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Voorwoord
Bij Bredenoord Aggregaten BV willen wij dat u het beste uit uw (huur)aggregaat haalt en het aggregaat veilig
kunt gebruiken. Het lezen van deze gebruikershandleiding zal u vertrouwd maken met het aggregaat en zijn
kenmerken. U vindt er inlichtingen betreffend het (dagelijks) gebruik en de algemene zorg.
Bij ontvangst verkeert uw aggregaat in uitstekende staat. Vóór het verlaten van ons bedrijf is het aggregaat
getest en geïnspecteerd. Indien u de richtlijnen van deze handleiding navolgt, zal uw aggregaat in optimale
conditie blijven en kunt u 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, neemt u contact op 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
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Veiligheidsvoorschriften
Start de machine alleen wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen.
Het aggregaat mag alleen in werking gesteld, bediend en onderhouden worden door daartoe bevoegd
opgeleid en voldoende onderricht personeel, benoemd door de opdrachtgever.
Geen onderhoud, aansluiten, in werking stellen of andere werkzaamheden verrichten voordat de
handleiding geraadpleegd is.
Schakel het aggregaat eerst veilig voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren.
Stel het aggregaat alleen in werking wanneer alle beschermende delen (weer) correct gemonteerd zijn.
Pas op voor spanningsvoerende delen in de schakelkasten.
Pas op voor mogelijk hete motordelen bijvoorbeeld de uitlaat.
Kom niet met lichaamsdelen, haren, sieraden of kleding in de buurt van draaiende delen, bijvoorbeeld de
koelfan of V-snaren, anders kunt u bekneld of verwond raken.
Het aggregaat kan veel lawaai maken, gebruik daarom altijd gehoorbeschermers in de buurt van het
aggregaat.
Stel het aggregaat alleen in werking als de noodstop zichtbaar en bereikbaar is.
Houd de deuren van de ruimte en/of het aggregaat tijdens het gebruik dicht in verband met
geluidsdemping, koeling en toegang.
Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het aggregaat. Stel het aggregaat ook niet in
werking in de buurt van brandbare gassen.
Houd een poeder brandblusser in de directe nabijheid 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.
Wees voorzichtig met accu’s, bij kortsluiting lopen er zeer hoge stromen. Accu’s bevatten soms ook
bijtend zuur.
Tref gepaste (persoonlijke)veiligheidsmaatregelen bij het plegen van werkzaamheden of onderhoud.

Bredenoord Aggregaten
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Gebruik het aggregaat niet als de concentratie is verzwakt door bijvoorbeeld vermoeidheid of
alcoholgebruik.
Het aggregaat is uitsluitend bedoeld om te gebruiken voor (nood)stroomvoorziening. Alle andere
gebruikersdoelen worden door de fabrikant als oneigenlijk gebruik gezien en zijn daarom verboden.



1.3

Veiligheidssymbolen op het aggregaat

In het aggregaat zijn voor diverse elektrische, hete (uitlaat) en draaiende delen (V-snaren, Koelfan)
beschermingen aangebracht. Daar waar dit om praktische redenen niet mogelijk is, zijn stickers geplaatst. 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 waarschuwt u dan de firma Bredenoord. Laat de
instellingen alleen wijzigen door een daartoe bevoegde 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 veiligheidssymbolen
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1.4

Veilig schakelen

Voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden moet het aggregaat eerst veilig worden geschakeld. De
procedure die gevolgd moet worden om een elektrische installatie spanningsloos te maken is afhankelijk van
de installatie. Neem hiervoor contact op met de eigenaar van de installatie.
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 altijd eerst veilig voordat u uw werkzaamheden gaat uitvoeren.

Om te voorkomen dat het aggregaat (automatisch) start moet het volgende gedaan worden.


Controleer of het aggregaat niet in werking is en stil staat en zet de besturing uit.



Schakel de massaschakelaar uit door hem linksom te draaien. De sleutel kan nu uit de houder worden
genomen. De massaschakelaar onderbreekt de voeding voor de start motor. Als het aggregaat geen
massaschakelaar heeft neem dan de min pool los van de startaccu’s maar wees hier erg voorzichtig
mee. Zie het hoofdstuk onderhoud voor informatie over de gevaren van accu’s.



Gaat u werkzaamheden doen aan of in de buurt van spanningsvoerende delen controleer dan altijd,
volgens de hiervoor geldende elektrische voorschriften, of deze spanningsloos zijn. Controleer hierna
ook altijd uw meter op correct functioneren. Houdt bij noodstroomaggregaten er ook rekening mee dat
er ook vanaf de netkant spanning binnen kan komen.



Plaats ook altijd waarschuwingsborden en/of hangsloten zodat niemand de set opstart terwijl u er mee
aan het werk bent. Zorg voor een veiligheidszone rondom de machine van ca. 3 meter ten behoeve
van derden en onbevoegden.
Schakel de massaschakelaar nooit uit tijdens bedrijf. Dit kan ernstige schade veroorzaken.

Massaschakelaar

©
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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.
2.
3.
4.
5.

Motor
Generator
Radiateur
Accu’s
Besturingskast

6.
7.
8.
9.

Hoofdstroomkast (grotere sets)
Brandstoftank
Uitlaatsysteem
Omkasting of container

9

2

3

4

1

7
8

6

5
Voorbeeld opbouw aggregaat

2.2

Werking

Een (noodstroom)aggregaat 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.

©
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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 lucht aan- en afvoerzijde 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 airconditionerring, 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 voldoende ventilatie en een goede temperatuurbeheersing in de ruimte waar het aggregaat is
geplaatst. 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
zogenaamde TN stelsel. Raadpleeg voor meer informatie over het onderwerp stelsels en aarding de norm
NEN1010. Hieronder is zo´n installatie schematisch weergegeven.

TN stelsel

In de tekening is te zien dat de nul en aarde van de generator verbonden zijn met de bedrijfsaarde. Wanneer
geen goede aarding 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. Bredenoord kan u vertellen welke
erkende bedrijven de aardpen deskundig kunnen plaatsen. Om het aggregaat aan te sluiten op de aarding is
deze voorzien van een aardpunt.
Bij aggregaten waarbij aarding niet mogelijk is, of minder gewenst is in verband met
verplaatsing wordt soms het IT stelsel toegepast. Een IT stelsel is niet geaard, de nul en de
beschermingsleiding zijn in de generator van elkaar gescheiden. Dit is van belang in verband
met het bewakingstoestel dat is gemonteerd (isolatiebewaking).
Aardpunt
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Het aansluiten van het aggregaat dient door een erkend installateur te gebeuren.

Het aggregaat mag alleen aangesloten worden als deze is veilig geschakeld.

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 kabels of stekkers 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. Deze module schakelt de hoofdschakelaar af zodra er een bepaalde lekstroom
optreedt.

Generator
hoofdschakelaar

Stroommeting

Aansluitrails

Kabeldoorvoer

Hoofdstroomkast

©
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4

Beveiligingen

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

4.1

Motor- en generatorbeveiligingen

Om de motor en generator te beschermen zijn een aantal sensoren aangebracht die een alarm afgeven of het
aggregaat stop kunnen zetten. Vaak worden de volgende beveiligingen toegepast:






Koelwatertemperatuur
Koelwaterniveau
Oliedruk
Lekbakniveau
Spanningsfout generator







Frequentiefout
Spanningsfout accu
Brandstofniveau laag (optioneel)
Aardlekschakelaar (optioneel)
Isolatiebewaking (optioneel)

Om aan de nieuwe emissie-eisen te kunnen voldoen worden nieuwe motoren vaak aangestuurd met een
zogenaamde ECU (Electronic Control Unit). De ECU regelt de brandstofinspuiting en ook de beveiligingen
van de motor. Vaak wordt via een display de meldingen vanuit de ECU weergegeven.

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.
In de panelen kunnen levensgevaarlijke spanning heersen. Wanneer een zekeringautomaat
moet worden geschakeld 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.
Noodstop

Handel als volgt om het aggregaat opnieuw op te kunnen starten.


Ontgrendel de noodstopknop door hem linksom te draaien.



Schakel indien gewenst de generatorhoofdschakelaar in.



Reset de foutmelding op de besturingskast.
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.

5
©

Besturingskast
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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

De functie van de verschillende indicatoren en schakelaars wordt hieronder uitgelegd.

5.1

Bedieningskast op aggregaat

1

InteliLite module

Besturingsmodule van het aggregaat. De functies van deze module
worden in de volgende paragraaf beschreven.

2

Bedrijfskeuzeschakelaar

De bedrijfskeuzeschakelaar kent drie standen:
UIT:

Het aggregaat is uitgeschakeld.

HAND:

Het aggregaat kan handmatig bediend worden.

AUTO:

3

©

Ampèremeter
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Noodstroombedrijf, het aggregaat start en stopt
automatisch aan de hand van een extern commando.

Stroommeter die de effectieve waarde van de stroom door een van de
fasen aangeeft.

11

Bedieningshandleiding

4

Frequentiemeter

Geeft de frequentie aan van de generatorspanning.

5

Voltmeter

Spanningsmeter die de effectieve waarde van de generatorspanning
aangeeft.

6

Aardfout/Reset

Indicatie dat de aardlekmodule is aangesproken. Tevens de hersteltoets.

5.2
7

Generator hoofdschakelaar

5.3
8

©

Hoofdstroomkast
Hoofdschakelaar van de generator.




Noodstop
Noodstopknop

Bredenoord Aggregaten

Afhankelijk van de uitvoering zit de noodstopknop op de
besturingskast of de omkasting. Met de noodstopknop kan het
aggregaat in een noodsituatie uitgeschakeld worden. Na het
bedienen van de noodstopknop zal de hoofdschakelaar direct
afgeschakeld worden en het aggregaat stilvallen. Voordat het
aggregaat opnieuw gestart kan worden moet de noodstopknop
ontgrendeld worden (linksom draaien), hoofdschakelaar
ingeschakeld worden en op de fout reset toets gedrukt worden.
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5.4

InteliLite besturingsmodule

Hieronder volgt een beschrijving van de bedieningen van de InteliLite module.

D

C

A

B

E
H
I
F

G
InteliLite module

BEDIENINGSKNOPPEN VAN HET AGGREGAAT
POSITIE KNOP

©

BESCHRIJVING

A

START-knop. Werkt alleen in de MAN-modus. Druk op deze knop om het aggregaat
te starten.

B

STOP-knop. Werkt alleen in de MAN-modus. Druk op deze knop om het aggregaat
te stoppen. Voordat het aggregaat stopt gaat het eerst een paar minuten nadraaien
voor koeling van de motor. Door een tweede keer te drukken kan het nadraaien
overgeslagen worden.

C

FAULT RESET-knop. Gebruik deze knop om een alarm te bevestigen. Inactieve
alarmen verdwijnen direct en de status van actieve alarmen verandert in "bevestigd".

D

MODE LINKS/RECHTS-knop. Gebruik deze knop voor het veranderen van de
modus. De knop werkt alleen als het hoofdscherm met de indicator van de actuele
geselecteerde modus wordt weergegeven.
N.B.:
Deze knop werkt niet als de bedrijfstoestand van de controller wordt bepaald door
een van de binaire ingangen remote UIT, remote MAN of remote AUT.

Bredenoord Aggregaten
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CONTROLELAMPJES VAN HET AGGREGAAT
POSITIE BESCHRIJVING VAN DE LED
H

Storing aggregaat. Rode LED knippert zodra het aggregaat een storing heeft. Na indrukken
van de FAULT RESET knop brandt het continu als er nog een actief alarm is. Zijn er geen
alarm meer dan zal de LED uit gaan.

I

Spanning aggregaat OK. Groene LED brandt als de generatorspanning binnen de grenzen is.

DISPLAY EN BEDIENINGSKNOPPEN
POSITIE KNOP

©
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E

PAGE-knop. Gebruik deze knop om de pagina's van het display over te schakelen. Zie
hoofdstuk Displayschermen en Paginastructuur onder deze tabel voor meer details.

F

OP/NEER-knop. Gebruik deze knop om omhoog/omlaag te navigeren of om een
waarde te vergroten/verkleinen.

G

ENTER-knop. Gebruik deze knop om de bewerking van een instelpunt af te sluiten of
rechtstreeks naar de geschiedenispagina te gaan.

Bredenoord Aggregaten
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5.4.1

Displayschermen en Paginastructuur

De weergegeven informatie is gestructureerd in "pagina's" en "schermen". Gebruik de PAGE-knop om tussen
de pagina's te schakelen. Hieronder is de structuur van de pagina’s weergegeven.
1. De Meting-pagina bestaat uit schermen die gemeten waarden weergeven, zoals spanningen,
stroomsterkte, oliedruk enz., berekende waarden zoals bijv. vermogen van het aggregaat, statistische
gegevens en de alarmlijst op het laatste scherm.
2. De Instelingen-pagina bevat alle instelpunten, ingedeeld in groepen en ook een speciale groep voor
het invoeren van het wachtwoord.
3. De Geschiedenis log-pagina toont het geschiedenis logboek.

Meting

Instellingen

Geschiedenis log

Geschiedenis en Instellingen pagina's zijn alleen beschikbaar als de “Engineer” interface is gekozen, zie
Controller informatiescherm.

©
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5.4.2 Alarmen

Bladeren door Electronic Control Unit Alarmen (alleen van toepassing op motoren met een digitale controller)

Bij storingsmeldingen van de ECU staat behalve de meldingtekst van de storing op de onderste regel 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. Reset de foutmelding door gelijktijdig indrukken van de Fault reset toets.

5.4.3 Veranderen instellingen

©
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Instellingen die gemarkeerd zijn met een sterretje,
zijn beveiligd door een wachtwoord.

5.4.4 Invoeren van het Wachtwoord

Wachtwoord kwijt?
Ga naar het controller informatiescherm,
waarop het serienummer en het wachtwoord decoderingsnummer
staat, en geef deze door aan uw leverancier.
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5.4.5 Controller informatiescherm

Door de enter toets ingedrukt te houden en daarna op page te
drukken kunnen er nog extra instellingen gedaan worden:
 Taal keuze
 User/ Engineer interface
(de engineer interface geeft toegang tot extra schermen)

5.4.6 Display contrastinstelling
Door de enter knop vast te houden, kan met de pijltjes toetsen het contrast van het scherm aangepast
worden.

©

Bredenoord Aggregaten

18

Bedieningshandleiding

5.4.7 Historie
Als men vanuit het metingen hoofdscherm op 2 x op de toets page drukt, zal
het Historie menu verschijnen. Hierin staan de laatste gebeurtenissen vermeld
met tijdstip van optreden. Vooral voor service werkzaamheden kan dit van
belang zijn. Bij een nieuwe melding zal de oudste melding gewist worden.
Op de onderste regel staat weergegeven op welke tijdstip de gebeurtenis
plaats vond en met de Enter knop kan er horizontaal worden gebladerd door
de meetwaardes die bij de geselecteerde gebeurtenis horen. Op deze manier
kan bijvoorbeeld achterhaald worden waarom een motor is stop gevallen.
Historie
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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)

Er zijn drie bedrijfsmodi: UIT - HAND - AUTO Gebruik de bedrijfskeuzeschakelaar om de gewenste
bedrijfsmode te selecteren.

6.1

Uit



Starten van het aggregaat is niet mogelijk.



Indrukken van de knoppen START of STOP geeft geen reactie.

6.2

Hand

Het aggregaat kan handmatig bediend worden.


Controleer vóór het starten van een aggregaat eerst het oliepeil van de motor en het brandstofniveau in
de brandstoftank. Vul zo nodig olie en / of brandstof bij.



Controleer dat alle zekeringautomaten in de panelen IN staan.



Zorg dat de massaschakelaar ingeschakeld staat (rechtsom gedraaid).



Zet de bedrijfsmode d.m.v. de keuzeschakelaar in de stand HAND.

6.2.1 Starten
 Druk op START.
Het aggregaat zal opstarten.


Wacht tot de LED “GENERATORSPANNING OK” oplicht.



Schakel indien gewenst de generatorhoofdschakelaar in
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6.2.2

Stoppen



Schakel de generatorhoofdschakelaar uit.



Druk op STOP.

 Zet de bedrijfsmode d.m.v. de drukknoppen Mode  en  Mode in de gewenste bedrijfsmode.
Het aggregaat stopt na afloop van de afkoeltijd. Wil men het aggregaat direct stoppen, dan moet nogmaals op
de Stop knop gedrukt worden.

6.3

Auto

In auto mode wordt het aggregaat gestart d.m.v. een extern potentiaalvrij maakcontact dat aangesloten wordt
op de klemmen X10:11 en 14. Dit commando kan bijvoorbeeld komen van een thermostaat, vlotter,
tijdschakelaar of netwachter (noodstroomaggregaat). Zie ook de elektrotechnische schema’s.
Schakel het aggregaat als volgt in auto mode:


Controleer vóór het starten van een aggregaat eerst het oliepeil van de motor en het brandstofniveau in
de brandstoftank. Vul zo nodig olie en / of brandstof bij.



Sluit een start/stop contact aan op de klemmen X10:11 en 14.



Controleer dat alle zekeringautomaten in de panelen IN staan.



Zorg dat de massaschakelaar ingeschakeld staat (rechtsom gedraaid).



Schakel de generatorhoofdschakelaar in.

 Zet de bedrijfsmode d.m.v. de bedrijfskeuzeschakelaar in de stand AUTO.
Het aggregaat staat nu stand-by. Als het contact tussen X10:11 en 14 gemaakt wordt zal het aggregaat
automatisch starten. Wanneer het contact weer verbroken wordt stopt het aggregaat na afloop van de
nadraaitijd.

6.4

Bediening van de noodstop

Op de besturingskast zit een noodstopknop. Met de noodstopknop kan het aggregaat in een noodsituatie
uitgeschakeld worden. Na het bedienen van de noodstopknop zal de generatorhoofdschakelaar direct
afgeschakeld worden en het aggregaat zal stilvallen. De alarmmelding “NOODSTOP” zal nu verschijnen.
Handel als volgt om het aggregaat opnieuw op te kunnen starten.


Ontgrendel de noodstopknop door hem linksom te draaien.



Schakel de generatorhoofdschakelaar in.

 Reset de foutmelding met de knop Fault reset.
De alarmmelding “NOODSTOP” en “hoofdschakelaar uit” verdwijnt.
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7

Overige voorzieningen

Het aggregaat is uitgevoerd met de volgende extra voorzieningen.

7.1

Aardlekbeveiliging

Het aggregaat heeft de mogelijkheid voor het aansluiten van een aardlekbeveiligingsmodule in de
besturingskast. Deze wordt aangesloten op de groen connector onder in de kast. Bij een aardfout schakelt de
beveiligingsmodule de hoofdschakelaar uit. Het indicatielampje “AARDFOUT” gaat branden. Opnieuw starten
van het aggregaat is pas mogelijk na resetten van de aardfout.
Het is aanbevolen om voor ieder gebruik van het aggregaat de aardlekbeveiligingsmodule te
testen.

Testen van de aardlekbeveiligingsmodule:
 Start het aggregaat en schakel de hoofdschakelaar in.
De groene LED op de module licht op.
 Druk op de test knop van de module.
De generatorschakelaar schakelt af en de rode LED zal oplichten.
Procedure na een aardfout:
 Verhelp de oorzaak van de aardfout.


Druk op de reset knop op de module of het besturingspaneel.



Schakel de generatorschakelaar weer in.
Aardlekbeveilingingsmodule

7.2

Brandstof interne/externe tank

De brandstofdriewegkraan wordt gebruikt om van de interne tank van
het aggregaat om te schakelen naar een externe tank. De driewegkraan
is in het figuur hieronder weergegeven. De zwarte slangen zijn altijd
voor de brandstoftoevoer naar de motor en de blauwe slangen voor
retour van brandstof terug naar de tank. Met een sticker naast de kraan
is weergegeven bij welke stand welke brandstoftank hoort.
Brandstof driewegkraan

De driewegkraan mag alleen bediend worden als het
aggregaat stil staat.
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7.3

Olienavulinrichting

De olienavulinrichting 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. Via de dop boven op de
tank kan olie bijgevuld worden, type olie is afhankelijk van het motortype en staat beschreven in de motor
documentatie. Onder aan de tank zit een afsluitkraan waarmee de olietank afgekoppeld kan worden. De kraan
staat open wanneer de hendel in lijn staat met de leiding.

Vuldop
Olieniveau

Vlotterklep

Afsluiter
Olienavulinrichting



Zorg ervoor dat de buffertank altijd voldoende gevuld is.



Let er op dat de afsluitkraan altijd geopend is.



Controleer ook regelmatig met de hand of het olieniveau in de motor op het juiste niveau is.
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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 het, met deze handleiding
meegeleverde, motor en/of generatorboek dient te worden geraadpleegd.

Storingsindicatie

Mogelijke oorzaak

Verhelpen storing



De accupoolklemmen zitten los of
zijn geoxideerd.



Accupoolklemmen schoonmaken en/of
vastzetten



De accu’s zijn leeg



Accu’s bijladen of indien nodig vervangen



Startmotor of startrelais defect



Repareer of vervang startmotor of hulprelais

Geen brandstof



Brandstof bijvullen

Vervuilde brandstoffilters



Filters door vakkundige laten vervangen



Lucht in het brandstofsysteem



Leidingen, verbindingen, brandstofpomp, filters
en injectiepomp door vakkundige laten
controleren en ontluchten



V-snaar gebroken



Vervang V-snaar



Dynamo defect of koolborstels
versleten



Vervang dynamo of koolborstels



Te weinig smeerolie



Smeerolie bijvullen. Raadpleeg instructieboek
van de motor



Oliedrukschakelaar defect



Vervang oliedrukschakelaar



Koelwaterniveau te laag



Koelwater bijvullen en niveauschakelaar
controleren



Temperatuurschakelaar defect



Temperatuurschakelaar vervangen



Radiateur verstopt



Radiateur reinigen



Luchtfilter verstopt



Luchtfilter en het luchtinlaatsysteem reinigen of
vervangen



Belemmering van de aan- of afvoer
van voldoende koellucht



Controleer de aan- en afvoer van koellucht.
Raadpleeg instructieboekje van de motor



Riemspanning waterpomp of
ventilator is slecht



Riemspanning visueel controleren

Koelwaterniveau te laag



Koelwaterniveau is te laag of
niveauschakelaar defect



Koelvloeistof bijvullen en niveauschakelaar
controleren

De motor stopt



Geen brandstof meer



Brandstof bijvullen



Vervuilde brandstoffilters



Filters door vakkundige laten vervangen

Motor start niet (klikt)

Motor start wel, maar slaat 
niet aan


Fout bijladen accu’s

Oliedruk te laag

Koelwatertemperatuur te
hoog
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Lucht in het brandstofsysteem



Leidingen, verbindingen, brandstofpomp, filters
en injectiepomp door vakkundige laten
controleren en ontluchten



Overbelasting van de motor



Belasting verminderen

De motor rookt overmatig, 
zwarte of donkergrijze rook


Luchtfilter verstopt of versleten



Luchtfilter controleren of vervangen

Defecte verstuivers



Verstuivers laten controleren door vakkundige.



Probleem in brandstofsysteem



Zie punt “de motor stopt”



Defect aan toerenregeling



Raadpleeg motordocumentatie



Te hoge belasting



Schakel een gedeelte van de belasting af



Automaat uitgeschakeld of zekering 
defect



Defect aan spanningsregelaar



Raadpleeg generatordocumentatie



Bedrading zit los



Controleer de bedrading



De hoofdschakelaar is
uitgeschakeld



Zet de hoofdschakelaar in

Frequentiefout of
frequentie te laag/hoog op
meter

Motor loopt, maar de
spanningsmeter geeft
geen correcte spanning
aan

Wel generatorspanning
maar de belasting wordt
niet gevoed.

Controleer de bijbehorende zekeringen en
automaten. Zie elektrisch schema.

Om aan nieuwe emissie-eisen te kunnen voldoen worden veel motoren tegenwoordig uitgerust met een
motormanagement systeem, ook wel ECU (Electronic Control Unit) genoemd. Vaak wordt er een display of
een comap module gebruikt om metingen en meldingen uit de ECU weer te geven. In het geval van een
storing geeft de ECU een foutcode af welke terug gevonden kan worden in de motordocumentatie. De
volgende mogelijke storingen zijn van toepassing op motoren met een motormanagement systeem.
Storing vanuit de ECU



Motormanagement geeft een
storing aan.



Probeer de foutcode te achterhalen en zoek
deze op in de motordocumentatie

Machine staat aan maar
display blijft donker



Een automaat is nog uitgeschakeld
of een zekeringen is defect



Controleer aan de hand van de elektrische
schema’s de voedingsspanning naar de
module.



Bedrading zit los



Controleer de bedrading



Geen accuspanning



Accu’s leeg of massaschakelaar staat nog uit.

Mocht er zich een storing voordoen die niet voorkomt in bovenstaande lijst en/of de motor/generator
documentatie neemt u dan contact op met de service afdeling van Bredenoord.
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9

Verplaatsen van het aggregaat

Mobiele aggregaten worden vaak verplaatst en worden daarom meestal uitgevoerd met een hijsoog en
heftruckbalken. Controleer voordat u het aggregaat gaat verplaatsen of er geen verbruikers meer zijn
aangesloten, of alle deuren gesloten zijn en of het aggregaat veilig verplaatst kan worden.

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

Controleer altijd of de kraan of de heftruck geschikt is voor de te tillen last. Het gewicht van
het aggregaat is te vinden op het typeplaatje en bij de technische gegevens achter in deze
handleiding.

Verplaatsen met behulp van het hijsoog
Met een ketting en een geschikte hijskraan kunt u het aggregaat aan het hijsoog optillen.
Bevestig in verband met beschadigen, nooit de ketting direct aan het hijsoog maar gebruik een
sluitbare haak.

Hijsoog

Gebruik uitsluitend goedgekeurd takelmaterieel en controleer het hijsoog en het
takelmateriaal op eventuele beschadigingen.

Verplaatsen met behulp van een vorkheftruck
Bij het verplaatsen van het aggregaat door middel van een vorkheftruck is het belangrijk dat het aggregaat zo
recht mogelijk wordt gehouden zodat deze niet van de lepels kan vallen.

Houdt bij het liften met een heftruck rekening met het zwaartepunt van het aggregaat, dit ligt
onder het hijsoog.
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10

Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u onderhoud kunt doen aan uw Bredenoord Aggregaat. Regulier
onderhoud zal niet alleen de levensduur van het aggregaat verlengen, maar is ook essentieel voor de
veiligheid van de gebruikers. Raadpleeg voor specifiek onderhoud aan de motor en generator altijd eerst het
meegeleverde motor en generatorboek.
Voor veiligheid tijdens het onderhoud moeten de volgende punten in acht genomen worden:
Schakel voor onderhoud altijd eerst het aggregaat altijd zoals beschreven is in hoofdstuk 1
van deze handleiding.
Draag tijdens werkzaamheden altijd de bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s)
Voorkom huidcontact of oogcontact met de brandstof, smeerolie, koelvloeistof of accuzuur. Bij
huidcontact direct wassen met zeep en water. Bij oogcontact direct spoelen met overvloedig
water en een arts raadplegen.
Alleen vloeistoffen zoals motorolie, brandstof en koelwater bijvullen op een stilstaande motor.
Verwijder gemorste vloeistoffen direct in verband met brandgevaar. Wanneer het aggregaat
helemaal schoon is kunnen eventuele lekkages ook direct opgemerkt en verholpen worden.
Het afvoeren van milieu onvriendelijke afvalstoffen, zoals o.a. motorolie, diesel, filters en
accu`s, dient volgens lokale (van overheidswege) wetgevingen en (milieu) voorschriften te
geschieden.

10.1 Belangrijke punten voor onderhoud
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 twee 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. Raadpleeg altijd eerst het meegeleverde motorinstructieboek voor wat betreft de
specificaties van de filters en smeermiddelen.
Controleer regelmatig bij stilstaande motor het of het oliepeil in de motor zich nog tussen de
aangegeven niveaus bevindt. Zonder voldoende smering kan de motor ernstig beschadigen.
Koelvloeistof
De koelvloeistof heeft als functie de motor te koelen. Als de motor niet genoeg koeling krijgt zal deze stop
vallen door de beveiligingen op een te hoge motortemperatuur. Veel aggregaten zijn voorzien van een sensor
die alarm geeft bij een te laag koelvloeistofniveau. Om te voorkomen dat het koelwater bevriest wordt er een
mix van water en antivries gebruikt, zie motordocumentatie voor exacte specificaties. Koelwater kan bijgevuld
worden via een dop boven op de radiateur.
Draai de vuldop voorzichtig open, koelwater kan kokend heet zijn en onder druk staan.
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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. Gebruik
voor een noodstroomaggregaat winterdieselolie, zie motordocumentatie voor exacte specificaties van de
brandstof.

Brandstofniveaumeter

Brandstof vulpunt

Startaccu’s
De startaccu’s zijn een essentieel onderdeel van het (noodstroom)aggregaat omdat zij het starten van het
aggregaat verzorgen en de voeding voor de besturing. Sommige accu’s bevatten een vloeistof als elektrolyt.
Tijdens onderhoud wordt er gecontroleerd of de vloeistof zich tussen de aangegeven niveaus bevindt. De
vloeistof om bij te vullen is afhankelijk van het type accu, veelal is dit gedestilleerd water. Tegenwoordig
worden er ook steeds meer onderhoudsvrije accu’s toegepast. Wees altijd voorzicht met accu’s ze kunnen
explosief gas bevatten en ook bijtend zuur.
Wees voorzichtig met startaccu’s! Accu’s bevatten een explosief gas. Bij kortsluiting van de
accu’s kunnen er flinke vonken ontstaan, welke ook de accu kunnen laten ontploffen.
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10.2 Onderhoudsbeurten
De tijdsintervallen en inhoud van de onderhoudsbeurten zijn o.a. afhankelijk van het type motor en de
toepassing waarvoor het aggregaat wordt gebruikt. Een aggregaat dat continu draait zal eerder toe zijn aan een
onderhoudsbeurt dan een noodstroom aggregaat. Voor een noodstroomaggregaat is het juist weer belangrijk
om regelmatig het automatisch opstarten bij netuitval te testen.
Op verzoek kan Bredenoord voor u een onderhoudsschema op maat maken. Voor de standaard toepassingen
gaat bredenoord uit van de volgende onderhoudsbeurten.

Wekelijkse controle
Wekelijks een visuele controle door de klant op de volgende punten:










V-snaren op beschadigingen (visuele controle)
Olieniveau, vul zonodig bij
Koelvloeistofniveau, vul zonodig bij
Het brandstofniveau, vul zonodig bij
Startaccu’s (spanning, oxidatie van de polen) vloeistofniveau, vul zonodig bij.
Controleren / verhelpen van eventuele lekkages
De radiateur op vervuiling
Werking van de koelwaterverwarming (indien van toepassing)
Waterafscheider aftappen (indien van toepassing)

Om de bedrijfszekerheid van een noodstroom aggregaat te verhogen wordt deze 1x per maand kortstondig
onbelast getest. Controleer hierbij de volgende punten:
 Generatorspanning en frequentie
 Accuspanning tijdens het starten
 Controle op rare geluiden

Inspectiebeurt
Uitvoeren elke drie maand
Het is mogelijk om de inspectiebeurt uit te laten voeren door Bredenoord. Als voorbeeld kan het
inspectierapport op de volgende pagina’s aangehouden worden.

Jaarlijks onderhoud
Uitvoeren 1x per jaar (noodstroom) of iedere 500 draaiuren.
Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt het volgende vervangen:
 Motorolie en Oliefilters
 Brandstoffilters
 Luchtfilters (indien nodig)
Het volgende wordt gecontroleerd
 Alle handelingen uit het inspectierapport.
 Belast proefdraaien (minimaal ½ uur)
Het is goed om in ieder geval één keer per jaar het aggregaat belast te beproeven. Met deze test wordt er
gecontroleerd of het aggregaat het gevraagde vermogen kan leveren en de koeling voldoende is. Het is ook
juist voor de motor goed dat deze een keer goed op temperatuur komt. Door veel onbelast te draaien met een
motor vindt er veel roetvorming plaats in de uitlaat wat uiteindelijk tot brandgevaar kan leiden. Met de
belasting test wordt de uitlaat weer helemaal schoon gebrand.

INSPECTIERAPPORT
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Naam klant
Plaats
Datum
Naam monteur

√


:
:
:
:

Aggregaat nr.
Motor merk
Motor type
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
o
Vorstgrens koelvloeistof (min. -25 C.)
Waarde :
Koelvloeistofniveau
Accupoolklemmen op vastzitten of oxidatie
Accuvloeistofniveau
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
Paneelmeters
Beveiliging
Spanning
Frequentie
Oliedruk
Koelwatertemperatuur
˚C
Op vreemde geluiden
Op lekkages (olie, brandstof, koelwater en het uitlaatsysteem)
Op uitlaatgassen

Volt
Hz
Bar
:

:
:
:

Stand-by Zetten:
Machine weer stand-by gezet.

Opmerking klant/monteur:

INSPECTIERAPPORT
(aanvulling t.b.v. jaarlijks onderhoud)
Naam klant

:

Aggregaat nr.

:

= niet van toepassing
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√


= 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)
Gekeurd tot
Verdeelkast(en)
Gekeurd tot
Aansluiting(en) brandstoftank
Logboek ingevuld (indien aanwezig)

:
:
:

:
:

Stand-by Zetten:
Machine weer stand-by gezet.
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, brandstof, 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.



Het aggregaat onjuist is aangesloten en/of gekoppeld aan andere componenten en/of machines.



Het aggregaat onjuist is aangesloten in de complete installatie.

©
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Technische gegevens

©

Aggregaatnummer

HAG4621

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

3900x1200x2640 mm

Gewicht netto/bruto

3620 / 4400 kg

Geluidsvermogensniveau

LWA: 95 dB(A)

Omgevingstemperatuur

-30 < T < 40 ˚C

Type motor

Deutz TCD2013L06 Serienummer 0

Type generator

Leroy Somer LSA46.2L9 Serienummer 0

Aansluitspanning / frequentie

231/400V / 50

Vermogen

250 kVA

Netto vermogen

200 kW

Max. staplast

50%

Accu

2 x 88 Ah

Tankinhoud

960 liter

Verbruik bij 75% belasting

ca 36 liter per uur

Filters voorfilter

04291642

Filters voor brandstof

04291642

Filters voor smeerolie

02931522

Filters voor lucht

01182786

Filters voor water

nvt

Filter bypass

nvt

Riemen ventilator

01183157

Riemen dynamo

Gecombineerd

Riemen waterpomp

Gecombineerd
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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:
erklären ganz unten eigene Verantwortlichkeit daß das Produkt:
declare under our sole responsibility that the product:

Vermogen/Leistung/Power:
Serienummer/Seriennummer/Serialnumber:
Geluidsniveau/Schallpegel/Sound level:
Bouwjaar/Baujahr/Year of manufacture:

Diesel elektroaggregaat
Diesel Elektroaggregat
Diesel generator set

250 kVA
HAG4621
--- dB(A)
2017

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, 23 maart 2017
Nederland
H. Keurhorst
Directeur/Direktor/Director
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