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Voorwoord 
 

Bij Bredenoord Aggregaten BV willen wij dat u het beste uit uw huuraggregaat 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 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 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 deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen voordat u het 

aggregaat gaat gebruiken. Volg de veiligheidsvoorschriften altijd op! 

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

voorziet, kunt u contact opnemen met Bredenoord Aggregaten Verhuur bv. 

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. 
 

VOORZICHTIG! Geeft aan dat u het aggregaat kunt beschadigen wanneer u de procedures 

niet zorgvuldig uitvoert. 
 

WAARSCHUWING!  Geeft aan dat u zichzelf (ernstig) kunt verwonden wanneer u de pro-

cedures niet zorgvuldig uitvoert. 
 

LEVENSGEVAAR! Geeft aan dat uw leven direct wordt bedreigd wanneer u de procedures 

niet zorgvuldig uitvoert. 

1.2 Veiligheidsvoorschriften 

 Het aggregaat mag alleen in werking gesteld, bediend, onderhouden en aangesloten worden 

door daartoe door de opdrachtgever benoemd en bevoegd personeel die deze handleiding 

geraadpleegd hebben.  

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

alcoholgebruik. 

 Stel het aggregaat alleen in werking wanneer alle beschermende delen correct gemonteerd 

zijn. 

 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.  

 Verwijder de contactsleutel uit het aggregaat, indien deze onbeheerd wordt achtergelaten. 

 Houd bij geopende deuren open 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 

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

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

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

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

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

aggregaat. 
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 Gebruik winterdieselolie voor een noodstroomaggregaat. 

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

Bij een andere temperatuur of bij een andere hoogte vindt er vermogensfluctuering plaats. De 

gegevens hiervan zijn op te vragen bij Bredenoord. 

 

LET OP! Stel het aggregaat niet in werking of verricht geen onderhoud of andere 

werkzaamheden voordat de handleiding geraadpleegd is voor de juiste 

werkwijze. 

 

1.3 Veiligheidssymbolen op het aggregaat 

De volgende veiligheidssymbolen zijn op en in het aggregaat aangebracht: 

 

Symbool Betekenis 

 

Levensgevaar! U bevindt zich in de buurt van levensgevaarlijke spanning. 

 

Beknellingsgevaar! Draaiende delen.  

 

Verbrandingsgevaar! hete delen 

 

Pas op: ventilator 

 

Verbrandingsgevaar! Hete vloeistof 

  

 

 

Noodstop  

 

 

Deze sticker is een verwijzing naar deze handleiding:  

 

LET OP!  

Het is niet toegestaan wijzigingen in de besturingskast aan te brengen 

anders dan door een gediplomeerd elektricien. Laat in alle andere gevallen 

de instellingen alleen wijzigen door een medewerker van Bredenoord 

Aggregaten. Wanneer u zelf wijzigingen aanbrengt of aan laat brengen, 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 

derhalve verboden. 
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1.5 Beschermende delen 

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

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

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

tijdelijke verwijdering bij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, weer aangebracht te worden 

voordat het aggregaat in werking wordt gesteld. 
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2 Samenstelling en werking van het aggregaat 

 

De Twinpack bestaat uit een container met hierin twee aggregaten. De aangesloten belasting kan 

door een enkele set worden gevoed of door beide aggregaten parallel te schakelen. Het is ook 

mogelijk om bij een storing het andere aggregaat automatisch op te laten starten. 

2.1 Samenstelling aggregaat 

Een aggregaat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

 

 Radiateur 

 Dieselmotor  

 Generator  

 Accu’s 

 Hoofdstroomkast 

 Bedieningskast  

 Uitlaatsysteem 

 Frame met lekbak 

 

2.2 Werking aggregaat 

Een stroomaggregaat is een combinatie van een dieselmotor en een generator. De motor drijft 

rechtstreeks de generator aan en die stroom levert voor de aangesloten gebruikers. Deze zgn. 

hoofdstroom is verdeeld over 3 fases: L1, L2 en L3. Het geheel is opgebouwd op een frame met 

lekbak. De lekbak voorkomt dat bij een slangbreuk of lekkage vloeistof in de grond kan stromen. 

Voor de behuizing van de verschillende elektrische componenten heeft het aggregaat een 

bedieningskast en een hoofdstroomkast. Diverse sensoren garanderen en controleren een juiste 

werking van het aggregaat. De bediening van het aggregaat wordt in hoofdstuk 6 behandeld.
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3 Installeren en aansluiten van het aggregaat 

3.1 Installeren 

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

 

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

minstens 1,5 meter vrije ruimte bij de luchtaanvoer- en afvoerroosters van het aggregaat.  

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

kunnen openen. 

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

 

 

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

 

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

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

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

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 

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

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

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

werkt de aardlekbeveiliging niet goed en dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bredenoord 

kan u vertellen welke bedrijven deze aardpen deskundig kunnen plaatsen.  

 

LET OP! Indien het totale vermogen van de aangesloten elektrische verbruikers groot is, 

dient u de verbruikers één voor één op te starten i.v.m. het aanloopvermogen van 

de verbruikers. 

 

Het aansluiten van de elektrische verbruiker(s) mag alleen met een uitgeschakeld aggregaat. Zorg 

dat de hoofdstroomschakelaar en massaschakelaar zijn uitgeschakeld. Sluit de elektrische 

verbruiker(s) aan volgens EN-50110.  

 

Dit aggregaat levert stroom met een rechts draaiveld via 3 fase-aansluitingen L1, L2 en L3. In de 

hoofdstroomkast bevinden zich aansluitrails. Hierop kunnen kabels met schroefogen worden 

bevestigd. Ook is hier een aansluiting gemaakt voor kabels met een powerlock aansluiting. Per 

fase zijn twee powerlock aansluitingen aanwezig. Elke aansluiting is beveiligd door middel van 

een 400A vermogenschakelaar en voorzien van een temperatuurbeveiliging. De kabels kunnen via 

een kabeldoorvoer aan de onderzijde naar de hoofdstroomkast worden geleid. In figuur 1 is de 

aansluiting in detail weergegeven.  
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    Figuur 1: Hoofdstroom aansluiting 

 

Sluit alleen goedgekeurde of door Bredenoord meegeleverde stekers 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 hoofdstroomkast. Het deurtje van de 

hoofdstroomkast moet tijdens bedrijf gesloten zijn.  

- Gebruik degelijk gereedschap om de kabels aan de sluiten. 

- De moer mag niet lostrillen dus draai het voldoende vast 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.  

 

Bij het gebruik van een tijdelijk noodstroomaggregaat moet men ernaar streven de installatie aan 

te sluiten volgens het TN-stelsel met gebruik van een aardpen. Is het praktisch niet mogelijk het 

TN-stelsel te gebruiken (bijvoorbeeld omdat er geen aardpen geslagen kan worden), dan is het UI-

stelsel aan te raden.  

 

3.2.1 Het TN-stelsel 

 

Figuur 2: TN-stelsel 

Powerlock aansluiting 

Aansluitrails 

32A WCD 

32A aansluiting 

Vermogensschakelaars Q1&Q2 

Powerlock aarde 
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Zoals in het figuur hierboven te zien is zijn in het TN-stelsel het sterpunt van de generator en de 

aardelektrode verbonden. Ook alle metalen gestellen worden met de aardelektrode verbonden. 

Hierdoor zijn ook de nul en de beschermingsleiding met elkaar verbonden.  

 

Er bestaan in totaal drie TN-stelsels, te weten: 

 

a) TN-S-stelsel  

Dit is het basis TN-stelsel.  

b) TN-C-stelsel  

Bij een TN-C-stelsel zijn de nulleiding (N) en de beschermingsleiding (PE) dezelfde leiding. 

Deze leiding wordt PEN-leiding genoemd. 

c)   TN-CS-stelsel  

Bij een TN-CS-stelsel is in een gedeelte van de installatie een PEN-leiding gebruikt en in een 

gedeelte van de installatie zijn de nulleiding en beschermingsleiding apart uitgevoerd. 

 

Het TN-C- en TN-CS-stelsel, mogen alleen worden toegepast bij het direct op rail aansluiten, en 

zodanig dat de PEN-leiding “beschermd” wordt gelegd. 

Bij wandcontactdozen tot en met 32 Ampère dient men gebruik te maken van een 

aardlekschakelaar van maximaal 30mA. Bij grotere aansluitingen mag maximaal 300mA worden 

toegepast. 

 

3.2.2 Het IU-stelsel 

 

 

Figuur 3: IU-stelsel 

 

Het IU-stelsel wordt alleen gebruikt bij aggregaten waarbij aarding niet mogelijk is of minder 

gewenst is i.v.m. verplaatsing. 

 

Een IU-stelsel is niet geaard. Ten tweede valt op dat in het IU-stelsel de nul en de 

beschermingsleiding (ook in de generator) van elkaar gescheiden zijn. Dit is van belang in verband 

met de isolatiebeveiliging. Verder worden alle metalen gestellen met elkaar verbonden door 

middel van een beschermingsleiding. 

 

Een nadeel van het gebruik van een isolatiebewaking is dat deze altijd aan het begin van de 

installatie geplaatst is, en er dus niet selectief afgeschakeld kan worden. Tevens is deze een stuk 

gevoeliger dan het gebruik van een aardlekschakelaar. Een isolatiebewaking is in te stellen op 

100kΩ - 20kΩ wat overeenkomt met 2–10 mA bij gebruik van een aardlekschakelaar. 
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4 Bewakingen en beveiligingen 

 

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

bescherming van de stuurstroomkringen en verlichting diverse beveiligingen aangebracht. Zie 

voor details de elektrotechnische schema’s. 

4.1 Bewakingen 

 

De volgende bewakingen / voorzieningen kunnen (optioneel) zijn toegepast; 

 

 koelwatertemperatuur  spanningsfout accu 

 koelwaterniveau  brandstofniveau laag 

 oliedruk  melding aggregaat niet stand-by  

 lekbakniveau  hoofdschakelaar uit melding 

 laadcontrole dynamo  noodstop melding 

 frequentiefout  

 spanningsfout generator 

 

 

4.2 Beveiligingen 

 

In de panelen bevinden zich de zekeringautomaten en vermogensautomaten. De 

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

juiste en normale bedrijfstoestand dienen alle zekeringautomaten IN te staan. In de 

elektrotechnische tekening zijn de verschillende zekeringautomaten aangegeven. 

 

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

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

alleen gebeuren door een daartoe bevoegd en voldoende onderricht 

persoon. 

 

4.3 Noodstop 

 

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

noodstopknoppen aangebracht. 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. 

 

OPGELET! Bij sets in een omkasting of container kan de noodstopknop aan de buitenkant 

met een klepje afgedekt worden. Bij gebruik van het klepje moet men de risico’s 

van wel of niet afdekken goed overwegen. 
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5 Bedieningspaneel 

 

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

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

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

problemen voordoen. 

 

In figuur 4 is het vooraanzicht van het besturingspaneel weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Besturingskast 

 

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

 

5.1 Generatormetingen 

 

1 

 

AC ampèremeter 

 

 

 

 

 

 

Stroommeter die de effectieve waarde van de wisselstroom 

geeft door fase L1, L2 of L3. 

 

 

2 

 

AC voltmeter 

 

Spanningsmeter die de effectieve waarde van de 

wisselspanning geeft. 

 

 

 

 

1 

2 

4 

9 

10 

5 6 7 8 

11 

3 
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3 

 

Frequentiemeter 

 

Geeft de frequentie aan van de wisselspanning die op de 

generatorklemmen staat (45-65 Hz). 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

InteliGen module 

 

 

Besturingsmodule van het aggregaat. De functies van deze 

module worden in paragraaf 5.2 beschreven. 

 

 

5 

 

Start knop 

 

 

 

 

 

 

Knop waarmee de motor gestart kan worden als de 

keuzeschakelaar in HAND staat.  

 

6 

 

Stop knop 

 

 

 

 

 

 

Knop waarmee de motor gestopt kan worden als de 

keuzeschakelaar in HAND staat. 

 

7 

 

Generatorschakelaar in/uit 

 

 

 

 

 

 

Knop waarmee de generatorschakelaar in en uit geschakeld 

kan worden. Wanneer de inteliGen een spanning ziet op de 

bus zal hij eerst gaan synchroniseren voordat de 

generatorschakelaar dicht gaat. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Keuzeschakelaar 

 

 

 

Keuzeschakelaar UIT/HAND/AUTO 

UIT: De inteliGen staat uit en de set kan niet gestart worden. 

 

HAND: De inteliGen gaat naar de MAN mode en de set kan nu 

bediend worden met de start en stop knop. 

 

AUTO: De inteliGen staat nu in AUTO mode en kan 

automatisch opstarten op drie manieren: 

1.  Door middel van een contact dat aangesloten kan 

worden op X10:11-14. 

2. Wanneer de andere set in storing valt. 

3. Bij een hoge belasting van de andere set.  

  

 

9 

 

Noodstopknop 

 

 

 

 

 

Zie paragraaf 6.5 voor een beschrijving van de noodstop.  
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10 

 

 

 

 

 

 

 

Paneelverlichting 

 

 

 

 

 

 

Met deze knop kan de paneelverlichting in en uitgeschakeld 

worden. 

 

11 

 

Brandstofniveau 

 

 

 

 

Op deze meter is het niveau van de brandstoftank af te lezen. 

Zorg er voor dat de brandstof tank op tijd wordt bijgevuld om 

problemen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

5.2 Hoofdstroom 

 

12 

 

Generator hoofdschakelaar 

(GHS1 & GHS2) 

 

 
 

 

Hoofdschakelaar van de generator, deze is gemonteerd boven 

de generator. Hiermee worden de stroomvoorziening naar de 

gebruikers in- of uitgeschakeld. De schakelaar wordt via de 

inteliGen in- en uitgeschakeld. Tevens is het een 

generatorbeveiliging: de schakelaar schakelt automatisch uit 

bij een te hoge stroomsterkte. 
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Powerlock aansluiting 

(Q1&Q2) 

 

 
 

 

Om de powerlock aansluiting juist af te zekeren zijn er twee 

vermogenschakelaars geplaatst, Q1&Q2. De eerste 4 

powerlock aansluitingen zijn aangesloten achter Q1 en de 

kleuren staan voor de verschillende fasen,  

L1 = bruin 

L2 = zwart 

L3 = grijs 

N  = blauw  

 

Worden er dubbele kabels gebruikt dan moeten beide 

schakelaars ingeschakeld worden.  

 

 

 

  

Q1 Q2 
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Hieronder is het schema van de hoofdstroom weergegeven. De kabels kunnen aangesloten 

worden op de koperen rails (hoofdstuk 3.2) of d.m.v. de powerlock aansluitingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Hoofstroomschema 
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5.3 InteliGen module 

5.3.1 Bediening 

De hieronder volgende beschrijving van de bedieningen van de InteliGen module is een 

samenvatting van de meegeleverde (Engelstalige) bedieningshandleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Besturingsmodule 

 

Drukknoppen 

 

 

1 

 

2 

 

 

Mode  

 

 Mode 

 

 
Bedrijfskeuze OFF / MAN / AUT (niet aanwezig, dit gaat d.m.v. de 
keuzeschakelaar). 

 

3 

 

Horn reset 

  

 

Schakelt de sirene uit, na een uur gaat dit ook automatisch uit. 

 

 

4 

 

Fault reset 

  

 

Bevestiging van storingen en alarmen. 

 

5 

 

Start  

  

 

Start het aggregaat in MAN bedrijfsmode. 

 

6 

 

Stop 

  

 

Stopt het aggregaat in MAN bedrijfsmode. 

9 

F
i
g
u
u
r
 
1
 

10 
 

8 
 

12 

11 

7 

13 

14 

3 

6 

5 

17 

16 

15 

2 1 4 
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7 

 

GCB ON/OFF 

  

 

Schakelt de generatorschakelaar IN en UIT in de MAN bedrijfsmode. 

 

8 

 

 

Esc   

 

Ga naar het Menu venster;  

Verlaat een venster zonder de veranderingen door te voeren; 

Bij langdurig indrukken kom je weer in het hoofdscherm van de metingen. 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

   

 

   

 

Kies het venster;  

kies de instelling;  

kies het historierecord;  

verhoog de ingestelde waarde.  

 

 

11 

 

 

 

 

 

Verschuif de getoonde historiekolom naar links; 

In sommige gevallen naar het hoofdscherm van de metingen. 

 

 

12 

  

 

 

 

Verschuif de getoonde historiekolom naar rechts; 

In sommige gevallen naar de alarmlijst. 

 

 

13 

 

 

Enter   

 

Ga naar de geselecteerde display/instellingen groep; 

Start de bewerking / sla de veranderde waarde op; 

 

 

 

LED signaleringen 

Weergave in twee kleuren:  

groen = in bedrijf; rood = fout. 

 

 

14 

 

Generatorspanning 

aanwezig 

 

De groene LED brandt als de generatorspanning aanwezig is en de 

spanning en frequentie binnen de gestelde grenzen liggen. 

 

 

15 

 

Aggregaat in storing 

 

De rode LED knippert als er een storing van het aggregaat 

opgetreden is. Na indrukken van de toets “Fault reset” zal de LED 

continu branden als er een alarmmelding is, of uitgaan als er geen 

storing meer is.  

 

 

16 

 

Generatorschakelaar in 

 

 

De groene LED brandt als de generatorschakelaar ingeschakeld is. 

Gedurende synchronisatie zal hij knipperen.  

 

 

17 

 

Spanning op de bus 

aanwezig 

 

 

De groene LED brandt als er spanning op de bus aanwezig is en 

deze binnen de gestelde grenzen valt.  
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5.3.2 Metingen 

 

Hieronder is het hoofdscherm metingen van de inteliGen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Display 

 

1. Bedrijfsmode  

2. Indicatie teken van een of meerdere actieve alarmen 

3. Status van het aggregaat 

4. Huidige elektrische situatie 

5. Bedrijfsuren 

6. Oliedruk  

7. Koelwatertemperatuur 

8. Timer – gebeurtenissen aftellende tijdsduur bijv. prestart, koelen 

9. Vermogen 

 

Met de knoppen  en  kun je door de verschillende schermen met metingen bladeren. De 

volgende metingen zijn beschikbaar: 

 

 Synchronisatie weergave 

Dit scherm geeft bij synchroniseren de hoek en het spanningsverschil weer tussen de 

generatorspanning van de beide sets.  

 

 

Figuur 8: Synchronisatie weergave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afgegeven vermogen 

 Generatorspanning en frequentie 

 Generatorstroom  

 Busmeting 

 Analoge ingangen 

 

  

1 2 

3 

4 

5 

6 

8 9 7 
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5.3.3 Menu 

 

Door op de Esc toets te drukken kom je in het menu, vanuit dit menu kunnen er verschillende 

instellingen gedaan worden. Selecteer de gewenste keuze met de Enter knop. 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

  

Figuur 9: Menu 

 

Alarmlist 

Weergave van de actuele alarmen. Alarmen met een zwart blok er om heen zijn nog actief. De 

andere alarmen zien niet meer actief maar zijn nog niet gereset. Door indrukken van de toets 

Fault reset worden alle alarmmeldingen geaccepteerd. De niet actieve alarmmeldingen worden 

direct uit de lijst gewist. 

 

Measurement 

Metingen, zie hoofdstuk 5.3.2.  

Gebruik de toetsen  en  om het scherm met de gewenste gegevens te selecteren. 

 

Measurement I/O 

Weergave van o.a. metingen van de motor en weergave van de in- en uitgangen die zijn 

aangesloten op de inteliGen. Zie ook de elektrische schema’s voor meer informatie.  

Gebruik de toetsen  en  om het scherm met gewenste gegevens te selecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuur 10: Motor metingen 

History 

Overzicht van de afgelopen gebeurtenissen.  

Gebruik de toetsen  en  om het gewenste record te selecteren. Gebruik de toetsen  en  

om voorwaarts of achterwaarts door de kolommen van het historievenster te bewegen.  

 

Setpoints 

In dit menu kunnen setpoint bekeken en veranderd worden. Gebruik de toetsen ,  en Enter 

om het scherm met de gewenste parametergroep te selecteren. Instellingen met een “*” er voor 

zijn beveiligd met een wachtwoord.  
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Druk op Enter om de parameter te bewerken. Wijzig de instelling met de pijl toetsen en druk op 

Enter om te bevestigen of Esc om het scherm venster te verlaten zonder de veranderingen op te 

slaan.  

 

De instellingen van de InteliGen kunnen via het display ingesteld worden, maar dit wordt 

normaliter gedaan met een laptop. Met het programma Genconfig kunnen parameters en 

variabelen ingesteld worden. Uit veiligheid kunnen de meeste instellingen pas na het invoeren van 

een wachtwoord aangepast worden.  

 

Users/passwords 

Om instellingen te beveiligen zijn er gebruikers gedefinieerd met verschillende bevoegdheden om 

instellingen aan te passen. Gebruik de toetsen  en  om de gewenste gebruiker te selecteren. 

Druk op de Enter toets om te bevestigen. Gebruik de toetsen  en  om het wachtwoord in te 

voeren.  

 

Languages 

Hier kan de gewenste taal gekozen worden. Gebruik de toetsen  en  om de gewenste taal te 

selecteren. Druk op de toets Enter om te bevestigen. 

 

Contrast van het display wijzigen  

Door gelijktijdig indrukken van de toetsen  Enter en    of  kan het contrast van het 

beeldscherm aangepast worden. Dit kan alleen in het menu measurement (Metingen). 
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6 Bedieningsinstructie 

 

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

onderhoudinstructies uit volgens hoofdstuk 9. 

 

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

voldoende onderricht persoon. 

 

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

schade veroorzaken 

 

6.1 Bedrijfsmode en functiebeschrijving 

 

Er zijn drie bedrijfsmodi: OFF – MAN – AUT. Gebruik de keuzeschakelaar om de bedrijfsmode te 

selecteren.  

OFF mode 

Starten van het aggregaat is niet mogelijk.  

Indrukken van de knoppen START, STOP, GCB ON/OFF geeft geen reactie.  

MAN mode 

1) Het aggregaat kan bediend worden met de START En STOP knop.  

2) De generatorschakelaar wordt bediend met de GCB ON/OFF knop 

AUTO mode  

In AUTO kan het aggregaat op drie manieren automatisch starten. 

1) Door een extern maakcontact. 

2) Als de andere set zijn generator schakelaar opent doordat hij in storing raakt. 

3) Piekstart wanneer er een hoge belasting is start het tweede aggregaat op voor extra 

vermogen.  

6.2 Eilandbedrijf 

1) 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.  

 

2) Zorg dat alle zekeringautomaten in de panelen IN staan. 

 

3) Wordt er gebruik gemaakt van de powerlock aansluiting, schakel dan de bijbehorende 

schakelaar (Q1/Q2) in, zie hoofdstuk 5.2. 

 

4) Zorg dat de massaschakelaar ingeschakeld staat (rechtsom gedraaid).  

 

5) Breng de controller onder spanning door de bedrijfskeuzeschakelaar op “Hand” te zetten. 

 

6) Om het aggregaat te starten, druk op START. Is de generatorspanning binnen de gestelde 

grenzen dan zal de generatorspanning led groen oplichten. 

 

7) Druk op GCB ON/OFF om de generatorschakelaar te sluiten en de aangesloten belasting te 

voeden.  

a) Als de controller geen spanning op de bus constateert (dode bus) dan zal de schakelaar 

direct sluiten. Na inschakelen wordt de Led boven de schakelaar groen. 
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b) Als de andere set al spanning op de bus zet dan zal de controller eerst gaan 

synchroniseren alvorens de generatorschakelaar wordt gesloten. De led boven de 

generatorschakelaar zal dan eerst gaan knipperen. 

 

8) Om het aggregaat te stoppen, druk op STOP. De controller bouwt het vermogen af en opent 

de generatorschakelaar. De vermogens afbouw is alleen als de sets parallel staan. Bij elke 

andere situatie zal de generatorschakelaar meteen worden geopend. Het aggregaat gaat in 

de afkoeling fase en zal hierna worden gestopt. Door nog een keer op STOP te drukken 

stopt het aggregaat direct. 

 

9) Zet de bedrijfskeuze schakelaar weer op “uit”. 

 

6.3 Parallelbedrijf 

De bediening is hetzelfde als bij eilandbedrijf. Voer punt 1 t/m 6 voor beide machines uit. De 

tweede machine synchroniseert automatisch voordat hij zijn generatorschakelaar sluit.  

6.4 Automaatbedrijf 

In AUTO kan het aggregaat op drie manieren automatisch starten: 

 

a) Door een extern maakcontact dat aangesloten kan worden op X10:11-14 van de 

desbetreffende set. Worden beide sets tegelijk gestart worden dan zal de eerste set gelijk 

inschakelen en de tweede hier naar toe synchroniseren. Wanneer het maakcontact weer 

verbroken wordt zal de set gaan nadraaien en daarna stoppen. 

 

b) Door een storing op de andere machine. Start de eerste machine op in eilandbedrijf en zet 

daarna de tweede set (slave) in de stand automaatbedrijf. Als de eerste set in storing 

raakt dan zal de tweede set automatisch opstarten.  

 

c) Door het maken van een brug tussen klem 2X10:14-15 kan set 2 automatisch starten op 

de vermogensvraag van set 1. Wanneer set 1 gedurende een bepaalde tijd over een 

bepaald vermogen komt zal set 2 automatisch starten, synchroniseren en parallel draaien 

waarna zij dan de last gaan delen. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat het 

stop vermogen altijd onder de helft ligt van het start vermogen.  

 

 

Handel als volgt om een machine in automaatbedrijf te zetten: 

 

1) 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.  

 

2) Zorg dat alle zekeringautomaten in de panelen IN staan. 

 

3) Wordt er gebruik gemaakt van de powerlock aansluiting, schakel dan de bijbehorende 

schakelaar (Q1/Q2) in, zie hoofdstuk 5.2. 

 

4) Zorg dat de massaschakelaar ingeschakeld staat (rechtsom gedraaid).  

   

5) Breng de controller onder spanning door de bedrijfskeuzeschakelaar op “Auto” te zetten. 
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Starten 

Het aggregaat staat nu klaar om automatisch op te starten. Als één van de voorwaarden om te 

binnen komt zal de machine opstarten, zijn generator schakelaar sluiten en de belasting gaan 

voeden. 

  

Stoppen 

Als de voorwaarde om te starten weer weg is dan stopt  het aggregaat ook weer automatisch. 

Wanneer er de sets parallel staan dan bouwt de set eerst zijn vermogen af voordat hij afschakelt. 

  

6.5 50/60 Hz 

Wanneer men het aggregaat wil gebruiken voor 60 Hz dan moet er een verbinding worden 

gemaakt tussen klem 1X30:1 – 2. Het aggregaat gaat nu op 1800 toeren draaien en de 

generatorspanning wordt 440V (fase-fase spanning).  

 

6.6 Bediening van de noodstop 

Op de besturingskast zit een noodstop per set die het bijbehorende aggregaat in een noodsituatie 

uitschakelt. Aan de buitenzijde van de omkasting bevindt ook zich een centrale noodstop die 

beide sets uitschakelt. Na het bedienen van de noodstopknop zal de generatorschakelaar direct 

afgeschakeld worden en het aggregaat stilvallen. 

 

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

1) Ontgrendel de noodstopknop door hem linksom te draaien. 

2) Reset de foutmelding met de knop Fault reset. 
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6.7 Paneelverlichting 

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

Met de drukknop ”PANEELVERLICHTING” op het bedieningspaneel kan de verlichting 

ingeschakeld worden. Na een bepaalde tijd wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.  

6.8 Containerverlichting 

De container is voorzien van binnenverlichting. Deze bestaat uit 

een viertal 24V Led armaturen die zo verdeeld zijn over de ruimte 

dat men voor onderhoud een goede lichtverdeling heeft. Dit 24 

Volt verlichtingssysteem moet ingeschakeld worden door middel 

van een timer die zich in de container naast de deur bevindt. Om 

het leeglopen van de startaccu’s te voorkomen wordt de 

verlichting na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.  

 

Door netspanning aan te sluiten op de apparaatdoos worden de 

accu’s door de acculader opgeladen. Tevens wordt 

koelwaterverwarming aangesloten.  

 

Figuur 11: Apparaatdoos 

 

 

6.9 Koelwaterverwarming 

Om problemen te voorkomen met starten kan de koelwaterverwarming aangesloten worden via 

de apparaatdoos. De koelwaterverwarming verwarmt het koelwater en pompt dit rond door het 

motorblok. Voor servicewerkzaamheden kan men beide aansluitingen met een kraan afsluiten.  

 

LET OP! Zorg er voor dat de kranen open staan als de koelwaterverwarming aangesloten is 

anders kan het element doorbranden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Koelwaterverwarming 

Olieaftappomp Koelwaterverwarming 

Massaschakelaar 

Massaschakelaar 

Apparaatdoos voor aansluiting 

netspanning t.b.v. acculader en 

motorverwarming 
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6.10 Brandstoftank 

 

Het aggregaat is voorzien van een brandstoftank die onder de set zit. De tank 

heeft een inhoud van 2200 liter en is geplaatst in een lekbak om lekkage 

problemen te voorkomen. Boven op de tank naast de generator zit een tankdop 

waar brandstof kan worden bijgevuld.  

  

Figuur 13: Tankdop 

 

 

6.11 Olienavulinrichting  

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

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

installatie. Een buffertank van 10 liter 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 14: Olienavulinrichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvullen 

Massaschakel

aar 

Olienavultank 

Massaschakel

aar Pijlglas 

Massaschakel

aar Afsluitkraan 

Massaschakel

aar 
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7 Verplaatsen van het aggregaat 

 

Het kan voorkomen dat het aggregaat op locatie verplaatst moet worden. Het aggregaat is 

daarvoor voorzien van heftruckbalken en een hijsoog. 

 

Bij omkaste aggregaten kan met een geschikte kraan via het hijsoog getild worden als geen 

heftruck beschikbaar is. Het hijsoog bevindt zich aan de bovenkant van het aggregaat. Bevestig 

nooit de ketting direct aan het hijsoog, maar gebruik een sluitbare haak.  

 

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

 

Het zwaartepunt van het aggregaat ligt zo recht mogelijk onder het hijsoog. Houdt dit in acht 

wanneer u het aggregaat optilt met behulp van een vorkheftruck. De massa is te vinden bij de 

technische gegevens achter in deze handleiding. Gebruik uitsluitend goedgekeurd takelmaterieel 

met voldoende hefvermogen. 

 

 

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

nooit werkzaamheden aan, op of in een opgetakeld aggregaat. 

 
LEVENSGEVAAR! Controleer het hijsoog en de ketting vóór elk gebruik op eventuele 

beschadigingen of defecte schakels. 

 

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

het aggregaat zijn aangesloten, de externe brandstoftank is afgekoppeld, 

de deuren zijn gesloten en of het verplaatsen kan geschieden op een 

veilige manier.  
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8 8 Storingsdiagnose 
 

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

oorzaken en is geldig voor de meeste toepassingen. Bij het verhelpen van de storing dient de 

motor te worden stilgezet en zonodig af te laten koelen. Werken aan een warme motor kan 

ernstige brandwonden tot gevolg hebben. Bel Bredenoord in alle gevallen die met behulp van 

onderstaand schema niet verholpen kunnen worden. 
 

 

Storingsindicatie 
 

      Mogelijke oorzaak  Oplossing 

Motor start niet: 

motor klikt, maar 

gaat niet rond. 

 de accupoolklemmen 

zitten los of zijn 

geoxideerd. 
 

 de accu’s zijn leeg 
 

 accupoolklemmen schoonmaken en/of 

vastzetten. 
 

 accu’s bijladen 
 

Motor draait wel, 

maar slaat niet aan. 

 geen brandstof  brandstof bijvullen 

Motor slaat aan bij 

starten, maar stopt 

bij loslaten 

overbruggingsschake

laar 
 

 oliepeil of koelwaterpeil is 

te laag  

 

 oliedruk te laag 

 

 lekbakniveau te hoog 

 

 

 

 

 vul de olie of koelvloeistof bij  

 

 

 Controleer het smeerolieniveau en vul zo 

nodig bij. 

 Tap de lekbak af. De vloeistof kan olie en 

brandstof bevatten. Zorg voor 

milieuvriendelijke verwerking van deze 

vloeistof. Controleer de machine op 

slangbreuk en lekkage. 

 

De motor stopt 

tijdens normaal 

gebruik 

 geen brandstof meer 

 

 overbelasting van de 

motor  

 brandstof bijvullen 

 

 belasting verminderen  

lampje 

“laadstroomcontrole” 

brandt. 

(Laadcontrolefout) 

 

 

 V-snaar gebroken 
 

 koolborstels versleten 
 

 laaddynamo defect  

 Bel Bredenoord voor reparatie van de 

onderdelen.  

Motor stopt en 

lampje 

“motorstoring” 

brandt. 
 

 oliedruk te laag 

 

 

 lekbakniveau te hoog 

 

 

 

 

 Koelvloeistofniveau te 

laag 

 

  

 motortemperatuur is te 

hoog 

 Controleer het smeerolieniveau en vul zo 

nodig bij. 

 

 Controleer de lekbak, hier hoort geen 

vloeistof in te staan. Bel Bredenoord in 

geval van lekkage en probeer niet 

opnieuw het aggregaat te starten. 

 

 Controleer het koelvloeistofniveau. Als dit 

te laag is: laat de motor minstens 1 uur 

afkoelen en vul de vloeistof bij.  

 

 zorg voor voldoende ventilatieruimte 

rondom het aggregaat. Verwijder 

eventuele vervuiling rondom de radiator. 
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Motor loopt, maar de 

gebruiker krijgt geen 

spanning. 

Spanningsmeter 

geeft wel spanning 

aan.  

 De hoofdschakelaar is 

uitgeschakeld. 

 Zet de hoofdschakelaar in 
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9 Onderhoud 
 

Goed en vakkundig onderhoud is van belang voor een goede werking van het aggregaat. Voordat 

aggregaten verhuurd worden, krijgen ze bij Bredenoord een servicebeurt zodat ze u piekfijn 

bereiken. Wanneer aggregaten voor langere tijd verhuurd zijn, kan Bredenoord het periodiek 

onderhoud voor u uitvoeren. Ook is het mogelijk dat u zelf onderhoud verzorgt. In dat geval 

gelden onderstaande richtlijnen. 

9.1 Onderhoudsbeurten 

Bredenoord onderscheidt de onderhoudsbeurten, afhankelijk van het aantal draaiuren, in twee 

categorieën: 

 A-beurt (controlebeurt)     

 B-beurt (kleine onderhoudsbeurt) 

9.1.1 A-beurt 

Controleer bij stilstaande motor: 

 

 Oliepeil 

 Speling op waterpomp, riemspanner of andere bewegende delen. 

 Koelwaterverwarming en acculader, indien aanwezig. 

 Koelwaterpeil. 

 Accuvloeistof. 

 V-snaren. 

 Radiateur op vervuiling. 

 Brandstoftank op niveau. 

 Omkasting op schade. 

 Omkasting op isolatiemateriaal. 

 Beplating op scheuren of loszitten. 

 Hang en sluitwerk van omkasting. 

 Accupoolklemmen op vastzitten of oxidatie. 

 Brandstofslangen op slijtage (doorschuren). 

 Hoofdstroombedrading op doorschuren, uitdrogen en vastzitten. 

 Eventueel aanwezige wandcontactdozen op oxidatie en brandplekken. 

 Motorbedrading op vastzitten en beschadigingen. 

 

Start het aggregaat op. Laat het aggregaat eerst enkele minuten onbelast draaien en indien 

mogelijk belast proefdraaien tot maximale belasting.  

 

Controleer bij een belast aggregaat: 

 

 Zijn spanning en frequentie juist? 

 Werken de paneelmeters? 

 Werken de signaleringslampen? 

 Oliedruk 

 Koelwatertemperatuur 

 Op vreemde geluiden 

 Op vloeistof- en gaslekkages (olie, brandstof, koelwater en het uitlaatsysteem). 

 Op uitlaatgassen (de motor moet rookvrij zijn). 

 

Mochten er tijdens de controlebeurt onvolkomenheden geconstateerd zijn, dan dienen deze 

verholpen te worden alvorens het aggregaat opnieuw te starten. Neem in de gevallen die u niet 

op kunt lossen contact op met Bredenoord. 
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9.1.2 B-beurt 

De B-beurt bestaat uit alle handelingen van een A-beurt aangevuld met onderstaande punten: 

 

 ververs de motorolie (tap oude olie af  met behulp van de smeerolie-aftappomp) 
 

WAARSCHUWING! Motorolie kan heet zijn! 
 

 brandstoffilter vervangen  

 brandstofgroffilter reinigen of eventueel vervangen  

 oliefilters vervangen 

 bypassfilter vervangen 

 luchtfilter controleren op vervuiling en evt. vervangen 

 controleer speling op waterpomp, riemspanner en andere bewegende onderdelen 

 koelwaterverwarming  

 vorstgrens koelwater (tijdens winterperiode min. - 25EC) 

 uitlaatsysteem op lekkages 

 Reinig het aggregaat met poetsdoeken.  

Laat het aggregaat 5 minuten onbelast en vervolgens belast (tot maximale belasting) proefdraaien 

(min. 1/2 uur).  

 

Onderdelen voor het uitvoeren van de B-beurt zijn bij Bredenoord te verkrijgen. 

9.2 Bijvullen van vloeistoffen 

Wanneer u brandstof, smeerolie, accuvloeistof of koelvloeistof bijvult, tref dan de volgende maatregelen: 
 

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

 Druk de noodstop in 

 Schakel de massaschakelaar uit. 

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

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

gezichtsbescherming. 

 

LET OP! Verwijder gemorste brandstof of smeerolie direct. 

 

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

accuzuur. Bij huidcontact met de brandstof of smeerolie direct wassen 

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

brandstof, smeerolie of accuzuur direct spoelen met overvloedig water en 

een arts raadplegen.  

 

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

accu`s, dient volgens lokale wetgevingen en (milieu-) voorschriften te geschieden.  

9.3 Aggregaat als noodstroomvoorziening 

Wanneer u het aggregaat als noodstroomvoorziening gebruikt, zal er grotendeels geen gebruik 

van worden gemaakt. Alleen tijdens stroomuitval wordt het aggregaat gestart. Om in geval van 

nood een goede opstart te garanderen, hanteert Bredenoord de volgende voorschriften m.b.t. 

onderhoud en controle: 
 

wekelijks: 

Controle:  

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

 Het olieniveau. Vul het zonodig bij. 

 het koelwaterniveau. Vul het zonodig bij.  

 motorverwarming op lekkages (visueel) 
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 visuele controle op lekkages in slangen en aansluitingen 

 V-snaren op spanning en beschadigingen.  
 

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

Controleer: 

- de spanning (Voltmeter) 

- frequentie ( Hz meter) 
 

elke 3 maanden 

3) A - beurt 

4) indien mogelijk met de aangesloten belasting minimaal 1 uur proefdraaien. Probeer of alle 

gebruikers ingeschakeld kunnen zijn.  

5) Controleer of het aggregaat automatisch opstart bij het wegvallen van de netspanning. 

6) Vul de brandstof bij 
 

Minimaal 1 x per jaar 

- B - beurt  

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

zo hoog mogelijk te laten zijn.  

8) Controleer of het aggregaat automatisch opstart bij het wegvallen van de netspanning. 

9) Vul de brandstof bij. 
 

Vermeld bij het uitvoeren van een onderhoudsbeurt de urentellerstand voor de volgende controle 

op het onderhoudsplaatje in de deur van het aggregaat. 

 

9.4 Aggregaat voor continu gebruik 

Bij continu gebruik is het aggregaat meerdere uren per dag in bedrijf. Het continu gebruik zorgt 

voor grotere slijtage van onderdelen dan bij noodstroomaggregaten.  Het onderhoudsschema is 

dan ook intensiever. Voer alle controles uit bij een stilstaand aggregaat. 

 

Controleer dagelijks: 

 de V-snaren op spanning en beschadigingen.  

 het olieniveau. Vul het zonodig bij. 

 het koelwaterniveau. Vul het zonodig bij. 
     

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

te staan. Controleer hiervoor of de hoofdschakelaar uit staat en de 

noodstop is ingedrukt. De motorkoelwaterverwarming kan aangesloten zijn, 

schakel deze ook uit. 

 

WAARSCHUWING! Pas op, de radiateur kan heet zijn! 
 

WAARSCHUWING! Pas nadat de temperatuur van het koelwater beneden het kookpunt gezakt 

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

zodat de lucht langzaam kan ontsnappen. Te hete koelvloeistof kan door 

het losdraaien van de dop naar buiten spuiten en ernstige brandwonden 

veroorzaken. 
 

 de accuvloeistof. Voeg zonodig accuvloeistof (gedestilleerd water) toe. 
 

WAARSCHUWING! De accu bevat bijtend zuur. Houdt de accu daarom altijd recht! 
 

 het brandstofniveau. Vul het zonodig bij. 

 of het aggregaat ergens olie, brandstof of koelwater lekt. 

 de radiateur op vervuiling. 
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elke 2 weken of 50 draaiuren: 

 voer de A-beurt uit 

 

minimaal 1x per jaar of elke 500 draaiuren: 

 voer de B-beurt uit 

 

Vermeld bij het uitvoeren van een onderhoudsbeurt de urentellerstand voor de volgende beurt op 

het onderhoudsplaatje in de deur van het aggregaat. 
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10 Technische gegevens 

 

 

Aggregaatnummer   HAT0009 

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   6050x2440x2590 mm 

Gewicht netto/bruto   12940 / 14700 kg 

Geluidsvermogensniveau   LWA: 97 dB(A) 

Omgevingstemperatuur   30 < T < 40 ˚C 

Type motor   Scania  DC 12 59A Serienummer 6603137 

Type motor   Scania  DC 12 59A Serienummer 6603137 

Type generator   Leroy Somer  47.2S5GF Serienummer 241687/6 

Type generator   Leroy Somer  47.2S5GF Serienummer 241687/6 

Aansluitspanning / frequentie   231/400V / 50 Hz 

Vermogen   400 kVA 

Netto vermogen   320 kW 

Max. staplast   80% 

Accu   2  x 2 Optima 850 

Tankinhoud   3000 liter 

Verbruik bij 75% belasting   ca 57 liter per uur 

Filters voorfilter   3VOVE10001 

Filters voor brandstof   1763776 

Filters voor smeerolie   1117285 

Filters voor lucht   395773 

Filters voor water   n.v.t. 

Filter bypass   n.v.t. 

Riemen ventilator   1800544 

Riemen dynamo   1800546 

Riemen waterpomp   n.v.t. 
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11 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:    2 x 400 kVA 

Serienummer/Seriennummer/Serialnumber:  D898 – D901 

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

 Bouwjaar/Baujahr/Year of manufacture:  2009 - 2010 
 

 

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,  26/03/2010, 

Nederland 

 H. Keurhorst 

Directeur/Direktor/Director 
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12 Contactgegevens 

 

Bredenoord is 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer 00800-55008800. Van hieruit 

wordt u doorverbonden met de juiste afdeling. 

 

 

Hoofdvestiging 

Bredenoord Apeldoorn 

Zutphensestraat 319  

7325 WT Apeldoorn  

Postbus 20122  

7302 HC Apeldoorn  

Telefoon: +31 (0) 55 3018501  

Fax: +31 (0) 55 3018500  

E-mail: info@bredenoord.com 

 

 

Nevenvestigingen  

Bredenoord GmbH Wörnitz 

Am Kreisel 6 

91637 Wörnitz 

Telefoon: +49 (0) 9868 93330 

 

Bredenoord GmbH Schopsdorf 

Industriestraße 10 

39291 Schopsdorf 

Telefoon: +49 (0) 39225 63900 

 

www.bredenoord.com 

 

 

mailto:info@bredenoord.com
http://www.bredenoord.com/
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13 Alfabetisch register 

14 A 

aardlekbeveiliging · 8, 9 
accu · 4, 5, 11, 24, 27, 30, 31, 32 
afkoelen · 27 
aggregaat · 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 
alarmmelding · 16 
ampèremeter · 12 
automaatbedrijf · 22 
automatisch · 7, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31 

B 

bediening · 4, 7, 21, 22 
bedieningspaneel · 24 
bedrijf · 3, 9, 12, 16, 21, 31 
bedrijfskeuzeschakelaar · 21, 23 
bedrijfstoestand · 11 
belasting · 7, 13, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 
besturingspaneel · 12 
beveiliging · 2, 11 
bewakingen · 11 
brandstof · 4, 11, 14, 21, 22, 25, 26, 30, 32 
Bredenoord · 3, 4, 5, 6, 8, 27, 29, 30, 31, 34, 35 

C 

container · 7, 11, 24 

D 

dieselmotor · 7 
draaiuren · 29, 32 
drukknop · 24 

E 

eilandbedrijf · 22 
elektrisch · 4, 7, 8, 18, 19, 31 
elektrotechnische · 11 

F 

fase · 8, 12, 22, 23 

G 

gebruikershandleiding · 3, 4 
generator · 7, 9, 10, 11, 14, 21, 23, 25, 34 

generatorhoofdschakelaar · 11, 14 
generatorklemmen · 13 
generatorschakelaar · 13, 16, 21, 22, 23 
generatorset · 12 
generatorspanning · 16, 18, 21, 23 

H 

handleiding · 3, 4, 5, 6, 26 
hoofdschakelaar · 11, 28, 31 
hoofdstroom · 7 
hoofdstroomschakelaar · 8 

I 

inschakelen · 22 
installatie · 4, 8, 9, 10, 25 
instelling · 6, 16, 19 
instrumenten · 12 
isolatiebewaking · 10 

K 

koelvloeistof · 11, 24, 29, 30, 31, 32 
koolborstels · 27 

L 

laadstroom · 11 
lekbak · 7, 25, 27 
lekkage · 7, 25, 27 
luchtfilter · 30 

M 

massaschakelaar · 5, 8, 21, 23, 30 
melding · 11 
metingen · 8, 16, 18 
motor · 5, 7, 13, 21, 22, 25, 27, 29 
motorkoeling · 8 
motorolie · 25, 30 
motorstoring · 27 
motorvermogen · 5 

N 

nadraaien · 22 
netspanning · 24, 31 
noodstop · 2, 4, 5, 11, 14, 23, 30, 31 
noodstroomaggregaat · 5, 9 
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O 

olieaftappomp · 30 
oliedruk · 11, 27 
oliefilter · 30 
olienavulinrichting · 25 
oliepeil · 21, 22, 25, 27 
omkasting · 11, 23, 29 
onderhoud · 2, 3, 4, 5, 21, 24, 29, 30, 31, 32 

P 

paneelverlichting · 2, 14, 24 
parallel · 7, 22, 23 
proefdraaien · 29, 30, 31 

R 

radiateur · 32 
reparatie · 4, 27 
riemspanner · 29, 30 

S 

schakelaar · 12, 14, 21, 22, 23 
spanning · 5, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 31 
stand-by · 11 
start · 13, 21, 22, 27 
stoppen · 13, 22 
storing · 7, 13, 15, 16, 21, 22, 27 
stroom · 7, 8 

synchroniseren · 13, 18, 22 

T 

tekening · 11 
temperatuur · 5, 32 

U 

uitlaat · 5, 6 

V 

veiligheid · 3, 19 
veiligheidsmarkeringen · 4 
voltmeter · 13 
V-snaar · 5, 6, 27, 29, 31 

W 

wandcontactdozen · 10, 29 
waterpomp · 29, 30 
winterdieselolie · 5 
wisselspanning · 13 
wisselstroom · 12 

Z 

zekeringautomaat · 11, 21, 23 

 


