
3. Rutiner vid öppnande.

AIlmänt
Om du avser att hålla öppet skall du anmäla detta till den person i SDHF som har
ansvaret för öppethållandet. Detta för att bl. a kalendern på SDHF hemslda skall vara
uppdaterad. Besökare kan då se när det är öppet och vem som är ansvarig.
SDHF är skyldiga att gentemot SMTM (Statens Maritima och Transporthistoriska Museer)
redovisa när vi har öppet, vem som gör det och efteråt meddela antalet besökare.
På SDHFs hemsida skrivs det in att Dyktankhuset är öppet och personalen på
Vrakmuseet kan då kontrollera att du är behörig och att SDHF känner till att du tänker ha
öppet när du kvitterar ut nyckeln.

Du skall följa vissa rutiner vid öppnandet.

Det är också viktigt att du inte sprider dessa instruktioner, dessa kan
hamna iorätta händer.

Dyktankhuset är larmat, dygnet runt, alla dagar i veckan, du kan dock använda den
digitala nyckeln mellan 09.00 - 22.00 (nyckeln och larm är programmerade så).
Skall du vara där andra tider måste du kontakta SDHF:s kontaktperson som ordnar detta
med SMTM.

Passertillstånd Dju rgården
Äker du bil kan du behöva ett passertillstånd, om Djurgårdsvägen är avstängd för allmän
trafik (ofta lördagar och söndagar under sommartid)
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En god ide ar att först köra till Dyktankhuset (före kl. 10.00), parkera bilen där och sedan
gå bort till Vrakmuseet för att hämta nyckeln.
Före k|.10.00 behöver du i allmänhet inte passertillstånd för att komma förbi spärren till
Dyktankhuset.

Passertillstånd finns i entr6disken

Hämta/lämna nyckel.
Nyckeln till Dyktankhuset hämtas i informationen på Vrakmuseet. Du skall finnas med på
en lista över personer som får kvittera ut en nyckel. Du måste kunna legitimera dig.
Du skall skriva in dig i vår pärm och få en nyckel som sedan kvitteras av mottagande
person när nyckeln lämnas tillbaka. Kolla att den är uppdaterad, vilket görs av museets
personal.

Vrakmuseets öppettider 2422:
10.00 - 17 .00
Onsdagar 10.00 - 20.00
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Öppna dörren och gå in
Du går in genom de stora dörrarna på baksidan av Dyktankhuset.
Med hjälp av nyckel låser du upp hänglåset och kan sedan öppna dörren.
Så fort du öppnar dörren börjar tiden för avlarmning.

Slå av larmet
Larmet sitter direkt innanfor dörren till vänster. Slå koden for att stänga av detta, du har
30 sekunder på dig innan larmet "går".
Larmet piper till, läs i displayen i vilket läge larmet år.

Kod

Viktigt att du slår rätt kod, annars får SDHF betala falsklarmsavgift och ev. utryckning

Tändning och släckning av belysning, samt elcentraler.

När du kommer in i Dyktankhuset skall du tända på flera ställen.
Du kan gå efter detta "schema".

1. Innanför bakdörren [den larmade dörren) till vänster finner du
lj usknappen (svart) för bottenvåningen.

2. Gå in i pannrummet till insidan av entr6disken, öppna skåpet med
belysningskontakter och slå till andra knappen från vänster.

Viktigt att iust denna belysning tänd, då dräkters material påverkas negatiW
av annan belysning.

3 Gå tillbaks till bottenvåningen/dykhallen. På stolpen ovanför
brandsläckaren finner du ljusknappen för bottenvåningen.

4 Pä samma stolpe, som 3, finner du lyset till tryckkammaren.
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5 Gå vidare mot utstigningstanken, till nästa stolpe. Här finner du två ljusknappar
Dels lyset i taket och lyset i utstigningstanken.

6 Gå uppför trappan till plan 2.
Vid trappans slut, till höger finner du belysningsknappen.
Obsl den är vit.

7 Mellan toalettdörren och dörren till städskrubben sitter en ljusknapp
till städskrubben.

B Halwägs ner i trappan, plan2, till undersökningsrummet/kök sitter
finns en knapp som tänder och släcker all monterbelysning.

9 I trappan ner till undersökningsrummet finns en ljuskontakt på höger sida, vit
kontakt. Denna går till förrådet som finns till höger vid trappans slut

10 Ljusknappen till undersökningsrum/kök sitter direkt innanför
dörren till vänster

L1 I köket, bakom mikro och kaffebryggare sitber Wå eluttag som styrs av timer
kontakten där styrs av timer. Används för kaffebryggare, vattenkokare och platta
som får ström under en viss tid.

12 Vid trappans början, upp till tredje våningen finns en ljusknapp,
denna behöver du inte tända. Däremot skall du dra upp rullgardinen
till vänster om ljusknappen. Detta för att få in lite dagsljus,
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13 Inne på kontoret finner du ljusknapparna innanför dörrarna,
2 st., Dra upp rullgardinen, så blir rummet ljusare.
På sommaren kan det bli mycket varmt i DTH, du kan öppna fönstret i
kontoret, så får du bra luftcirkulation. På kontoret finns även routern
du kan sätta på så vi har wifi - det är viktigt att den stängs av när du
låser och går hem. Koden finns på insidan städskåpet.
Glöm inte heller att kolla så fönstret är stängt.

14 Slå på värme i Dyktankhuset.
Vid elcentralen, ovanför ljusknappen vid bakdörren, finner du
påslaget för värmen, (markerat med rött kryss).
Tryck in knappen och du får värme. GLöM inte att slå av värmen
när du går ifrån Dyktankhuset Med tanke på att anläggningen är
gammal så får endast ett värmebatteri kopplas in.

15 Under trappan till plan 2, bakom draperiet har du elcentralen med
bl. a. säkringar.

1.6 Lampapå väggen bakom tryckkammaren, på bottenvåningen.
Denna lampa tänds normalt inte. Ljusknappen sitter till höger om
städskrubben en trappa upp.

Kolla postlådan
Utanför Dyktankhuset, på baksidan till höger om dörrarna sitter en
brevlåda. Kontrollera om det finns någon post.
Finns det post hämtar du nyckeln i entr6disken och tar in posten.
Du kan meddela berörd person att det finns post, via mail eller telefon
Ex. Faktura till kassören. Tidskrifter kan du lägga på disken.

Gå runt Dyktankhuset
lnnan du öppnar för allmänheten är det bra om du går en rundtur och
plockar upp ev. skräp som kan finnas.
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Vintertid kan man snabbt värma lokalen genom att sätta på värmefläktar
som manövreras via en knappsats på el-huvudtavlan. Med nuvarande
säkringar kan vi inte köra båda fläktarna samtidigt. Fråga om råd om det
behövs innan du sätter på för mycket värme.

Det tar ca 4 - 5 timmar (minst) att värma lokalen från underhållsvärme (5-8
grader) till 15 grader vintertid. Viktigt att komma ihåg att stänga av värmen
innan man lämnar lokalen.

SMTMs säkerhetskonroll i Dyktankhuset Se bilaga

Öppna entr6dörren

Ta efiöt besökare
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