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1

Algemeen

1.1

Doel van deze gebruikershandleiding

Arka electric propulsion systems

Het doel van deze handleiding is een veilig gebruik van het Arka aandrijfsysteem, voor de toepassing waarvoor de
aandrijving bedoeld is. De aandrijving wordt hierna ook wel aangeduid met het woord motor of systeem.
De handleiding moet steeds beschikbaar zijn en moet in de buurt van de motor binnen handbereik worden bewaard.
Ieder persoon die de motor bedient, dient eerst deze handleiding te lezen. Dit geldt ook bij transport, opstelling en
installatie, alsmede bij (de‐) montage ‐werkzaamheden.
Bij professioneel gebruik dienen ook de plaatselijk, resp. landelijk geldende richtlijnen, normen en wetten in acht te
worden genomen.
Aanvullende informatie die niet in deze handleiding staat, is verkrijgbaar bij de fabrikant of leverancier.
Uit hoofde van het copyright worden voor de totale systeem documentatie alle rechten voorbehouden. Niets mag
worden verveelvoudigd of verspreid of op enigerlei wijze worden gepubliceerd, zonder voorafgaande toestemming van
de fabrikant.

2

Veiligheid

2.1

Algemeen

Deze gebruikershandleiding maakt een wezenlijk onderdeel uit van het product. U dient er voor te zorgen dat deze
handleiding steeds beschikbaar is bij de motor en dat de bediener hiervan kennis neemt.
De handleiding moet worden aangevuld met gebruiksaanwijzingen op grond van bestaande nationale voorschriften ter
voorkoming van ongevallen en met betrekking tot de milieubescherming, inclusief de informatie met betrekking tot
toezicht en meldplichten voor het in acht nemen van bijzonderheden.
Behalve de handleiding en de in het land van gebruik en op de plaats van toepassing geldende regelingen ter
voorkoming van ongevallen, moeten ook de erkende vaktechnische regels voor veiligheid en vakkundig werken in acht
worden genomen.
2.2

Aanwijzingen voor plaatjes en symbolen

De motor wordt volgens algemeen geaccepteerde regels en met toepassing van de laatste stand der techniek
geproduceerd. Voor voldoende veiligheid waarborging worden aanvullende veiligheidsaanwijzingen gegeven. Bij strikte
opvolging daarvan is een voldoende veilige omgang met het systeem verzekerd.
Op een aantal plaatsen is het noodzakelijk bepaalde veiligheidsteksten
waarschuwingssymbolen. Deze hebben ieder een specifieke betekenis:

extra

te

benadrukken

met

Aanwijzing!
Aanwijzingen bevatten aanvullende informatie voor een veilige en efficiënte omgang met het systeem.

Let op!
Dit waarschuwingssymbool wijst op materieel schaderisico, dat ontstaat bij ondeskundig handelen of wanneer de
vereiste veiligheidsmaatregelen niet in acht genomen worden. Neem alle waarschuwingen en maatregelen in acht die
schade aan het systeem of de omgeving kunnen voorkomen. Handel altijd zeer voorzichtig.
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Gevaar!
Dit waarschuwingssymbool wijst op letselrisico, dat kan ontstaan bij ondeskundig handelen of wanneer de vereiste
veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.
Neem alle waarschuwingen en maatregelen in acht die letsel van uzelf of derden kunnen voorkomen. Handel altijd zeer
voorzichtig.
2.3

Deskundigheid personeel

Uitsluitend deskundig personeel mag zich op enige wijze met de installatie bezighouden. De bevoegdheden voor
bediening en voor installatie/onderhoud dienen strikt gescheiden te zijn.
De definitie van deskundig personeel wordt als volgt in deze handleiding gehanteerd: diegenen die volledig vertrouwd
zijn met opstelling, installatie, ingebruikstelling, gebruik, onderhoud, buiten gebruikstelling en demontage van dit
systeem en die tevens een algemene handelingsbekwaamheid bezitten met betrekking tot de werkzaamheden die zij
verrichten.
De installatie, ingebruikname, onderhoud en demontage van de motor mag uitsluitend door daartoe bevoegde en
gekwalificeerde elektrotechnici geschieden.
Bij geschoolde elektrotechnische vakmensen moet ervan worden uitgegaan dat de desbetreffende voorschriften en de
veiligheidstips van de door de bedrijfsongevallenverzekering vastgestelde voorschriften (bijv. BGV A2) in acht genomen
en nagekomen worden. Dit geldt tevens voor alle regels voor veilig en vakkundig werken (bijv. DIN VDE 100 en IEC 664
of DIN VDE 0110).
Fabrikant en leverancier wijzen nadrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af voor schades, bedrijfsstoring of enige
vorm van gevolgschade, ontstaan door het negeren van deze handleiding.
2.3.1

Professioneel gebruik

Bij professionele inzet geldt bovendien:


2.4

De operator moet door speciale instructies of scholingen vertrouwd zijn met het bedienproces en de omgang
met het systeem.
Uitsluitend aangewezen gekwalificeerd personeel mag werkzaamheden verrichten aan het systeem.
Bedoeld gebruik

Het systeem is uitsluitend bedoeld voor het aandrijven van schepen. Laat u vooraf voldoende informeren over de te
verwachten prestaties. Voor het bedoeld gebruik moeten de gegevens over de plaats van opstelling (zie paragraaf 2.5
en 5.2), de gegevens van het eventueel aanwezige typeplaatje en de technische gegevens (zie bijlage) in acht genomen
en nagekomen worden.
Letselrisico!
Er bestaat gevaar voor ernstige letsel‐ en materiële schade bij:




Oneigenlijk gebruik of verkeerde bediening.
Onbevoegd en ongeautoriseerd openen van het systeem.
Verkeerde installatie of ondeskundig onderhoud en reparatie.

Alle aanwijzingen voor gebruik waarvoor bedoeld, resterend risico, installatie, gebruik en onderhoud moeten steeds
gevolgd worden.
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De motor mag alleen gebruikt worden met de in de handleiding en de technische beschrijving genoemde toepassingen.
Daar komt bij dat alleen door de fabrikant aanbevolen en goedgekeurde accessoires of componenten mogen worden
gebruikt.
Alle andere of hier bovenuit stijgende toepassingen gelden als oneigenlijk gebruik. Voor mogelijk hieruit voortvloeiende
schade is de exploitant, resp. de gebruiker van de motor, volledig zelf aansprakelijk.
2.5

Veiligheidsaanwijzingen bij opstelling en installatie

Controleer eerst of de levering compleet is. Neem direct contact op met de leverancier als er iets ontbreekt.
De plaats van opstelling moet tegen weersinvloeden beschermd zijn en vereist een droge plaats.
De omgevingstemperatuur mag niet onder 0°C en niet boven 40°C liggen. Een warmteophoping in de machinekamer,
bijvoorbeeld door warmtebronnen, of het blokkeren van de ventilatiesleuven, moet uitgesloten zijn.
De opstelplaats dient afdoende geventileerd te worden, zodat warme lucht kan ontsnappen en koude lucht kan worden
aangevoerd.
In de opstelplaats mag geen overmatige stofvorming optreden. Sluit het voorkomen van geleidende stoffen (roet,
metalen) volledig uit.
Er mogen geen vloeistoffen in de motor terecht komen.
Vermijd elke ontoelaatbare belasting. Met name bij transport en onderhoud moet de kans op beschadiging van
onderdelen vermeden worden. Voorkom altijd contact met‐ en trilling van elektronische componenten.
De motor bevat elektrostatisch gevoelige onderdelen die bij ondeskundige behandeling kunnen beschadigen of in hun
werking verstoord raken. Voorkom storing of mechanische beschadiging van elektrische componenten.
De vaste elektrische installatie (kabeldiktes, zekeringen, aarding) dient conform de daarvoor geldende voorschriften en
door een erkend installateur aangelegd te zijn.
Voor de elektrische installatie moeten de vermogensgegevens van de motor met de vermogensgegevens van de
stroomaansluitingen worden vergeleken. De motor moet beschermd worden tegen contact met foutieve spanningen en
ompoling.
Plaats motor en regelaar nooit tegen elkaar aan om ongewenste opwarming te voorkomen.
2.6

Veiligheidsaanwijzingen bij gebruik en bediening

De motor mag alleen gebruikt worden in een technisch onberispelijke staat en alleen waarvoor bedoeld, met bewustzijn
voor de veiligheid en risico's, en met in achtneming van deze handleiding. Met name storingen met veiligheidsgevaar
moeten direct verholpen worden.
De gegevens over de toelaatbare accuspanning moeten voor aansluiting van de kabel gecontroleerd en in acht genomen
worden. De aansluiting van kabels en accu op de juiste polen moet gegarandeerd worden.
Leg tijdens het varen (indien u een buitenboordmotor gebruikt) de kabels zodanig neer dat niemand hierover kan
struikelen en dat het functioneren niet onderbroken wordt door uitgetrokken stekkers. Als de stekkers losgetrokken
worden tijdens het varen, ontstaat door vonkvorming reëel gevaar op brand en explosie.
Bij veranderingen aan motor of controller die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren, mag het systeem niet
meer gebruikt worden en dient het gevaar direct opgelost te worden.
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Veiligheidsaanwijzingen bij storing en onderhoud

Neem eerst contact op met de leverancier of fabrikant, alvorens de behuizing voor onderhoud of reparatie te openen.
Voor begin van onderhoud‐ of reparatiewerkzaamheden moet het systeem van de batterijspanning worden gescheiden.
Na het uitschakelen moet er minimaal vijf minuten worden gewacht, voordat kappen en behuizingen worden geopend.
Zonder toestemming van de fabrikant of leverancier mogen er geen veranderingen in in‐ of aanbouw plaatsvinden. Dit
geldt ook voor de inbouw en instelling van veiligheidsvoorzieningen. Er moet met name op worden gelet dat afstanden,
kruipstroom en luchtwegen niet verkleind worden.
Vervangende onderdelen moeten voldoen aan de technische eisen van de fabrikant. Dit is bij toepassing van originele
onderdelen altijd het geval.

3

Productbeschrijving

3.1

Productbeschrijving en functies

Het systeem is uitsluitend bedoeld voor het voortstuwen van schepen. Afhankelijk van het vooraf ingestelde
programma kunnen functionaliteiten geschikt gemaakt worden voor bepaalde typen schepen (vraag er naar bij uw
leverancier).
Het systeem bevat een regelbaar hoogfrequent vermogensdeel, met een door microprocessor geregelde elektronica en
een diagnoselampje (LED). Deze diagnose LED geeft bij een storing een knippercode. De uitleg hiervan wordt gegeven in
hoofdstuk 6.9, storingen en foutmeldingen. Voor de Arka 700 systemen vindt u de uitleg in de bijlage.
De regelunit, hoofdrelais en zekeringen zijn in een stabiele plaatstalen behuizing gebouwd. Voor de aansluiting is de
kast van een kabelopening voorzien. Desgewenst kunnen de kabels voorzien worden van een stekker.
De geluidsdruk van een Arka‐systeem ligt onder 70 dB(A).
3.2

Aanduiding serienummer

Serie nummer: 01 35 001
01— Bouwjaar 35— Vermogen / 100 001—Volgnummer
Neem voor de exacte gegevens van de motor contact op met uw leverancier.
3.3

Beschrijving van toebehoren en functies (systeemtype afhankelijk)

3.3.1

Contactslot

Afhankelijk van systeemtype wordt deze uitgevoerd met een contactslot. Op dit contactslot staat altijd batterijspanning,
tenzij het een High voltage(>80VDC) systeem betreft, dan is deze spanning 24VDC.
3.3.2

Joystick

Het systeem is uitgevoerd met een joystick met een potmeter. Deze zijn soms uitgerust in combinatie met
microschakelaars (zie hiervoor schakelschema binnenin de behuizing).
3.3.3

Batterij monitor

In het systeem is een batterijmonitor opgenomen die spanning, stroom, ampère‐uur en restvaartijd weergeeft. Voor
nadere informatie verwijzen wij u naar de handleiding van deze monitor.
Als optie kan de standaard uitvoering van het systeem worden uitgebreid met een Smartview display. Zie voor nadere
informatie hoofdstuk 6.1.1, productbeschrijving.
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Overige risico's
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!
De aandrijving is een elektrisch arbeidsmiddel met soms spanning en stromen die voor de mens gevaarlijk
kunnen zijn. Het systeem mag daarom ook uitsluitend door een vakbekwame elektrotechnicus geopend,
gerepareerd of gedemonteerd worden. Haal altijd de netstekker uit het stopcontact en koppel de batterij af
alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.
Explosiegevaar!
Bij het laden van batterijen kunnen explosieve gassen ontstaan. De inzet van een lader is daarom alleen
toegestaan in goed geventileerde ruimtes.
Trek nooit de batterijstekker eruit tijdens het laden. Hierbij kunnen vonken ontstaan die het (knal) gas kunnen
ontsteken. Ook gesloten batterijen kunnen via een overdrukventiel afblazen.
Gevaar voor struikelen over laadkabels!
Uitgerolde laadkabels leveren struikelgevaar op met het risico op letsel en onderbreking van het laadproces
doordat de stekkers uit elkaar getrokken worden. Daarbij bestaat vonkrisico met brand‐ en explosiegevaar.
Leg tijdens het aansluiten van de walstroom de kabels zo, dat niemand erover kan struikelen. Berg na afloop
van het laden de kabels netjes op.
Let op!
Wanneer een verkeerde batterij aan de lader wordt aangesloten, kan schade aan systeem, batterij en/of
omgeving ontstaan. De batterij kan overmatig gaan gassen, overkoken en zelfs exploderen!
Controleer steeds opnieuw of de lader ingesteld is op het te laden batterijtype. Neem bij twijfel contact op met
bevoegde specialisten.
Let op!
Als de batterij geladen wordt, kunnen bijtende zuurdampen ontstaan. Deze kunnen in elektrische apparaten
kortsluiting veroorzaken (brandgevaar) en onderdelen aantasten! Plaats mede daarom de lader niet in de
batterijruimte en zorg voor voldoende afstand tussen de lader en de batterij, zodat opstijgende gassen en
dampen ongehinderd kunnen opgaan in de vrije ventilerende omgevingslucht.

3.5

Beschrijving van de beveiligingen

Het Arka systeem is volgens de erkende regels der techniek ontworpen en gebouwd. Daarom bestaat bij een normale
inzet geen gevaar voor de gezondheid van het bedienend personeel of anderen.
Alle spanningvoerende delen zitten in een behuizing/afdekking die uitsluitend met behulp van gereedschap verwijderd
kunnen worden. Alle kabels en stekkers zijn toereikend geïsoleerd, respectievelijk geaard. De kast voldoet tenminste
aan beschermingsklasse IP 43. Alle elektrische, resp. elektronische onderdelen, hebben het CE‐ kenmerk; alle
noodzakelijke isolatieafstanden zijn toegepast. Alle schakelcircuits zijn met primaire en secundaire zekeringen met
bepaalde stroomsterkte en actie‐ karakteristiek afgezekerd.
Let op!
Alle metaaldelen dienen te worden geaard (voornamelijk bij metalen schepen).
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Transport, onderhoud en opslag

Het systeem wordt verpakt in een doos aangeleverd.
Bij transport, onderhoud en opslag moeten de eventuele aanwijzingen op de doos opgevolgd worden.
Beschermen tegen weersinvloeden!

Breekbaar!

5

Opstelling, installatie en ingebruikname

5.1

Levering bestanddelen Inboard systeem

Boven!

De levering bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:






Kast met regelaar met vooraf ingesteld programma.
Motor met askoppeling ‐ accu/motorkabels en laadkabel.
Deze gebruikershandleiding (te downloaden op de Arka site).
Een schema (deze bevindt zich in de kastdeur).
Een afleverbon.

Afhankelijk van de klantopdracht kan de leveringsomvang of de uitvoering hiervan afwijken. In de meegeleverde
afleverbon (evenals op de orderbevestiging) zijn aanvullende technische data te vinden.
Controleer voor ingebruikname altijd de aansluitingen en draai deze zo nodig vast.
5.2

Levering bestanddelen Outboard systeem

De levering bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:





Motor met propeller.
Deze gebruikershandleiding (te downloaden op de Arka site).
Een schema (deze bevindt zich in de motor).
Een afleverbon.

Afhankelijk van de klantopdracht kan de leveringsomvang of de uitvoering hiervan afwijken. In de meegeleverde
afleverbon (en op de orderbevestiging) zijn aanvullende technische data te vinden.
Controleer voor ingebruikname altijd de aansluitingen en draai deze zo nodig vast.

5.3

Eisen aan de werkingsomgeving van het systeem

Het systeem mag alleen in een goed geventileerde ruimte opgesteld worden met een maximale omgevingstemperatuur
van 40°C. De opstelling dient zo gekozen te worden, dat ventilatieopeningen niet bedekt worden en koellucht
ongehinderd kan doorstromen. Plaats het systeem niet in de direct nabijheid van hittebronnen als open vuur. Roken is
in de accuruimte verboden.
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Installatie
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning en kortsluiting!

Het systeem is een elektrisch arbeidsmiddel met spanning en stromen die voor de mens gevaarlijk kunnen zijn. Het
systeem mag daarom uitsluitend door een geïnstrueerde en geschoolde kracht bediend worden. Het systeem mag
daarom ook uitsluitend door een vakbekwame elektrotechnicus ingebouwd, geopend, gerepareerd of gedemonteerd
worden.
• Zorg voor zekeringen conform onderstaande tabel:
Volgens DIN tabel op aderdoorsnede, maximum toelaatbare stroom en maximale zekeringwaarde.
Doorsnede
Max.
Max.
(mm 2)
Stroom
Zekering
0.75
15
10
1
19
10
1.5
24
20
2.5
32
25
4
42
35
6
54
50
10
73
63
16
98
80
25
129
100
35
158
125
50
198
160
70
245
200
95
292
250
120
344
315
Lagere zekering waarden mogen worden toegepast.
Kijk op het schema voor de juiste te installeren waarde of vervangingswaarde!

5.5

Inboard systemen

Tijdens de montage






Zorg altijd dat de motor goed en op de juiste plaats in de boot is bevestigd, voor u gaat varen of traileren.
Bevestig de motor altijd zonder dat de batterij aangesloten is op het systeem De motor moet niet
onverwacht kunnen gaan draaien.
Zorg voor de juiste afstelling van de schroefas en de motor.
Een flexibele koppeling of homokineet met stuwdruklager, dienen te worden gemonteerd tussen motor en
schroefas (vraag dit na bij uw leverancier).
Let erop dat de schroefas, propeller en motor ten allen tijde vrij en ongehinderd door obstakels kunnen
draaien.

Tijdens het varen






Houd uw zicht op het punt waar u heen wilt varen en zorg dat u uit de buurt blijft van ondiep water, rotsen
en rotzooi dat in het water drijft.
Stop altijd de motor en ontkoppel deze van de stroom, voor u rotzooi uit de propeller wilt halen.
Vaar niet met de motor als de bekabeling tekenen aangeeft van verhitting of beschadiging.
Word bekend met de omgeving waar u gaat varen.
Als u gaat werken aan de motor, ontkoppel dan altijd de batterij.
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Outboard systemen

Tijdens de montage





Zorg altijd dat de motor goed en op de juiste plaats achter of onder de boot is bevestigd, voor u gaat varen of
traileren.
Bevestig de motor altijd zonder dat de batterij aangesloten is op de motor. De motor moet niet onverwacht
kunnen gaan draaien.
Zorg voor de juiste hoogte en hoekafstelling voor u gaat varen.
Let erop dat de propeller ten allen tijde vrij en ongehinderd door obstakels kan draaien.

Tijdens het varen






5.7

Houd uw zicht op het punt waar u heen wilt varen, en zorg dat u uit de buurt blijft van ondiep water, rotsen en
rotzooi dat in het water drijft.
Stop altijd de motor en ontkoppel deze van de batterij, voor u rotzooi uit de propeller wilt halen.
Vaar niet met het systeem als de bekabeling tekenen aangeeft van verhitting of beschadiging.
Word bekend met de omgeving waar u gaat varen.
Als u gaat werken aan de motor of propeller, ontkoppel dan altijd de batterij.

Opstelling en installatie laadsysteem

Neem voor de opstelling en installatie van het laadsysteem het volgende in acht:
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!

Let op! Brand‐ en explosiegevaar!
Bij ondeskundige montage of een verkeerd type lader kan deze brand of een explosie veroorzaken.
Verbind de laadstekker met de juiste poolrichting aan de batterij.
Kies voor het correcte type laadstekker en houd rekening met de aanwijzingen van de leverancier. Let met name op de
toegestane stroomsterkte van de laadstekker.
Voer de montage uit volgens de professionele elektrotechnische normen en de gegevens van de leverancier van de
lader. Neem de installatieaanwijzingen in acht uit de gebruikershandleiding van de lader.
Let op!
Door aansluiting van een niet toegestane accu op de acculader, is er materiële schade aan de accu en aan de acculader
mogelijk. Als gevolg daarvan kan er schade aan het systeem ontstaan.
Sluit als exploitant of als verantwoordelijk servicepersoneel elke mogelijkheid van verwisseling, door de bediener van
het systeem, bij aansluiting van de accu's van het vaartuig uit!
•

Noteer het bijbehorende accutype op de voorkant van de behuizing naar gelang de geïnstalleerde laadstekker
en een vooraf ingesteld laadprogramma!

•

Noteer ook een wijziging achteraf van het laadprogramma op de voorkant van de behuizing. Maak ook een
notitie als de werkelijk nominale stroomsterkte (I) op een lagere waarde is ingesteld, dan op het typeplaatje
vermeld staat.

11

Gebruikershandleiding
5.8

Arka electric propulsion systems

Opstelling en installatie batterij

Neem bij de opstelling en de installatie van de batterij het volgende in acht:
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!

Let op! Brand‐ en explosiegevaar!
Bij ondeskundige montage of een verkeerd type batterij kan er brand of een explosie veroorzaakt worden.
Verbind de batterij met de juiste poolrichting aan het systeem.
Kies voor het correcte type batterijstekker en houd rekening met de aanwijzingen van de leverancier. Let met name op
de toegestane stroomsterkte van de batterijstekker!
Voer de montage uit volgens de professionele elektrotechnische normen en de gegevens van de batterijleverancier.
Neem de installatieaanwijzingen in acht uit de gebruikershandleiding van de batterij.
Plaats altijd nadat u alle aansluitingen heeft gecontroleerd pas de hoofdzekeringen!
Let op!
De accu ruimte is uitsluitend bedoeld voor het opstellen van een batterij.
Zorg voor een adequate ventilatie van de accuruimte.
Plaats geen zekeringen en of andere onderbrekers in de accuruimte.
Door aansluiting van een niet toegestane accu op de acculader of het systeem, is materiële schade aan de accu, de
acculader en het systeem mogelijk!
Sluit als exploitant of als verantwoordelijk servicepersoneel elke mogelijkheid van verwisseling, door de bestuurder van
het vaartuig, bij aansluiting van de accu's van het vaartuig uit!

5.9 Ingebruikname en functioneringstest
Na plaatsing en instelling is het systeem gereed. Eerst dient echter nog een functioneringstest plaats te vinden, alvorens
u het systeem kunt vrijgeven voor gebruik. Ga daarvoor te werk, zoals in hoofdstuk 6 ‘Bediening’ beschreven staat.
Bij een systeem met een nominale spanning van meer dan 50 Volt DC wordt standaard een isolatiemeter geleverd.
Voer voor de ingebruikname een isolatie test uit! (Druk de testknop 3 sec. in.)
Indien het systeem is uitgevoerd met een isolatiemeter, treft u in de installatiekast hiervoor de handleiding aan.
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Bediening

Het systeem is een elektrisch arbeidsmiddel met spanning en stromen die voor de mens gevaarlijk kunnen zijn. Het
systeem mag daarom uitsluitend door geïnstrueerde personen die deze handleiding hebben gelezen, worden bediend.
Het bedienen van het systeem bestaat in de regel uit de volgende stappen:






Controleer of het schip in de juiste conditie is om te gaan varen.
Controleer of de batterij geladen is.
Ontkoppel daarna de netstekker van de walstroom.
Zet het systeem in bedrijf door middel van het contactslot of door het aankoppelen van de stekker.
Probeer het systeem, alvorens de lijnen los te maken.

Voor de eerste bediening van het systeem, dienen deze paragrafen aandachtig te worden gelezen.
6.1

Beschrijving van de batterij weergave‐unit (BDI)

De meeste Arka systemen zijn uitgevoerd met een batterijmonitor. Deze monitor stelt de gebruiker in staat te
beoordelen wat de ladingstoestand is van de geïnstalleerde batterij.
De monitor geeft de volgende waarden weer:






Spanning (V)
Stroom (A)
Verbruikte capaciteit (Ah.)
Restvaartijd in uren en minuten
Percentuele ladingstoestand (%)

Lees voor het gebruik en de bediening de bijbehorende handleiding door. Deze handleiding kunt u downloaden op
www.arka.nl of vraag er naar bij uw leverancier.
6.1.1

Clearview monitor (optie)

Wanneer er een clearview monitor wordt opgenomen in het systeem, is het mogelijk om naast de bovenstaande
gegevens ook de onderstaande waarden uit te lezen:








Toerental
Koppel
Draairichting
Roerstand
Temperatuur van de motor
Temperatuur van de regelaar
Draaiuren

Voor alle mogelijkheden geldt dat sommigen in het opstartscherm worden weergegeven en anderen in onderliggende
schermen. Voor nadere details omtrent de mogelijkheden van deze opties, verwijzen wij u naar uw leverancier.
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Acculader op het stroomnet aansluiten
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!

Let er op dat de waarden van de voedingsspanning overeenkomen met de gegevens van het systeem.
Wanneer de lader is voorzien van een netstekker, dient u deze in de wandcontactdoos te steken. Het apparaat is nu
bedrijfsklaar.
Hieronder wordt de netaansluiting met een laadstekker beschreven. Houd rekening met het feit dat het laden
automatisch begint, zodra de batterij wordt aangesloten.
Sluit de lader als volgt aan:


6.3

Leg de laadkabels zo uit, dat niemand er over kan struikelen, respectievelijk de lading onderbreekt.
Steek de stekker in de overeenkomstige stekker van de walstroom. Hierna begint automatisch het laadproces.
Laadproces

Als de batterij geladen wordt kunnen bijtende zuurdampen ontstaan. Deze kunnen in elektrische apparaten kortsluiting
veroorzaken (brandgevaar) en onderdelen aantasten. Plaats mede daarom de batterij niet onder,en op voldoende
afstand van de lader, zodat opstijgende gassen en dampen ongehinderd kunnen opgaan in de vrije ventilerende
omgevingslucht.
Explosiegevaar!
Wanneer een verkeerde batterij aan de lader wordt aangesloten, kan er schade aan lader, batterij en omgeving
ontstaan. De batterij kan overmatig gaan gassen, overkoken en zelfs exploderen!
6.4

Automatische start laadproces

Een laadproces start automatisch wanneer:



6.5

De lader is aangesloten op de netvoeding.
De accuspanning minimaal 5 Volt DC bij enkelfase apparaten (netaansluiting 230 V AC) en minimaal 24 Volt DC
bij driefase apparaten (netaansluiting 3x400 V AC) bedraagt.
de stop/starttoets niet ingedrukt is.
Onderbreken van het laadproces

Een laadproces dient zonder onderbreking te verlopen. Toch kan het om enige reden noodzakelijk zijn het laden te
onderbreken. Let daarbij echter goed op:
Explosiegevaar!
Als een batterijlading onderbroken wordt, ontstaat gevaar voor letsel en materiële schade. Bij het afkoppelen van de
stekkers kunnen vonken ontstaan, waardoor het tijdens de lading ontstane knalgas kan exploderen. Benut daarom altijd
als eerste de aan/uit ‐toets als een lading onderbroken moet worden. Pas daarna kunt zo nodig de netstekker van het
net afkoppelen.
Aanwijzing!
Normaal gesproken mag een laadproces niet vroegtijdig afgebroken worden. Een voortijdig uitschakelen leidt tot
gebrekkig laden van de accu. Daardoor wordt de beschikbare capaciteit van de accu verminderd.
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Automatisch einde van het laadproces

Het laadproces wordt automatisch beëindigd bij voltooiing van het laadprogramma, dat wil zeggen wanneer de batterij
is volgeladen. Dan brandt de laadstatus verlichting groen en bovendien de LED laden beëindigd. Vervolgens kan de accu
vrij worden gebruikt.
Bovendien zal de batterijmonitor in dit geval 100% ladingstoestand aangeven.
6.7

Uitschakelen het systeem

Door middel van het uitschakelen van het contactslot of het loskoppelen van de batterijstekker, zal het systeem
uitschakelen.
6.8

Fout en waarschuwing indicatie Arka 700 systemen

De diagnose LED zit op de regeling en geeft direct informatie over een foutsituatie. De diagnose Led brandt niet
wanneer er geen storingen zijn en ook niet wanneer de regeling, hoofdstroom zekering of de relais sturing defect is. Als
de Led knippert, is er een fout geconstateerd. Aan het aantal keer knipperen kun U zien wat die fout inhoudt:
Gebruik onderstaande tabel om de fout te herkennen naar het aantal keren dat de LED knippert.
Het knipper patroon zal als volgt te herkennen zijn (3 x blinken – uit – 3 x blinken enz.). Mogelijke herstelprocedures
worden in de rechter kolom weergegeven.

LED knippert

Fout

Herstelactie

0 x knipperen

Systeem is Ok /defect

Werkt deze niet: controleer zekeringen

1 x knipperen

Verkeerde startvolgorde

Opnieuw starten

2 x knipperen

Batterijspanning te laag

Batterijen controleren/ laden

3 x knipperen

Microprocessor fout

Controleer bedrading/aansluiting

4 x knipperen

Open motor verbinding

Controleer motorkabels/koolborstels

5 x knipperen

Defecte regeling of sluiting B‐

Controleer B‐ op motor/regeling

6 x knipperen

Potmeter defect of buiten bereik bij opstart

Controleer of potmeter neutraal staat

7 x knipperen

Temperatuur te hoog

Unit af laten koelen

8 x knipperen

Motor draait al bij inschakeling contact

Contact dealer

9 x knipperen

Software beschadiging

Contact dealer

In bijlage 7 kunt u zien waar de diagnose LED gemonteerd is. (pag. 25)
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Arka electric propulsion systems

Fout en waarschuwing indicatie systeem (overige modellen)

In geval van een fout in het systeem zal de motorregelaar de volgende acties ondernemen:
1
2
3
4

De motorregelaar beschermt de bediener en het vaartuig.
De motorregelaar verzendt via de CANbus een alarm naar de callibrator (of indien gemonteerd, de display).
De motorregelaar laat de LED knipperen in een patroon afhankelijk van het type fout en de ernst ervan.
De motorregelaar logt de fout om later uit te worden gelezen.

Fout identificatie
U kunt de fout als volgt herkennen:




Controleer het aantal keren dat de LED knippert en gebruik daarbij de tabel op de volgende pagina om te
beoordelen wat de fout is. Dit geeft een mogelijke oplossing voor herstel.
Sluit een callibrator aan op de CANbus en controleer de fout.
Herstel de fout met behulp van de configuratie software.

Gebruik onderstaande tabel om de fout te herkennen naar het aantal keren dat de LED knippert.
Het knipper patroon zal als volgt te herkennen zijn (3 x blinken – uit – 3 x blinken enz.). Mogelijke herstelprocedures
worden in de rechter kolom weergegeven.
LED
knippert
0 (uit)
0 (uit)
1

Fout

Ernst

Conditie

Herstelactie

Inwendige hardware fout
Failsafe hardware fout
Buiten configuratie bereik

RTB
RTB
VS

Contact Arka
Contact Arka
Contact dealer

1
2

Beschadigde configuratie data
Opstart volgorde fout

VS
DI

Hardware circuit beschadigd
Hardware failsafe werkt niet
Een of meerdere instelling zijn buiten maximale
waarde
Configuratie instelling is weg
Richting actief bij opstarten

2

Twee richtingen gekozen

DI

3
3

Eindtrap fout (intern en extern)
Sluiting op de Power aansluitingen

VS
VS

4

Line contactor gelast

S

4
5
6
6

Line contactor sluit niet
Open motor circuit
Joystickbedrading los
Joystick buiten bereik

S
S
VS
VS

Line contactor was verbonden tijdens het
opstarten
Line contactor sluit niet na opstarten
Geen stroomopbouw in motor mogelijk
Losse joystickbekabeling gedetecteerd
Joystick geeft verkeerde opstartwaarde

7
7

Te hoge spanning op systeem
Te lage batterijspanning

S
DI

Batterijspanning boven ingesteld maximum
Batterijspanning onder ingesteld minimum

8

Controller te warm

I

Controller reduceert het output vermogen

8

Motor te warm

I

Vermindert het output vermogen

10
10
11
11

Pre operational
RPDO fout
Encoder fout
Over current

I
VS
VS

Controller staat in programmeerstand
Canbus fout
Geen encoder gedetecteerd
Motorstroom te hoog (geen rotatie)

COM error
Interne software fout
Fout gedetecteerd

S
RTB
RTB

Onherstelbare communicatie met display
Software run time fout
Systeem dient te worden gereprogrammeerd

12
13
Andere

Zowel het voor‐ en achteruitsignaal worden
tegelijk gegeven
Kortsluiting over een eindtrap (M1 t/m3)
Kortsluiting met batterij op (M1 t/m3)

Contact dealer
Zet de joystick in
neutraal
Contoleer de joystick
Contact dealer
Contact dealer
Contact dealer
Check bedrading
Check bekabeling
Check bedrading
Check bedrading en
afstelling
Check batterij
Check batterij en
bekabeling
Laat de controller
afkoelen
Laat de motor
afkoelen
Contact dealer
Check canbuswiring
Check bedrading
Check bekabeling en
mechanische last
Contact dealer
Contact Arka
Contact Arka

RTB = Return To Base (ARKA) ‐ VS = Very Severe (zeer ernstig) ‐ S = Severe (ernstig) ‐ DI = Drive Inhibit (kan niet functioneren. ) ‐ I = Inhbit (verminderde functie)

In bijlage 7 kunt u zien waar de diagnose LED gemonteerd is. (pag. 25)
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Arka electric propulsion systems

Onderhoud
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!

Het systeem is een elektrisch arbeidsmiddel met spanning en stromen die voor de mens gevaarlijk kunnen zijn. Het
systeem mag daarom ook uitsluitend door een vakbekwame elektrotechnicus geopend, gerepareerd of
gedemonteerd worden.
Haal altijd de netstekker uit het stopcontact en koppel de batterij af, alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te
voeren.
7.1

Schoonmaken, inspectie en onderhoud

Het systeem is nagenoeg onderhoudsvrij en zorgt bij juiste benutting voor een storingsvrije inzet.


Verwijder regelmatig met een droge doek, stof en vuilaanslag van de buitenzijde van het systeem.

Controleer minstens maandelijks of:







De stekker en bekabeling onbeschadigd zijn.
De behuizing geen beschadiging heeft.
De isolatie van de bekabeling onbeschadigd is.
De laadstekker onbeschadigd is.
Alle schroefverbindingen vastgedraaid zijn.
Alle kabel‐ en stekkerverbindingen vast zitten.

Als er gebreken geconstateerd worden, moet het systeem onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld. Alle gebreken
moeten door het verantwoordelijke vakpersoneel onmiddellijk worden verholpen.
Is het onvermijdelijk dat de behuizing voor reparatie geopend moet worden, houd dan ruggespraak met de
leverancier.
7.2

Veranderingen aan het systeem

Er mogen geen eigenhandige wijzigingen in het systeem of bedrading worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming
van de fabrikant. Een aanvraag hiertoe kan worden gedaan via e‐mail (info@arka.nl).
Wijziging mogen alleen worden uitgevoerd door vakpersoneel, leverancier of de fabrikant.

7.3

Onderdelen

Heeft u onderdelen nodig, dan kunt u zich met de gegevens van het systeem tot de fabrikant of uw leverancier wenden.
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Verwijdering

Wanneer het systeem op een gegeven moment definitief buiten werking wordt gesteld, dan moeten de op dat moment
geldende wetten en voorschriften inzake de afvalverwijdering in acht worden genomen.
Laat u zich daarover goed informeren door een milieucoördinator of de daartoe bevoegde instanties.
Let op!
Elektronica producten behoren wegens de diverse kunststof‐ metaal‐ en zware metaaldelen tot milieugevaarlijk afval.
Daarom dienen ze gescheiden van het huishoudelijk en industrieel afval verwijderd te worden.
Laat daarom de afvoer regelen door een milieucoördinator of andere deskundige.
De verpakkingen van een systeem dienen gescheiden afgevoerd te worden. Papier, karton en kunststoffen moeten
worden gerecycled.
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Bijlage 1 Begrippenlijst
Onderstaand zijn enkele, in het vakjargon voorkomende, afkortingen met hun betekenis vermeldt.
‐A
‐ AC
‐ Ah
‐ BGV
‐ C°
‐ ca.
‐ CE
‐ DIN
‐ EMV
‐ ESD
‐ EEG
‐ GiS
‐ GiV
‐ gL
‐h
‐ Hz
‐ IEC
‐ IP
‐m
‐ mm
‐ (E)PzS
‐ PzV
‐V
‐ V/C
‐ VDE
‐ LWL
‐ BWL
‐ BDI
‐I
‐U
‐P
‐ Fr
‐ Enc
‐R
‐S
‐ HD
‐ EMC
‐ DC
‐ PM

Ampère
Alternating current (wisselstroom)
Ampère per uur
Berufs Genossenschaftliche Vorschrift (door de bedrijfsongevallenverzekering vastgestelde voorschriften)
graden Celsius
circa
Conformité Européenne, het Europese keurmerk geeft aan dat is voldaan aan alle Europese standaards
Deutsche Industrie Norm (Duitse Industrie Norm)
Elektromagnetische verdraagzaamheid
Elektro Static Discharge (elektrostatische ontlading)
Europese Economische Unie
Cellen met positieve roosterplaten en meervoudige scheider (DIN‐afkorting voor celconstructie van loodaccu's)
Gesloten cellen met positieve roosterplaten (DIN‐afkorting voor celconstructie van loodaccu's)
Totale kabel‐ en leidingbeveiliging (bedrijfsklasse van laagspanningszekeringen volgens EN 602691 VDE 0636)
uur
Hertz
International Electrotechnical Commission
Ingress Protection (Beschermingsclassificatie overeenkomstig IEC 60529)
meter
millimeter
Cellen met positieve pantserplaten voor voertuigen (DIN‐afkorting)
Afgesloten cellen met positieve pantserplaten voor voertuigen(DIN‐afkorting)
Volt
Volt per cel (spanning van een accucel)
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
Lengte waterlijn
Breedte waterlijn
Battery Discharge Indicator
Stroom
Spanning
Vermogen
Froude nummer
Encoder
Weerstand
Inschakelduur
Heavy Duty
Electro magnetische compatibiliteit
Direct current
Permanentmagneet
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Bijlage 2 Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

Arka Electronics ‐ Beulakerweg 169B ‐ 8355 AG ‐ Giethoorn
Verklaart dat de volgende producten:
Arka outboard
Arka POD
Arka inboard

700, 2000, 3500, 7500
700, 2000, 3500, 7500, 10 KW, 20KW
2,5 KW, 5,0 KW, 7,5 KW, 10 KW, 15 KW, 20 KW

Voldoen aan de volgende normen:
Machinerichtlijn
EMC richtlijn
Laagspanningsrichtlijn
ROHS richtlijn
NEN‐IEC
NEN‐IEC
ANSI‐IEC

2006/42/EG
2004/108/EG
2006/95/EG
2002/95/EG
60092‐501
60092‐504
UL 583

(muv. 700 type)
(muv. 700 type)
(muv. 700 type)

Arka attendeert u erop dat de producten bestemd zijn om te worden samengebouwd. De producten mogen op grond
van bovenstaande richtlijnen pas in gebruik worden genomen, nadat het geheel in overeenstemming met de bepalingen
van machine, laagspanning en EMC‐ richtlijnen zijn gebracht.
Giethoorn 12‐10‐2011

J.J.R. Arendshorst

Arka Electronics
Beulakerweg 169 B
8355 AG Giethoorn
T: +31521361099
F: +31521361093
M: info@arka.nl
U: www.arka.nl
VAT: NL‐8030.12.780.B01
KvK: 050.54247
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Bijlage 3 Verwijderen van de propeller voor inspectie:
Outboard
Let op! Gevaar voor letsel.
Ontkoppel altijd de batterij voordat u werkzaamheden uitvoert.

1 ‐ Verwijder de splitpen.

2 ‐ Verwijder de kegeldop.

3 ‐ Schuif de propeller van de as.

4 ‐ Plaats na inspectie alles terug en buig de
splitpen om.

5 ‐ Sla voorzichtig de splitpen plat.

6 – Gereed.
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Bijlage 4 Verwijderen van de motorkap voor inspectie en diagnose LED
Outboard
Let op! Gevaar voor kortsluiting
Ontkoppel altijd de batterij voordat u werkzaamheden uitvoert.

1 ‐ Verwijder de handgreep.

2 ‐ Verwijder de schroef.

4 ‐ Haal het rubber weg.

5 ‐ Lift de kap aan de achterzijde.

7 ‐ Controleer de LED.

8 ‐ Plaats de schroeven en het rubber. 9 ‐ Draai de schroeven aan.

Diagnose LED (zie 6.9 voor uitleg)
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3 ‐ Verwijder de schroeven.

6 ‐ Schuif de kap naar voren.
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Bijlage 5 Hoekinstelling van het bracket
Outboard
Let op!
Soms kan er door het gebruik ruimte op de spiegel ontstaan, waarbij de draaigrepen, om de motor aan de spiegel te
bevestigen, los gaan zitten. Controleer daarom regelmatig, het liefst voor ieder gebruik, of deze vaster gedraaid dienen
te worden.

Stel het bracket op de juiste positie in ten opzichte van de spiegel. Het is aan te bevelen dat bij een normale belading
van het schip, de motor loodrecht bevestigd wordt.
Kies welke van de vier instellingen het beste past.
Werkwijze:




Verwijder de bout uit het instelgat.
Zoek de juiste afstelling en plaats de bout terug, draai de bout en moer stevig vast.
Controleer zo nodig ook het bovenste kantelpunt en draai deze bout en moer stevig vast.
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Bijlage 6 Plaats serienummer
Outboard

Inboard en POD systeem (regelkast)

Plaats serienummer (motor)

(Klemmenkast)
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Bijlage 7 Plaats diagnose LED
Outboard 700

POD 700

Plaats diagnose LED (inboard & Pod systemen)
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Bijlage 8 Opstelling Inboardmotor
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Notities:
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