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Handhavandeinstruktion för tågvärmepost STVP 1
Allmänt
För att manövrera tågvärmepost av typ STVP 1 används en fyrkantnyckel och knapp för tillslag
alternativt knapp för frånslag. Nyckeln och knapparna är placerade under skyddslucka på ovansidan
av tågvärmeposten.
Tågvärmepostens status indikeras med signallampor på postens ovansida.
Kopplingshandsken på tågvärmekabel är försedd med ett pilotstift. Pilotstiftet har ett skyddssyfte.
Pilotstiftet indikerar genom signallampa att skyddshandsken är korrekt ansluten. För att förhindra
elolycka då skyddshandsken felaktigt avlägsnas från fordonet ger pilotstiftet signal och
tågvärmepostens skydd löser ut.

Tillkoppling
1. Kontrollera att den vita indikeringslampan på tågvärmeposten är tänd. Den vita lampan indikerar
att tågvärmekabeln är spänningslös och klar för tillkoppling.
2. Anbringa kopplingshandsken på tågvärmekabel till fordonets tågvärmedosa. Se till att den blir
ordentligt intryckt så att pilotstiftet i kopplingshandsken påverkas.
3. Vrid frigivningsvredet medurs med fyrkantnyckel och tryck på tillknappen.
4. Tågvärmepostens brytare ska då slå till. Vit lampa ska slockna och blå lampa ska tändas på
tågvärmeposten. Blå lampa indikerar tillkoppling är korrekt utförd och att tågvärmekabeln är
spänningssatt.

Frånkoppling
1. Kontrollera att den blå indikeringslampan på tågvärmeposten är tänd. Blå lampa indikerar att
tågvärmekabel är spänningssatt.
2. Tryck på frånknappen. Brytaren ska då slå från. Den blå lampan ska slockna och den vita lampan
ska tändas på tågvärmeposten. Tågvärmekabeln är nu spänningslös.
3. Avlägsna kopplingshandsken från fordonets tågvärmedosa.
4. Linda upp kabeln så att den ligger på en säker plats och inte är i vägen. Häng upp
kopplingshandsken på upphängningsanordningen på tågvärmeposten så att den blir väl skyddad.

OBS!
Gör aldrig en tillkoppling på tågvärmeposten om inte tågvärmekabeln är korrekt anbringad till
fordonets tågvärmedosa.
Avlägsna aldrig kopplingshandsken då blå lampa på tågvärmeposten är tänd.

Åtgärder vid fel
Om den röda lampan ”Utlöst”, vid manöverknapparna är tänd har tågvärmepostens skydd löst ut.
Tryck på knappen ”Från” för att återställa. Om den röda lampan slocknar är posten klar att använda.
För följande fel ska en felanmälan göras
 Om ingen indikeringslampa (vit eller blå) på tågvärmeposten är tänd.
 Om frigivningsvredet inte fungerar
 Om det är synliga skador på tågvärmeposten, tågvärmekabeln eller kopplingshandsken
 Om normal funktion på tågvärmeposten inte erhålls
Felanmälan görs alltid till
Jernhusens Kundservice
Telefon: 0771-11 10 11
E-post: h24@jernhusen.se
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