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ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne veiledningen er kun beregnet for opplært og sertifisert redningsmannskap og nødhjelpspersonell. Det antas at 

leserne har omfattende forståelse av hvordan sikkerhetssystemer fungerer, og har fullført egnet opplæring og sertifisering 
som er nødvendig for å håndtere redningssituasjoner på en trygg måte. Derfor gir denne veiledningen kun den spesifikke 

informasjonen som trengs for å forstå og håndtere Teslas superladerkomponenter korrekt i en nødsituasjon. Den 
beskriver hvordan man gjenkjenner superladerkomponenter, og forklarer hvor komponenter med høy spenning er 

lokalisert. Denne veiledningen inkluderer deaktiveringsprosedyren for høyspenning og alle sikkerhetshensyn som er 
spesifikke for superladerkomponenter. Hvis anbefalte praksiser eller prosedyrer ikke følges, kan det føre til alvorlige eller 

livstruende personskader. Superladerkomponenter utvikles kontinuerlig, og maskinvaren foreligger i mange generasjoner. 
Bildene i denne veiledningen stemmer kanskje ikke overens med de komponentene du arbeider på. Alle større endringer 

med hensyn til høyspenningskomponenter vil bli utførlig adressert i denne veiledningen.
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Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges ved håndtering av superladerne Urban, V2 
og V3 i en nødsituasjon.

ADVARSEL: Bruk alltid egnede verktøyer, som f.eks. en hydraulisk redningssaks, og bruk alltid egnet personlig 
verneutstyr når du arbeider med superladerkomponenter, koblingsinnretninger og brytere. Hvis du ikke følger disse 
instruksene, kan det føre til alvorlige eller livstruende personskader.
ADVARSEL: Uansett hvilken deaktiveringsprosedyre du velger: GÅ ALLTID UT IFRA AT ALLE 
HØYSPENNINGSKOMPONENTER ER STRØMFØRENDE! Kutting, klemming eller berøring av 
høyspenningskomponenter kan føre til alvorlige eller livstruende personskader.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
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VÆR ALLTID OPPMERKSOM PÅ ELEKTRISKE FARER.

MERK: Kontakt det lokale energiverket for å frakoble nettstrøm som går inn i komponenter.
ADVARSEL: Vær ekstremt forsiktig når du skal nærme deg et område der det er en elektrisk nødsituasjon, spesielt 
om natten.
ADVARSEL: Betrakt alle kabler som farlige og med høyspenning.

ADVARSEL: Prøv aldri å flytte på åpne nettkabler.

ADVARSEL: Spray aldri vann på åpne kabler, transformatorer eller annet elektrisk utstyr.

ADVARSEL: Demonter aldri elektriske koblingsinnretninger eller transformatorer. Dette skal kun foretas av 
godkjente elektrikere eller opplærte teknikere for offentlige anordninger som har tilstrekkelig kunnskap om utstyret.
ADVARSEL: Bruk alltid egnet personlig verneutstyr når du skal håndtere høyspenningskomponenter

SIKKERHETSMERKNADER VED KOBLINGSINNRETNING/
TRANSFORMATOR
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Brann i superladerkomponenter betraktes som brann i elektriske komponenter, mens brann i kjøretøyer betraktes som 
brann i kjøretøyer. Ved brann i kjøretøyer, gå inn på tesla.com/firstresponders og les kapitlet om brannslukning i 
veiledningen for nødsituasjoner for Tesla-kjøretøyet det gjelder.

Brann i elektriske komponenter skal slukkes ved hjelp av CO2 (eller annet egnet middel som holder brann i elektriske 
komponenter nede), brann i kjøretøyer skal slukkes ved hjelp av vann.

Alle små branner som ikke involverer høyspenningsbatteri, skal slukkes med CO2- eller ABC-brannslukningsapparat.

Pass på at du under overhaling ikke kommer i kontakt med noen høyspenningskomponenter. Bruk alltid isolert verktøy til 
overhaling.

BRANNSLUKNING
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https://www.tesla.com/firstresponders


Nedenfor følger eksempler på advarsler (merker, skilt) med hensyn til høyspenningskomponenter. Disse advarslene kan 
bli oversatt til flere språk, avhengig av region.

 

ADVARSLER
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Superladersystemer har to hovedkomponenter - ladestolpe og kabinett. Det finnes tre varianter av superladersystemene.

V3-Superlader

V2-Superlader

Urban-Superlader

GJENKJENNING AV SUPERLADERVARIANTER
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VÆR OPPMERKSOM PÅ ALLE MERKNADER OG ADVARSLER FØR DU PRØVER Å KOBLE STRØM FRA ET 
SUPERLADEROMRÅDE.

ADVARSEL: Tilbakestill aldri bryteren for å koble fra.

ADVARSEL: Forsøk aldri å koble fra strømforsyningen til området via superladerkabinettene. Superladerkabinetter 
skal kun stenges av via avgreningsbryterne i koblingsinnretningen.

MERK: Koblingsinnretninger er vanligvis lokalisert innenfor rundt 30 meter fra superladerstolpen og kan være plassert i 
en boks.
MERK: Hvis hovedbryteren ikke er driftsklar eller ikke fungerer som den skal: Lokaliser hver avgreningsbryter, og vri 
dem nedover til AV-posisjon.
MERK: Hvis koblingsinnretningen er ute av drift eller ser ut til å ha større skader: Ta kontakt med energiverket for å 
koble strømforsyningen fra nettet.
MERK: Hvis du skal inn i en boks, bruk boltesaks for å bryte opp låsen.

MERK: Koblingsinnretninger består vanligvis av to eller tre rom, hvert av dem med egen dør. Nøyaktige konfigureringer 
varierer fra sted til sted.

HENSYN VED FRAKOBLING PÅ OMRÅDET
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ADVARSEL: ANTA ALLTID AT ALLE HØYSPENNINGSKOMPONENTER ER STRØMFØRENDE. Kutting, 
klemming eller berøring av høyspenningskomponenter kan føre til alvorlige eller livstruende personskader.

1. For å gå inn i boksen, bruk om nødvendig boltesakser til å bryte opp hengelåser.
2. Lokaliser den elektriske koblingsinnretningen som tilhører superladerkabinettene på området.

3. Slik kobler du fra all strømforsyning til området: Lokaliser hovedmatebryteren (vanligvis i koblingsinnretningens 
midterste rom), og vri hendelen nedover til AV-posisjon.

MERK: Hvis både hovedbryter og avgreningsbrytere er ute av drift eller har større skader, tar du kontakt med energiverket 
for å koble strømforsyningen fra nettet.

SLÅ AV STRØMMEN TIL ET HELT SUPERLADEROMRÅDE
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SUPERLADEREN V3
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MERK: Ingen områder er identiske, men koblingsinnretningen og superladerkabinettene er likevel vanligvis montert på 
innsiden av en boks eller på et lukket område med begrenset innsyn for offentligheten og innenfor ca. 30 meter fra 
superladerstasjonene.

1. V3-superladerstolper
2. V3-superladerkabinett(er)
3. Forbruksmåler
4. Hovedbryter
5. Avgreningsbryter
6. Tesla effektpakke (lagringssystem for batterienergi)

OPPSETT AV V3-SUPERLADEROMRÅDE
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1. Nett (AC)
2. Superladerstolpe (DC)
3. Tilkoblet buss (DC) med andre kabinetter, effektpakke (hvis montert) osv.

SPENNINGSMATING FOR V3-SUPERLADER
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Selv om DC-frakoblingshendelen på kabinettet til V3-superladeren settes i stillingen AV, innebærer dette IKKE at 
kabinettet er fritt for spenning.

Den eneste måten å koble strømmen fra ett enkelt V3-superladerkabinett på, er å frakoble strømmen til hele området via 
områdets hovedbryter (eller kabinettets egen strømbryter, avhengig av område).

SLÅ AV STRØMMEN TIL V3-SUPERLADERKABINETT
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SUPERLADERNE V2 OG URBAN
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Nøyaktig oppsett og konfigurering kan variere på de forskjellige områdene.

MERK: Ingen områder er identiske, men koblingsinnretningen og superladerkabinettene er likevel vanligvis montert på 
innsiden av en boks eller på et lukket område med begrenset innsyn for offentligheten og innenfor ca. 30 meter fra 
superladerstasjonene.

1. V2-superladerstolper
2. V2-superladerkabinett(er)
3. Innkommende (måle-)kammer
4. Hovedbryterrom
5. Avgreningsbryter (fordelingskammer)
6. Boks
7. Transformator

OPPSETT AV V2- OG URBAN-SUPERLADEROMRÅDE
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1. Gå inn i den lukkede boksen.
MERK: Bruk boltesaks til å bryte opp hengelåser.

2. Lokaliser avgreningsbryteren som er koblet til kabinettet, og slå den AV. Dette bryter strømforsyningen til kabinettet 
og til tilhørende ladestolpe(r).
MERK: Hvis både hovedbryter og avgreningsbrytere er ute av drift eller har større skader, tar du kontakt med 
energiverket for å koble strømforsyningen fra nettet.

SLÅ AV STRØMMEN TIL V2- ELLER URBAN-
SUPERLADERKABINETTER
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