Scoutkåren Vikingarna, Stockholm

El på Sjövik
Instruktion för elanläggningen på Sjövik, uppdaterad 2009-02-13.

Storstugan
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ytterbelysningen ovanför dörren tänds och släcks automatiskt med hjälp av IR-detektor.
På säkringsskåpet i hallen finns två brytare. Den övre är för elvärmen och bryter de fyra
elradiatorerna. Den undre bryter allt. Normalt behöver man inte röra någon av dem.
Det finns en effektbegränsare som slår ifrån värmen helt eller delvis vid för hög effekt. Den
har en fördröjning vid tillslag. Om elvärmen lägger av, stäng av all annan värme (t ex
spisen), och vänta fem minuter. Om värmen fortfarande inte har kommit tillbaka är det
något annat fel, börja då med att undersöka säkringarna.
Elradiatorerna slås på och av med strömbrytaren på sidan, under termostaten. Lämplig
inställning är mellan läge 5 och 6. När du lämnar Sjövik, sätt alla radiatorer '*' (lägsta).
Kylskåpet ska alltid stå på läge 3. Stäng inte av!
Under diskbänken finns strömbrytaren för värmekabeln. Ska vara på under den kalla
årstiden.
Kaffebryggaren har en timer som stänger av efter två timmar. Får aldrig flyttas från den!
Snabbinstruktion för mikron ska ligga ovanpå denna. Fullständig instruktion finns i pärmen
’Viktiga papper’ i skåpet ovanför.
Eluttaget utanför dörren har en brytare på insidan. Ska vara avslagen av säkerhetsskäl!

Ledarstugan
•
•
•
•

I hallen finns huvudsäkringen för uthuset och patrullstugorna samt säkringar för
ledarstugan.
Elradiatorerna, se 'Storstugan'. När du lämnar Sjövik, sätt radiatorerna på läge '*'.
Kaffebryggaren har en timer som stänger av efter två timmar. Får aldrig flyttas från den!
’Gatlyktan’ på gaveln tänds med låst strömbrytare nedanför.

Uthuset
•
•
•
•

Automatsäkringar för uthuset och patrullstugorna sitter på väggen i pumphuset.
Huvudsäkringen och jordfelsbrytaren finns dessvärre i ledarstugan.
I pumphuset finns ett termostatstyrt element. Pumphusdörren måste hållas stängd.
På väggen sitter strömbrytaren för värmekabeln till ledarstugan. Ska vara på under den
kalla årstiden.
I pumphuset finns också strömbrytaren till strålkastaren för bollplanen.

Patrullstugorna
•

Elradiatorerna, se 'Storstugan'. När du lämnar Sjövik, stäng av radiatorerna.

När du lämnar Sjövik:
Sätt alla element på lägsta värde. Öppna innedörrarna. Stäng av spisen och dra ur sladden till kaffebryggaren. Sätt kylskåpet på läge 3. Stäng av värmen i patrullstugorna. Släck
all belysning.

Vid eventuella problem, ring Harald Kuntze, 08-367770, 070-6294328

