilling "P"

R R Velg bremsestilling "R"

INFORMASJON
Ved systemoppstart testes posisjonen til valgbryteren "G-P-
R" {246} og overtas av kjøretøyets styring.
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12.2.17 Sperreventil "Hjulflenssmøring"
På høyre side av lokomotivet finner man sperreventilen
"Hjulflenssmøring" {514} for å sperre av trykkluftforsyningen til
hjulflenssmøringen.

Posisjon Funksjon
90° justert ut

fra kjøretøyets
senterakse

R Driftsposisjon
Åpne sperreventil
Hjulflenssmøringen forsynes med trykkluft.

i retning av
kjøretøyets
senterakse

R Lukke sperreventil
Hjulflenssmøringen forsynes ikke med
trykkluft.

ADVARSEL
Ulykkesfare består ved ødelagte hjulflenser!
Som følge av den avsperrede hjulflenssmøringen kan
hjulflensene bli skadet. Ved drift av lokomotivet med skadde
hjulflenser består det en økt ulykkesfare. Dette kan forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Ved drift med avsperret hjulflenssmøring skal nett- og
operatøravhengige forskrifter påaktes og overholdes.
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12.3 Spenningsforsyning

12.3.1 Fjerning av 110-V-batteriet fra det elektriske
systemet

ADVARSEL
Fare for personskader på grunn av gnister
Når batteriet frakobles det elektriske anlegget kan det oppstå
gnister. Dette kan forårsake alvorlige skader.
Derfor:

– Før batterisikringsbryteren åpnes skal batteriets elektriske
anlegg slås av med batterihovedbryteren.

– Benytt ansiktsvern og vernehansker.
– Åpne batterisikringsbryteren kjapt.

Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet er sikret mot utilsiktede bevegelser
▪ Lavspenningsforsyningen slått av med trykknappen

"Batterihovedbryter Av" {100}
Håndtering 1. Lokket til batterisikringsskapet {503} på venstre side av

lokomotivet åpnes med firkantnøkkel.
2. Trekk kjapt i håndtaket på separatorens overdel.
3. Fjern sikringsinnsatsene på separatorens overdel.
4. Batterisikringsskapet lukkes.
ü Batteriet er separert fra det elektriske systemet.
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12.3.2 Batteri-Reset

INFORMASJON
Utløses kretsbryteren (-GCF14,-GCF22) under drift, må den
tilkobles igjen før lokomotivet aktiveres på ny.

Ved batteri-reset blir batteriet fra- og tilkoblet for å tilbakestille feil.
Når et av de følgende forhåndskravene er oppfylt vil en batteri-
reset være påkrevd.

Forhånds-
betingelse

▪ Oppfordring gjennom avhjelpstekst på display {61}
▪ Hovedbryter- eller traksjonssperre uten diagnosemelding
▪ Samtidig bortfall av begge displayene {61} i bemannet

førerhus
▪ Bortfall av begge drevstyringsapparatene
▪ Lokomotivet har vært mer enn 24 t uavbrutt i drift

Håndtering 1. Lokomotivet sikres mot utilsiktede bevegelser.
2. Hovedbryteren frakobles med vippetasten "Hovedbryter" {45}.
3. Pantografen senkes med vippetasten "Pantograf" {46}.
4. Trykk på lystrykknapp "Kjøreretning nøytral" {23}.
5. Lavspenningsforsyningen slås av med trykknappen

"Batterihovedbryter Av" {100}.
6. Etter minst 3 min skal lavspenningsforsyningen slås på med

trykknappen "Batterihovedbryter På" {101} og førerhuset
aktiveres med "Førerhus aktiveres" {105}.

7. Vent til begge displayene {61} viser det dertil hørende
basisbildet.

8. Videre aktivering av lokomotiver.
ü Batteri-reset er gjennomført.
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12.3.3 Det elektriske anlegget lar seg ikke slå på
Feil Tiltak

1 Det elektriske anlegget
lar seg ikke slå på eller
har slått seg av på
egen hånd

1. Slå på førerhus- eller
maskinrombelysning.

2. Sjekk at alle LSS er i den
stillingen som driften krever.

3. Sjekk om
batterispenningsindikatoren
{200} viser tilstrekkelig
batterispenning (↷203).

Ingen suksess:
Hjelpelokomotiv

2 Førerhus- eller
maskinrombelysning lar
seg ikke slå på

1. Sjekk om LSS –KC.F01
"Belysning førerhus" og LSS -
KC.F03 "Belysning
maskinrom" er slått på.

2. Batteriet slås av med
trykknappen
"Batterihovedbryter Av" {100}.

3. Bytt begge batterisikringene
(125 A) i batterisikringsskapet
{503}.

4. Batteriet slås på med
trykknappen
"Batterihovedbryter På" {101}.

5. Slå på førerhus- eller
maskinrombelysning.

6. Sjekk om
batterispenningsindikatoren
{200} viser tilstrekkelig
batterispenning.

Ingen suksess:
Hjelpelokomotiv
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Feil Tiltak
3 -HC.F10

"Batteribeskyttelse"
ikke slått på

1. Batteriet slås av med
trykknappen
"Batterihovedbryter Av" {100}.

2. -HC.F10 "Batteribeskyttelse"
slås på.

3. Batteriet slås på med
trykknappen
"Batterihovedbryter På" {101}.

4. Sjekk om
batterispenningsindikatoren
{200} viser tilstrekkelig
batterispenning (↷203).

Ingen suksess:
Hjelpelokomotiv
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12.3.4 Frakobling av spenning og jording
Til beskyttelse mot ulykker ved arbeider på det elektriske utstyret
er lokomotivet utrustet med et låsesystem. I dette systemet er
følgende komponenter integrert:

• Pantograf
• Høyspentstillas
• Strømretter

Før jording av høyspenningsutstyr skal lokomotivet kobles uten
spenning.

Frigivelsen av nøkkel til å åpne stillasdører er avhengig av
forutgående jording av strømkretsen.

FARE
Ulykkesfare som følge av lokomotivdeler som står under
spenning!
Ureglementære arbeider på spenningsførende komponenter hos
lokomotivet som ikke er i samsvar med
sikkerhetsbestemmelsene, kan føre til alvorlige personskader,
og til og med død.
Derfor:

– Anlegget frakobles spenning.
– Anlegget sikres mot reaktivering.
– Det kontrolleres at anlegget er uten spenning.
– Anlegget jordes og kortsluttes.
– Tilgrensende komponenter som evt. står under spenning

sperres av eller tildekkes.

ADVARSEL
Ulykkesfare ved koblingsprosedyrer under høyspenning!
Ved koblingsprosedyrer under høyspenning kan det oppstå
lysbuer. Dette kan forårsake alvorlige skader.
Derfor:

– Under jording av lokomotivet skal man ikke seg gjennom
synsglasset mot jordingskontakten.

12



BR187 SN
Spesialtilfeller under drift

390/420
Utgave01

12/2016
3EGK040001N5121Førerhåndbok

ADVARSEL
Ulykkesfare som følge av lokomotivdeler som står under
spenning!
Med et sikkerhetskonsept forhindres berøring av komponenter
som står under spenning. Gjennom bruk av ekstra nøkler kan
komponenter åpnes, uten at disse har blitt frakoblet spenning på
forhånd. På den måten består det en fare for alvorlige
personskader, og i verste fall død.
Derfor:

– Lokomotivet skal utelukkende frakobles spenning og jordes
med nøklene som befinner seg på lokomotivet.

MERK
Materielle skader ved koblingsprosedyrer under høyspenning!
Ved koblingsprosedyrer under høyspenning kan det oppstå
lysbuer. Dermed kan det oppstå materielle skader på
jordingsbryterens kuttere.
Derfor:

– Jording foretas først når spenningsindikatorene (LED-
lampene) for hovedbryter AC, togsamleskinne
(Jordingsinnretning AC) og strømretter (Jordingsinnretning
strømretter) ikke lenger har noen spenning (LED-lampene
lyser ikke i minst 15 s).

Frakobling av spenning
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet sikret mot å rulle vekk.

Håndtering 1. Hovedbryteren frakobles.
2. Pantografen senkes.
3. Det kontrolleres visuelt at alle pantografene i toget er senket.
4. Den eksterne energiforsyningen fjernes.
5. Det sikkerstilles at ingen ekstern energiforsyning foretas via

togsamleskinnen.
ü Lokomotivet er koblet fra alle spenningskilder og kan jordes.
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Jording Lokomotivet er frakoblet spenning.
1. Sperre av pantograf-nøkkelventil {230}

– Den blå nøkkelen på pantograf-nøkkelventil {230} dreies i
posisjonen "Vannrett" og trekkes ut.

2. Høyspentstillaset jordes
– Den blå nøkkelen settes i den blått markerte låsen på

jordingsinnretningen AC {251} og dreies rundt.
– Jordingsbryteren AC beveges mot anslaget til høyre i

posisjonen "jording".
– Sjekk gjennom siktvinduet i døren på høyspentstillaset

om begge jordingskutterne er forbundet med kontaktene
hos hovedbryteren.

– Den gule nøkkelen dreies og trekkes ut.
3. Last Mile dieselmotor sperres

– Den gule nøkkelen hos nøkkelbryteren "Main Switch
Interlock On / Off" {456} dreies mot venstre i posisjonen
"On" og trekkes ut.

4. Jording av strømretter
– Den gule nøkkelen hos høyspentstillaset settes i den gult

markerte låsen på jordingsinnretningen strømretter {260}
og dreies rundt.

– Den gule nøkkelen hos Last Mile dieselmotor settes i den
gult markerte låsen på jordingsinnretningen strømretter
{260} og dreies rundt.

– Spaken til jordingsinnretningen strømretter {260}
beveges nedover mot anslaget i posisjonen "jording".

– Den hvite nøkkelen dreies og trekkes ut.
5. Nøkkelmultiplikator {252}

– Den hvite nøkkelen settes i den hvitt markerte låsen på
nøkkelmultiplikatoren {252} og dreies rundt.

– Den sorte nøkkelen til strømretterdørene og
høyspentstillaset frigis.
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Bryt jordingen 1. Nøkkelmultiplikator {252}
– Den sorte nøkkelen til strømretterdørene og

høyspentstillaset settes i nøkkelmultiplikatoren {252}.
– Den hvite nøkkelen dreies og trekkes ut.

2. Strømretter
– Den hvite nøkkelen settes i den hvitt markerte låsen på

jordingsinnretningen strømretter {260} og dreies rundt.
– Spaken til jordingsinnretningen strømretter {260}

beveges opp mot anslaget.
– Den gule nøkkelen hos høyspentstillaset og den gule

nøkkelen fra Last Mile dieselmotoren dreies og trekkes
ut.

3. Last Mile dieselmotor frigis
– Den gule nøkkelen hos jordingsinnretningen strømretter

settes i nøkkelbryteren "Main Switch Interlock On /
Off" {456} og dreies i posisjonen "Off".

4. Høyspentstillas
– Den gule nøkkelen hos jordingsinnretningen strømretter

settes i den gult markerte låsen på jordingsinnretningen
AC {251} og dreies rundt.

– Jordingsbryteren AC {251} beveges mot anslaget til
venstre.

– Den blå nøkkelen dreies og trekkes ut.
5. Pantograf-nøkkelventil {230}

– Den blå nøkkelen fra høyspentstillaset settes i pantograf-
nøkkelventilen og dreies.

12.3.5 Nøkkelmultiplikator
I det nederste området av høyspentstillas/hjelpesystemarmatur
befinner det seg en nøkkelmultiplikator {252} med nøklene til
strømretterdørene og høyspentstillaset.
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12.4 Styring og sikkerhetsteknologi

12.4.1 Feil ETCS
Ved feil kan ETCS-lokomotivinnretningen frakobles ved stillstand
med hjelp av ETCS-feilbryteren {271}. Togsikringssystemet ATC,
som er integrert som STM, er ikke tilgjengelig. Ved feil som ikke
kan rettes med ETCS-feilbryteren {271} kan ETCS-
lokomotivinnretningen frakobles med dreiebryteren "ETCS
POWER SWITCH" {270}.

12.4.2 Feil ved flertraksjon
I flertraksjon overfører Slave de vesentlige feilmeldingene til
Master med henvisning til deres posisjon i toget.

Avbrudd tog-
bus

Bortfallet av ZMS-forbindelsen til en Slave oppdages og vises
som diagnosemelding.

Meldinger fra Slave blir undertrykt og data fra det aktuelle
lokomotivet (f.eks. kjøreledningens spenning, HS-status) vises
ikke lenger på displayet {61}. Kommandoer fra Master til Slave blir
undertrykt.
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Dersom det ikke består noen forbindelse mellom Slave og master
under kjøringen, så settes trekk- og E-bremsekraften hos begge
lokomotivene på 0. Avhengig av tidspunktet for avbruddet på
master kan traksjonssperren kvitteres med trekk-/E-
bremsekraftstilleren {25}.

Tidspunktet for
tog-bus-
avbrudd

Traksjonssperre ved
permanent
trekkraftavbrudd

Traksjonssperre når
trekkraftavbruddet er
opphevet igjen

Stillstand Kan ikke kvitteres på
Master og Slave.

Kan kvitteres på
Master og Slave.

Kjøring Kan kvitteres på Master,
kan ikke kvitteres på
Slave.

Overgang fra
kjøring til
stillstand

Kan kvitteres på Master,
kan ikke kvitteres på
Slave. Master kan
beveges igjen etter
stansen.

INFORMASJON
Etter et tog-bus-avbrudd på mer enn 15 s v>3 km/t blir
hovedbryteren slått av på Slave og pantografen senket.
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12.4.3 Slå av/på drevet hos en boggi

ADVARSEL
Fare for ulykker ved forlenget bremsevei!
Med frakoblet drev hos en boggi vil E-bremsekraften bli redusert
og bremseveien forlenges. Dette kan forårsake alvorlige skader,
til og med død.
Derfor:

– Bremsing innledes tidlig.
– Bremsekraft aktiveres med førerbremsespaken {49}.

Ved feil på drevet eller i drevstyringen blir det i driftsmodusen
"CCD" og "TDD" vist en status- eller feilmelding, og
hovedbryteren kan frakobles. Blant disse feilene finner vi:

• Feil innenfor en DCU-styring
• DCU-feil
• Bortfall av LSS for boggistyringen

Ved permanente feil kan hovedbryteren først etter frakobling av
den respektive boggien slås på igjen.

Frakoblingen kan foretas manuelt og automatisk via kjøretøyets
styring.

Ved bortfall av en kjøremotorvifte vil kun den berørte
kjøremotoren bli klassifisert ut.

Forhånds-
betingelse

▪ Førerhus aktivert

Håndtering 1. Trykk på softkey 1 på basisbildet for driftsmodus "COD".

M
ð Displaybildet for fra-/tilkobling av boggien hos lokomotivet

vises.
2. Med piltastene opp/ned velges aktuell boggi.
3. Med softkey 1 [Av] hhv. softkey 2 [På] slås aktuell boggi av

og på.
ü Drevet hos den aktuelle boggien slått av/på.

INFORMASJON
Alle andre komponenter som er listet opp på displaybildet viser
kun de aktuelle driftstilstandene for tilknyttede komponenter.
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På dette displaybildet kan boggiene fra- og tilkobles elektrisk.
Tilstanden til boggi 1 eller boggi 2 vises i bemannet og
ubemannet førerhus. Betjening er kun mulig på aktivert førerbord.

Blir en boggi klassifisert ut manuelt, gjelder det alltid begge
kjøremotorene og en hjelpesystemomformer.

Blir en enkelt kjøremotor eller hjelpesystemomformer automatisk
klassifisert ut som følge av en feil, kan den klassifiseres inn igjen
enkeltvis på displayet {61} i displaybildet for til-/frakobling av
boggier.
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12.5 Mekanikk

12.5.1 Mekaniske skader på boggi

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

Sekundærfjær brutt

På displayet {61} frakobles drevet til den aktuelle boggien (↷395)
og med hjelp av sperreventilen "Trykkluftbremse" {247/232}
frakobles trykkluftbremsen (Stenge trykkluftbremse på en boggi).
• Ved brudd hos en sekundærfjær:

– Kjør videre med maksimalt 100 km/t til neste verksted
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Primærfjær brutt

På displayet {61} frakobles drevet til den aktuelle boggien (↷395)
og med hjelp av sperreventilen "Trykkluftbremse" {247/232}
frakobles trykkluftbremsen (Stenge trykkluftbremse på en boggi).
• Ved brudd hos en primærfjær:

– Kjør videre med maksimalt 80 km/t til neste verksted

Hjulstang brutt

På displayet {61} frakobles drevet til den aktuelle boggien (↷395)
og med hjelp av sperreventilen "Trykkluftbremse" {247/232}
frakobles trykkluftbremsen (Stenge trykkluftbremse på en boggi).
• Ved brudd hos en hjulstang:

– Kjør videre med maksimalt 80 km/t til neste verksted
12
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Hjullager defekt

• Varm-melding (lagertemperatur >80 °C)
– Kjør videre med maksimalt 80 km/t

• Glovarm-melding (lagertemperatur >100 °C)
– Kjør videre med maksimalt 50 km/t til neste

togbanestasjon for å forlate strekningen1

1 Lokomotivet overføres etter at operatørens tekniske personale
frigir det.

• Under regelmessig overvåkning av temperaturen
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Kjøremotoroppheng eller festeskruer med brudd og nødoppheng
i kontakt

På displayet {61} frakobles drevene til den aktuelle boggien
(↷395) og med hjelp av sperreventilen
"Trykkluftbremse" {247/232} frakobles trykkluftbremsen (Stenge
trykkluftbremse på en boggi).
• Kjør videre til områder på strekningen med gåhastighet til

neste jernbanestasjon1

1 Overføring til slepedrift etter at operatørens tekniske personale
frigir det.

• til neste verksted
• uten tilhengerlast/vogn
• under regelmessig overvåkning av ekstra personale
• når kjøremotoren i tillegg er sikret mekanisk
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Nødoppheng kjøremotor med brudd

Trykkluftbremse med sperreventilen "Trykkluftbremse" {247/232}
(Stenge trykkluftbremse på en boggi) slås av. Kjøremotoren
heves og sikres av teknisk personale.
• Etter mekanisk sikring av kjøremotoren kjøres kun videre i

slepedrift til områder av strekningen.1

1 Lokomotivet overføres etter at operatørens tekniske personale
frigir det.

• med gåhastighet
• til neste verksted
• under kontinuerlig overvåkning av ekstra personale
• når kjøremotoren i tillegg er sikret mekanisk

Rotasjonsdemper er defekt

• Ved defekt hos en rotasjonsdemper:
– Verkstedet informeres

• Ved defekt på mer enn en rotasjonsdemper på en boggi:
– Kjør videre med maksimalt 100 km/t
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12.5.2 Omgang med kollisjonsbuffere
På lokomotivet er det montert kollisjonsbuffere, som kan ta opp
ekstra energi ved en frontkollisjon.
Hos en driftsklar kollisjonsbuffer er den gule markeringen på
bufferen fullstendig synlig.

Hos en utløst kollisjonsbuffer er den gule markeringen på bufferen
ikke lenger fullstendig synlig, evt. er bufferhylsen deformert.
Lokomotiver med utløste kollisjonsbuffere kan ikke lenger
benyttes og skal behandles som ulykkeskjøretøy med skadet
støtinnretning.

ADVARSEL
Livsfare på grunn av utløste kollisjonsbuffere!
Utløste kollisjonsbuffere kan bli slengt ut av bufferhylsen. Dette
kan forårsake alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Gå ikke forbi foran eller bli stående foran en skadet
kollisjonsbuffer.

– Sikkerhetslåser skal aktiveres når det oppdages en utløst
kollisjonsbuffer.

Aktivering sikkerhetslåser
Forhånds-
betingelse

▪ Kollisjonsbuffer er utløst
▪ Fastnøkkel 24 mm tilgjengelig

Håndtering 1. Med 24 mm fastnøkkel løsnes låseskruene på bufferhylsen.
2. Fjern avstandsringer.
3. Låseskruene skrus inn til anslaget i bufferhylsen.
ü Kollisjonsbuffer er sikret.

12



BR187 SN
Spesialtilfeller under drift

403/420
Utgave01
12/2016
3EGK040001N5121 Førerhåndbok

12.6 Sleping

ADVARSEL
Fare fordi lokomotivet ruller!
Ved blokkering og lufting av bremsene settes respektive
bremser ut av drift.
Dersom lokomotivet ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Lokomotivet skal sikres i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter før blokkering og lufting av
bremsene.

– Nett- og operatøravhengige forskrifter om sperring og lufting
av bremser skal påaktes.

MERK
Materielle skader på giret på grunn av bevegelser i giret uten
egen traksjonsbelastning!
Ved drift med minimum en deaktivert boggi kan drivlageret bli
ensidig belastet på grunn av ulovlig kraftfordeling. Dermed kan
det oppstå materielle skader på girlagrene.
Derfor:

– Ved feil på utgruppert boggi må feilen utbedres og aktuell
boggi grupperes inn.

– Ved utgruppert boggi må lokomotivet på grunn av varig feil
sendes til reparasjon etter tjenesteslutt.

– Utfør overføringskjøringer iht. nett- og eierspesifikke
forskrifter.

– Utfør gjennomføringskjøringer uten egen traksjonsytelse
med maks. 115 km/t.
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MERK
Materielle skader som følge av for lav batterispenning!
Ved for lav batterispenning kan overvåkningsfunksjoner falle
bort under slepedrift. På den måten kan det oppstå materielle
skader på hjulene og på bremsekomponenter.
Derfor:

– Dersom lokomotivet befinner seg mer enn 48 timer i
slepedrift, skal klargjøring for sleping opprettes manuelt.

– Dersom lokomotivet befinner seg mer enn 48 timer i
slepedrift, skal lokomotivet med koblet HL ikke slepes i
bremsestillingen "R".

INFORMASJON
Andre nett- og operatøravhengige forskrifter skal påaktes.

For å kunne transportere lokomotivet med eksterne krefter når
batteriet er slått av, må den løsnede fjærbremsen som ble
anvendt tidligere og luftingen av hovedluftledningen sperres over
begge bremseeffektgruppene. Klargjøring for sleping kan
opprettes automatisk eller må opprettes manuelt ved manglende
batterispenning.

Dersom klargjøring for sleping ble opprettet automatisk, skal
glidebeskyttelse-PCen overta følgende funksjoner:

• Glidebeskyttelsesregulering av trykkluftbremsen
• Slangebruddovervåkning hos fjærbremsen

INFORMASJON
Uvirksomme bremseeffektgrupper
Etter at klargjøring for sleping er opprettet er lokomotivets
bremseeffektgrupper sperret. Hurtig- eller nødbremsinger på et
lokomotiv som er klart for sleping kan bare aktiveres med
nødbremstrykkeknappen {5} på førerbordet eller HL-
lufteventilen {9} på førerbordskapets høyre side.
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12.6.1 Klargjøre for sleping med koblet HL
Forhånds-
betingelse

▪ Alle kjøremotorer i foreskrevet posisjon
▪ Ingen kjøremotorer lagret i nødoppheng
▪ Lokomotivet er sikret mot utilsiktede bevegelser

Håndtering 1. Forsyning med lavspenning {100} frakobles.
ð Batteriet frakobles.
ð Fjærbremse blir anvendt.

2. Slepetast {109} tastes i posisjonen "Sleping".
ð Indikatorlampen "Klar for sleping" {108} signaliserer i løpet

av 10 s at lokomotivet er klargjort for sleping, med en
maksimal varighet på slepingen på 48 t.

ð Fjærbremse blir løsnet.
ð Bremseeffektgrupper blir sperret.

3. Lokomotivet kobles mekanisk.
4. Lokomotivet kobles pneumatisk.
5. Dersom påkrevd kobles togsamleskinne og IS-ledningen.
6. HL fylles fra slepende lokomotiv til styringsdriftstrykk.
7. Løsnetilstanden til bremsene kontrolleres på

bremseindikatoren {506}.
8. Bremseprøve gjennomføres.
9. Rulleprøve gjennomføres.
ü Lokomotivet er klart for tauing.

Feil Tiltak
1 Indikatorlampe "Klar for

sleping" {108} lyser ikke
innen 10 s.

1. "Fjærbremse" {513} lukkes.
2. Nødløsning av fjærbremse.

2 HL lar seg ikke fylle til
styringsdriftstrykk.

1. Bremseeffektgrupper sperres
over nødaktivering {238/240}.

3 Slepingens varighet på
maksimalt 48 t blir
overskredet.

1. Sperreventil
"Fjærbremse" {513} lukkes.

2. Nødløsning av fjærbremse.
3. Lokomotivet slepes i

bremsestillingen "G" eller
bremsestillingen "P".
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12.6.2 Klargjøre for sleping uten koblet HL
Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet kan ikke taues med koblet HL
▪ Alle kjøremotorer i foreskrevet posisjon
▪ Ingen kjøremotorer lagret i nødoppheng
▪ Lokomotivet er sikret mot utilsiktede bevegelser

Håndtering 1. Lavspenningsforsyningen slås av med trykknappen
"Batterihovedbryter Av" {100}.
ð Batteriet frakobles.
ð Fjærbremse blir anvendt.

2. Sperreventil fjærbremse {513} lukkes.
3. Fjærbremsene på alle nødløsningsinnretningene

"Fjærbremse" {501} nødløses.
4. Sperreventilene "Trykkluftbremse" {232/247} på boggiene

lukkes.
5. Løsnetilstanden til bremsene kontrolleres på

bremseindikatoren {506}.
6. Lokomotivet kobles mekanisk.
7. Rulleprøve gjennomføres.
ü Lokomotivet er klart for tauing.
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12.6.3 Parkering etter sleping med koblet HL

ADVARSEL
Feil visning på bremseindikator!
Bremseindikatorene kan ved nødløst fjærbremse vise den
anvendte tilstanden til fjærbremsen. Dersom lokomotivet ruller
vekk utilsiktet kan dette forårsake alvorlige skader, til og med
død.
Derfor:

– Lokomotivet skal sikres i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter.

– Fjærbremsens funksjonelle beredskap opprettes og alle
nødløsningsinnretninger for "Fjærbremse" {501}
kontrolleres.

ADVARSEL
Livsfare på grunn av vekkrulling av lokomotivet!
Når det ikke lenger er tilstrekkelig trykk tilgjengelig i
luftbeholderen, kan fjærbremsens funksjonsdyktighet ikke lenger
opprettes etter nødløsning.
Dersom lokomotivet ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Lokomotivet sikes med egnede tiltak og i henhold til reglene
for det respektive nettet.
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Forhånds-
betingelse

▪ Lokomotivet er sikret mot utilsiktede bevegelser
▪ Sperreventil "Fjærbremse" {513} i "Driftsposisjon"
▪ Indikatorlampen "Klar for sleping" {108} lyser

Håndtering 1. Slepetast {109} tastes i posisjonen "Parkering".
ð Bremseeffektgrupper blir driftsklare.
ð HL luftes hørbart.
ð Fjærbremse blir anvendt.
ð Indikatorlampen "Klar for sleping" {108} slukkes.

2. Tilstanden kontrolleres hos alle fjærbremsene på
nødløsningsinnretningene til fjærbremsen {501}.
ð Alle nødløsningsinnretningene hos fjærbremsen {501} i

"Driftsposisjon".
3. Tilstanden hos fjærbremsen kontrolleres på

bremseindikatoren {506}.
ð Bremseindikatoren {506} viser den anvendte tilstanden til

fjærbremsen.
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Feil Tiltak
1 Indikatorlampen "Klar

for sleping" {108} lyser
ikke.

1. Slepetast {109} tastes i
posisjonen "Sleping".

2. Sjekk om indikatorlampen
"Klar for sleping" {108} lyser
innen 10 s.

Ingen suksess:
videre med punkt 2

2 Indikatorlampen "Klar
for sleping" {108}
slukkes ikke.

1. Stangen på
magnetimpulsventilen hos
fjærbremsen {235} trykkes i
posisjonen "Løsne".

2. Stangen på
magnetimpulsventilen hos
fjærbremsen {235} trykkes i
posisjonen "Aktiver".

Ingen suksess:
videre med punkt 3

3 Bremseindikatoren {50
6} signaliserer ikke den
anvendte tilstanden til
fjærbremsen.

1. Lokomotivet sikres mot å rulle
vekk med andre egnede tiltak i
samsvar med de gjeldende
bestemmelsene.

4 Ikke alle
nødløsningsinnretninge
ne hos fjærbremsen
{501} er i
"Driftsposisjon".

1. Lokomotivet sikres mot å rulle
vekk med andre egnede tiltak i
samsvar med de gjeldende
bestemmelsene.
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12.6.4 Parkering etter sleping uten koblet HL

ADVARSEL
Feil visning på bremseindikator!
Bremseindikatorene kan ved nødløst fjærbremse vise den
anvendte tilstanden til fjærbremsen. Dersom lokomotivet ruller
vekk utilsiktet kan dette forårsake alvorlige skader, til og med
død.
Derfor:

– Lokomotivet skal sikres i samsvar med nett- og
operatørspesifikke forskrifter.

– Fjærbremsens funksjonelle beredskap opprettes og alle
nødløsningsinnretninger for "Fjærbremse" {501}
kontrolleres.

ADVARSEL
Livsfare på grunn av vekkrulling av lokomotivet!
Når det ikke lenger er tilstrekkelig trykk tilgjengelig i
luftbeholderen, kan fjærbremsens funksjonsdyktighet ikke lenger
opprettes etter nødløsning.
Dersom lokomotivet ruller vekk utilsiktet kan dette forårsake
alvorlige skader, til og med død.
Derfor:

– Lokomotivet sikes med egnede tiltak og i henhold til reglene
for det respektive nettet.
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Forhånds-
betingelse

▪ Fjærbremsens bremseindikator {506} signaliserer den
sperrede tilstanden til fjærbremsen.

Håndtering 1. Sperreventilen hos fjærbremsen {513} åpnes.
ð Bremseindikatoren {506} signaliserer den anvendte

tilstanden til fjærbremsen.
2. Stangen på magnetimpulsventilen hos fjærbremsen {235}

trykkes i posisjonen "Løsne".
ð Nødløsningsinnretningen hos fjærbremsen låses opp.
ð Bremseindikatoren {506} signaliserer den løsnede

tilstanden til fjærbremsen.
3. Stangen på magnetimpulsventilen hos fjærbremsen {235}

trykkes i posisjonen "Aktiver".
ð Fjærbremse blir anvendt.
ð Bremseindikatoren {506} signaliserer den anvendte

tilstanden til fjærbremsen.
4. Sperreventilene "Trykkluftbremse" {232/247} på boggiene

åpnes.
5. Tilstanden kontrolleres hos alle fjærbremsene på

nødløsningsinnretningene til fjærbremsen {501}.
ð Alle nødløsningsinnretningene hos fjærbremsen {501} i

"Driftsposisjon".
6. Tilstanden hos fjærbremsen kontrolleres på

bremseindikatoren {506}.
ü Bremseindikatoren {506} signaliserer den anvendte tilstanden

til fjærbremsen.

Feil Tiltak
1 Ikke alle

nødløsningsinnretninge
ne hos fjærbremsen
{501} er i
"Driftsposisjon".

1. Lokomotivet sikres mot å rulle
vekk med andre egnede tiltak i
samsvar med de gjeldende
bestemmelsene.

2 Bremseindikatoren {50
6} signaliserer ikke den
anvendte tilstanden til
fjærbremsen.

1. Lokomotivet sikres mot å rulle
vekk med andre egnede tiltak i
samsvar med de gjeldende
bestemmelsene.
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