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Voorwoord 
 

Bij Bredenoord Aggregaten BV willen wij dat u het beste uit uw (huur)aggregaat haalt en er 

natuurlijk veilig gebruik van 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. Vóór het verlaten van ons bedrijf is het 

aggregaat uitvoerig getest en geïnspecteerd. Indien u de richtlijnen van deze handleiding navolgt, 

zal uw aggregaat in optimale conditie blijven en kunt u volledig betrouwbaar en veilig van het 

aggregaat gebruik maken.  

 

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

lezen. Neem voor vragen over het gebruik, het onderhoud, de veiligheid of andere 

onduidelijkheden van het aggregaat contact op met Bredenoord Aggregaten BV.  

 

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

kwaliteit 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 

onvoorzichtigheid 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 

voorziet, 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 

mogelijke problemen, of gevaren. 

 

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 in werking gesteld, bediend en onderhouden worden door daartoe 

bevoegd opgeleid en voldoende onderricht personeel, benoemd door de opdrachtgever. 

 Schakel het aggregaat eerst veilig voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren.  

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

gemonteerd zijn. 

 Gebruik gehoorbeschermers bij bediening van het aggregaat 

 Start de machine alleen wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. 

 Stel het aggregaat niet in werking in de buurt van brandbare gassen.  

 Stel het aggregaat alleen in werking als de noodstop zichtbaar en bereikbaar is.  

 Houd de deuren van het gebouw waarin het aggregaat staat en van het aggregaat zelf, 

tijdens het gebruik dicht en afgesloten i.v.m. geluidsdemping, koeling en toegang. 

 Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het aggregaat. 

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

 Voorkom contact van dieselolie, smeermiddelen of accuzuur met elektrische kabels 

 Houd een poeder brandblusser in de directe nabijheid van het aggregaat. 

 Kom niet met lichaamsdelen, haren, sieraden of kleding in de buurt van draaiende delen, bv. 

de koelfan of V-snaren, anders kunt u bekneld of verwond raken. 

 Pas op voor mogelijk hete motordelen, bv. de uitlaat. 

 Pas op voor (laag) uitstekende delen 

 Plaats indien nodig waarschuwingsborden bij onderhoud aan de machine, en zorg voor een 

veiligheidszone rondom de machine van ca 3 meter t.b.v. derden en onbevoegden. 

 Tref gepaste (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen bij het plegen van onderhoud. 

 Gebruik winterdieselolie voor een noodstroomaggregaat. 

 Geen onderhoud, niet aansluiten, in werking stellen of andere werkzaamheden verrichten 

voordat de handleiding geraadpleegd is. 

 Gebruik het aggregaat niet als de concentratie is verzwakt door bijvoorbeeld vermoeidheid of 

alcoholgebruik. 
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1.3 Veiligheidsymbolen op het aggregaat 

 
Om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties kunnen, afhankelijk van de uitvoering, de 

volgende symbolen op het aggregaat zijn aangebracht.  

 

 

 

Levensgevaar, u bevindt zich in de buurt van levensgevaarlijke spanning! 

 

 

Gehoorbescherming verplicht! 

 

 

 

Noodstop! 

 

 

 

Verbrandingsgevaar! hete delen 

 

 

Verbrandingsgevaar! Hete vloeistof 

 

 

Pas op, deze machine start automatisch! 

 

 

Beknellinggevaar! Draaiende delen. 

 

 

Pas op: ventilator 

 

Deze sticker is een verwijzing naar de handleiding:  

 

LET OP! Wilt u wijzigingen aanbrengen in dit paneel waarschuw dan 

de firma Bredenoord Aggregaten B.V.!  Laat de instellingen alleen wijzigen 

door een daartoe bevoegd medewerker van de firma Bredenoord. Wanneer 

u zelf wijzigingen aanbrengt in dit paneel, is de firma Bredenoord 

Aggregaten B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele 

schadelijke gevolgen door onjuiste instellingen van het aggregaat. 

Tabel 1: Veiligheidssymbolen 

 

 

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 

daarom verboden. 
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1.5 Beschermende delen 
 

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

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 tijdelijke verwijdering bij onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, weer 

aangebracht te worden voordat het aggregaat in werking wordt gesteld. 

 

1.6 Massaschakelaar 
 

Voor extra veiligheid is het aggregaat voorzien van een 

massaschakelaar. De massaschakelaar onderbreekt de min pool van 

de accuspanning. Sommige aggregaat starten automatisch op 

(bijvoorbeeld noodstroominstallaties), schakel daarom altijd de 

installatie veilig en zet ook de massaschakelaar uit. De 

massaschakelaar onderbreekt o.a. de voeding voor de startmotor. 

   

 

Figuur 1: Massaschakelaar 

 

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

schade veroorzaken 

 

LEVENSGEVAAR! Zorg er voor dat een installatie niet automatisch kan opstarten terwijl u 

werkzaamheden verricht. Schakel de installatie veilig en zet ook de 

massaschakelaar uit. Plaats ook altijd waarschuwingsborden zodat niemand 

de set op start terwijl u er mee aan het werk bent. 
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2 Samenstelling en werking aggregaat 
 

2.1 Samenstelling  
 

Het aggregaat is, afhankelijk van de uitvoering, opgebouwd uit de volgende onderdelen.  

1. Motor  

2. Generator  

3. Tafelkoeler 

4. Bedieningspaneel 

5. Hoofdstroompaneel (grotere sets) 

6. Brandstoftank 

7. Uitlaatsysteem 

8. Omkasting of container  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Voorbeeld opbouw aggregaat 

 

  

1 2 3 

4 5 

6 7 

8 
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2.2 Werking  
 

Een (nood)stroomaggregaat is een combinatie van een motor, veelal een dieselmotor, en een 

generator. De motor drijft rechtstreeks de generator aan en deze levert stroom voor de 

aangesloten belasting. De belasting wordt aangesloten achter de generatorschakelaar op de 

hoofdstroom aansluiting. Het geheel is geïnstalleerd op een brandstoftank met lekbak. Het 

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

drukknoppen op het bedieningspaneel de set handmatig worden gestart. De tweede manier is 

door middel van een extern maakcontact. Beide manieren worden verder besproken in het 

hoofdstuk bediening. 

 

2.3 Onderdelen 
 

Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich wenden tot Bredenoord Aggregaten B.V. Geef 

hierbij ook het type motor/generator en het identificatienummer van het aggregaat op. 

 

3 Installeren en aansluiten van het aggregaat 

 

3.1 Installeren 
 

Houd bij de installatie van het aggregaat rekening met de volgende punten: 

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

voldoende ruimte aan luchtaanvoer- en luchtafvoerzijde van het aggregaat.  

 Zet het aggregaat niet tegen gebouwen of muren. Houd voldoende ruimte 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 airconditionering, of zich op kunnen hopen in 

brandbare 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 

aggregaat geeft warmte af tijdens gebruik. 

 

 

3.2 Aansluiten 
 

Bij het gebruik van een aggregaat moet men ernaar streven de installatie aan te sluiten volgens 

het TN-stelsel. Is het praktisch niet mogelijk het TN-stelsel te gebruiken (bijvoorbeeld omdat er 

geen aardpen geslagen kan worden), dan is het IT-stelsel aan te raden.  

 

LET OP!    Het aansluiten van het aggregaat dient door een erkent en gecertificeerd  

installateur te gebeuren. 

 

WAARSCHUWING!  Het aggregaat mag alleen aangesloten als deze is uitgeschakeld, veilig  

gesteld en niet automatisch kan starten. 
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Figuur 3: TN stelsel 

 

 

Bij het TN-stelsel wordt er als beveiliging tegen aanraking aardlekmodules 

gebruikt. Bij het gebruik hiervan dient het aggregaat deugdelijk geaard te zijn. 

Wanneer er geen goede aarding in de buurt aanwezig is wordt dit gedaan door 

een aardpen te slaan. Plaats deze pen niet zelf, het bepalen van de lengte en 

positie van een aardpen vereist diverse metingen. Zonder een goed aarding 

werkt de aardlekbeveiliging niet goed en dat kan levensgevaarlijke situaties 

opleveren. De aarding wordt aangesloten op het gestel via een aardingsbout. 

Bredenoord kan u vertellen welke bedrijven de aardpen deskundig kunnen 

plaatsen.  

 

Figuur 4: Aardingsbout 

 

Het aggregaat levert stroom met een rechts draaiveld via een 3 fase aansluiting, L1, L2, L3 en N. 

In de hoofdstroomkast bevinden zich aansluitrails of aansluitklemmen waar de kabels op 

aangesloten worden. Sluit de belasting aan volgens EN-50110 en houdt bij het aansluiten 

rekening met de volgende punten: 

 

- Sluit alleen goedgekeurde stekkers of kabels aan op het aggregaat. 

- Controleer of de aansluitrails en kabelschoenen aan de kabels schoon en vuilvrij zijn. 

- Breng kabels alleen via de kabeldoorvoer in de kast, de deur moet tijdens bedrijf gesloten zijn.  

- Gebruik degelijk gereedschap om de kabels aan te sluiten. 

- De kabel moet goed vastzitten maar verniel de schroefdraad niet. Vast is vast. 

- 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.  

 

 

Figuur 5: Hoofdstroomkast 
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4 Beveiligingen 
 

Om veiligheid van personen en machine te waarborgen zijn diverse beveiligen aangebracht op het 

aggregaat. 

 

 

4.1 Motor- en generatorbeveiligingen 
 

Afhankelijk van de uitvoering kunnen de volgende beveiligingen zijn toegepast: 

 

 Koelwatertemperatuur 

 Koelwaterniveau 

 Oliedruk 

 Lekbakniveau 

 Spanningsfout generator 

 Frequentiefout 

 Spanningsfout accu 

 Hoofdschakelaar uit melding  

 Noodstop  

 Brandstofniveau laag (optioneel) 

 Aardlekschakelaar (optioneel) 

 Isolatiebewaking (optioneel) 

 

 

4.2 Stuurstroombeveiligingen 
 

In de panelen bevinden zich o.a. de zekeringautomaten voor de stuurstroomkringen. De 

zekeringautomaten zijn terug te vinden op de elektrotechnische schema’s en de tekst op de 

kabelkokers in de kast. Voor een juiste en normale bedrijfstoestand dienen alle 

zekeringautomaten IN te staan.  

 

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

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

alleen gebeuren door een daartoe bevoegd en voldoende onderricht 

persoon. 

 

 

4.3 Noodstop 
 

De noodstop is gemonteerd op de besturingskast of op de omkasting van 

een aggregaat, deze kan in een noodsituatie het aggregaat uitschakelen. 

Na het bedienen van de noodstopknop zal de generatorschakelaar direct 

afgeschakeld worden en zal het aggregaat stilvallen.  

 

Figuur 6: Noodstop 

 

 

 

 

 

LET OP!   Bij aggregaten in een omkasting of container kan de noodstopknop aan de  

buitenkant vaak met een klepje afgedekt worden. Bij gebruik hiervan  

moeten de risico’s van wel of niet afdekken goed overwogen worden. 
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5 Besturingskast 
 

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

het instrumentarium. Het is van belang om tijdens bedrijf de instrumenten van tijd tot tijd te 

controleren, zodat afwijkingen bemerkt worden voordat er zich problemen voordoen. 

 

 In onderstaand figuur is het vooraanzicht van de besturingskast weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningskast 

 

 

1 

2 

3 

 

Ampèremeter   

 

 

 

 

 

 

Stroommeter die de effectieve waarde  van de stroom  door een van de 

fasen aangeeft.  

 

4 

 

Frequentiemeter 

 

 

 

 

 

 

Geeft de frequentie aan van de generatorspanning  . 

 

 

 

 

 

5 

 

Voltmeter  

 

 

 

 

   

 

Spanningsmeter die de effectieve waarde  van de generatorspanning 

aangeeft.   
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6 

 

 

 

InteliVision 5 

 

 

 

 

Besturingsmodule van het aggregaat is gemonteerd op de achterplaat in de 

besturingskast. Via het bijbehorende InteliVision display kan men het 

aggregaat bedienen.  De functies van deze module worden in de volgende 

paragraaf beschreven. 

 

 

 

 

7 

 

Start 

 

Start het aggregaat  in de stand “HAND” van de bedrijfskeuzeschakelaar . 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Stop 

 

Stopt het aggregaat  in de stand “HAND” van de bedrijfskeuzeschakelaar . 

 

 

 

9 

 

Generator- 

schakelaar IN/UIT 

 

Drukschakelaar waarmee de generatorschakelaar  in- en uitgeschakeld kan 

worden. 

 

 

 

 

10 

 

Bedrijfskeuze-

schakelaar 

 

 

De bedrijfskeuzeschakelaar  kent vier standen: 

UIT:      Het aggregaat  is uitgeschakeld.  

HAND:      Het aggregaat kan handmatig bediend worden  . 

AUTO:      Noodstroombedrijf, het aggregaat start en stopt  

                automatisch aan de hand van een extern commando. 

POWER:    De powermanagement stand is van toepassing wanneer het                                            

               aggregaat parallel staat met meerdere aggregaten. Afhankelijk  

               van de belasting start het aggregaat automatisch op. 

 

 

11 

 

 

 

 

Noodstopknop  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de noodstopknop  kan het dieselaggregaat in een noodsituatie 

uitgeschakeld worden. Na het bedienen van de noodstopknop zal de 

generatorhoofdschakelaar  direct afgeschakeld worden en het aggregaat  

stilvallen. Voordat het aggregaat weer gestart kan worden moet de 

noodstopknop eerst ontgrendeld worden door deze linksom te draaien, 

vervolgens moet de melding NOODSTOP gereset worden op de 

besturingskast. 

 

12 

 

Voltmeter net 

 

 

 

 

   

 

Spanningsmeter die de effectieve waarde  van de netspanning aangeeft.   

 

 

 

 

13 

 

Paneel verlichting 

 

 

Drukknop om de paneelverlichting mee in te schakelen. Na een ingestelde 

tijd gaat de verlichting automatisch weer uit.  
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5.1 Bediening InteliVision 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelivision 

Knoppen en leds 

 

1 Status Status LED, groen betekent intelivision is actief  

2 Navigatie knoppen Pijltoets voor navigatie, enter voor bevestigen en sneltoets voor het menu.   

3 Context knoppen Bediening of selectie van submenu  

4 Bedieningsknoppen Reset fout, reset akoestisch alarm, start en stop knop . 

 

 

Navigatietoetsen 

 

1 Menu  Spring naar de menu/submenu  

2 Enter  Bevestigen van een waarde   

3  Beweeg omlaag  

4  Beweeg omhoog  
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Contexttoetsen 

 

1 Mode toets  Ga naar het bedrijfskeuzescherm 

2 History Ga naar het historiescherm  

3 Alarm Ga naar het alarmenscherm 

4 GCB on/off Schakel de generatorschakelaar (Generator Circuit Breaker) in/uit. 

5 MCB on/off Schakel de netschakelaar (Mains Circuit Breaker) in/uit. 

 

 

 

 

 
    

    

 

Bedieningstoetsen 

 

1 Start  Start het aggregaat  

2 Stop  Stop het aggregaat  

3 Reset fout Bevestigen van fouten en alarmen 

4 Reset akoestisch alarm  Schakel het akoestische alarm uit 

 

Pictogrammen  
Hieronder een overzicht van de pictogrammen die voor kunnen komen op het display. 

 

Pictogrammen boven in het scherm 
 

  Instellingen zijn beveiligd met een wachtwoord 

 

 

  Gebruiker is ingelogd, instellingen zijn niet meer beveiligd 

 

 

Access lock is actief, bedieningsknoppen zijn voor veiligheidsredenen buiten 

werking gesteld. 

 

  Er is externe communicatie met de controller 

 

 

Pictogrammen onder in het scherm 
 

Neticoon; groen net is ok, rood netspanning en/of frequentie valt buiten de 

grenzen. 

  

Belastingicoon; groen belasting wordt gevoedt, grijs de belasting wordt niet 

gevoedt.  

 

Aggregaaticoon; groen generator is op spanning, geel of rood aggregaat staat in 

storing, grijs generatorspanning en/of frequentie valt buiten de grenzen of 

aggregaat is nog niet gestart. 

 

Er is een nieuw alarm verschenen in de alarmlijst.  
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Pictogrammen die verwijzen naar een bepaald scherm 
 

  Menu scherm 

 

  Metingen scherm 

 

  Instellingen scherm 

 

  Alarmlijst 

 

  Historie 

   

Help/overig scherm 

 

5.2 Metingen  
 

Op het metingen scherm kan men verschillende meetwaardes bekijken. Hieronder is het 

hoofdscherm van de metingen weergegeven. Dit scherm verschijnt automatisch als de gebruiker 

voor een bepaalde tijd het display niet bedient. Blader met de pijltjes toetsen door de 

verschillende pagina’s. 

 

 

 

 

Hoofdscherm van de metingen. De belangrijkste 

meetwaarden van het aggregaat worden hierop 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatormeting, o.a. spanning, stroom, frequentie 

en vermogen. 
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Net- of busmeting (afhankelijk van de toepassing 

van het aggregaat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogenshuishouding, er wordt schematisch 

weergeven welke vermogens er gemeten worden. 

Ook is de toegepaste vermogensregeling 

weergeven in de linker bovenhoek.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Vermogensmeting van het aggregaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synchronisatie, tijdens het synchroniseren wordt op 

dit scherm het synchroniseren weergegeven. De 

net- of generatorschakelaar kan pas inschakelen als 

de wijzer naar zich in het groen vlak bevindt. 
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Weergave van de analoge ingangen. Sensoren die 

aangesloten zijn op een analoge ingang kunnen 

bewaakt worden door de controller. De grenzen 

waarbij een alarm wordt gegeven zijn weergegeven 

in het geel (vooralarm) en rood (hoofdalarm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Alarmen 
 

Bij een nieuw alarm verspringt het display automatisch naar 

de alarmlijst. Men kan ook in deze lijst komen door naar het 

menu te gaan met de MENU toets en vervolgens “alarmlist” 

te selecteren.  

 

Bevestig een alarm met de RESET toets. Staat er nog een 

sterretje voor de tekst dan is het alarm nog niet bevestigd. 

Alarmen die nog actief zijn worden weergegeven met een 

rood (hoofdalarm) of geel (vooralarm) blok om de tekst.  

 

Bij motoren met een ECU (Electronic Control Unit) wordt er 

behalve de meldingtekst van de storing  op de onderste 

regel ook een foutcode  gegeven. Deze bestaat uit een FC (Fault Code), een FMI (Failure Mode 

Identifier) en een OC (Occurence Counter).  Deze codes geven informatie over de aard van de 

storing en kunnen terug gevonden worden in het motorboek. Geef bij een eventuele 

storingsmelding  deze codes door aan de serviceafdeling van Bredenoord .  

 

 

5.4 Wachtwoord 
 

Er kunnen verschillende gebruikers aangemaakt zijn 

welke in kunnen loggen via het display. Toets voor 

het wachtwoord invoeren op MENU, selecteer 

vervolgens Help/others en daarna Users/Password. 

Vanuit dit menu kan men de gewenste gebruiker 

selecteren en het daarbij behorende wachtwoord 

invoeren. Na invoeren van het wachtwoord zal het 

hangslot rechts boven in het scherm groen worden. 
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5.5 Instellingen  
 

Toets voor het wijzigen van instellingen (setpoints) 

de MENU knop en selecteer vervolgens setpoints. 

De setpoints zijn ingedeeld in groepen, selecteer 

eerst de groep en vervolgens de specifieke 

instelling. Setpoints kunnen alleen gewijzigd worden 

nadat het wachtwoord is ingevoerd. 

       

 

 

 

 

 

 

5.6 Taal wijzigen 
 

Druk op de MENU toets, selecteer “help/others” en vervolgens “language”. Kies de gewenst taal 

en bevestig deze met de enter toets.  

 

 

5.7 Historie 
 

De inteliGen schrijft elk half uur een regel weg met 

de actuele meetwaardes. Bij gebeurtenissen, zoals 

bijvoorbeeld een start signaal of een storing, wordt 

er ook een regel weggeschreven. Op deze manier 

kan bijvoorbeeld na een storing achterhaald worden 

wat er gebeurd is. Men kan met de pijltjes en ENTER 

toetsen navigeren door het historie.  

 

Bij een motorstoring aan een ECU motor kan ook 

bijvoorbeeld de foutcode worden opgezocht.   
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6   Bedieningsinstructie 
 

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

onderhoudinstructies uit volgens hoofdstuk onderhoud. 

 

Het aggregaat mag alleen bediend worden door een daartoe bevoegd en 

voldoende onderricht persoon. 

 

 

Zorg dat de maximaal in te schakelen belasting nooit meer is dan de maximale 

stapbelasting van het aggregaat! (zie technische gegevens) 

 

 

Bedrijfsmode en functiebeschrijving 

Er zijn vier bedrijfsmodi: UIT – HAND – AUTO – POWER. Gebruik de bedrijfskeuzeschakelaar 

voor de gewenste bedrijfsmode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT  
Starten van het aggregaat is niet mogelijk, besturingsmodule is spanningsloos. Indrukken van de 

knoppen START, STOP en GEN SCHAK IN geeft geen reactie.  

 

HAND  
In de stand “hand” van de bedrijfskeuzeschakelaar kan het aggregaat handmatig worden bediend 

met de knoppen: START, STOP en GEN SCHAK IN.  Als er spanning op de bus staat 

synchroniseert het aggregaat eerst voordat de betreffende schakelaar inschakelt wordt.  

 

AUTO   
In de stand “auto” van de bedrijfskeuzeschakelaar kan het aggregaat automatisch gestart worden 

aan de hand van een potentiaal vrij contact. Bij verbreken van het contact zal het aggregaat 

afschakelen, nadraaien en weer stoppen.  
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6.1 Aggregaat klaar zetten om te starten 
 

Voer voordat u gaat starten met het aggregaat de volgende handelingen / controles uit.  

 

 Controleer het olieniveau van de motor, bijvullen indien nodig.  

 

 Controleer het brandstofniveau in de brandstoftank, bijvullen indien nodig.  

 

 Controleer of alle zekeringautomaten in de panelen IN staan. 

 

 Controleer of de batterijschakelaar in staat 

 

 Controleer of de keuzeschakelaar NET/GENERATOR in de juiste stand staat. 

  

NET  Het aggregaat draait parallel  aan het net 

 GENERATOR Het aggregaat draait parallel  aan een 2e generator (aggregaat) 

 

Als de keuzeschakelaar NET/GENERATOR omgeschakeld wordt moet daarna de 

bedrijfskeuzeschakelaar even in de stand UIT worden gezet.  

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar in de gewenste stand. 

   

HAND  Het aggregaat wordt handmatig gestart 

AUTO  Het aggregaat start aan de hand van potentiaal vrij maakcontact 

POWER Meerdere aggregaten starten en stoppen aan de hand van 

vermogensvraag.  

  De aggregaten worden met een can bus met elkaar verbonden. 

 

 Controleer of er geen storingen actief zijn. 

 

 

6.2 Handbedrijf 
 

In handbedrijf kan men handmatig het aggregaat starten en stoppen.  

 

 Wordt er parallel tegen een net of een tweede aggregaat gedraaid dan is het belangrijk dat de 

keuzeschakelaar NET/GENERATOR in de juiste stand staat. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar  in de stand HAND. 

 

Starten 

 Druk op START. 

Het aggregaat zal nu opstarten, controleer of de spanning en frequentie goed is.  

 

 Druk op GEN SCHAK IN/UIT. 

De generatorhoofdschakelaar wordt nu ingeschakeld en het aggregaat voedt de belasting . Staat 

er al een spanning op de bus van een net of een 2e aggregaat dan gaat het aggregaat eerst 

synchroniseren voordat de generatorschakelaar wordt ingeschakeld.  

 

Stoppen 

 Druk op GEN SCHAK IN/UIT. 

Het aggregaat schakelt de generatorhoofdschakelaar  af. Bij parallelbedrijf wordt eerst geleidelijk 

het vermogen afgebouwd voordat de generatorschakelaar wordt afgeschakeld.  

 

 Druk op STOP. 
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Het aggregaat  stopt na afloop van de afkoeltijd.  

6.3 Automaatbedrijf 
 

Bij automaatbedrijf  start en stopt het aggregaat automatisch aan de hand van een maakcontact 

dat aan wordt gesloten tussen de klemmen X10:11 en 14 in de besturingskast. Schakel het 

aggregaat als volgt in automaatbedrijf. 

 

 Wordt er parallel tegen een net of een tweede aggregaat gedraaid dan is het belangrijk dat de 

keuzeschakelaar NET/GENERATOR in de juiste stand staat. 

 

 Sluit een maakcontact aan tussen de klemmen X10:11-14. 

 

 Zet de bedrijfskeuzeschakelaar  in de stand AUTO.  

 

Het aggregaat is nu stand-by. Als het contact tussen X10:11-14 wordt gesloten zal het 

aggregaat automatisch opstarten. Als de generator op spanning is wordt de generatorschakelaar  

gesloten en wordt de belasting  gevoed. Wanneer het contact weer geopend wordt zal het 

aggregaat zijn hoofdschakelaar openen, nadraaien voor koeling en vervolgens stoppen.  

 

Bij net of generator parallelbedrijf  wordt er eerst gesynchroniseerd met de spanning die op de 

bus staat voordat de generatorschakelaar  wordt gesloten. Bij het afschakelen wordt eerst het 

vermogen afgebouwd voordat de generatorschakelaar open gaat.   

 

6.4 Powermanagement 
 

Als er meerdere aggregaten parallel staan kan er gebruik gemaakt worden van de 

powermanagement functie. De verschillende aggregaten praten met elkaar via de can bus en 

afhankelijk van de vermogensvraag worden aggregaten gestart en gestopt. De instellingen die 

horen bij deze functionaliteit zijn te vinden in het menu bij setpoints -> PWR management. 

Neemt u voor meer informatie over deze functionaliteit contact op met Bredenoord.   
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7 Overige voorzieningen 
 

Het aggregaat is uitgevoerd met de volgende extra voorzieningen. 

 

7.1  Containerverlichting 
 

De container is voorzien van binnenverlichting. Deze bestaat uit een 

aantal TL lampen die zo goed mogelijk verdeeld zijn over de ruimte 

zo dat men voor onderhoud een goede verlichting heeft. Dit 24V 

verlichtingssysteem wordt ingeschakeld door middel van timers die 

zich in de container naast de deuren bevinden. Na een ingestelde tijd 

gaat het licht vanzelf uit om te voorkomen dat de accu’s leeg lopen.   

 

    Figuur 16: Schakelaar verlichting 

 

 
 

 

7.2 Walaansluiting 
 

De acculader en de voorverwarming van het aggregaat kunnen gevoedt worden door 

een voeding aan te sluiten op de apparaatdoos naast de besturingskast. Dit is zeker 

aan te raden als het aggregaat standby staat voor bijvoorbeeld een netuitval.  

 

Figuur 17: Walaansluiting 

 

 

 

7.3 Koelwaterverwarming 

Om het aggregaat in goed conditie te houden is deze voorzien van 

twee koelwaterverwarmingen, deze zijn uitgevoerd met een elektrische 

pomp die de koelvloeistof circuleert door het motorblok. De 

koelwaterverwarming wordt gevoed via de walaansluiting naast de 

bedieningskast.  

 

     Figuur 18: Koelwaterverwarming 

      

 

 

 

Let op!  Voor onderhoudswerkzaamheden kan de wateraansluiting met twee kranen 

afgesloten worden. Zorg er voor dat de kranen altijd open staan wanneer de 

verwarming in bedrijf is, anders kan het element verbranden. 
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7.4 Brandstofsysteem 

 

7.4.1 Waterafscheider 

 

Een dieselmotor kan beschadigen door te veel vocht in de brandstof. Om dit 

te voorkomen is er in het brandstofsysteem een waterafscheider 

gemonteerd. De waterafscheider laat de brandstof door en filtert het vocht 

er uit. Wanneer het opslaggedeelte vol zit moet dit water afgetapt met 

behulp van de kraan. Voor elke start van het aggregaat het water in de 

waterafscheider afgetapt.  

       

 

Figuur 19: Waterafscheider  

 

 

 

7.4.2 Omschakeling interne / externe tank 

 

Het aggregaat is voorzien van een interne brandstoftank. Om eenvoudig om te schakelen naar 

een externe tank is er een driewegkraan gemonteerd. Staat de hendel omhoog dan wordt er 

brandstof uit de interne tank gehaald, omlaag betekent brandstof uit de externe tank. De zwart 

gekleurde brandstofslangen zijn voor de aanvoer van de brandstof en de blauwe slangen zijn 

retourleidingen terug naar de tank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Brandstofkraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP! De kraan mag alleen bediend worden als het aggregaat stil staat.    
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7.5 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 is via een vlotterklep aangesloten op het carter. 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 buffertank is af te lezen 

door middel van een transparante slang.  

 

 Zorg ervoor dat de buffertank altijd voldoende gevuld is.  

 

 Let er op dat de afsluitkraan geopend is. In de figuur is de stand van 

de kraan correct (open).  

 

Figuur 21: Olienavulinrichting 

 

 

 

 

7.6 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 bijgaand figuur. Als de schakelaar in de stand "1" staat is de betreffende beveiliging 

overbrugd en is de bewaking dus uitgeschakeld.  

 

Figuur 22: Overbruggen 

beveiligingen 

 

 

 

 

7.7 Omschakelen 50 / 60 Hz 

In de besturingskast zit een schakelaar waarmee 

gekozen kann worden tussen 50 (1500) en 60 Hz 

(1800). Het omschakelen tussen de frequenties gaat 

als volgt: 

  

 Zet bij stilstaande motor de schakelaar in de 

gewenste stand.  

 

 Start het Aggregaat 

 

 Controleer spanning en frequentie. 

 

De Instellingen voor de frequentie en spanning worden automatisch aangepast. 

 

      

 

 

Schakelaar 

50 <-> 60 Hz 

Overbruggingsschakelaar 

beveiligingen 
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8 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 

motorboeken en/of de generatorboeken dienen te worden geraadpleegd. Bij het verhelpen van de 

storing 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 

defect 

 

 Accupoolklemmen schoonmaken en/of 

vastzetten 

 Accu’s bijladen 

 Repareer of vervang startmotor of 

hulprelais 

 

Motor start wel, maar 

slaat niet aan. 

 

 

 Geen brandstof 

 Vervuilde brandstoffilters 

 

 Lucht in het 

brandstofsysteem 

 

 

 Brandstof bijvullen 

 Filterelementen door vakkundige laten 

verwijderen en zonodig vervangen 

 Leidingen, verbindingen, brandstofpomp, 

filters en injectiepomp door vakkundige 

laten controleren en ontluchten 

 

Laadcontrolefout 

 

 V-snaar gebroken 

 Koolborstels versleten 

 Laaddynamo defect 

 

 Vervang V-snaar 

 Vervang koolborstels 

 Vervang laaddynamo 

 

Oliedruk te laag 

 

 

 Te weinig smeerolie 

 

 Oliedrukschakelaar defect 

 Smeerolie bijvullen. Raadpleeg 

instructieboekje van de motor 

 Vervang oliedrukschakelaar 

 

Koelwatertemperatuur 

te hoog  

 

 

 Koelvloeistofniveau te laag 

 Niveauschakelaar 

koelvloeistof defect 

 Temperatuurschakelaar 

defect 

 Radiateur verstopt 

 Belemmering van de aan-  

of afvoer van voldoende 

koellucht. 

 Onvoldoende spanning op 

V-snaar van de waterpomp 

en ventilator 

 Luchtfilter verstopt 

 

 Koelvloeistof bijvullen 

 Niveauschakelaar vervangen 

 

 Temperatuurschakelaar vervangen 

 

 Radiateur reinigen 

 Controleer de aan- en afvoer van 

koellucht. Raadpleeg instructieboekje van 

de motor 

 Spanning V-snaar controleren en  

bijstellen 

 

 Luchtfilter en het luchtinlaatsysteem 

reinigen 

 

Koelvloeistofniveau te 

laag 

 Koelvloeistofniveau is te 

laag 

 Niveauschakelaar 

koelvloeistof defect 

 

 Koelvloeistof bijvullen 

 

 Niveauschakelaar vervangen 

De motor stopt  Geen brandstof meer 

 Vervuilde brandstoffilters 

 

 Lucht in het 

brandstofsysteem 

 

 Brandstof bijvullen 

 Filterelementen door vakkundige laten 

verwijderen en zonodig vervangen 

 Leidingen, verbindingen, brandstofpomp, 

filters en injectiepomp door vakkundige 

laten controleren en ontluchten 
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 Overbelasting van de motor 

 

 Belasting verminderen 

De motor rookt 

overmatig; zwarte of 

donkergrijze rook 

 

 Luchtfilter verstopt of 

versleten 

 Defecte verstuivers 

 

 Overbelasting van de motor 

 

 Luchtfilter en het luchtinlaatsysteem 

reinigen. Filterelement vervangen 

 Verstuivers laten controleren door 

vakkundige. 

 Belasting verminderen 

Frequentiefout of 

frequentie te 

laag/hoog op meter 

 

 

 Probleem in 

brandstofsysteem 

 Te hoge belasting 

 Defect mechanische 

toerenregeling 

 

 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 

spanningsregelaar  

 Bedrading in de 

bedieningskast zit los 

 

 Controleer de beveiligingen en 

zekeringen. Schakel de beveiligingen in 

en vervang defecte zekeringen 

 Raadpleeg generatordocumentatie 

 

 Controleer de bedrading 

 

 

Motor loopt, maar de 

belasting krijgt geen 

spanning. Meter geeft 

wel spanning aan. 

 De hoofdschakelaar is 

uitgeschakeld 

 

 

 

 

 Zet de hoofdschakelaar in 
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9 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. Gebruik uitsluitend goedgekeurd 

takelmaterieel. Het gewicht van het aggregaat vindt achter in deze handleiding bij de technische 

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

het aggregaat optilt met behulp van een vorkheftruck.  

 

 

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.  

 

 

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

 

 

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

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

verplaatsen kan geschieden volgens een veilige manier.  
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10 Onderhoud 
 

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

motorfabrikant. Raadpleeg altijd eerst het meegeleverde motorinstructieboek voor wat betreft het 

onderhoudsschema en de specificaties van de filters, onderhoud- en smeermiddelen.  

 

Wanneer u het aggregaat een lange tijd niet gebruikt (noodstroom), is het verstandig om 

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

bij het uitvallen van de netspanning te testen.  

    

LEVENSGEVAAR! Wees er van bewust dat er spanning op elektrische delen kan staan. Maak 

altijd de installatie spanningsloos voordat er werkzaamheden worden 

verricht. Houdt bij noodstroomaggregaten er ook rekening mee dat er ook 

vanaf de net kant spanning binnen kan komen.  

 

LEVENSGEVAAR! Zorg er voor dat een installatie niet automatisch kan opstarten terwijl u 

werkzaamheden verricht. Schakel de installatie veilig en zet ook de 

massaschakelaar uit. Plaats ook altijd waarschuwingsborden zodat niemand 

de set op start terwij u er mee aan het werk bent. 

 

LEVENSGEVAAR! Draag tijdens werkzaamheden altijd de verplichte persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s) 

 

WAARSCHUWING! Wees voorzichtig met startaccu’s, het is wel een veilige spanning maar bij 

kortsluiting lopen er hele hoge stromen. Accu’s bevatten soms ook bijtend 

zuur. Houd de accu daarom altijd recht! 

 

 

10.1 Bijvullen vloeistoffen 
 

Controleer regelmatig of de vloeistoffen zoals brandstof, smeerolie, accuvloeistof en koelvloeistof 

nog op niveau zijn. Raadpleeg het motorboek voor specificaties betreffende het juiste type 

motorolie, koelvloeistof en brandstof. Houdt bij het bijvullen van vloeistoffen rekening met de 

volgende punten: 

 

LET OP!  Vul alleen vloeistoffen bij op een stil staand aggregaat.  

 

LET OP! Verwijder gemorste brandstof of smeerolie direct. Zorg daarbij dat er geen 

slijp of laswerkzaamheden in een ruime omtrek van het aggregaat 

plaatsvinden i.v.m. brandgevaar. Houd vuur en andere ontstekingsbronnen 

uit de buurt van het aggregaat. 

 

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

koelvloeistof of accuzuur. Bij huidcontact met brandstof of smeerolie 

direct wassen met zeep en water. Bij huidcontact met accuzuur of 

oogcontact met de brandstof, smeerolie, koelvloeistof of accuzuur direct 

spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen.  

 

WAARSCHUWING! 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.  
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Motorolie 

 

Het is belangrijk dat de motorolie op niveau is, zonder voldoende smering van motorolie kan een 

motor ernstig beschadigen. De olie van de motor wordt gepeild met een peilstok welke zich 

bevindt op de motor. Op de peilstok staan 2 niveaus aangegeven waar het olieniveau zich tussen 

moet bevinden. Vul motorolie altijd bij tot het hoogst aangegeven niveau maar ook niet meer dan 

dat. Een te hoog oliepeil kan duiden op interne lekkage in de motor.  

 

Koelvloeistof 

 

De koelvloeistof heeft als functie de motor te koelen. Als de motor niet genoeg koeling krijgt dan 

kan deze stop vallen (als de motor hierop beveiligd is). Veel aggregaten zijn daarom ook voorzien 

van een sensor die alarm geeft bij een te laag koelvloeistofniveau. Niet genoeg koeling van de 

motor kan o.a. de volgende oorzaken hebben:  

 

 Koelvloeistofniveau te laag 

 Radiateur verstopt 

 Belemmering van het aan- of afvoer van voldoende koellucht. 

 Luchtfilter verstopt 

  

Brandstof 

 

Zorg er voor dat er altijd brandstof in de tank zit. Als de brandstoftank leeg is zal de motor stop 

vallen, mogelijk moet het brandstofsysteem ook eerst worden ontlucht voordat er weer gestart 

kan worden.  

 
Figuur 24: Brandstofvulpunt 
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10.2 Onderhoudsbeurten 
Bredenoord hanteert de navolgende voorschriften m.b.t. onderhoud en controle van 

noodstroomaggregaten.  

 

Wekelijkse controle: 

- V-snaren op beschadigingen (visuele controle) 

- Olieniveau, vul zonodig bij 

- Koelvloeistofniveau, vul zonodig bij 

- Accuvloeistof, vul zonodig bij 

- Het brandstofniveau, vul zonodig bij 

- Lekkage 

- Koelwaterverwarming 

- De radiateur op vervuiling 

- Water in de waterafscheider (als motor is voorzien van waterafscheider) 

 

Om de bedrijfszekerheid van een noodstroom aggregaat te verhogen wordt deze 1x per maand 

kortstondig onbelast getest. Controleer hierbij:  

 

- Generatorspanning  

- Generatorfrequentie 

- Accuspanning tijdens starten 

- Controleren op rare geluiden 

 

Elke 3 maanden 

Inspectiebeurt 

 

In keer per jaar 

Onderhoudsbeurt   

Belast proefdraaien van het aggregaat. Indien mogelijk met originele belasting, anders met een 

loadbank.  

 

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

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

zoals omschreven in het meegeleverde handboek van de motorfabrikant. 
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10.2.1 Inspectiebeurt 
 Controleer bij een stilstaande motor door een vakbekwaam persoon: 

 

 Motorolie niveau 

 Speling op koelvloeistofpomp, riemspanner of andere draaiende delen 

 Koelvloeistofverwarming, indien aanwezig 

 Acculader, indien aanwezig 

 Koelvloeistof niveau 

 Accuvloeistof niveau, indien aanwezig 

 V-snaren op inscheuren of slijtage 

 Radiateur op vervuiling 

 Brandstof niveau 

 Accupool klemmen op vastzitten of oxidatie 

 Alle slangen op beschadiging 

 Eventueel aanwezige omkasting op schade 

 Lekkages verhelpen 

 

Controleer bij draaiende motor: 

 Paneelmeters 

 Signaleringslampen 

 Generatorspanning 

 Generatorfrequentie 

 Accuspanning tijdens starten 

 Oliedruk 

 Koelvloeistoftemperatuur 

 Op vreemde geluiden 

 Op lekkages (olie, brandstof, koelvloeistof en het uitlaatsysteem) 

 Op uitlaatgassen ( de motor moet rookvrij zijn) 

Laat het aggregaat proefdraaien, wanneer mogelijk met belasting zodat de motor goed op 

temperatuur kan komen. 

 

10.2.2 Onderhoudsbeurt 
Uitvoeren 1x per jaar of iedere 500 draaiuren. 

Na de eerste 50 draaiuren een keer extra motorolie en filters vervangen.  

 

Vervangen / reinigen: 

 Motorolie en Oliefilter(s) 

 Brandstoffilter(s) 

 Luchtfilter(s) (indien nodig) 

 Nieuwe verversingsstand op verversplaatje noteren 

 

Controle: 

 Alle handelingen van een inspectiebeurt 

 Laat het aggregaat belast proefdraaien met zoveel mogelijk belasting zodat de motor goed op 

temperatuur komt (min. 1/2 uur).  

 

 

10.2.3 Onderhoudsschema 
Afhankelijk van het type motor en het aantal draai uren kan hier een op maat gemaakt 

onderhoudschema voor gemaakt worden. Voor meer informatie over het jaarlijkse onderhoud, 

kunt u contact opnemen met Bredenoord. De volgende pagina’s geven een voorbeeld van een 

controlelijst voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. 

 

INSPECTIERAPPORT 
Naam klant :    Aggregaat nr. :   
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Plaats  :    Motor merk :   

Datum  :    Motor type :   

Naam monteur :    Vermogen :   kVA 

             

 = niet van toepassing   

√ = gecontroleerd / in orde    

 = niet in orde  

 
Machine veilig stellen: 

  Machine veilig gesteld. 

 

Controle: 

  Motorolie niveau 

  Speling op bewegende delen. (waterpomp, riemspanner enz.) 

  DCA-gehalte indien van toepassing (Cummins en Caterpillar motoren) 

  Koelwaterverwarming, indien aanwezig 

  Vorstgrens koelvloeistof (min. -25oC.)     Waarde :   

  Koelvloeistof niveau 

  Accupoolklemmen op vastzitten of oxidatie 

  Accuvloeistof niveau 

  Zuurgewicht accuvloeistof 

  Accu (‘s) testen (middels accutester)                     

  Acculader testen, indien aanwezig 

  Radiateur / Externe(tafel)koeler op vervuiling en lekkage 

  Ruimteventilator(en) 

  V-snaren op inscheuren of slijtage 

  Motorbedrading op vastzitten en beschadigingen 

  Generator aansluitingen (visueel) 

  Brandstofslangen op slijtage (doorschuren) 

  Brandstoftank (extern) op niveau                                               Niveau :  ________________ 

   Hoofdstroombedrading op doorschuren, uitdrogen en vastzitten 

  Wandcontactdozen op oxidatie en brandplekken 

  Eventueel aanwezige omkasting op schade 

  Omkasting op isolatiemateriaal 

  Beplating op scheuren of loszitten 

  Hang en sluitwerk van omkasting 

 

Aggregaat onbelast proefdraaien 

Controle: 

  Massa schakelaar indraaien 

  Noodstopknop uit draaien 

   Paneelmeters 

  Bijlaadcontrolelampje 

  Beveiliging 

  Spanning       Volt :    

  Frequentie       Hz :    

  Oliedruk       Bar :   

   Koelwatertemperatuur                   ˚C :    

  Op vreemde geluiden 

  Op lekkages (olie, brandstof, koelwater en het uitlaatsysteem) 

  Op uitlaatgassen 

 

Stand-by  Zetten: 

  Machine weer stand-by gezet. 

 

 

 

 

 

 

INSPECTIERAPPORT 

(aanvulling t.b.v. jaarlijks onderhoud) 

 

 

Opmerking klant/monteur: 
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Naam klant :    Aggregaat nr. :   

             

 

 = niet van toepassing   

√ = gecontroleerd / in orde    

 = niet in orde  

 

 

Vervangen/reinigen: 

  Motorolie gecontroleerd 

  Motorolie bijgevuld 

  Motorolie vervangen 

  Brandstoffilter(s) 

  Brandstofgroffilter(s) 

  Oliefilter(s) 

  Bypassfilter(s) 

  Centrifugaalfilter (indien aanwezig) 

  Oliebadluchtfilter (indien aanwezig) 

   Luchtfilter (indien nodig) 

 

 

Aggregaat belast proefdraaien (indien mogelijk) 

  Op eigen installatie 

  Met externe belastingweerstand 

 

Controle: 

  Spanning.      Volt  :    

  Frequentie.      Hz  :    

  Oliedruk.      Bar  :    

  Koelwatertemperatuur.                  ˚C  :    

  Op lekkages (olie, brandstof, koelwater en het uitlaatsysteem). 

  Op uitlaatgassen  

  Kabel(s) meerpolig gestekkerd              Gekeurd tot :   

   Verdeelkast(en)      Gekeurd tot :    

  Aansluiting(en) brandstoftank 

  Logboek ingevuld (indien aanwezig) 

 

Stand-by  Zetten: 

  Hoofdschakelaar weer inzetten . 

  Bedrijfkeuzeschakelaar op stand “auto” zetten indien aanwezig. 

 

 

Mochten er tijdens de controlebeurt manco’s worden geconstateerd dan zullen deze in  

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

 

 

 

 

 

  

Opmerking klant/monteur: 
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11 Demontage en afdanken van het aggregaat  
 

Na beëindiging van de economische en/of technische levensduur dient u eerst het 

elektrotechnische gedeelte te ontkoppelen.  

 

Het afvoeren van milieu onvriendelijke afvalstoffen, zoals o.a. motorolie, fuel, filters en accu`s, 

dient volgens lokale wetgevingen en (milieu) voorschriften te geschieden.  

 

Indien u het aggregaat wilt verwijderen / afdanken kunt u contact opnemen met Bredenoord 

Aggregaten. Zij zullen u adviseren hoe te handelen in uw geval.  

 

 

 

12 Vervallen van de garantie 
 

De garantie van het door Bredenoord geleverde aggregaat komt per direct te vervallen, indien:  

 

 Het onderhoud aan het aggregaat niet volgens de opgave van de fabrikant, wordt uitgevoerd. 

 

 Er (veiligheids)onderdelen van het aggregaat worden gehaald en niet worden teruggezet, voordat 

het aggregaat in werking wordt gesteld. 

 

 Er onderdelen en/of toebehoren aan en/of op het aggregaat worden geplaatst, zonder 

schriftelijke toestemming van de fabrikant. 

 

 Het aggregaat voor andere doeleinden is en/of wordt gebruikt, dan bedoeld is door de fabrikant.  

 

 het aggregaat niet is geïnstalleerd, verplaatst, bediend en/of in werking gezet, zoals beschreven 

is in deze handleiding. 

 

 Er modificaties aan het aggregaat worden gedaan zonder schriftelijke toestemming van de 

fabrikant.  

 

 Het gebruik in strijd is met de in deze handleiding gestelde voorschriften.  
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 Technische gegevens 
 

 

Aggregaatnummer   HAG4714 

Brandstof   Dieselolie, tijdens wintergebruik winterdieselolie 

Smeermiddelen   

Goede kwaliteit merkolie voor zware dieselmotoren. Zie 

motorhandboek voor specificaties. Bij aflevering 

voorzien van SHELL RIMULAS Super FE 10W 40. 

Afmetingen L * B * H   1290x2440x2590 mm 

Gewicht netto/bruto   25500 / 28838 kg 

Geluidsvermogensniveau   LWA: 102 dB(A) 

Omgevingstemperatuur   -30 < T < 40 ˚C 

Type motor   Caterpillar  3516 DITA Serienummer 1LZ 00868 

Type generator   Caterpillar  SR4B Serienummer AEB 00460 

Aansluitspanning / frequentie   231/400V / 50 Hz 

Vermogen   1825 kVA 

Netto vermogen   1460 kW 

Max. staplast   50% 

Accu   4  x 143 Ah 

Tankinhoud   4055 liter 

Verbruik bij 75% belasting   ca 300 liter per uur 

Filters voorfilter   0 

Filters voor brandstof   1R0756 

Filters voor smeerolie   1R0726 

Filters voor lucht   4P0710 

Filters voor water   9M2342 

Filter bypass   0 

Riemen ventilator   0 

Riemen dynamo   141-7116 

Riemen waterpomp   0 
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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:    1825 kVA 

Serienummer/Seriennummer/Serialnumber:  HAG4714 

Geluidsniveau/Schallpegel/Sound level:  102 dB(A) 

 Bouwjaar/Baujahr/Year of manufacture:  2012 
 

 

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

- de machinerichtlijn 2006/42/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 2006/42/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 2006/42/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,  22-12-2012, 

Nederland 

 H. Keurhorst 

Directeur/Direktor/Director 
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