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Voorwoord 

 

 

Bij Bredenoord Aggregaten BV willen wij dat u het beste uit uw aggregaat haalt en natuurlijk vei-

lig gebruik ervan kan maken. Het lezen van deze gebruikershandleiding zal u vertrouwd maken 

met het aggregaat en zijn kenmerken. U vindt er inlichtingen betreft het (dagelijks) gebruik en de 

algemene zorg.  

 

Bij ontvangst verkeert uw aggregaat in uitstekende staat. Voor het verlaten van onze fabriek is 

het aggregaat getest en geïnspecteerd. Indien u de richtlijnen die zich in deze handleiding bevin-

den navolgt, zal uw aggregaat in optimale conditie blijven en kunt u volledig betrouwbaar en vei-

lig van het aggregaat gebruik blijven maken.  

 

Voordat u het aggregaat in werking stelt dient u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te 

lezen. Indien u echter vragen heeft over het gebruik, het onderhoud, de veiligheid of andere on-

duidelijkheden van het aggregaat neem dan contact op met Bredenoord Aggregaten BV.  

 

Bredenoord Aggregaten BV legt zich toe op de vervaardiging van producten van zeer hoge kwali-

teit die volledig voldoen aan de eisen die in verband met het bedoelde gebruik worden gesteld. 

Bredenoord Aggregaten BV is ISO 9001 gecertificeerd. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat wij 

op alle gebieden kwaliteit leveren, vanaf het ontwerp tot aan de uiteindelijke aflevering van het 

aggregaat. 
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1  Veiligheidsvoorschriften en symbolen 

 

Elk ander gebruik van het aggregaat dan in deze gebruikershandleiding beschreven is, kan een 

onveilige werksituatie veroorzaken, zowel voor het aggregaat zelf als voor de gebruiker(s). 

Bredenoord Aggregaten B.V. wijst elke aansprakelijkheid voor schade of lichamelijk letsel af, dat 

ontstaan is door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding of door onvoorzichtig-

heid tijdens hantering, installatie, bediening, onderhoud of reparatie van het aggregaat. 

Het is noodzakelijk om, voordat u het aggregaat gaat gebruiken, de gebruikershandleiding 

aandachtig door te lezen. Volg de veiligheidsvoorschriften altijd op! 

Voor informatie betreffende installatie, onderhoud of reparatie waarin deze handleiding niet voor-

ziet, kunt u contact opnemen met Bredenoord Aggregaten B.V. 

 

1.1   Veiligheidsmarkeringen in de tekst 

 

De in de tekst gebruikte veiligheidsmarkeringen hebben de volgende betekenis: 

 

LET OP!  Is een opmerking met aanvullende informatie; het maakt u attent op mo-

gelijke problemen, of gevaren. 

 

VOORZICHTIG! Geeft aan dat u het aggregaat kunt beschadigen, als u de procedures niet 

zorgvuldig uitvoert. 

 

WAARSCHUWING!  Geeft aan dat u zichzelf (ernstig) kunt verwonden, als u de procedures 

niet zorgvuldig uitvoert. 

 

LEVENSGEVAAR! Geeft aan dat uw leven direct wordt bedreigd, als u de procedures niet 

zorgvuldig uitvoert. 

 

 

1.2 Veiligheidsvoorschriften 

 

 Het aggregaat mag alleen bediend, onderhouden, gerepareerd en aangesloten worden door 

daartoe bevoegd personeel. 

 Houd de deuren van het gebouw tijdens het gebruik dicht en afgesloten i.v.m. geluidsdem-

ping, koeling en onrechtmatige toegang voor onbevoegden. 

 Kom niet met  handen, haren of kleding in de buurt van draaiende delen, b.v. V-snaren, an-

ders kunt u bekneld raken. 

 Houd bij geopende deuren open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het ag-

gregaat. 

 Pas op voor mogelijk hete motordelen, b.v. de uitlaat. 

 Stel het aggregaat alleen in werking wanneer alle beschermende delen (weer) correct gemon-

teerd zijn. 

 Verwijder gemorste dieselolie of smeermiddelen in, op of naast het aggregaat onmiddellijk. 

 Gebruik winterdieselolie voor een noodstroomaggregaat. 

 Voorkom contact van dieselolie, smeermiddelen of accuzuur met elektrische kabels. 

 Houd een brandblusser in de directe nabijheid van het aggregaat. 

 Het opgegeven motorvermogen is gerelateerd aan een vastgestelde temperatuur en hoogte. 

Bij een hogere temperatuur of bij een grotere hoogte vindt er vermogensreductie plaats. De 

gegevens hiervan zijn op te vragen bij de fabrikant. 

 Pas op voor laag uitstekende delen. 
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 Start de machine alleen wanneer veiligheid gewaarborgd is. 

 Plaats indien nodig waarschuwingsborden bij onderhoud aan de machine. 

 Verwijder bij elk onderhoud de “min” pool van de accu of zet de massaschakelaar uit. 

 Let op, geen onderhoud of andere werkzaamheden verrichten voordat de handleiding geraad-

pleegd is. 

 

1.3  Veiligheidsymbolen op het aggregaat 

 

Afhankelijk van de uitvoering kunnen de volgende symbolen op het aggregaat aangebracht zijn. 

 

 

 

 
 

 

Levensgevaar, u bevindt zich in de buurt van le-

vensgevaarlijke spanning! 

 

 

 

Gehoorbescherming verplicht! 

 

                    

 

Noodstop! 

 

                    

 

Verbrandingsgevaar! hete delen 

                    

 

Verbrandingsgevaar! Hete vloeistof 

 

 
 

 

 

Pas op, deze machine start automatisch! 

 

                    

 

Beknellings gevaar! Draaiende delen. 

                   

 

Pas op: ventilator 
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Deze sticker is een verwijzing naar de handleiding:  

 

LET OP!  

Wilt u wijzigingen aanbrengen in dit paneel waar-

schuw dan de firma Bredenoord Aggregaten B.V.!  

Laat de instellingen alleen wijzigen door een daar-

toe bevoegd medewerker van de firma Breden-

oord Aggregaten B.V. Wanneer u zelf wijzigingen 

aanbrengt in dit paneel, is de firma Bredenoord 

Aggregaten B.V. op geen enkele wijze aansprake-

lijk voor eventuele schadelijke gevolgen door on-

juiste instellingen van het aggregaat. 

 

 

 

 

 

1.4 Bedoeld gebruik van het aggregaat 

 

Het aggregaat is uitsluitend bedoeld om te gebruiken voor (tijdelijke) (nood)stroomvoorziening. 

Alle andere gebruikersdoelen worden door de fabrikant als oneigenlijk gebruik gezien en zijn der-

halve verboden. 

1.5 Beschermende delen 

 

In het aggregaat zijn voor diverse hete (uitlaat) en draaiende delen (V-snaren) beschermingen 

aangebracht. Daar waar dit om praktische redenen niet mogelijk is, zijn waarschuwingsstickers 

geplakt. De beschermende delen mogen niet permanent verwijderd worden, en dienen na tijdelij-

ke verwijdering bij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, weer aangebracht te worden voor-

dat het aggregaat in werking wordt gesteld.  
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2 Technische gegevens 

 

- Brandstof Dieselolie, tijdens wintergebruik winterdieselolie 

- Smeermiddelen SHELL RIMULAS Super FE 10W-40 of gelijkwaardig 

- Olie navul inrichting - 40 liter navultank 

- Uitvoering - container 20 ft 

- Gewicht netto/bruto 18.380 /19.500 kg 

- Max. geluidsvermogensniveau - 97 dB(A).  

- Geluidsdruk - ca 67 dB(A) op 7 meter 

- Omgevingstemperatuur - 30 < T < 40OC  

- Type motor - Cummins KTA50G3 

- Type generator - Stamford PI743E 

- Aansluitspanning/frequentie  231 / 400 V, 50 Hz. ; 254 / 440 V, 60 Hz 

- Vermogen - 1250 kVA (bij 25OC en100m boven zeeniveau)  

- Netto vermogen - Ca. 1000 kW 

- Max. staplast  - Ca. 500 kW 

- Accu - 24V – 4 x 143 Ah 

- Hoofdschakelaar - Masterpact NW20 H1 4P 

- Stilst.verwarming - Carlor TSG5024013000-m 3000W/230V/1Ph 

- Tankinhoud - ca. 1400 liter 

- Verbruik bij 75% belasting  - ca 185 liter per uur 
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3 Samenstelling en werking aggregaat 

3.1 Samenstelling aggregaat 

 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderdelen.  

  

1 Dieselmotor 8 Bedieningspaneel 

2 Generator 9 Hoofdstroomgedeelte 

3 Radiator  10 Brandstofvulopening  

4 Koelventilator 11 Accu’s 

5 Demper 12 Deur ventilatieruimte 

6 Ruimteventilator 13 Noodstopschakelar 

7 Containerdeur   
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Figuur 1: Overzicht container 
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3.2 Werking aggregaat 

 

Het aggregaat kan op verschillende plaatsen voor verschillende doeleinden worden ingezet. 

 

 Eilandbedrijf. Op plaatsen waar geen elektriciteit beschikbaar is. Daarbij is het mogelijk om 

parallel te draaien met een (of meerdere) zusteraggregaat als het gevraagde vermogen meer 

is dan een enkel aggregaat kan leveren. 

 

 Netparallelbedrijf. Aangesloten op het net om netonderbrekingen op te vangen of om extra 

vermogen te kunnen leveren.  

  

Het starten van het aggregaat kan op twee manieren geschieden. Ten eerste kan het met behulp 

van drukknoppen handmatig worden gestart. De tweede manier is door middel van een extern 

maakcontact. Wanneer dit contact gesloten wordt zal de machine automatisch opstarten. Beide 

manieren worden verder besproken in hoofdstuk 7. 

 

Opgelet! Netparallelbedrijf en parallelbedrijf met een zusteraggregaat mag alleen door vak

  bekwaam (Bredenoord) personeel uitgevoerd worden. Het aggregaat moet op des-

  kundige wijze ingesteld en afgeregeld worden.  

 

 

 

12 

10 

7 

8 
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Figuur 2: Zijaanzicht container 
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4 Installeren en aansluiten van het aggregaat 

 

4.1 Installeren 

Houdt u bij de installatie van het aggregaat aan de volgende punten. 

 

 Plaats het aggregaat bij voorkeur in de buitenlucht voor een optimale ventilatie. Zorg voor 

minstens 1,5 meter vrije ruimte bij de luchtaanvoer- en luchtafvoerroosters van het aggre-

gaat.  

 Zet het aggregaat niet tegen gebouwen of muren. Houd voldoende afstand om de deuren te 

kunnen openen. 

 Het aggregaat moet op een vlakke, stevige en horizontale ondergrond geplaatst worden.  

 

 

Wanneer u het aggregaat binnen plaatst gelden bovendien de volgende aanvullingen: 

 

 Zorg voor voldoende vrije (bewegings-) ruimte rondom het aggregaat. 

 Voer de uitlaatgassen naar buiten af. Zorg ervoor dat de uitlaatgassen niet kunnen instromen in 

andere installaties, zoals compressoren en airconditioning of zich op kunnen hopen in brandba-

re dakbedekkingen of andere ruimtes. Houd daarbij rekening met de windrichting. 

 Zorg voor voldoende ruimte aan weerszijden van het aggregaat voor de toevoer en de afvoer 

van de koellucht. 

 Zorg voor goede temperatuurbeheersing in de ruimte waar het aggregaat geplaatst is. Het ag-

gregaat geeft warmte af tijdens gebruik. 

 

 

 

4.2 Aansluiten 

 

Dit aggregaat kan optioneel zijn voorzien van een aardlekmodule. Het is verplicht het aggregaat te 

aarden met een koperen aardpen bij gebruik van deze module. Plaats deze pen niet zelf, het bepa-

len van de lengte en positie van een aardpen vereist diverse metingen. Zonder een juist geplaatste 

pen werkt de aardlekbeveiliging niet goed en dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Breden-

oord kan u vertellen welke bedrijven deze aardpen deskundig kunnen plaatsen.  

 

LET OP! Indien het totale vermogen van de aangesloten 

elektrische verbruikers groot is, dient u de ver-

bruikers één voor één op te starten i.v.m. het 

aanloopvermogen van de verbruikers. 

 

Het aansluiten van de elektrische verbruiker(s) mag alleen met 

een uitgeschakeld aggregaat. Zorg dat de hoofdstroomschake-

laar en massaschakelaar zijn uitgeschakeld. Sluit de elektrische 

verbruiker(s) aan volgens EN-50110.  

 

Dit aggregaat levert stroom met een rechts draaiveld via 3 

fase-aansluitingen L1, L2 en L3. In figuur 1 staat de bestu-

ringskast weergegeven en in figuur 2 de hoofdstroomkast. In 

de hoofdstroomkast bevinden zich aansluitrails. Hierop kunnen kabels met schroefogen worden 

bevestigd. De kabels kunnen via een kabeldoorvoer aan de onderzijde van de hoofdstroomkast 

worden geleid. In figuur 2 zijn de aansluitvlaggen in detail weergegeven.   

Figuur 3: Besturingskast 



Installatie en aansluiten                            

 

 

 

© - Bredenoord Aggregaten – 600 kVA  november 2008                            versie 1.0                                                                         10 

 

Sluit alleen goedgekeurde of door Bredenoord meegeleverde stekers of kabels aan op het aggre-

gaat. 

 Controleer of de aansluitvlaggen en kabelschoenen aan de kabels schoon en vuilvrij zijn. 

 

 Breng kabels alleen via de kabeldoorvoer in de hoofdstroomkast. Het deurtje van de hoofd-

stroomkast moet tijdens bedrijf gesloten zijn.  

 

 Gebruik degelijk gereedschap om de kabels aan de sluiten. 

 

 De moer moet niet lostrillen dus draai het voldoende vast maar verniel de schroefdraad niet. 

Vast is vast.  Richtwaarden:  M10   60 Nm M12  110 Nm 

 

 Gebruik altijd een gezekerde verdeelkast om gebruikers aan te sluiten op het aggregaat. 

Rechtstreeks aansluiten van een apparaat op het aggregaat is alleen toegestaan bij gebruik 

van een aardlekmodule of isolatiebewaking. 

 

 

Hoofdschakelaar 

Aansluitrails 

Figuur 4: Hoofdschakelaar en aansluitkast 
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5  Bewakingen en beveiligingen 

 

Ter bescherming van het aggregaat zijn diverse bewakingen aangebracht. Ook zijn er ter be-

scherming van de stuurstroomkringen en verlichting diverse beveiligingen aangebracht. Zie voor 

details de elektrotechnische schema’s. 

 

5.1  Bewakingen 

 

De volgende bewakingen / voorzieningen zijn o.a. toegepast; 

 

 oliedruk vooralarm 

 oliedruk hoofdalarm 

 koelwatertemperatuur vooralarm 

 koelwatertemperatuur hoofdalarm  

 koelwaterniveau 

 laadcontrole dynamo 

 lekbak niveau 

 startfout 

 vectorsprong 

 terugwatt 

 spanningsfout 

 frequentiefout 

 overspeed 

 overbelasting 

 noodstop 

 elektronische regeling 

 

5.2 Beveiligingen 

 

In de panelen bevinden zich de zekeringautomaten en vermogensautomaten. De zekeringautoma-

ten zijn terug te vinden door de tekst op de kabelkokers in de kast(en) Voor een juiste en normale 

bedrijfstoestand dienen alle zekeringautomaten IN te staan. In de elektrotechnische tekening zijn 

de verschillende zekeringautomaten aangegeven. 

 

 

LEVENSGEVAAR!  In de panelen kan een levensgevaarlijke spanning heersen. Wanneer een 

van de zekeringautomaten moet worden in- of afgeschakeld dan mag dit 

alleen gebeuren door een daartoe bevoegd of voldoende onderricht per-

soon. 

  

De volgende zekeringautomaten zijn aanwezig. 

5.2.1 Besturingskast  

 

F1.NET 400V-3P-C10A Netspanning t.b.v. metingen 

F1.5 400V-2P-B6A Netspanning t.b.v. V match 

F2.GEN 400V-3P-C10A Generatorspanning t.b.v. metingen 

F2.3 230V-DPNa-B6A Generatorspanning t.b.v. ventilator besturingskast  

F3 24V-1P-B10A Accuspanning Motorbediening 

F3.5 24V-1P-B16A Accuspanning t.b.v. hoofdschakelaar 
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F3.6  24V-1P-B6A Accuspanning t.b.v. paneelverlichting 

F5.1 230V-DPNa-B6A Netspanning t.b.v. verwarming besturingskast 

5.2.2 Verlichtingskast  

 

F3.4 24V-1P-B16A 24V t.b.v. spanningsomvormer 

F2.10 400V-3P-160A Generatorspannung t.b.v. koeling 

F2.11 PKZ1-44A Koelventilator 

F2.12 PKZ0-8A Ruimteventilator 1  

F2.13 PKZ0-8A Ruimteventilator  2 

5.2.3 Kast hoofdschakelaar  

 

GHS 4P-1864A Generatorhoofdschakelaar 

 

5.2.4 Apparaatdoos  

 

F5 400V-3P-B16A Netspanning voor aggregaat  

 

 

 

5.3 Noodstop 

 

In het noodstopvakje aan de buitenzijde van de container en op de bedieningskast zijn noodstop-

knoppen aangebracht. Met de noodstopknop kan het aggregaat in een noodsituatie uitgeschakeld 

worden, Na het bedienen van de noodstopknop zal de generatorhoofdschakelaar direct afgescha-

keld worden en het aggregaat zal stilvallen. 

 

OPGELET! De noodstopknop aan de buitenkant van de container kan met een klepje afgedekt 

worden. Bij gebruik van het klepje moet men de risico’s van wel of niet afdekken 

goed overwegen.  
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6 Metingen en bediening aggregaat 

 

Voor het in bedrijf stellen van het aggregaat dient de operator volledig vertrouwd te raken met 

het instrumentarium. Het is van belang om tijdens het bedrijf van de generatorset de instrumen-

ten van tijd tot tijd te controleren, zodat afwijkingen bemerkt worden voordat er zich problemen 

voordoen. 

 

Onderstaand figuur toont het vooraanzicht van het besturingspaneel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figuur 5: Bedieningspaneel 

 

 

 

De functie van de verschillende indicatoren en schakelaars wordt op de navolgende pagina’s uit-

gelegd. 

1 

5 

2 3 4 

6 

7 

8 

16 

10 9 

15 

13 

12 

11 

14 

17 

18 
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6.1 Generatormetingen 

 

 

1 

 

AC ampèremeter 

 

 

 

 

 

 

Stroommeter die de effectieve waarde van de wisselstroom 

geeft door L1. 

 

 

2 

 

AC ampèremeter 

 

 

 

 

Stroommeter die de effectieve waarde van de wisselstroom 

geeft door L2. 

 

 

 

 

 

3 

 

AC ampèremeter 

 

Stroommeter die de effectieve waarde van de wisselstroom 

geeft door L3. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Synchronoscope 

 

Gerät das beim Synchronisieren anzeigt ob der Frequenz der 

Generatorspannung höher oder niedriger ist wie der Netzfre-

quenz. Drehen die LEDs nach rechts, dann ist der Frequenz 

der Generatorspannung höher, drehen sie nach links dann ist 

der Frequenz der Generatorspannung niedriger wie den Netz-

frequenz. Bei Phasengleichheit wird von dem Synchronoscope 

ein Schaltsignal gegeben.  

 

 

5 

 

Digitale multi-data-meter 

 

Multifunctionele digitale meter die spanning (V), stroom (A), 

vermogen (kW) en cos weergeeft van de generator. Zie 

bijlage III en de meegeleverde handleiding voor de bediening.  

 

 

 

 

6 

 

Frequentiemeter 

 

Geeft de frequentie aan van de wisselspanning die op de ge-

neratorklemmen staat (45-55 Hz). 

 

 

 

 

 

7 

 

AC voltmeter 

 

Spanningsmeter die de effectieve waarde van de wisselspan-

ning van de generator geeft. 
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8 

 

AC voltmeter 

 

Spanningsmeter die de effectieve waarde van de wisselspan-

ning van het net geeft. 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

Display van de PLC 

 

“Touch-screen“ display van de PLC. Toont meetwaarden, 

statusmeldingen en alarmmeldingen. Zie paragraaf 6.7 voor 

een uitvoerige beschrijving..  

 

 

6.2 Indicatielampen, schakelaars en bedieningsknoppen 

 

 

10 

 

Paneel verlichting 

 

 

Deze drukschakelaar zal, indien bekrachtigd,  de paneelverlich-

ting laten branden, met een ingestelde tijd van ongeveer 10 

minuten. Deze tijd is instelbaar met tijdrelais Kt18. 

 

 

11 

 

Start 

 

 

 

Start het aggregaat in de stand HAND van de bedrijfskeuze-

schakelaar (13). 

 

 

 

 

12 

 

Stop 

 

Stopt het aggregaat in de stand HAND van de bedrijfskeuze-

schakelaar (13). 

 

 

 

 

13 

 

Bedrijfskeuzeschakelaar 

 

 

 

De bedrijfskeuzeschakelaar kent een drietal standen n.l.: 

 

UIT:  Het aggregaat is uitgeschakeld. Tevens reset  

  voor de noodstop en de motorbeveiligingen 

 

AUTO: Het aggregaat start en stopt via het externe  

  commando. 

 

ONBELAST: Handbediening. Het aggregaat is nu onbelast te 

  bedienen met de drukknoppen START (11) en  

  STOP (12). 

 

BELAST: Handbediening. Met de knoppen (14) en (15) kan 

  de generatorschakelaar in en uit geschakeld wor

  den.  
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14 

 

Generatorschakelaar in 

 

Drukschakelaar waarmee de generatorschakelaar ingeschakeld 

kan worden bij parallel bedrijf in de stand HAND van de be-

drijfskeuzeschakelaar (13). 

 

 

 

15 

 

Generatorschakelaar uit 

 

Drukschakelaar waarmee de generatorschakelaar uitgescha-

keld kan worden bij parallel bedrijf in de stand HAND van de 

bedrijfskeuzeschakelaar (13). 

 

 

 

16 

 

Loadsharing 

 

Schakelaar voor het in of uitschakelen van de loadsharing. Bij 

parallelbedrijf.  

 

“LOAD” Stand bij parallelbedrijf. 

 

“UNLOAD”   Met deze keuzeschakelaar kan de loadssharing 

  in- of uitgeschakeld worden.  

Hiermee kan het vermogen van een parallel 

draaiend aggregaat afgebouwd worden alvo-

rens af te schakelen. Dit om de generatorscha-

kelaar te sparen. Let er wel op dat de belasting 

niet te groot is en door het zusteraggregaat of 

door het net overgenomen kan worden.  

 

 

17 

 

 

 

 

Noodstopknop 

 

 

Met de noodstopknop kan het dieselaggregaat in een noodsi-

tuatie uitgeschakeld worden. Na het bedienen van de nood-

stopknop zal de generatorhoofdschakelaar direct afgeschakeld 

worden en het aggregaat stilvallen. De alarmmelding NOOD-

STOP verschijnt op het display. Voordat het aggregaat op-

nieuw gestart kan worden moet de noodstopknop ontgrendeld 

worden en moet de alarmmelding bevestigd worden. 

 

 

18 

 

Tankmeter 

 

Meter waarop de hoeveelheid brandstof in de interne brand-

stoftank is af te lezen 
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6.3 Buitenzijde container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Aanzicht bedieningszijde container 

 

 

 

 

19 

 

 

Noodstopknop 

 

 

Met de noodstopknop kan het dieselaggregaat in een noodsi-

tuatie uitgeschakeld worden. Na het bedienen van de nood-

stopknop zal de generatorhoofdschakelaar direct afgeschakeld 

worden en het aggregaat stilvallen. De alarmmelding NOOD-

STOP verschijnt op het display. Voordat het aggregaat op-

nieuw gestart kan worden moet de noodstopknop ontgrendeld 

worden en moet de alarmmelding bevestigd worden. 

 

 

19 
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6.4 Componenten in besturingskast 

 

Onderstaand figuur laat de belangrijkste componenten die in de besturingskast gemonteerd zijn 

zien. Op de volgende pagina’s volgt een korte beschrijving van deze componenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

6.4.1 Componenten 

 

20 Controllerbox  31 Zekering  F2 (Generator) 

21 Spannungsregler 32 PLC 

22 Cos phi Regler 33 Signaalomzetter 

23 Trenntrafos 34 Potmeters instelling vermogen en ramp 

24 Aansluitingen regelaar 35 Relais uitgangen PLC. 

25 Synchronizer T4000 36 Koppelrelais & K100 

26 Loadsharer T4400 37 UPS  

27 Schakelaar 50 <-> 60 Hz 38 Schakelaars overbrugging freq/spann bewaking 

28 Module draaiveldbewaking 39 Schakelaar eiland / parallel bedrijf 

29 Zekering  F1 (Net) 40 Schakelaar  Generator / Net 

30 Zekering  F4 (WCD) 41 Tijdrelais paneelverlichting 

20 21 22 23 24 

25 26 

29 30 31 

32 

33 35 36 34 

37 

X8 X5 X8 X4 X1 X10 X14 

28 

38 40 39 

27 

41 

Figuur 7: Componenten in besturingskast 
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6.4.2 Klemmenstroken 

 

X1 Motorklemmen 

X4 Generatormetingen 

X8 Voeding voor WCD 

X5 Koppelrailspanning 

X8 Vooralarmen 

X10 11-14 Start/Stop;  Parallellines Loadsharer  

X14 Potentiaalvrije meldingen voor klant. 

 

 

6.5 Verlichtingskast 

 

In de container is boven de console voor de 

bedieningskast en hoofdschakelaar een twee-

de bedradingkastje gemonteerd, de zgn. ver-

lichtingskast. In deze verlichtingskast bevin-

den zich de batterijlader, de 24V=> 230V 

spanningsomvormer, verschillende zekering-

automaten en aansluitklemmen.  

6.5.1 Componenten 

 

1 Hoofdzekering 

2 Spanningsomvormer 24V => 
230V t.b.v verlichting en voeding 
laptop 

3 Batterijlader 

4 Beveiliging koelventilator 22kW 

5 Beveiliging ventilator 4kW 

6 Beveiliging ventilator 4kW 

7 Verlichting 

8 230V aansluiting voor laptop 

9 230V WCD 16A 

 

6.5.2 Klemmenstroken 

 

X1.1 Koelventilator 22 kW 

X1.2 Ventilator 4 kW 

X1.3 Ventilator 4 kW 

X1 Accuspanning in  

X2 Koelwaterverwarming 

X8 Netvoeding 32A  

X9 Verlichting 

 

Als het aggregaat op netspanning is aangesloten, kan voor servicedoeleinden de stekker voor de 

verlichting uit de spanningsomvormer getrokken worden en in de WCD (9) gestoken worden.  

1 2 

3 

4 5 6 7 8 

9 

X1.2 

X1.3 

X1 

X1.1 X2 

X8 

X9 

Figuur 8: Componenten in verlichtingskast 
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6.6 Generatorhoofdschakelaar 

 

Zie onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Thermisch/magnetisch blok 

 

Hiermee kan de uitschakelcurve van de hoofdschakelaar inge-

steld worden. Dit thermisch/magnetisch blok mag alleen door 

daartoe bevoegde personen worden ingesteld. 

 

B 

 

OFF 

 

Handbediening voor het afschakelen van de hoofdschakelaar 

De spanveer moet gespannen zijn voordat de schakelaar be-

dient kan worden.  

 

C 

 

ON 

 

Handbediening voor het inschakelen van de hoofdschakelaar 

De spanveer moet gespannen zijn voordat de schakelaar be-

diend kan worden.  

 

D 

 

Standaanduiding 

 

Toont de stand van de hoofdschakelaar IN (ON) of UIT (OFF). 

 

 

E 

 

Spanveer indicator 

 

CHARGED - gespannen 

DISCHARGED - ontspannen 

 

 

 

F 

 

Veerspanhendel 

 

Met deze hendel kan de spanveer gespannen worden. Maak 

een aantal volle slagen met de veerspanhendel tot de span-

veer indicator "CHARGED" aangeeft, de veer is dan gespan-

nen. 

 
G 

 

 

 

Reset pin 

 

 

Als de schakelaar in de tripstand staat, b.v. door overbelasting 

of kortsluiting, moet door indrukken van deze pin de schake-

laar gereset worden.  

G 

D 

C 

A 
F 

E 

B 

Aansluit-

rails 

Figuur 9: Hoofdschakelaar en aansluitraiks 



Metingen en bediening                             

 

 

 

© - Bredenoord Aggregaten – 600 kVA  november 2008                            versie 1.0                                                                         21 

6.7 Display van de PLC 

Door middel van het display van de PLC worden meetwaarden, statusmeldingen, alarmmeldingen 

enz. weergegeven. Het scherm is een zgn. “Touch screen” display en door op de juiste plaats 

aanraken van het scherm kunnen verschillende menu’s gekozen worden. Het display toont alleen 

gegevens, de bediening van het aggregaat gaat met de knoppen op het bedieningspaneel. Hier-

onder is de menustructuur van het display weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukt men op “NEXT” (rechtsonder in het display) dan verschijnt het volgende menu, drukken op 

“PREV” (linksunder in het display) toont het vorige scherm. 

“Alarmeringen” “Metingen” 

NEXT PREV. 

Figuur 10: Menustructuur display 
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6.7.1 Hoofdmenu 

 

Draait men de bedrijfskeuzeschakelaar in de stand “ONBELAST” of “BELAST”, dan wordt het 

hoofdmenu getoond. In de stand “AUTO” verschijnt het hoofdmenu pas nadat men op de groene 

startknop (11) heeft gedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door aanraken van de groene knop aan de boven in het scherm kan men de gewenste taal instel-

len. Men kan kiezen tussen Nederlands, Engels of Duits. Verder is in dit menu de volgende infor-

matie af te lezen:   -    Aggregaatnummer 

- Aantal bedrijfsuren 

- Motorbeveiligingen in/uitgeschakeld 

- Generatorschakelaar in/uitgeschakeld 

- Resterende nadraaitijd. 

 

6.7.2 Motorgegevens 

 

In dit menu zijn oliedruk, accuspanning en koelvloeistoftemperatuur af te lezen. 
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6.7.3 Instellingenmenu 

 

In dit scherm worden de instellingen en status van verscheidene parameters weergegeven. De 

gegevens kunnen alleen uitgelezen worden en niet via het scherm veranderd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgend parameters kunnen afgelezen worden. 

 

 

DYNAMO IN 
Dynamo functioneert. 

 

 UIT 
Dynamo functioneert niet. 

 

SPANNINGSBEWAKING IN 

De spanningsbewaking is ingeschakeld. Zie para-

graaf 7.9.  

 

 UIT 

De spanningsbewaking is uitgeschakeld. Zie para-

graaf 7.9.  

 

FREQUENTIEBEWAKING  IN 

De frequentiebewaking is ingeschakeld. Zie para-

graaf 7.9. 

 

 UIT 

De frequentiebewaking is uitgeschakeld. Zie para-

graaf 7.9. 

 

SCHAKELAAR 50/60 HZ 50 Hz 

Schakelaar  (27) in de besturingskast staat op  

50 Hz.  

 

 60 Hz 

Schakelaar  (27) in de besturingskast staat op  

60 Hz.  

 

BEDRIJFSKEUZE  UIT 
Bedrijfskeuzeschakelaar  (13) staat in de stand 

“UIT”. Het aggregaat is uitgeschakeld 

 AUTO 

Bedrijfskeuzeschakelaar  (13) staat in de stand 

“AUTO”. Het aggregaat start en stopt door middel 

van een extern commando.. 
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BEDRIJFSKEUZE  ONBELAST 

Bedrijfskeuzeschakelaar  (13) staat in de stand 

“ONBELAST”. Handbediening Het aggregaat 

wordt bediend met de START (11) en STOP (12) 

knoppen, en kan onbelast draaien.  

 

 BELAST 

Bedrijfskeuzeschakelaar  (13) staat in de stand 

“BELAST”. Handbediening Het aggregaat wordt 

bediend met de START (11) en STOP (12) knop-

pen, en kan belast draaien.  

 

 

SCHAKELAAR EI-

LAND/UIT/PARALLEL 

EILAND 

Schakelaar (39) in de besturingskast staat in de 

stand ”EILAND“.  

 UIT 
Schakelaar (39) in de besturingskast staat in de 

stand ”UIT“.  

 PARALLEL 
Schakelaar (39) in de besturingskast staat in de 

stand ”PARALLEL“.  

SCHAKELAAR GEN/NET GEN 
Schakelaar (40) in de besturingskast staat in de 

stand ”GEN“.  

 NET 
Schakelaar (40) in de besturingskast staat in de 

stand ”NET“.  

SCHAKELAAR  LOAD/UNLOAD LOAD 

Geeft aan dat de schakelaar (16) in de stand 

“LOAD” staat. Stand bij Parallelbedrijf  

 

 UNLOAD 

Geeft aan dat de schakelaar (16) in de stand 

“UNLOAD” staat. Stand bij Parallelbedrijf  

 

SYNCHRONISATIE COMMANDO UIT/IN 

Gaat van UIT naar IN wanneer bij synchronisatie 

de synchronizer een puls afgeeft bij fasegelijkheid 

tussen de generatorspanning en de netspanning.  

 

 

 

6.7.4 Alarmmeldingen 

 

Bij een optredende storing of alarm zal het alarmvenster verschijnen met een melding van de op-

getreden storing.   
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Wanneer men de rode resetknop aanraakt zal de alarmmelding bevestigd worden en zal verdwij-

nen als de oorzaak verholpen is. 

Drukt men op de blauwe “MAIN” knop, dan komt men in het hoofdmenu. Maar de melding is niet 

geaccepteerd, en blijft links onder in het beeld knipperen.  

 

Bij een alarmmelding zijn er vier mogelijkheden naar aard van de ernst van de storing. 

 

A. Alleen een melding, de motor loopt door  

 

B. De generatorhoofdschakelaar wordt afgeschakeld en de motor stop direct 

 

C. De generatorhoofdschakelaar gaat in de tripstand en de motor draait onbelast door om af te 

koelen en stopt na afloop van de nadraaitijd. 

 

D. Alleen bij net-parallelbedrijf: Het aggregaat bouwt het geleverde vermogen af en stopt. 

 

Hieronder een overzicht van de alarmmeldingen en de gevolgen. 

 

Melding Beschrijving Gevolg 

   

NOODSTOP 

 

Deze melding verschijnt zodra een noodstopknop inge-

drukt wordt. Het aggregaat kan pas weer gestart worden 

nadat de noodstopschakelaar ontgrendeld is.  

 

B 

OLIEDRUK VOORALARM 

 

Vooralarm.  

De oliedruk is minder dan 4,0 Bar.  

Controleer het olieniveau..  

 

A 

OLIEDRUK HOOFDALARM 

 

Hoofdalarm.  

De oliedruk is minder dan 3,0 Bar.  

Controleer het olieniveau..  

 

B 

KOELWATERTEMPERATUUR 

VOORALARM 

 

Vooralarm.   

De koelwatertemperatuur is hoger dan  90 ºC.   

Controleer het koelwaterniveau.  

A, D 

KOELWATERTEMPERATUUR 

HOOFDALARM 

 

Hoofdalarm.   

De koelwatertemperatuur is te hoog (hoger dan  96 ºC).   

Controleer het koelwaterniveau.  

B 

LEKBAK 

 

Het  vloeistofniveau in de lekbak is tot boven het toege-

stane niveau gestegen, Controleer op eventuele lekkage. 

 

C 

KOELVLOEISTOFNIVEAU  TE 

LAAG 

 

Daalt het koelwater tot beneden het toegestane niveau, 

dan zal deze melding verschijnen.  

Controleer de radiateurleidingen en de waterpomp op 

lekkage. Wanneer er geen storingen zijn kan het koelwa-

ter bijgevuld worden 

C, D 
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FREQUENTIE HOOG 

 

Als deze melding verschijnt, is de frequentie boven de  

53 Hz (63 Hz) gekomen.  

 

B 

FREQUENTIE  LAAG 

 

Als deze melding verschijnt, is de frequentie onder de  

47 Hz (57 Hz) gezakt. 

 

B 

SPANNINGSFOUT 

 

Verschijnt deze melding, dan heeft de generatorspanning 

de toelaatbare maximale of minimale grenswaarden over-

schreden.  

 

B 

MOTOR TOEREN HOOG 

 

Het toerental van de motor is te hoog. Afregelen. 

 

B 

KOELFAN THERMISCH UIT 

 

Storing van de koelfan. Controleer zeekering  (4) in de 

verlichtingskast. (Paragraaf 6.5). 

 

B 

RUIMTEAFZUIGING 

 

Storing van de ruimteventilator. Controleer de zekeringen  

(5) en  (6) in de verlichtingskast (Paragraaf 6.5). 

 

C 

TERUGWATT 

 

Als het aggregaat in parallelbedrijf geen vermogen levert, 

maar vermogen vraagt, dan is er sprake van “terugwatt“. 

Waarschijnlijk is er een brandstofprobleem.  

 

C 

DEUR FAN RUIMTE 

 

De deur van de koelventilatorruimte is niet gesloten. Ook 

de sirene wordt geactiveerd.. 

 

A 

OVERBELAST 

 

Verschijnt deze melding dan is de hoofdschakelaar in de 

tripstand geschakeld. De oorzaak is waarschijnlijk kort-

sluiting of overbelasting.  

 

C 
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7 Bedieningsinstructie 

 

In dit hoofdstuk is de bedieningsinstructie weergegeven. Voer voor gebruik altijd eerst de onder-

houdinstructies uit volgens hoofdstuk 10. 

 

LET OP! Het aggregaat mag alleen bediend worden door een daartoe bevoegd en 

voldoende onderricht persoon. 

 

VOORZICHTIG! Schakel de massaschakelaar nooit uit tijdens bedrijf. Dit kan ernstige 

schade veroorzaken 

 

7.1 Eilandbedrijf 

 

Bij eilandbedrijf is het aggregaat niet verbonden met het net of met een zusteraggregaat. In ei-

landbedrijf kan het aggregaat handmatig of automatisch gestart en gestopt worden. 

 

 Controleer vóór het starten van een aggregaat eerst het oliepeil van de motor en het brand-

stofniveau in de brandstoftank. Vul zo nodig olie en / of brandstof bij. 

  

 Controleer of de kranen van de koelwaterverwarming gesloten zijn. Zie paragraaf 7.10.  

 

 Zorg dat alle zekeringautomaten in de panelen IN staan. 

 

 Zorg dat de massaschakelaar ingeschakeld staat (rechtsom gedraaid”.  

 

 Zet de keuzeschakelaar EILAND / PARALLEL (39) in de bedieningskast in de stand “EILAND”. 

(bij deze stand van de schakelaar (39) is de stand van de schakelaar (40) niet van belang) 

 

7.1.1 Handbediening 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “ONBELAST”. 

 

Het display licht op en toont het hoofdmenu. 

 

 Selecteer in het display (9) het instellingenmenu. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar EILAND/PARALLEL. Deze moet op EILAND staan, zo-

niet zet hem dan in de stand “EILAND”. 

 

Bij deze stand van de schakelaar (39) is de stand van de schakelaar (40) niet van belang) 

 

 Selecteer in het display (9) het hoofdmenu. 

 

Starten 

 

 Druk op “START” (11). 

 

Het aggregaat zal nu opstarten. 

 

 Wacht tot de in het display de melding “BEVEILIGINGEN IN” (9) groen geworden is.  
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 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “BELAST”. 

 

 Controleer de spanning en de frequentie  

 

 Druk op “GEN. SCHAK. IN” (14). 

 

De generatorschakelaar wordt nu ingeschakeld en het aggregaat voedt de belasting. 

 

Stoppen 

 

 Schakel de belasting af 

 

 Druk op de knop “GEN. SCHAK. UIT” (15). 

 

Het aggregaat schakelt de generatorschakelaar af. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “ONBELAST”. 

 

Laat het aggregaat enkele minuten nadraaien om af te koelen. 

 

 Druk op “STOP” (12). 

 

Als de nadraaitijd op het moment van indrukken van de stopknop al verlopen is, zal de motor 

direct stoppen, anders stopt de motor na afloop van de nadraaitijd.  

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “UIT”. 

 

Men kan ook direct na het afschakelen van de generatorschakelaar de bedrijfskeuzeschakelaar op 

“UIT” zetten. De motor zal dan doorlopen tot de nadraaitijd verstreken is en dan stoppen.  

 

7.1.2 Automaatbedrijf 

 

In de stand “AUTO” van de bedrijfskeuzeschakelaar (13) zal het aggregaat automatisch opstarten 

wanneer klemmen X10: 11 en 14 (zie elektrotechnische schema’s) met elkaar worden verbon-

den.  

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand AUTO. 

 

Starten 

 

 Maak de verbinding tussen de klemmen X10:11 en X10:14 

 

De dieselmotor zal opstarten en als de spanning en de frequentie binnen de gestelde grenzen 

liggen zal de generatorschakelaar ingeschakeld worden en zal het aggregaat de belasting voeden. 

Start de motor na de eerste poging niet, dan wordt automatisch een volgende poging onderno-

men en eventueel nog een. In totaal worden drie startpogingen ondernomen voordat het aggre-

gaat op “storing” valt. 

 

Stoppen 

 

Verbreek de verbinding tussen de klemmen X10:11 en X10:14.  

 

De generatorschakelaar wordt afgeschakeld en de motor zal na afloop van de nadraaitijd stoppen. 
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7.2 Netparallelbedrijf 

 

LET OP!  Netparallelbedrijf mag alleen door vakbekwaam (Bredenoord) personeel uitgevoerd 

worden. Het aggregaat moet op deskundige wijze ingesteld en afgeregeld worden 

 

 

Bij netparallelbedrijf levert het aggregaat vermogen aan het net. Dit kan met handbediening of 

automatisch. 

 

Bij handbediening kan men de vermogenslevering aan het net met drukknoppen starten en stop-

pen. Daarbij zal het aggregaat automatisch synchroniseren met de netspanning, parallel draaien 

met het net en tenslotte het vooraf ingestelde vermogen leveren.  

 

Bij automaatbedrijf zal het aggregaat opstarten als daarvoor het commando gegeven wordt. De 

motor zal dan opstarten en het aggregaat zal automatisch synchroniseren met de netspanning, 

paralleldraaien met  het net en tenslotte geleidelijk het vooraf ingestelde vermogen aan het net 

leveren. Het te leveren aggregaatvermogen kan met potmeter P1 (34) ingesteld worden.  

Wordt het commando weggenomen, dan wordt het geleverde vermogen geleidelijk afgebouwd 

tot nul, de generatorschakelaar wordt synchroon afgeschakeld en de dieselmotor zal na een af-

koeltijd van enkele minuten stoppen.  

 

 Sluit het aggregaat aan op het net. Let er daarbij op dat de draaivelden van het net en de 

generator dezelfde richting hebben!  

 

 Zorg dat alle zekeringautomaten in de besturingskast ingeschakeld zijn. 

 

 Zorg dat de massaschakelaar ingeschakeld staat (rechtsom gedraaid).  

 

 Zet de schakelaar EILAND / PARALLEL (39) in de besturingskast in de stand “PARALLEL”. 

 

 Zet de schakelaar NET/ GENERATOR (40) in de besturingskast in de stand “NET”. 

 

 Zet de schakelaar LOADSHARING (16) in de stand “LOAD”. 

 

7.2.1 Handbediening 

 

 Stel met de 10-slags potentiometer P1 (34) in de besturingskast het maximaal te leveren 

vermogen in. Stand 10 is maximaal. De instelling is nagenoeg lineair, dus bij een instelling 

van 5 zal het te leveren vermogen ca 50% van het maximum zijn. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “ONBELAST”. 

 

Het aggregaat kan nu met de drukknoppen bediend worden. Het display licht op en het hoofdme-

nu wordt getoond.   

 

 Selecteer in het display (9) het instellingenmenu. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar EILAND/PARALLEL. Die moet op PARALLEL staan, zo 

niet, draai hem dan in de stand  PARALLEL. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar NET/GENERATORL. Die moet op NET staan, zoniet, 

draai hem dan in de stand  NET. 
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 Selecteer in het display (9) het hoofdmenu. 

 

 Druk de startknop (11) in. 

 

De dieselmotor zal starten 

 

 Wacht tot in het display (9) de melding “BEVEILIGINGEN IN” groen geworden is.  

 

 Draai de bedrijfskeuzeschakelaar (13) naar de stand “BELAST”. 

 

 Controleer spanning en frequentie..  

 

 Druk de schakelaar “GEN. SCHAK. IN” (14) in. 

 

Het aggregaat zal synchroniseren met het net, de generatorschakelaar wordt ingeschakeld  en 

het met de potentiometer P1 ingestelde vermogen zal geleidelijk aan het net geleverd worden. De 

“ramptijd” ofwel de snelheid waarmee het geleverde vermogen verhoogd wordt, kan desgewenst 

ingesteld worden met een instelpotentiometer in de besturingskast.(zie figuur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regel desgewenst met potmeter P1 (34) het door het aggregaat te leveren vermogen bij. Het 

geleverde vermogen is af te lezen op de Multi Data Meter (5).  

  

Stoppen 

 

 Draai de schakelaar “LOADSHARING” (16) naar de stand “UNLOAD” en houd hem in die 

stand. 

 

Het door het aggregaat geleverde vermogen zal verminderen. Dat kan men zien op de ampèreme-

ters (1,2,3) , de Muli Data Meter  (5) of op het display. Zodra het geleverde vermogen minimaal 

is, kan de generatorschakelaar afgeschakeld worden. 

 

 Wacht tot het geleverde vermogen nagenoeg 0  kW is.  

 

 Druk op de knop “GEN. SCHAK. UIT” (15). 

 

De generatorschakelaar wordt afgeschakeld.  

 

 Nu kunt u de schakelaar (16) weer loslaten. 

 

 Laat de motor nog een vijftal minuten nadraaien om af te koelen. 

 

 Druk op “STOP” (12).  

Potmeter instelling max. vermogen 

Potmeter instelling “ramp” 

Figuur 11: Potmeters instellingen 
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Als de nadraaitijd op het moment van indrukken van de stopknop al verlopen is, zal de motor 

direct stoppen, anders stopt de motor na afloop van de nadraaitijd. 

 

7.2.2 Automaatbedrijf 

 

In de stand “AUTO” van de bedrijfskeuzeschakelaar (13) zal het aggregaat automatisch opstarten 

wanneer klemmen X10: 11 en 14 (zie elektrotechnische schema’s) met elkaar worden verbon-

den.  

 

 Stel met de 10-slags potentiometer P1 (34) in de besturingskast het maximaal te leveren 

vermogen in. Stand 10 is maximaal. De instelling is nagenoeg lineair, dus bij een instelling 

van 5 zal het te leveren vermogen ca 50% van het maximum zijn. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “AUTO”. 

 

Het display licht op en het hoofdmenu wordt getoond.   

 

 Selecteer in het display (9) het instellingenmenu. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar EILAND/PARALLEL. Die moet op PARALLEL staan, 

zoniet, draai hem dan in de stand  PARALLEL. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar NET/GENERATOR. Die moet op NET staan, zoniet, 

draai hem dan in de stand  NET. 

 

 Selecteer in het display (9) het hoofdmenu. 

 

Het aggregaat staat nu stand-by. Indien d.m.v. een extern contact de klemmen X10: 11/14 wor-

den verbonden zal het aggregaat automatisch opstarten, het aggregaat zal synchroniseren met 

het net, de generatorschakelaar wordt ingeschakeld en het met potmeter P1 ingestelde vermogen 

wordt geleidelijk aan het net geleverd.. De “ramptijd” kan ingesteld worden met potentiometer 

(34) in de besturingskast.  

Als de motor bij een eerste poging niet aanslaat wordt automatisch een volgende poging gedaan 

en eventueel nog een. In totaal worden drie startpogingen gedaan voordat de machine op storing 

gaat. 

Wordt het externe contact verbroken, dan wordt het door het aggregaat geleverde vermogen 

geleidelijk afgebouwd en de generatorschakelaar zal afschakelen. Tenslotte zal de motor stoppen 

na afloop van de nadraaitijd.  

 

7.3 Parallelbedrijf met zusteraggregaat 

 

LET OP! Parallelbedrijf mag alleen door vakbekwaam (Bredenoord) personeel uitgevoerd 

worden.  Het aggregaat moet op deskundige wijze ingesteld en afgeregeld worden 

 

Het aggregaat kan parallel draaien met een zusteraggregaat. Dat kan nodig zijn als het gevraagde 

vermogen het maximale vermogen van een enkel aggregaat overstijgt. Parallelbedrijf met een 

zusteraggregaat kan zowel handmatig als automatisch.  

 

Men moet zich ervan vergewissen dat de beide aggregaten correct aangesloten zijn en dat de 

draaivelden gelijke richting hebben 
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 Verbind de beide aggregaten met een parallelkabel. De parallelkabel moet aangesloten wor-

den aan de klemmen X10: 32 (com) en X10: 33 (+).  

 

 Controleer of de aangesloten belasting niet meer is dan het vermogen van een enkel aggre-

gaat. 

 

 Zet in de besturingskast de schakelaar “EILAND / PARALLEL” (39) van beide aggregaten in 

de stand “PARALLEL”.   

 

 Zet in de besturingskast de schakelaar “NET/ GENERATOR” (40) van beide aggregaten in de 

stand “GENERATOR”. 

 

 Zet de schakelaar LOADSHARING (33) van beide aggregaten in de stand “LOAD”. 

 

Bij het zusteraggregaat 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand  “ONBELAST“.  

 

Het display licht op en het hoofdmenu wordt getoond.   

 

 Selecteer in het display (9) het instellingenmenu. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar EILAND/PARALLEL. Die moet op PARALLEL staan, 

zoniet, draai hem dan in de stand  PARALLEL. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar NET/GENERATORL. Die moet op GENERATOR staan, 

zoniet, draai hem dan in de stand  GENERATOR. 

 

 Selecteer in het display (9) het hoofdmenu. 

 

 Druk de “START“ knop (11).  

 

De dieselmotor zal starten 

 

 Wacht tot in het display (9) de melding “BEVEILIGINGEN IN” groen geworden is. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “BELAST“. 

 

 Controleer spanning en frequentie  

 

 Druk de knop “GEN. SCHAK. IN“ (14) in. 

 

De generatorschakelaar wordt nu ingeschakeld en het aggregaat voedt de belasting.  

 

7.3.1 Handbediening 

 

Bijschakelen van het zusteraggregaat 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand  “ONBELAST“.  

 

Het display licht op en het hoofdmenu wordt getoond.   

 

 Selecteer in het display (9) het instellingenmenu. 
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 Controleer de stand van de schakelaar EILAND/PARALLEL. Die moet op PARALLEL staan, 

zoniet, draai hem dan in de stand  PARALLEL. 

 

 Controleer de stand van de schakelaar NET/GENERATORL. Die moet op GENERATOR staan, 

zoniet, draai hem dan in de stand  GENERATOR. 

 

 Selecteer in het display (9) het hoofdmenu. 

 

 Druk de “START“ knop (11).  

 

 Druk op de “START“ knop (28).  

 

De dieselmotor zal starten 

 

 Wacht tot in het display (9) de melding “BEVEILIGINGEN IN” groen geworden is. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand “BELAST“. 

 

 Controleer spanning en frequentie 

 

 Druk de knop “GEN. SCHAK. IN“ (14in. 

 

De generatorschakelaar wordt nu gesynchroniseerd ingeschakeld en de loadsharing zal de belas-

ting evenredig naar het maximale aggregaatvermogen tussen de beide aggregaten verdelen  

 

 

Afschakelen van het zusteraggregaat.  

 

 Controleer of de aangesloten belasting niet meer is dan het vermogen van een enkel aggre-

gaat 

 

 Zet de schakelaar LOADSHARING (16) in de stand “UNLOAD“ en houd hem in deze stand. 

 

Het door het aggregaat geleverde vermogen zal verminderen. Dat kan men zien op de ampèreme-

ters (1,2,3) , de Multi Data Meter  (5) of op het display. Zodra het geleverde vermogen minimaal 

is, kan de generatorschakelaar afgeschakeld worden. 

 

 Wacht tot het geleverde vermogen ongeveer 0 kW is. 

 

 Druk op de knop “GEN. SCHAK. UIT” (15). 

 

De generatorschakelaar wordt afgeschakeld. Het andere aggregaat voedt nu geheel alleen de 

belasting. 

 

 

 Nu kan schakelaar (16) weer losgelaten worden. 

 

 Laat de motor nog een vijftal minuten nadraaien om af te koelen. 

 

 Druk op “STOP” (12).  

 

Als de nadraaitijd op het moment van indrukken van de stopknop al verlopen is, zal de motor 

direct stoppen, anders stopt de motor na afloop van de nadraaitijd. 



Bedieningsinstructie                                 

 

 

 
© - Bredenoord Aggregaten – 1260 kVA  november 2008                            versie 1.0                                                                         
34 

 

7.3.2 Automaatbedrijf 

 

Het aggregaat zal automatisch starten bij sluiten en stoppen bij verbreken van de verbinding tus-

sen de klemmen X10: 11 en X10:14 in de besturingskast. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar (13) in de stand  “AUTO“.  

 

Starten 

 

 Maak  de verbinding tussen de klemmen X10:11 en 14. 

 

De dieselmotor zal starten en de generatorschakelaar wordt gesynchroniseerd ingeschakeld. De 

loadsharing zal de belasting evenredig naar het maximale aggregaatvermogen tussen de beide 

aggregaten verdelen. 

Als de motor bij een eerste poging niet aanslaat wordt automatisch een volgende poging gedaan 

en eventueel nog een. In totaal worden drie startpogingen gedaan voordat de machine op storing 

gaat. 

 

Stoppen 

 

Controleer of de aangesloten belasting niet meer is dan het vermogen van een enkel aggregaat 

 

 Verbreek de verbinding tussen de klemmen X10:11 en 14. 

 

Het door het aggregaat geleverde vermogen wordt afgebouwd en de generatorschakelaar zal 

afschakelen. Tenslotte zal de motor stoppen na afloop van de nadraaitijd. 

 

7.4 Noodstop. 

 

In het noodstopvakje aan de buitenzijde van de container, op de bedieningskast en op de hoofd-

stroomkast zijn noodstopknoppen aangebracht. Met de noodstopknop kan het aggregaat in een 

noodsituatie uitgeschakeld worden, Na het bedienen van de noodstopknop zal de generator-

hoofdschakelaar direct afgeschakeld worden en het aggregaat zal stilvallen. Op het scherm ver-

schijnt een alarmmelding. Voordat het aggregaat opnieuw gestart kan worden, moet de nood-

stopknop ontgrendeld worden (linksom draaien) en moet de resetknop aangeraakt worden om de 

alarmmelding te resetten.   

 

 

7.5 Handbediening generatorschakelaar 

 

 

WAARSCHUWING!  Handmatig inschakelen van de generatorschakelaar is gevaarlijk en kan 

alleen na het nemen van speciale maatregelen (bepaalde relais moeten uit-

getrokken worden). Het mag daarom alleen door deskundig (Bredenoord) 

personeel uitgevoerd worden.  
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B OFF knop 

 

C ON knop 

 

F Veerspanhendel 

 

E Veerspan indicator 

 

D ON/OFF indicator 

 

 

 

 

 

 Figuur 12: Generatorschakelaar. 

 

 

 

Bedieningsinstructie 

 

Spannen 

 

 Maak 7 of 8 volle slagen met de veerspanhendel (F) tot de veerspan indica-

tor (E) “CHARGED” aangeeft.  

 

Inschakelen 

 

 Controleer of de veerspan indicator (E) “CHARGED” aangeeft. Zoniet, span 

de spanveer. 

 

 Druk op de ON knop (C). De schakelaar zal inschakelen. De ON/OFF indica-

tor (D) zal op “ON” staan en de veerspanindicator (E) zal “DISCHARGED” 

aangeven. 

 

Uitschakelen 

 

 Druk op de OFF knop (B) en de vermogensschakelaar zal uitschakelen. De 

standaanduiding ON/OFF (D) zal op “OFF” staan. 

 

    

 

7.6 Paneelverlichting 

 

Boven het besturingskast is een lamp gemonteerd voor de verlichting van het bedieningspaneel. 

Met schakelaar “PANEELVERLICHTING” (10) op het bedieningspaneel kan de verlichting inge-

schakeld worden. Na een met tijdrelais Kt18 (Zie figuur 7 (41)) instelbare tijd, wordt de verlich-

ting uitgeschakeld.  

 

 

 

 

 

 

 

B 

C 

F 

E 

D 
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7.7 Containerverlichting 

 

De container is voorzien van een binnenverlichting. Deze 

bestaat uit een viertal 230V TL armaturen die zo verdeeld 

zijn over de ruimte dat men voor onderhoud  een goede 

lichtverdeling heeft. De verlichtingsarmaturen zijn via een 

spanningsomvormer aangesloten op het 24 Volt accusys-

teem van de motor. Dit 24 Volt verlichtingssysteem moet 

ingeschakeld worden middels een timer die zich in de con-

tainer naast de deur bevindt. Het systeem wordt op die 

manier automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijd en 

wordt het leeglopen van de accu’s voorkomen.  

Bij aansluiting aan de netspanning via de apparaatdoos, 

worden de accu’s door de acculader opgeladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Overbrugging beveiligingen 

 

Het aggregaat is uitgerust met beveiligingen voor de 

generatorspanning en de frequentie. Desgewenst 

kunnen de spannings- en frequentiebeveiligingen 

met een schakelaar uitgeschakeld worden. Zie bij-

gaand figuur en figuur 7 (38) voor de plaats van 

deze schakelaars in de bedieningskast. Als de 

schakelaar in de stand "1" staat is de betreffende 

beveiliging overbrugd en is de bewaking dus uitge-

schakeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overbruggingsschakelaar 

frequentiebewaking 

Overbruggingsschakelaar 

spanningsbewaking 

Figuur 14: Overbrugging beveiligingen 

Apparaatdoos voor aansluiting 

netspanning t.b.v. acculader en 

motorverwarming 

Figuur 13: Apparaatdoos 
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7.9 Brandstofsysteem 

7.9.1 Omschakeling interne <> externe tank 

 

Het aggregaat is voorzien van een interne brandstoftank met een inhoud van 1100 liter. Daar-

naast bestaat de mogelijkheid voor het aansluiten op een externe brandstoftank. Door het omzet-

ten van de hendel van een dubbele driewegkraan kan men dan kiezen voor brandstof uit de inter-

ne dan wel uit een externe tank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2  Lekindicatie brandstoftank 

 

 

De dubbelwandige brandstoftank is voorzien van een lekindicatie. Zie figuur hier-

naast. De ruimte tussen de beide tankwanden is gevuld met koelvloeistof. Een 

meetglas toont het niveau van de vloeistof. Naarmate de tank leger wordt, zal de 

ruimte tussen de wanden wat toenemen en zal het vloeistofniveau iets zakken. Bij 

een volledig lege tank moet er echter nog steeds vloeistof zichtbaar zijn.  

 

   

 

 

Vanaf interne tank 

Hendel voor omschakeling 

intern  extern 

Naar motor 

Aansluitingen voor 

externe tank 

Figuur15: Brandstofomschakeling Figuur 16: Vulopening interne tank 

Aansluiting voor 

automatische vulaf-

slag 

Figuur 17: Lekindicatie brandstoftank 
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7.10 Koelwaterverwarming 

 

De koelwaterverwarming heeft een vermogen 

van 3000 Watt en is voorzien van een elektri-

sche pomp die de koelvloeistof door het motor-

blok laat circuleren. De beide aansluitingen bij 

de motor kunnen met een afsluitkraan afgeslo-

ten worden.  

 

Opgelet! 

 

Omdat het circuit van de koelwaterverwarming 

tijdens bedrijf als ongewenste bypass kan wer-

ken, moeten de beide afsluitkranen tijdens be-

drijf dichtgedraaid zijn.   

 

 

7.11 Olienavulinrichting  

 

Het aggregaat is voorzien van een olienavulinrichting. Deze inrichting zorgt voor het automatisch 

bijvullen van de motorolie in het carter van de motor. De afbeelding hiernaast toont de opbouw 

van de installatie.   

Een buffertank van 40 liter is via een vlotterklep (zie onderstaand figuur) aangesloten op het car-

ter. De vlotterklep is afgesteld op de hoogte van 

het oliepeil in het carter en zorgt ervoor dat dit 

oliepeil gehandhaafd blijft. Het oliepeil in de buf-

fertank is af te lezen door middel van een trans-

parante slang.  

 

 Zorg ervoor dat de buffertank altijd voldoen-

de gevuld is.  

 

 Let er op dat de afsluitkraan geopend is. In 

de figuur is de stand van de kraan correct 

(open).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulopening 

Afsluitkraan 

Oliepeil in 

navultank 

Figuur 19: Olienavultank 

Vlotterklep 

Olieaftap-

pomp 

Figuur 20: Vlotterklep                                          

Koelwaterverwarming 

met pomp 

Afsluitkraan 

Figuur 18: Koelwaterverwarming 
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8 Verplaatsen van het aggregaat 

 

U kunt het aggregaat op 2 manieren verplaatsen: 

 

 met een geschikte hijskraan via het hijsoog (indien aanwezig) 

 

 met een geschikte vorkheftruck. Het aggregaat is daarvoor voorzien van heftruckbalken. 

 

Met een ketting en een hijskraan kunt u het aggregaat aan het hijsoog optillen. Bevestig nooit de 

ketting direct aan het hijsoog, maar gebruik een sluitbare haak. De massa van het aggregaat 

vindt u in de technische gegevens (hoofdstuk 2) en op het typeplaatje. Gebruik uitsluitend goed-

gekeurd takelmaterieel.  

 

 

LEVENSGEVAAR! Zorg dat u zich nooit onder een opgetakeld aggregaat bevindt! Verricht 

nooit werkzaamheden aan een opgetakeld aggregaat! 

 
LEVENSGEVAAR! Controleer het hijsoog en de ketting altijd op eventuele beschadigingen.  

 

 

Het hijsoog bevindt zich aan de bovenkant van het aggregaat. Het hijsmaterieel dient van een 

goedgekeurde kwaliteit te zijn. De haak aan de ketting moet een veiligheidssluiting hebben. 

 

 

LET OP! Houd het aggregaat tijdens het hijsen / tillen zo recht mogelijk. 

 

Het zwaartepunt van het aggregaat ligt onder het hijsoog. Houdt dit in acht wanneer u het ag-

gregaat optilt met behulp van een vorkheftruck.  

 

LET OP! Controleer voor het verplaatsen van het aggregaat of geen verbruikers op 

het aggregaat zijn aangesloten, of deuren zijn gesloten en of het verplaat-

sen kan geschieden volgens een veilige manier.  
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9 Storingsdiagnose en reparaties 

 

Onderstaande diagnosestelling van de motor- en generatorstoring heeft betrekking op algemene 

oorzaken en is geldig voor de meeste toepassingen. Voor alle storingen geldt dat eerst de motor-

boeken en/of de generatorboeken dienen te worden geraadpleegd. Bij het verhelpen van de sto-

ring dient de motor te worden stilgezet! 

 

 

 

Storingsindicatie 

 

 

      Mogelijke oorzaak 

 

      Verhelpen storing 

Motor start niet 

(klikt) 

 de accupoolklemmen zitten 

los of zijn geoxideerd. 

 

 de accu’s zijn leeg 

 

 startmotor of hulprelais 

blijft hangen of is defect 

 

 accupoolklemmen schoonmaken en/of 

vastzetten. 

 

 accu’s bijladen 

 

 repareer of vervang startmotor of hulpre-

lais 

 

Motor start wel, 

maar slaat niet aan. 

 

 

 geen brandstof 

 

 vervuilde brandstoffilters 

 

 

 lucht in het brandstofsys-

teem 

 

 

 brandstof bijvullen 

 

 filterelementen door vakkundige laten 

verwijderen en zonodig vervangen. 

 

 leidingen, verbindingen, brandstofpomp, 

filters en injectiepomp door vakkundige 

laten controleren en ontluchten. 

 

Laadcontrolefout 

 

(lampje “laad-

stroomcontrole” 

brandt.) 

 

 V-snaar gebroken 

 

 koolborstels versleten 

 

 laaddynamo defect 

 

 vervang V-snaar 

 

 vervang koolborstels 

 

  vervang laaddynamo 

 

Oliedrukfout of 

oliedruk te laag op 

meter 

(lampje “motorsto-

ring” brandt.) 

 

 te weinig smeerolie 

 

 

 oliedrukschakelaar defect 

 smeerolie bijvullen. Raadpleeg instructie-

boekje van de motor. 

 

 vervang oliedrukschakelaar. 

Temperatuurfout of 

temperatuur te 

hoog op meter 

 

(lampje “motorsto-

ring” brandt.) 

 koelvloeistofniveau te laag 

 

 niveauschakelaar koelvloei-

stof defect 

 

 temperatuurschakelaar de-

fect 

 

 Radiateur verstopt 

 

 belemmering van de aan-  

 koelvloeistof bijvullen. 

 

 niveauschakelaar vervangen 

 

 

 temperatuurschakelaar vervangen 

 

 

 radiateur reinigen. 

 

 controleer de aan- en afvoer van koel-
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of afvoer van voldoende 

koellucht. 

 

 onvoldoende spanning op 

V-snaar van de waterpomp 

en ventilateur 

 

 luchtfilter verstopt 

 

lucht. Raadpleeg instructieboekje van de 

motor. 

 

 spanning V-snaar controleren en bijstel-

len. 

 

 

 luchtfilter en het luchtinlaatsysteem reini-

gen. 

 

Lampje “koelvloei-

stofniveau te laag” 

brandt. 

 

 koelvloeistofniveau is te 

laag 

 

 niveauschakelaar koelvloei-

stof defect 

 

 koelvloeistof bijvullen 

 

 

 niveauschakelaar vervangen 

De motor stopt  geen brandstof meer 

 

 vervuilde brandstoffilters 

 

 

 lucht in het brandstofsys-

teem 

 

 

 overbelasting van de motor 

 

 brandstof bijvullen 

 

 filterelementen door vakkundige laten 

verwijderen en zonodig vervangen. 

 

 leidingen, verbindingen, brandstofpomp, 

filters en injectiepomp door vakkundige 

laten controleren en ontluchten. 

 

 belasting verminderen 

De motor rookt 

overmatig; zwarte 

of donkergrijze rook 

 

 luchtfilter verstopt of ver-

sleten 

 

 defecte verstuivers 

 

 

 overbelasting van de motor 

 

 luchtfilter en het luchtinlaatsysteem reini-

gen. Filterelement vervangen. 

 

 verstuivers laten controleren door vak-

kundige. 

 

 belasting verminderen 

Frequentiefout of 

frequentie te 

laag/hoog  op me-

ter 

 

 

 probleem in brandstofsys-

teem 

 

 te hoge belasting 

 

 defect mechanische toeren-

regeling 

 

 zie onder punt “dieselmotor slaat niet 

aan” en “de motor stopt”. 

 

 belasting verminderen 

 

 raadpleeg motordocumentatie 

Motor loopt, maar 

de spanningsmeter 

geeft geen correcte 

spanning aan 

 Beveiliging afgeschakeld of 

zekeringen defect 

 

 

 defect aan  spanningsrege-

laar  

 

 Bedrading in de bedienings-

kast zit los 

 

 controleer de beveiligingen en zekeringen. 

Schakel de beveiligingen in en vervang 

defecte zekeringen. 

 

 raadpleeg generatordocumentatie 

 

 

 controleer de bedrading. 
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Motor loopt, maar 

de belasting krijgt 

geen spanning. 

Spanningsmeter 

geeft wel spanning 

aan. 

 de hoofdschakelaar is uit-

geschakeld. 

 zet de hoofdschakelaar aan. 
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10 Onderhoud 

 

Veel van de onderhoudsvoorschriften uit dit hoofdstuk vindt u ook in het instructieboek van de 

motorfabrikant. Raadpleeg eerst het meegeleverde motorinstructieboek voor wat betreft het on-

derhoudsschema en de specificaties van de onderhouds- en smeermiddelen. Daarin vindt u ook 

de benodigde illustraties. 

 

10.1 Aggregaat wordt lange tijd niet gebruikt  

 

Wanneer u het aggregaat een lange tijd niet gebruikt (noodstroom), is het verstandig de aanwij-

zingen op de bijgeleverde sticker (deze zit op het bedieningspaneel van het aggregaat geplakt) op 

te volgen. Zo controleert u de bedrijfszekerheid. Daarnaast wordt geadviseerd  om bij een nood-

stroomaggregaat regelmatig (bij voorkeur minimaal eens per half jaar) het automatisch opstarten 

van het aggregaat bij een spanningswegval te testen.  

 

Bredenoord hanteert de navolgende voorschriften m.b.t. het onderhoud en controle van nood-

stroomaggregaten.. 

 

wekelijks: 

 

Controle:  

- accu’s (spanning, vloeistofniveau, oxidatie van de polen) 

- oliepeil 

- koelvloeistofniveau 

- eventuele motorverwarming 

- controleer op eventuele lekkages 

- V-snaren. 

 

Start het aggregaat op en laat het ongeveer 5 minuten onbelast draaien. 

 

Controleer: 

- de spanning (Voltmeter) 

- frequentie ( Hz meter) 

 

elke 3 maanden 

 

A - beurt 

indien mogelijk met de originele belasting minimaal 1 uur proefdraaien. Probeer de belasting zo 

hoog mogelijk te laten zijn. 

 

Minimaal 1 x per jaar 

 

- B - beurt  

- minimaal 1 uur belast proefdraaien van het aggregaat. Indien mogelijk met ori-

ginele belasting, anders met loadbank. Probeer de belasting zo hoog mogelijk 

te laten zijn 
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10.2 Bijvullen brandstof, smeerolie accuvloeistof en koelvloeistof  

 

Wanneer u brandstof, smeerolie, accuvloeistof of koelvloeistof bijvult, tref dan de volgende maat-

regelen: 

 

 Schakel het aggregaat uit door het contactslot in de stand STOP te zetten.  

 Houd open vuur en andere bronnen van ontsteking uit de buurt van het aggregaat. 

 Draag bij het bijvullen van de accuvloeistof beschermende kleding: overall, handschoenen en 

gezichtsbescherming. 

 

LET OP! Verwijder gemorste brandstof of smeerolie direct. 

 

WAARSCHUWING! Voorkom huidcontact of oogcontact met de brandstof, smeerolie of accu-

zuur. Bij huidcontact met de brandstof of smeerolie direct wassen met 

zeep en water. Bij huidcontact met accuzuur of oogcontact met de brand-

stof, smeerolie of accuzuur direct spoelen met overvloedig water. 

10.3 Onderhoud, reparatie en schoonmaakwerkzaamheden 

 

Indien u onderhoud, reparaties of schoonmaakwerkzaamheden aan het aggregaat verricht, tref 

dan de volgende maatregelen: 

 

 Schakel het aggregaat uit door het contactslot in de stand STOP te zetten. 

 Ontkoppel de "min (-)" pool van de accu of zet de massaschakelaar uit (indien aanwezig). 

 Houd open vuur en andere bronnen van ontsteking uit de buurt van het aggregaat. 

 Draag beschermende kleding: zoals overall, handschoenen, gezichtsbescherming. 

 

LEVENSGEVAAR! Om te voorkomen dat iemand het aggregaat start, verdient het de aanbe-

veling om tevens de noodstopknop in te drukken en de massaschakelaar 

UIT te zetten. Plaats altijd waarschuwingsbordjes om te laten zien dat er 

aan het aggregaat gewerkt wordt. 

10.4 Dagelijks onderhoud 

 

Controleer: 

 

 de V-snaren op spanning en beschadigingen. 

 het olieniveau. Vul het zonodig bij. 

 het koelwaterniveau. Vul het zonodig bij. 

     

LEVENSGEVAAR! Controleer altijd of er spanning op de elektrische delen staat en kan komen 

te staan. Dit door bijv. te kijken of de hoofdschakelaar uit staat en de 

noodstop is ingedrukt. Bij extern gevoede aggregaten dient ook de net-

schakelaar afgeschakeld te worden. 

 

WAARSCHUWING! Pas op, de radiateur kan heet zijn! 

 

WAARSCHUWING! Nadat de temperatuur van het koelwater beneden het kookpunt gezakt is, 

mag u de dop van de radiateur losdraaien. Draai de dop langzaam los, zo-

dat de lucht langzaam kan ontsnappen. Houd hierbij voldoende afstand.  

 

 de accuvloeistof. Voeg zonodig accuvloeistof (gedistilleerd water) toe. 
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WAARSCHUWING! De accu bevat bijtend zuur. Houdt de accu daarom altijd recht! 
 

 het brandstofniveau. Vul het zonodig bij. 

 of het aggregaat ergens olie, brandstof of koelwater lekt. 

 de radiateur op vervuiling. 
 

10.5 Onderhoudsbeurten 

 

Bredenoord onderscheidt de onderhoudsbeurten, afhankelijk van het aantal draaiuren, in een aantal cate-

gorieën: 

 A-beurt (inspectiebeurt)     

 B-beurt (onderhoudsbeurt elke 500 uur) 

 Jaarlijks onderhoud (afhankelijk van type motor) 
 

Deze onderhoudsintervallen dienen in acht te worden genomen voor het probleemloos functioneren 

van uw aggregaat. (Bovenstaande urenstanden zijn een indicatie, hanteer bij voorkeur de intervallen 

zoals omschreven in het meegeleverde handboek van de motorfabrikant). 

 

Raadpleeg het instructieboek van de motorfabrikant voor: 

 het vervangen van het brandstoffilter 

 het vervangen van het oliefilter 

 het reinigen en vervangen van het brandstofgroffilter 

 het ontluchten van het brandstofsysteem 

 het vervangen van olie van het oliebadluchtfilter (indien aanwezig) 

10.5.1  Afvoer afvalstoffen 

 

Het afvoeren van milieu onvriendelijke afvalstoffen, zoals o.a. motorolie, benzine - en oliefilters 

en accu`s, dient volgens lokale (van overheidswege) wetgevingen en (milieu) voorschriften te 

geschieden.  

   

10.5.2  A-beurt 

 

Uitvoeren: tussen de reguliere onderhoudsintervallen, op gezette tijden. 

 

Controleer bij stilstaande motor: 

 

 Motorolie niveau. 

 Speling op waterpomp, riemspanner of andere draaiende delen. 

 Koelwaterverwarming, indien aanwezig. 

 Acculader, indien aanwezig. 

 Koelvloeistof niveau. 

 Accuvloeistof niveau. 

 V-snaren op inscheuren of slijtage. 

 Radiateur. 

 Brandstof niveau. 

 Accupool klemmen op vastzitten of oxidatie. 

 Brandstofslangen op slijtage (doorschuren). 

 Hoofdstroombedrading op doorschuren, uitdroging en vastzitten. 

 Eventueel aanwezige wandcontactdozen op oxidatie en brandplekken. 
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 Motorbedrading op vastzitten en beschadigingen. 

 Eventueel aanwezige omkasting op schade. 

 Omkasting op isolatiemateriaal. 

 Beplating op scheuren of loszitten. 

 Hang en sluitwerk van omkasting. 

 Kabel(s) meerpolig gestekkerd. 

 Verdeelkast (en). 

 Brandstoftank 

 Vorstgrens koelwater (min. - 25 OC.) 

 

Het aggregaat reinigen door middel van poetsdoeken. (Neem daarbij de genoemde punten uit 

par.10.3 in acht). 

 

 

Controleer bij draaiende motor: 

 Paneelmeters. 

 Signaleringslampen. 

 Spanning. 

 Frequentie. 

 Oliedruk. 

 Koelwatertemperatuur. 

 Op vreemde geluiden. 

 Op lekkage’s (olie, brandstof, koelwater en het uitlaatsysteem). 

 Op uitlaatgassen ( de motor moet rookvrij zijn). 

 

Aggregaat  kortstondig belast proefdraaien (min. 5 minuten). 

 

 

Mochten er tijdens de controlebeurt onvolkomenheden geconstateerd zijn dan zullen deze in over-

leg met de klant, indien mogelijk, direct verholpen worden. 

10.5.3  B-beurt 

 

Uitvoeren: eerste keer na 50 draaiuren, daarna iedere 500 draaiuren. 

 

Vervangen / reinigen: 

 Motorolie. 

 

WAARSCHUWING! Motorolie kan heet zijn! 

 

 Brandstoffilter(s.) 

 Brandstofgrof filter(s.) 

 Oliefilter(s.) 

 Bypassfilter(s.) 

 Luchtfilter(s) (indien nodig.) 

 Nieuwe verversingsstand op verversplaatje noteren 

 

Controle: 

 

Alle handelingen van een: 

 A-beurt 

 

Laat het aggregaat onbelast en belast (tot maximale belasting) proefdraaien (min. 1/2 uur). 
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10.5.4  Jaarlijkse Onderhoud 

 

Afhankelijk van het type motor en het aantal draaiuren wordt hier een op maat gemaakte onder-

houd schema voor gemaakt. Voor meer informatie over het jaarlijkse onderhoud, neem hier con-

tact over op met Bredenoord. 

10.6  Frame en omkasting 

 

 controleer op lakbeschadigingen en werk deze bij ter voorkoming van roest. 

 smeer regelmatig de deurscharnieren met vet. 

 smeer regelmatig de deursloten met vet. 
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11 Contactgegevens 

 

Bredenoord is bereikbaar via de volgende telefoonnummers: 

 

Service  00800-55008800 / 055-3018569 

 

magazijn  055-3018524 

 

transport  055-3018575 

 

technische vragen: 055-3018552/66/69 

 

 

Buiten kantooruren: 

 

storing   06-53140075 

 

verhuur   055-3018585 

 

 

 

Bredenoord  

Zutphensestraat 319  

7325 WT Apeldoorn  

Postbus 20122  

7302 HC Apeldoorn  

Telefoon: +31 (0) 55 3018501  

Fax: +31 (0) 55 3018500  

E-mail: info@bredenoord.com 

 

www.bredenoord.com 
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http://www.bredenoord.com/
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EG-verklaring van overeenstemming IIA 
EG-Erklärung von Übereinstimmung IIA 

EC-Declaration of Conformity IIA 
 

Wij / Wir / We 

 

Bredenoord Aggregaten B.V. 

Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Nederland, 
 

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:  Diesel elektroaggregaat 

erklären ganz unten eigene Verantwortlichkeit daß das Produkt:  Diesel Elektroaggregat 

declare under our sole responsibility that the product:   Diesel generator set 
 

Vermogen/Leistung/Power:             1250 kVA 

Serienummer/Seriennummer/Serialnumber:  HAG4344 – HAG4348 

Geluidsniveau/Schallpegel/Sound level:  97 dB(A) 

 Bouwjaar/Baujahr/Year of manufacture:  2009 
 

 

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen: 

- de machinerichtlijn 98/37/EG. 

- de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

- de EMC-richtlijn 2004/108/EG 

- de Geluidsrichtlijn2000/14/EG 

In overeenstemming is met: 

- de geharmoniseerde Europese normen EN 12601, EN 60204-1 

- de nationale en internationale technische normen en specificaties: NEN-1010 

 

 

 

auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden einschlägigen Richtlinien und Normen entspricht: 

- die Maschinerichtlinie 98/37/EG 

- die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

- die EMC-Richtlinie 2004/108/EG 

- die Schallrichtlinie 2000/14/EG 

In Übereinstimmung ist mit: 

- die harmonisierte Europäische Normen EN 12601, EN 60204-1 

- die nationale und internationale technische Normen und Spezifikationen: NEN-1010 

 

 

 

to which this declaration relates, is in conformity with the following relevant regulations: 

- the machinery directive 98/37/EC 

- the low voltage directive: 2006/95/EC 

- the EMC directive 2004/108/EC 

- the sound directive  2000/14/EC. 

Is in conformity with: 

- the harmonized European standards EN 12601, EN 60204-1 

- the national and international technical standards and specifications: NEN-1010 

 

 

 

Apeldoorn,  26/10/2009, 

Nederland 

 H. Keurhorst 

Directeur/Direktor/Director 
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