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INLEIDING 

De alternatorunit is uitgerust met twee zware dompelpompen en kan gebruikt worden met deze 
pompen of ook als stroomgroep 130 KVA. 
De dompelpompen zijn debietpompen en worden gebruikt voor het verpompen van grote 
hoeveelheden water bij overstromingen of als “aanjager”. 

A. GEBRUIK MET DOMPELPOMPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Karakteristieken materieel 

De alternatorunit is uitgerust met een hydraulische kraan en met 2 elektrische dompelpompen 
Dompelpompen  : 12.000 liter/min à 3 bar. 
Het gewicht van de dompelpompen is 285 kg per pomp 
 kraan : Uitgerust met een windas met een capaciteit van 900 kg. 
Dit houdt in dat bij gebruik van de 2 dompelpompen de diepte van het wateroppervlak zich op max. 
3 meter mag bevinden ! 
Bij gebruik van één dompelpomp op max. 9 meter ! 
Opgelet : 
Indien het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en de kade groter is, dan kan men de dompelpompen 
niet meer ophalen met de kraan op de alternatorunit en is de stabiliteit niet meer verzekerd !!! 
Een gevulde aanzuigslang van diameter 200 weegt +/- 47kg /meter. 

2. Bij vertrek 

Personeel :  voor de opstelling/opbreken zijn 3 agenten (A1 -> A3) nodig , 
  in gebruik 2 agenten.(A1 en A2) 
 
Materieel :  containervoertuig + alternatorunit 130 kVA (inclusief 4 slangen diam.200) 

Slangenwagen ( met overgangsstuk 200->150) : indien verder dan 40m 
 

Nodige opstelruimte : 5m breedte (afstempelbreedte van de steunvijzels is 4,53 meter) 
   6m lengte.( bij op- en afzetten + 8 à 9 m voor containervoertuig). 
Persoonlijke beschermmiddelen personeel  : basis interventiekledij + helm + 
werkhandschoenen.  



           Algemene Directie Civiele Veiligheid  
Directie van de operaties 

 

    Pagina 4 van 10 

OPERATIONELE PROCEDURE 

3. Aankomst ter plaatse  

3.1. Bepalen van opstelplaats 

* Max. hellingsniveau terrein = 15% (anders treedt beveiliging olieniveau motor in werking). 
* Tevens moet de positie van de kraan zo dicht mogelijk bij het te verpompen water zijn. 
De ideale plaatsing is deze met de achterzijde van de container naar het water. Bij deze opstelling 
is de afstand tussen de kraan en het water het kleinst.  
Opmerking: De kraan mag enkel gebruikt worden wanneer de alternatorunit op de grond staat. 
Nooit de kraan gebruiken wanneer de container op het containervoertuig staat! 
 
* Nodige opstelruimte: 5m breedte (afstempelbreedte van de steunvijzels is 4,53 meter) 
   6m lengte.( bij op- en afzetten + 8 à 9 m voor containervoertuig). 

3.2. Opstarten alternatorunit. 

Nadat de alternatorunit op de grond staat begint A1 met het opstarten van de alternator en het 
openplooien van de kraan. 
A1 voert achtereenvolgend volgende handelingen en controles: 

 Controle van :  
o oliepeil , koelwater in radiator, brandstofpeil ( min. 1/4) 
o batterijsleutel aan zetten. 
o Contactsleutel in stand START draaien tot wanneer de motor aanslaat. 

 Controle van meetapparatuur: 
o min. oliedruk 2 bar 
o frequentie : ong. 50 Hz. 
o voltmeter +/- 400V of 230 V. 
o koelwater temp. ( max. 93° C) 

 Drukknop " KONTAKTOR AAN " indrukken 

 lamp " KONTAKTOR AAN" brandt 

 controlelamp laden batterij brandt 

 spanning komt aan de verbruiker. 
 
A2 en A3 doen ondertussen de voorbereidende werkzaamheden voor het aansluiten van de 
dompelpompen d.w.z. : 

 Vrijmaken van de elektriciteitskabels uit de bakken en controle op eventuele beschadigingen.

 Aansluiten van de aarding met behulp van de aardingspiket.

 Uitleggen en aankoppelen van de eerste slangen langs de kade.

 Klaarleggen touwen enz..
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3.3.Opstarten + bediening kraan. 

 Draaiknop voeding laadkraan 24 volt opzetten. 

 Drukknop hydraulische pomp kraan " IN DIENST" indrukken. 

 Controle van oliepeil hydraulische olie in tank.

 Controle van laadkraan op eventuele olielekken en of noodstop niet is ingeduwd.

 Volledig uitschuiven van de stabilisatiekokers. 

 Plaatsen van de afstempelplaten onder de steunvijzels bij 
niet stabiele ondergrond. 

 Openen van de handbediende terugslagklep op de eerste 
steunvijzel. 

 Activeer de bedieningshendel" dalen steunvijzels" 

 Terug sluiten van de handbediende terugslagklep op de 
steunvijzel. 

 Laat op dezelfde manier de tweede steunvijzel zakken. 

 Tracht in het mate van het mogelijke de laadkraan 
horizontaal te plaatsen 

 Nu kan de kraan opengeplooid worden. 

 Activeer de bedieningshendel " inplooien knikarm " om deze uit zijn vergrendeling los te maken. 

 Activeer daarna de bedieningshendel " uitplooien hoofdarm" 

 En vervolgens de bedieningshendel " afrollen trekkabel" om de trekkabel af te rollen 

 maak lasthaak los. 

 Sluit de elektrische stekker aan voor de werking van de eindeloop schakelaars van de windas 

 De kraan is nu klaar voor gebruik. 

3.4.Te water laten van de dompelpompen 

 De kraanbediener (A1) schuift de kraanarm uit tot boven het hefjuk. Het hefjuk is voorzien voor het 
opnemen van de 2 dompelpompen en heeft een capaciteit van 1000 kg. Indien er met één pomp 
gewerkt wordt, dan dient men de 2 middelste openingen in het hefjuk te gebruiken voor het 
bevestigen van de kettingen. 

 Positioneer de laadkraan zodanig dat de lasthaak van de windas boven het hefjuk komt te liggen. 

 Ontsluit de lagering van het hefjuk en verbindt de lasthaak van de windas met de opneembeugel van 
het hefjuk. 

 Rol de trekkabel op en positioneer het hefjuk boven de dompelpompen. 

 Activeer het oprollen van de windas en hef langzaam de 2 dompelpompen uit de pompstoelen 

 Plaats nu de dompelpompen op de kade in de nabijheid van de klaargelegde slangen. 

 De pompen gelijkmatig horizontaal laten zakken ( plat leggen) door manipulatie met de kraan. De 
kabel van de windas zo kort mogelijk houden. A2 en A3 kunnen hierbij helpen. 

 Aansluiten van de slangen. Naargelang van de situatie ter plaatse bevestigt men één of twee 
verstevigde persslangen per pomp. Dit is afhankelijk van de opvoerhoogte van het te verpompen 
water.Aan de laatste koppeling van de aanzuigslang een touw bevestigen. 

 Eventueel kan men rechtstreeks op de dompelpompen de persslangen bevestigen. Dit is eveneens 
afhankelijk van de situatie ter plaatse. 

 Indien men rechtstreeks met de persslangen werkt, dan is het niet nodig om de dompelpompen plat 
te leggen voor het aankoppelen van de slangen. 

 Aan het juk kan eveneens een touw bevestigd worden. 

 De pompen kunnen nu te water gelaten worden. Bij het manipuleren van de pompen steeds zorgen 
voor een goede geleiding van de elektrische kabels en de slangen. Tevens er voor zorgen dat de 
elektrische kabels steeds buiten het bereik van de slangen blijven. 

 Na het te water laten van de pompen, ervoor zorgen dat de slangen evenwijdig en rechtlijnig naast 
elkaar liggen. 

 De elektrische kabels zodanig geleiden dat ze niet kunnen verstrikt raken in de slangen. 

 De slangen zodanig opspannen dat men de koppeling van de laatste verstevigde persslangen op de 
oever of aan de container kan vastmaken zodat de slangen niet in het water getrokken kunnen 
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worden. 

 Aanpassingen «  vastmaken persslangen «  

 De hydraulische pomp van de kraan mag uitgeschakeld worden.(om oververhitting te voorkomen) 

 
Teneinde beschadigingen aan de slangen en koppelingen te vermijden, dient men steeds de 
laatste persslang goed vast te maken. 
Hiervoor is een speciale bevestigingsbeugel voorzien met bijhorende bevestigingspinnen.  Indien 
deze bevestigingsbeugel niet kan gebruikt worden moet men een andere oplossing bedenken om 
deze laatste persslangen stevig vast te maken. 
In geen enkel geval mogen er persslangen op de oever of in het water liggen te slingeren !!! 

3.5.Opstarten van de dompelpompen. 

 Nadat de pompen op hun goede positie liggen in het 
water, kunnen ze elektrisch aangesloten worden. 

 Eerst vergewissen dat de stopcontacten 
spanningsloos zijn.

 Inpluggen en vergrendelen van de stekkers in de 
stopcontacten.

 Per pomp is één 5-polig stopcontact en één 4-polig 
stopcontact voorzien.

 Schakelaar “draaiveld pompen” controleren. Deze 
dient op stand 2 te staan (rode markering).

 De pompen steeds één per één opstarten met een 
minimum tussentijd van 30 seconden. 

 De pompen opstarten op stand 1 van de keuzeschakelaar om de slangen te vullen en 
daarna schakelaar op stand 2 zetten.(eerst worden de slangen gevuld met water door de pompen omgekeerd 

te laten draaien, daarna goede draairichting om met volle kracht te pompen) 
 Na het opstarten van de eerste pomp de slangen nazien en eventueel beter leggen. 

 Vervolgens de 2° pomp opstarten en eveneens controleren. 

3.6.Tijdens de werking. 

 Regelmatig controleren op goede werking van de pompen (verstoppingen, lekken in slangen, diepte 
van de pompen onder het wateroppervlak, knikken in slangen, enz…) 

 Regelmatige controle van de meetapparatuur op de alternator ( oliedruk, temperatuur, brandstof, 
frequentie en voltmeter ) 
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4. Opbreken materieel 

 Stil leggen pompen. 

 Uittrekken van de stekkers van de elektrische kabels. 

 Hydraulische pomp inschakelen. 

 Loskoppelen van de koppelingen van de persslangen en zoveel mogelijk water uit de slangen laten 
lopen. 

 Vervolgens de pompen net boven het wateroppervlak brengen zodat het water volledig uit de 
pompen en de slangen kan lopen. Dit kan het best gebeuren door de hoofdarm van de kraan naar 
omhoog te brengen. 

 Wanneer de pompen zijn leeggelopen dan kan men deze normaal gezien verder met de lier 
opheffen. 

 Opletten dat men niet aan de elektrische kabels of op de slangen trekt, maar men dient deze mee te 
geleiden met beweging van de pompen. 

 Eens de pompen op de kade staan, laat men deze terug kantelen om de verstevigde persslangen 
gemakkelijk te kunnen loskoppelen. Hierbij opletten dat de pompen niet op de elektrische kabels 
gezet worden. 

 Alvorens men de pompen opbergt in de pompstoelen, dient men de pomp en de kabels te 
controleren op beschadigingen. Eventueel ter plaatse de pomp en de kabels reinigen. 

 Nadien rolt men de kabels op in de daartoe dienende bakken. De stekkers dienen aan de bovenzijde 
te liggen. 

 Terug plaatsen van het hefjuk op de daartoe voorziene plaats. 

 Opbergen van de kraan in omgekeerde volgorde van opstellen 
 

5. Nazorg in de eenheid 

 Opvullen van alle brandstoftanks 

 Reinigen van de gebruikte slangen 

 Reinigen van alle gebruikte materieel 

 Controle en testen van werking materieel. Bij defecten een herstellingsbon opmaken en bezorgen 
aan de verantwoordelijke onderhoud. 

 Opmaken inventaris van materieel 

 



           Algemene Directie Civiele Veiligheid  
Directie van de operaties 

 

    Pagina 8 van 10 

OPERATIONELE PROCEDURE 

B. GEBRUIK ALS STROOMAGGREGAAT 

1. Karakteristieken materieel 

De alternatorunits 130 KVA kunnen ingezet worden voor het leveren van stroom indien de 
gebruiker beschikt over de nodige aansluitkabels. 
Hiervoor is de alternatorunit uitgerust met de volgende stekkers : CEE NORM ! 

A) 400 Volt :  
 X3    125 A 3P + N + T 
     Nodige sectie verlengkabel =  5 x 35 mm² 
 X4    63 A  3P + N +T 
     Nodige sectie verlengkabel =  5 x 16 mm² 
 X5-X6  32 A  3P + N + T 
 X7-X8   Nodige sectie verlengkabel = 5 x 6 mm² 
B) 230 Volt :   
 X40-X50 32A  3P + T 
     Nodige sectie verlengkabel = 4 x 6 mm² 
 X9-X10 16A  2P + T 
 X11-X12   Nodige sectie verlengkabel = 3 x 2,5 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bij vertrek : 

Personeel :  voor de opstelling/opbreken zijn 2 agenten (A1 en A2) nodig , 
  in gebruik 1 agent.(A1) 
 
Materieel :  containervoertuig + alternatorunit 130 Kva 
 
Persoonlijke beschermmiddelen : basis interventiekledij  
 
Nodige opstelruimte : 3m breedte 
    6m lengte.( bij op- en afzetten + 8 à 9 m voor containervoertuig). 
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3. Opstelling materieel 

3.1. Opstarten alternatorunit. 

Nadat de alternatorunit op de grond staat begint A1 met het opstarten van de alternator. 
A1 voert achtereenvolgend volgende handelingen en controles: 

 Controle van :  
o oliepeil , koelwater in radiator, brandstofpeil ( min. 1/4) 
o batterijsleutel aanzetten. 
o Contactsleutel in stand START draaien tot wanneer de motor aanslaat. 

 Controle van meetapparatuur: 
o min. oliedruk 2 bar 
o frequentie : ong. 50 Hz  
o voltmeter +/- 400V of 230 V. 
o koelwater temp. ( max. 93° C) 

 na aansluiten “verbruikers” : 
o Drukknop " KONTAKTOR AAN " indrukken 
o lamp " KONTAKTOR AAN" brandt 
o controlelamp laden batterij brandt. 
o spanning komt aan de verbruiker. 

 
A2 doet ondertussen de voorbereidende werkzaamheden voor het aansluiten van het 
stroomaggregaat : 
 Aansluiten van de aarding met behulp van de aardingspiket.

 Aansluiten van “verbruikers”
 

Na de aansluiting aan andere installaties dient men steeds de juiste draaizin te controleren. 
 
Indien de fase omschakelaar moet gebruikt worden, zal men zeker de schakelaar +/- 30 sec. op 
stand 0 laten staan, alvorens men overschakelt naar de andere stand. ( De wachttijd is nodig om 
de motoren die andersom draaiden de tijd te laten tot rust te komen vooraleer ze terug aan te 
zetten.) 

3.2.Tijdens de werking. 

 Regelmatige controle van de meetapparatuur op de alternator ( oliedruk, temperatuur, brandstof, 
frequentie en voltmeter ) 
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4. Einde werkzaamheden. 

 Stil leggen alternator. 

 Uittrekken van de stekkers van de elektrische kabels. 

 Opbergen van alle kabels 
 

5. Nazorg in de eenheid 

 Opvullen van alle brandstoftanks 

 Reinigen van alle gebruikte materieel 

 Controle en testen van werking materieel. Bij defecten een herstellingsbon opmaken en bezorgen 
aan de verantwoordelijke onderhoud. 

 Opmaken inventaris van materieel 
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SLIJKPOMP SPB 5000 
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Doel: Pompinstallatie voor water en eventueel slibwater (slijk) met lage druk 
Gebruik: Bemalings- of watervoedingswerkzaamheden met een debiet van ± 5000l bij lage druk 

(bv. overstromingen) 

A. GEBRUIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Karakteristieken materieel 

A. Pomp: 

 Beschrijving: Centrifugaalpomp gekoppeld met een vacuümpomp (membraan) 

 Starten: Elektrisch (batterij 12 volt) 

 Minimumtoerental: 1300 tpm 

 Max. omgevingstemperatuur: 40° C 

 Tank: 360 liter (diesel) 

 Autonomie: 30 uren 

  Maximaal debiet op de twee persmonden:  
 

Debiet (l/min) Opvoerhoogte (m) Aanzuighoogte 
(m) 

Toer motor 
(tr/min) 

5.000  15  3 1825 

2.500 15 6 1825 

3.000 18 3 1825 

 

 Centrifugaalpomp:  Automatisch aanslaan (droog)  
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                                              Aanslaan door vacuümpomp 
                                              Tijd om aan te slaan +/- 1 minuut 
 

B. Aanhangwagen: 

 M.T.M.: 2920 kg  

2. Bij vertrek 

Personeel:  - Vervoer: 4 personen waarvan een chauffeur slangenwagen 
- Opstellen: 3 personen 
- Gebruik: 1 persoon 

  
Materieel:  - Trekvoertuig, voorzien van een trekhaak                                                                                                

   type « Rockinger ». 
- Vergezeld van een haspelcontainer (persslangen  
  ø150 mm). 

 
Nodige montageruimte: Minimum 4,5m x 10m (Aanhangwagen +    voertuig) 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: interventiekledij, helm & werkhandschoenen, waadbroek, 
reddingsvest 

3. Aankomst ter plaatse  

3.1. Bepalen van de opstelplaats 

De ligging moet stabiel en vlak zijn, des te meer daar er een mogelijkheid is om de pomp los te 
maken van het chassis van de aanhangwagen. 

3.2. Opstellen van de installatie  

 De zuigslangen installeren vanaf het pomplichaam 

 De zuigzeef plaatsen (verplicht). 

 Een koord vastmaken over de lengte van de slangen tot aan de zuigkorf. 

 Te water laten (bescherming van de koppelingen). 

 Het benodigde aantal persslangen plaatsen. 

 Controleren of de aanhangwagen vaststaat (handrem + wielblok + stabilisatoren + 
jockeywiel). 

 
 
Opmerking: Indien nodig, is het mogelijk om water toe te voegen via de koppeling Ф45 DSP in het 

bovenste gedeelte van de vlotterkamer, teneinde het slijk in het pomplichaam en de 
persmonden te verdunnen. 

 

Haak van type Rockinger 
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3.3. Opstarten: 

 
1. De ledigingsklep afsluiten die zich onder het pomplichaam bevindt. 
2. De ledigingsklep afsluiten die zich onder de lagerkooi bevindt. 
3. De spoelkraan van de vlotterkamer afsluiten. 
4. De stroomonderbreker uitschakelen. 
5. De gashendel op ‘’start’’ zetten. 
6. De « startknop » ingedrukt houden en ondertussen de sleutel omdraaien. 
7. De twee kleppen van de vacuümpomp sluiten. 

 

 

 

3.4. Controle: 

 Regeling van het toerenaantal > 1300 tpm. 

 De goede werking van de pompen (obstructie, ongeschondenheid van de slangen, 
onderdompeling van de zuigkorf) regelmatig controleren. 

 Het brandstofniveau controleren. 

2 

4 

3 

5 6 

1 
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 Tijdens de werking controleren dat er geen vloeistof wegloopt door de uitlaatpijp van de 
vacuümpomp. In dat geval: onmiddellijk stoppen. 

 

4. Stoppen 

 
1. Het toerental tot het minimum verminderen. 
2. Het contact verbreken met de contactsleutel (belangrijk voor de generator) 
3. De stroomonderbreker inschakelen. 
4. De ledigingskleppen  onder het pomplichaam openen. 
5. De zuig- en persslangen loskoppelen. 

5. Nazorg in de eenheid 

 

 De controledeksels aan de zuig- en perskant openen en indien nodig de pomp schoonmaken. 

 De brandstoftank vullen. 

 Controleren van: - het motoroliepeil (zichtbaar met de peilstok). 
                 - het oliepeil van de lagerkooi (zichtbaar via het kijkgat). 
                 - het oliepeil van de vulkooi (zichtbaar via het kijkgat). 
 
Aanzuigslangen en persslangen reinigen. 
 

   
 
 
Maandelijks: 

 De druk van de banden van de aanhangwagen controleren (4 bar). 

 De motor starten en 2 à 3 minuten stationair laten draaien. 

 De batterij 24 uren opladen. 
 
Semestrieel: 

 De olie en de filters vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant. 
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GENERATOREN < 10 KVA 
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INLEIDING 

De generatoren dienen voor de productie van elektriciteit in de niet door de traditionele 
elektriciteitsnetten bediende zones of wanneer deze defect of beschadigd zijn. Naargelang het 
geval, worden ze ofwel naar de gebruiksplaats gebracht op aanvraag, ofwel maken ze integraal 
deel uit van een container (bv. vervuiling, berging, …). Hun vermogen varieert, voor de 
generatoren in dit hoofdstuk, van 3 tot 10 kVA. 

A. GEBRUIK 

 

1. Kenmerken van het materieel 

 De door de Civiele Bescherming gebruikte generatoren zijn voorzien van: 
- stopcontacten (Europees type) 220 V – blauw - driepolig      
- stopcontact (Europees type) 380 V – rood - vijfpolig 

           - stopcontact12 V (in het geval van de generator 5,3 Kva) 
 
Het nominaal vermogen van de apparaten die aangesloten kunnen worden op de 

generatoren wordt zo berekend dat het totale toegelaten vermogen van de generator nooit 
overschreden wordt.  
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          P                =             U                x              I   
Vermogen (in Watt) = Spanning (in Volt) x Stroomsterkte (in Ampère) 
 
VB. 2200 W                 =       220 V      x            10 A 

 

2. Bij het vertrek 

Personeel: voor het vervoer van de generator: min. 2 personen (generatoren tot 50 Kg) 
        : min. 4 personen (zwaardere generatoren) 
  voor het gebruik: 1 persoon 
 
Materieel: brandstof (normale benzine 95 oct.) en carterolie voor de motoren 4 T mono, adapters 
voor de stopcontacten CEE + kleine werktuigen (bougiesleutel) 
 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: basisinterventiekledij 
 

3. Bij aankomst ter plaatse 

3.1. Aanduiding van de montageplaats 

Andere prioritaire punten:  
1.  steeds in open lucht werken of, wanneer dit onmogelijk is, in een voldoende verluchte 

ruimte omwille van de uitlaatgassen. 
2. een vrije ruimte laten rond de uitlaat om elk risico op brand te voorkomen 

(brandstofreserve, struikgewas, …) 
Bij aankomst ter plaatse is het essentieel om bepaalde gegevens te kennen vooraleer over te gaan 
tot het aansluiten van een generator: 
- aard van de stroom: wisselstroom of gelijkstroom (12 V DC) 
- bedrijfsspanning: 220 v mono of 380 v driefasig  
- gevraagd vermogen 
- plaats waar de generator geplaatst moet worden (afstand en open lucht) 
- gebruiksduur 
Nooit aansluiten op een thuisnetwerk zonder zeker te zijn dat dit geïsoleerd is van het 
elektriciteitsnet (distributienet) 

3.2. Montage  

Eens de generator geplaatst is, de aarding installeren in functie van het type generator. Enkel de 
generatoren van klasse 1 zonder isolatiebewaking moeten verplicht geaard worden. De 
generatoren van klasse 2 en de generatoren van klasse 1 met isolatiebewaking mogen niet geaard 
worden (luchtnet). Aarding is zelfs gevaarlijk. 
  

Het olie- en brandstofpeil controleren en stroomkabels leggen die de generator verbinden met de 
apparaten zonder deze apparaten te starten. Opgelet, het is belangrijk om de op een haspel 
opgerolde elektrische verlengstukken af te rollen om oververhitting te vermijden.  
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De benzinekraan openen, de startknop in positie « ON » zetten, de chokehendel ("starthendel") 
volledig naar voor trekken en de motor starten met het snoer of met de elektrische starter. Zodra 
de motor draait, de chokehendel geleidelijk terugduwen en, eens de motor gestabiliseerd is, de 
apparaten geleidelijk aansluiten op de voeding. Vermijden om de motor van de generator te 
laten draaien zonder lading. 
 
Er wordt gevraagd om de generator nooit alleen te laten als deze in werking is en om de ladingen 
en de brandstof in het oog te houden. De generator uitschakelen om deze bij de vullen. 
 
 
Opmerking: Elektrische apparaten 
 

De elektrische apparaten moeten eveneens voorzien zijn van dubbele isolatie (symbool: . 
Deze dubbele isolatie laat toe om voldoende bescherming te hebben tegen indirect contact. Zijn 
onder meer voorzien van dubbele isolatie: handmatige apparaten: boor- en slijpmachines, …  
 

4. Demontage van het materieel  

 Op het einde van de werkzaamheden, de ladingen geleidelijk afsluiten en de generator enkele tellen 
stationair laten werken om deze te laten afkoelen. De startknop in positie « OFF » zetten, de geleiders 
uitschakelen. De generator pas in het voertuig plaatsen wanneer deze afgekoeld is. 

5. Onderhoud in de eenheid 

 Bij de terugkeer, als dit niet gebeurd is ter plaatse, de olie en brandstof bijvullen en de 
werkduur noteren in de documenten ad hoc: het onderhoud van de generator hangt af van het type 
generator (zie voorschriften van de fabrikant). De algemene staat van de elektrische kabels 
controleren en vervangen indien nodig. 

6. Pannes en oplossingen 

 
Als de motor niet start: 

- het brandstofpeil controleren 
- controleren of de voedingskraan openstaat 
- de staat van de bougie controleren 

Als de motor stilvalt: 
- het brandstofpeil controleren  
- controleren of de starter terug op zijn plaats gezet is 
- controleren of de knop « OFF » niet per ongeluk werd ingeduwd 
- de kwaliteit van de benzine controleren 
- controleren of de lading het vermogen van de generator niet overschrijdt  De motor valt 

niet stil, de stroomonderbrekers vermijden overbelasting. 
- Controleren of er geen kortsluiting is in de aangesloten apparaten (of installaties) 
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OPERATIONELE PROCEDURE 
 

 
 
 
 
 

     
 

      
 
 

 
 

MOTORPOMP GROOT DEBIET (MPGD) 
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INLEIDING 

De MPGD wordt o.a. ingezet als: 
 Heeft een vermogen van 10.000l/min bij 10 bar druk.  
 Deze pomp kan water over een afstand verpompen van ±1000m 
 Wordt gebruikt in relais – ideaal als aanjager in versterking van de alternatorunit 

Deze pomp wordt voornamelijk gebruikt als drukpomp om water te leveren aan de brandweer. 

A. Gebruik van de MPGD  

 

1. Karakteristieken materieel 

 Centrifugaalpomp: 10.000l/min aan 10 bar 
 Ontluchting gebeurt door 2 plunjerpompen 
 Deze pomp kan met persslangen, water leveren over een afstand van 1000 m zonder 

tussenschakeling van een bijkomende aanjaagpomp.  
 Ze kan ook gebruikt worden als aanjager in relaisverband. 

2. Bij vertrek 

Personeel: bij opstelling/opbreken: 3 agenten om de opstelling te doen 
          bij gebruik: 2 agenten  
 
Materieel: MPGD, containervoertuig 
                  slangenwagen 
 
Nodige opstelruimte: is afhankelijk van de opstelwijze 
 4m x 22m met containervoertuig of 4m op 8m zonder containervoertuig  
 
Persoonlijke bescherming personeel: standaardinterventiekledij of brandweerkledij, 
gehoorbescherming, reddingsvest bij risico op gladheid 
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3. Aankomst ter plaatse  

3.1. bepalen van opstelplaats 

Afhankelijk van de plaats die er is om de container af te zetten, zal de chauffeur onder begeleiding 
de zware pomp met de achterzijde naar het water plaatsen of evenwijdig met het water plaatsen. 
 
De ideale plaatsing is deze met de achterzijde naar het water en men moet er dus naar streven om 

de pomp zoveel mogelijk zo te plaatsen. 

 

3.2. Opstellingswijzen 

3.2.1. Evenwijdige opstelling 

In dit geval moet men er wel rekening mee houden voldoende plaats te laten tussen de oever en 
de containerpomp om slangen aan te koppelen en eventueel de rolluiken te bedienen aan de 
zijkant (gerief uitnemen of terugplaatsen).  
Bij een evenwijdige opstelling verliest men zeker al twee lengten aanzuigslang per inlaat om de 
afstand te overbruggen tussen pomp en oever. Deze bocht heeft ook een negatieve weerslag op 
de aanzuigtijd en het aanzuigdebiet.  
Aangezien er slechts één uitgang is langs weerszijden van dezelfde diameter, zal men in de 
praktijk genoodzaakt zijn ook langs de waterkant een slang te leggen hetgeen betekent dat men 2 
à 3m afstand moet bewaren tussen de waterkant en de pomp. 
 
                

 
 
Opmerking: Iedere aanzuigleiding moet voorzien zijn van slijkzeef en slijkmand en beveiligd 
worden met twee koorden: één om de leiding in en uit het water te halen 
      en één om de zuigklep te openen. 
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3.2.2. Dwarsopstelling 

            
 
Indien de achterzijde naar het water staat, moet er eveneens voldoende plaats aanwezig zijn 
tussen de pomp en de oever, zodat de pompbediener zonder gevaar controle kan uitoefenen op 
de werking van de pomp. 
Om de container af te zetten, heeft de combinatie een plaats nodig van +/- 22 m wanneer de pomp 
op 3m van de waterkant wordt afgezet. In dat geval heeft de ploeg voldoende ruimte om de 
aanzuigslangen te monteren, aan te sluiten en ze te water te laten. 
 
Opmerking: Iedere aanzuigleiding moet voorzien zijn van slijkzeef en slijkmand en beveiligd 
worden met twee koorden: één om de leiding in en uit het water te halen       
en één om de zuigklep te openen 
 
Eventueel kan het voertuig de container dan nog een meter achteruit duwen, op voorwaarde dat 
de aanzuigleiding door de agenten wordt van de grond gehouden om te beletten dat de 
koppelingen beschadigd worden door het schuren over een eventuele betonboord. 
Zonder containervoertuig neemt deze opstelling van de pomp min. 8 m in beslag. 

 
3.3. Opstelling van de pomp 
Afhankelijk van de plaats die er is om de container af te zetten, zal de chauffeur de zware pomp 
met de achterzijde naar het water plaatsen of evenwijdig met het water plaatsen. 
 
De ideale plaatsing is deze met de achterzijde naar het water en men moet er dus naar streven om 
de pomp zoveel mogelijk zo te plaatsen. 
 
De pompbediener controleert:  

 het oliepeil (rechts van de container), dat steeds tussen onderste en bovenste 
markering moet staan. Er moet voldoende tijd zijn tussen het starten van de pomp 
en het afzetten om de olie de gelegenheid te laten zich te nivelleren in de motor 

 het koelvloeistofniveau bovenop de container 
 indicator van de luchtfilter in motorcompartiment 

 

3.4. In werking stellen van de pomp 

 
Te respecteren volgorde ( bedieningsbord links achteraan ) 
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 hoofdschakelaar opzetten (deze schakelaar heeft de functie van batterijsleutel) 
 twee controlelampen van oliedruk en batterij lichten op 
 controle:  

 oliepeil van beide ontluchtingspompen (type plunjerpompen). Het oliepeil moet 
tussen min. en max. staan. 

 het koelvloeistofniveau bovenop de container 
 indicator van de luchtfilter in motorcompartiment 

 
 motorbewaking op stand 1 zetten (tenminste controleren dat deze opstaat ) 
 de 2 kranen op het pomplichaam dichtdraaien 
 motor starten ( groene knop ) en handgas bijregelen (enkel in de winter indien nodig) tot een 

vlot toerental. De motor vervolgens 2 à 3 min. laten warmdraaien op stationair toerental. 
 aanzuigkranen openen. 
 ontluchtingspompen aanzetten (geel licht flikkert op en dooft nadat de pomp is aangezogen 

tot een druk tussen 1 à 1.5 bar) bij max.1500 tr/min. Indien het gele controlelampje dooft, 
betekent dit dat de ontluchtingspompen niet meer meedraaien, alhoewel de bedieningsknop 
nog op stand 1 staat. 

 De 2 kranen op het pomplichaam terug opendraaien 
 vervolgens de bedieningsknop van ontluchtingspompen op stand 0 stellen = 

plunjerpompen worden uitgeschakeld en het toerental opdrijven naargelang de vereisten. 
 

Vooral bij overstromingspompwerken waarbij de crepinne (slijkzeef) zich kan vastzuigen of 
verstopt geraakt of het waterpeil fel zakt, is het aangeraden de bedieningsknop uit te schakelen om 
beschadiging te voorkomen. Als er geen wateropzuig is omdat de crepinne verstopt is, zal er ook 
geen water worden opgezogen door de ontluchtingspompen aan te zetten. 
 
Bij een relaisopstelling mag de bedieningsknop blijven opstaan omdat er hier een constante  
doorvoer is van water. 
 

 bij 1.5 à 2 bar de persuitlaten langzaam opendraaien en eventueel het toerental opdrijven. 
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4. Opbreken materieel 

Te respecteren volgorde 
 motor en pomp uitschakelen door de rode stop-motorknop in te duwen  
 hoofdschakelaar afzetten 
 aanzuigkranen sluiten 
 perskranen sluiten 
 opstelling opbreken op de gebruikelijke manier: 

o Aanzuigleiding boven het waterpeil brengen en aanzuigklep optrekken om het water 
uit de pomp en de aanzuigleiding te laten. 

o Persslangen afkoppelen en laten uitlekken.  
o In geen geval mag de container naar voor  worden getrokken om de aanzuigslangen 

op het droge te krijgen. Als er een afstand van 3 m wordt gerespecteerd zoals in het 
maneuverreglement voorzien, is er plaats genoeg om de aanzuigleidingen op de wal 
te krijgen. 

 Tot slot zal de machinist-agent het oliepeil controleren om zodanig bij eventueel verbruik, 
daarvan melding te maken bij de O/off van wacht. 
 

5. Nazorg in de eenheid 

 Opvullen van alle brandstoftanks.  
 Reinigen van alle gebruikte materieel. 
 Controle en testen van werking materieel. Bij defecten een herstellingsbon opmaken. 
 Nazicht inventaris van materieel. 
 Kapotte slangen markeren waar het lek is en deze plaatsen aan het slangenlokaal. 
 Vòòr de winter zeker de pompen leeg laten lopen anders risico op vorstschade. 
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B. De MPGD als aanjager (relais) 

 
Wanneer de opstelling gemaakt is, wordt de pomp klaar gezet met geopende afsluitkranen. 
Van zodra er een aanvoer van water is en de aanvoerdruk (1 à 2 bar) gestabiliseerd, kan de 
pompbediener de motor starten en de gevraagde druk leveren. 
Om een permanente bluswatervoorziening te hebben, moeten in verband met de te leveren 
pompdruk, de pompbedieners onderling zeer goed samenwerken. Een goed radiocommunicatie is 
dan ook onontbeerlijk. 
De ploeg die de persleiding moet controleren, moet in het bezit zijn van het nodige materiaal om 
onmiddellijk een persslang te kunnen vervangen. Dit kan maar gebeuren nadat zij eerst de 
leidinggevende officier, via de radio van de situatie op de hoogte hebben gebracht. Deze zal dan 
de nodige maatregelen treffen en dan de lijnagenten de toelating geven om de persslang te 
vervangen. 
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OPERATIONELE PROCEDURE 
 

 
 

            

 

 
 

 
 

DEPA/ELRO POMP  
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INLEIDING 

De draagbare pomp voor gevaarlijke producten die beschermd is tegen ontploffingen, is ontworpen 
voor het zuigen en pompen van agressieve vloeistoffen van Klasse 3, 6.1 en 8 van de GGVE-
reglementeringen en in het bijzonder voor de overheveling van producten uit de groepen II A en II 
B met een zelfontbrandingstemperatuur die hoger is dan 200°C. 

A. GEBRUIK  

 

                                   
 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden van opstellen afh. welke stof moet verpompt worden:  

a) Opstellen van de pomp alleen 
b) Opstellen van de pomp met vat ( als vuilafscheider ) 
c) Opstellen van de pomp met vat ( als transportvat ) 
 

1. Karakteristieken materieel 

 Debiet van 150 L/min of 300 L/min – hoogteverschil max. 9m 
 Deze, door een elektromotor ( 380V & 2 snelheden ) aangedreven slangenpomp 

(hypalonslang, kan eventueel vervangen worden door een andere) is uiterst geschikt bij het 
aanzuigen, verpompen en transporteren van gevaarlijke vloeistoffen. 

 Ze is uitgevoerd voor mobiel gebruik en korte bedrijfstijden  ( max circa 5 uur ) 
 lichtgewicht ( 90 kg ) en compact ( L 620 x b 390 x h 520 ) 
 droog zelfaanzuigend tot 9 m waterkolom. 
 mag droog draaien 
 kan stoffen met zowel een lage als hoge viscositeit verwerken. 
 ongevoelig voor media met vaste stoffen ( papier, bladeren, enz ...) met abrasieve of    

vezelachtige bestandsdelen. 
 snel en makkelijk te reinigen ( de specie komt enkel in contact met de binnenkant van de 

pompslang ). 
 in combinatie met zijn toebehoren maakt dit toestel onmiddellijk wegzuigen en afvoeren van 

problematische stoffen mogelijk 
 enkel vonkvrij materiaal te gebruiken bij gebruik van de ELRO pomp 
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2. Bij vertrek 

Personeel :  - voor de montage (en demontage): 3 personeelsleden 
  - voor het gebruik: 2 personeelsleden 
 
Materieel :  rollend: 1 Aluvan-voertuig of pick-up of container  
  elektrisch: 1 stroomaggregaat van min. 9 KVA 
 
Nodige opstelruimte : 10m² 
 
Persoonlijke bescherming personeel :  minimum basisinterventiekledij + handschoenen en bril 
  
Andere aandachtspunten : 
  

  hou rekening met de instructie “heffen en tillen”. 
  agent 2 & agent 3 zullen in de eventuele gevarenzone werken.  Zij dienen dus de nodige 

beschermkledij te dragen. 
 Steeds vooraf de bestendigheidslijst nazien om te controleren of de pomp bestand is 

            tegen de te verpompen vloeistof. 
 Gebruik is niet toegelaten voor producten met een zelfontbrandingstemperatuur 

            beneden 200°C =  zone 0 
 Gebruik is enkel toegelaten in openlucht of in goed verluchte plaatsen. 

   
Zone-indeling:  

 gas stof 

Explosieve atmosfeer voortdurend, gedurende lange perioden of 
herhaaldelijk aanwezig 

Zone 0 Zone 20 

Explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig Zone 1 Zone 21 

Explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf niet waarschijnlijk 
en bij aanwezigheid van korte duur is 

Zone 2 Zone 22 

 

3. Aankomst ter plaatse  

3.1. bepalen van opstelplaats 

Bij aankomst op de interventieplaats dient in eerste instantie de ideale positie en de plaatsing (bij 
voorkeur effen ondergrond) bepaald te worden die overeenstemt met het gewicht van de 
installatie. 
Aangezien het gaat om een volumetrische pomp, moet men ervoor zorgen dat er geen 
afsluitorganen, leidingsvernauwingen of elementen kleiner dan 2", die het systeem kunnen doen 
opstoppen, op de installatie gemonteerd worden. 
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Belangrijke opmerking ivm aarden : 
* aangezien er statische elektriciteit kan opgewekt worden bij het verpompen van vloeistoffen, en 
er bijgevolg kans is op vonken, dienen volgende aardingen aangebracht: 
 + de tank ( of het vat ) waaruit men pompt 
 + de pomp zelf 
 + de tank of het vat waarin men pompt. 
 + het buffervat indien het gebruikt wordt. 
* Alle aardingsdraden dienen bij voorkeur met één, centraal aangebrachte, aardingspin 
verbonden te worden.  

 
3.2. opstellen van de DEPA/ELRO pomp  

a) Opstellen van de pomp alleen (agent 2 en agent 3)  

 

                                   
 
 

Deze opstellingswijze gebruikt men bij het overpompen van zuivere producten en bij 
hoeveelheden boven de 180 liter. 

 
 de ELRO-pomp uit de wagen nemen ( 4 handvatten ) en ze zo dicht mogelijk 

bij de interventieplaats brengen. 
 de elektrische aansluiting maken met de stroomgroep.  
 de pulsatiedemper van de pomp schroeven en deze vastschroeven boven op 

de persleiding. 
 de nodige zuig- en persleidingen aansluiten ( er is geen verschil tussen beide 

soorten ). 
 de zuigleiding voorzien van het nodige R.V.S. hulpstuk (vlak mondstuk, 

speciale aanzuigbuis, speciale aanzuigbuis met kogelkraan of de alleszuiger ). 
 de pomp, alsmede de recipiënten waarin en waaruit men pomp ( bv. 

tankwagen ) centraal aarden. De rubberen slangen zijn van een aarding 
voorzien, zodat deze doorloopt in de slangen zelf. 

 de pomp is nu gebruiksklaar en kan na het opstarten van de stroomgroep ( 
agent1 ) worden ingeschakeld d.m.v. de drukknop I (= waterdebiet 150 L/min) 
of drukknop II (= 300 L/min). 
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Een debietvermindering kan steeds bekomen worden door het koperen kraantje op het 
pompdeksel te openen ( = " valse lucht " laten opsnuiven ), dit bij producten met een 
hoge viscositeit. 
 
OPGELET : OVERSCHAKELEN VAN STAND I NAAR STAND II: 

 Kraantje van de vacuümregeling volledig opendraaien 

 Drukknop II indrukken 

 Kraantje van de vacuümregeling terug dichtdraaien tot gewenst vacuüm. 
 

b) Opstellen van de pomp met vat ( als vuilafscheider ) ( agent 2 & agent 3 ) 

 

                            
 

Deze opstelling wordt gebruikt wanneer onzuivere media dient te worden overgeheveld. Alle 
meegezogen vaste delen, zoals stenen, stukken metaal, glassplinters, bladeren, enz blijven 
in het vat achter. Hierdoor zijn beschadigingen van de pomp of de tankwagen uitgesloten. 

 
 de ELRO - pomp uit de wagen nemen ( 4 handvatten ) en ze zo dicht mogelijk 

bij de interventieplaats brengen. 
 de elektrische aansluiting maken met de stroomgroep.  
 de pulsatiedemper van de pomp schroeven en deze vastschroeven boven op 

de persleiding. 
 de nodige zuig- en persleidingen aansluiten ( er is geen verschil tussen beide 

soorten ). 
 het RVS - transportvat ( inhoud 180 liter ) bij de ELRO-pomp. 

 het mangat aan het vat schroeven ( = 12 vijzen . 12 mm - sleutel 19 ) 
 de gebogen pijp schroeven op de vulinrichting. 
 de vulinrichting vastschroeven op het vat d.m.v. de 4 bijgeleverde vijzen met 

kunststofgreep ( de 4 spanringen niet vergeten! ). 
 de vrije zijde van de zuigslang aansluiten op de uitgang van het vat. 
 een tweede zuigslang aansluiten op de ingang van de vulinrichting. ( er op 

letten dat de kleine pijp met zijn stop is afgesloten ). 
 de zuigleiding voorzien van het R.V.S. hulpstuk (vlak mondstuk, speciale 

aanzuigbuis, speciale aanzuigbuis met kogelkraan of de alleszuiger ). 
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 de pomp, alsmede de recipiënten waarin en waaruit men pomp ( bv. 
tankwagen ) centraal aarden. De rubberen slangen zijn van een aarding 
voorzien, zodat deze doorloopt in de slangen zelf. 

 de pomp is nu gebruiksklaar en kan na het opstarten van de stroomgroep ( 
agent1 ) worden ingeschakeld d.m.v. de drukknop I (= waterdebiet 150 L/min) 
of drukknop II (= 300 L/min). 

 

c) Opstellen van de pomp met vat ( als transportvat ) ( agent 2 & agent 3 ) 

 

                             
 

Bij het opnemen van kleine hoeveelheden vloeistof met vaste delen ( =minder dan 180 liter 
= inhoud v/h vat ). Hier wordt de verontreinigde vloeistof direct in het vat gezogen en de 
pomp komt niet in aanraking met de vloeistof wat minder reinigingsproblemen en slijtage 
betekent. Het vat is vol wanneer de vacuümmeter van de pomp tot 0.9 à 0.95 uitslaat. 

 
 de pomp in de nabijheid van de interventieplaats brengen 
 de elektrische verbinding met de stroomgroep tot stand brengen 
 het RVS- stalen transportvat bij de opgestelde pomp zetten 

 het mangat van het vat schroeven ( = 12 vijzen . 12 mm - sleutel 19 ) 
 het deksel van de persuitgang van de ELRO- pomp schroeven ( 

pulsatiedemper wordt niet gebruikt ) 
 de gebogen pijp op de vulinrichting schroeven 
 de vulinrichting op het vat vastschroeven d.m.v. de 4 bijgeleverde vijzen met 

kunststofgreep ( de 4 spanringen niet vergeten! ). 
 de vacuümslang ( = de doorschijnende slang ) aansluiten tussen de 

pompingang en de kleine koppeling van de vulinrichting. 
 de pomp en het transportvat aarden aan centrale aardingspin. 
 een zuigleiding aanbrengen op het vat  
 de stroomgroep opstarten en de ELRO- pomp inschakelen. 
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3.3. gebruik van de eindhulpstukken  

 vlak mondstuk : diameter 250 mm - h : 60 mm : voor het opzuigen van lichte vloeistoffen 
van een vlakke bodem. 

 speciale aanzuigbuis : lengte 1010 mm diam. 3/4", afgeplatte mond : voor het opzuigen 
van kleine hoeveelheden uit spleten en gaten, containers, enz ... 

 speciale aanzuigbuis met kogelkraan  : lengte 920 mm diam. 2", afgeplatte mond : voor 
opname van grote hoeveelheden en in connectie met het transportvat ( vuilafscheider ) 

 alleszuiger - of stofzuiger : lengte met pijp 1400 mm, basis 500 x 100 mm voor een 
volledige afzuiging van vloeistoffilms van vlakke vloeren, plaveien, enz..  Een fijne filter is 
ingebouwd in de basisplaat. 

 

4. Opbreken materieel 

Uit bedrijfname ( agent 2 & agent 3 ): 
 Elektromotor uitschakelen. 
 Slangen en pomp overvloedig met water (afh. verpompte product) spoelen. 
 Zuigleiding afschakelen. 
 Motor nogmaals aanzetten en 1 à 2 minuten laten draaien, zodat alle vloeistofresten 

verpompt worden. 
 Motor afschakelen, elektrische leidingen losmaken. 
 Stroomgroep uitschakelen ( agent 1 ) en het verlengsnoer opbergen. 
 De pulsatiedemper loskoppelen en op de pomp plaatsen. 
 De leidingen  leegmaken door pomp kort te laten droogdraaien. 

 

∆ Gevaar:  

- Koppelingen voorzichtig losmaken omdat  vloeistoffen uit de leidingen verwondingen 
kunnen veroorzaken. Hiervoor veiligheidskledij en veiligheidsbril dragen. 

- Uiterst voorzichtig zijn wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke vloeistoffen. 
- In geval van contact met dit soort vloeistof onmiddellijk een dokter raadplegen 

 

5. Nazorg in de eenheid 

Reinigen van pomp en toebehoren:  
 Afhankelijk van het behandeld product worden de pomp en de slangen met een 

reinigingsmiddel goed doorgespoeld. 
 Daarna worden pomp en slangen met water doorgespoeld.   
 De zuigleiding wordt afgekoppeld. 
 De motor wordt opgestart en men laat de pomp 1 à 2 minuten droogdraaien. 
 Alles wordt afgekoppeld en men laat de slangen uitlekken. 

Opmerking: voor sommige agressieve vloeistoffen is het reinigen van de pompslang aangewezen 
met een schuimrubber balletje gedrenkt in een spoelmiddel. De slangen kunnen ook door de "mol" 
gereinigd worden. Latere doorspoelingen zijn hier ook gewenst. 
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HAAKARMVOERTUIG (MET OF ZONDER 
HIJSKRAAN) 
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INLEIDING 

Er zijn verschillende containerliften ter beschikking in de eenheid, met of zonder hijskraan. Ook in 
laadvermogen en lengte van de te vervoeren containers is er diversiteit. 
Wanneer u containers dient te verplaatsen vreemd aan de dienst vergewis u of dat ze geschikt zijn 
om deze  te behandelen met het systeem op het voertuig. 
Het systeem dient, als er geen container op zit, in zijn transportpositie op het hulpframe te liggen, 
zowel tijdens het rijden als het parkeren.  

A. Gebruik als containerlift 

 

 

1. Bij vertrek 

Personeel :  één bestuurder: het is de vrachtwagenchauffeur die het systeem bedient en  
                     bovendien is het zijn verantwoordelijkheid dat het goed gebruikt wordt. 
Materieel :  containerlift met de te vervoeren container of aanhangwagen (pomp, boot, 
                     minigraafmachine enz. …) 
 
Nodige opstelruimte : is afhankelijk van het type wagen en de lengte van de te behandelen 
                                      container.  
 
Persoonlijke bescherming personeel :  veiligheidsschoenen, werkkledij. 
  Eventueel aangevuld met werkhandschoenen. 
 
Andere aandachtspunten : Hou rekening met de veiligheidszone voor, achter, boven en langs de 
                                               zijkanten van de opstelling. 
Bij het vervoer van een “losse” lading in een open container moet deze steeds afgedekt zijn met 
een net of zeil. 
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2. Aankomst ter plaatse  

2.1. Bepalen van opstelplaats 

- controleer het werkterrein, ondergrond, helling, breedte, gladheid enz. … 
- controleer of er voldoende plaats is voor, achter, opzij en boven, rekening houdend met de 
  gevarenzone. 

2.2. Opnemen en afzetten van een container  

2.2.1. Opnemen van een container. 

- Controleer de lading en zorg ervoor dat deze goed vastgemaakt en afgedekt is. Doe dit wanneer  
  de container nog op de grond staat. 
- Zorg dat het zwaartepunt van de lading zo laag mogelijk en zoveel mogelijk middenin de 
  haakarmbak ligt, ook in de zijrichting. 
- Controleer op mogelijk overbelasting. 
- Zet de PTO aan. 
 
- Bedien steeds het systeem vanop de bestuurderszetel. 
- Plaats de haakarm +- ter hoogte van de optrekoog. 
- Rijd de vrachtwagen achteruit naar de container toe tot op +- 5 meter van het optrekoog. Zorg er 
  hierbij voor dat de vrachtwagen zoveel mogelijk in één lijn komt te staan met de op te zetten 
  container.  
- Bedien de hendel(s) zodat : 
  - de haakarm naar achteren gaat 

- de kipvergrendeling open gaat  
- de containervergrendeling open gaat 

- Verhoog het toerental volgens het soort vrachtwagen u heeft. 
- Breng de haak van de haakarminstallatie in een zodanige positie dat deze zich op gelijke hoogte 
  bevindt met het oog van de container. 
 

 
 
- Rijd de vrachtwagen achteruit om de haak in het optrekoog te laten grijpen. Corrigeer zo nodig de 
  haakhoogte door het bedienen van de hendel. Er wordt voorzichtig achteruit gereden naar de 
  container toe om deze, de lading of het systeem niet te beschadigen. 
- Als u  de vrachtwagen niet recht voor de container kan plaatsen, maar alleen vanuit een hoek, zet 
  de container dan eerst recht door de voorkant ongeveer 100mm op te tillen en naar voren te 
  trekken. Zo voorkomt u ook dat de container voorbij de achterrollen wordt getrokken of dat de 
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  container de achterlichten beschadigt of dat hij de onderbeschermingsbalk raakt. Verwijder de 
  obstakels indien u de vrachtwagen en container niet in rechte lijn kan plaatsen. 
- Pik zodanig aan dat de haak goed in het optrekoog van de container valt en dat de veiligheid 
  dicht valt (indien dit aanwezig is).  
- Controleer fysiek of de haak goed in de optrekoog van de container vastzit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Begin met het terugkantelen van de haakarm door de hendel(s) te bewegen en gelijktijdig het 
  toerental van de motor te verhogen met behulp van het gaspedaal (max. toerental volgens soort 
  wagen en systeem) of bij sommige voertuigen automatisch als men de PTO inschakelt. 
- De parkeerrem niet in werking stellen. 
- Controleer dat de container niet tegen de onderbeschermingsbalk botst. 
- Als de container aan de achterzijde van de grond los komt, de handrem van de wagen in werking  
  stellen. 
- Beweeg de container verder naar voor, controlerend dat hij tussen de glijrollen ligt. 
- Trek een korte container nooit voorbij de glijrollen. Bij een te lange container controleer of u aan 
 

   
  de wettelijke bepalingen voldoet wat oversteek betreft. 
- Beëindig de cyclus met het vergrendelen van de container. 
- Uitschakelen van de PTO.  
- Vóór het vertrek controleer of de containervergrendelingen goed gesloten zijn en ingrijpen. 
- Vóór het vertrek sluit de elektriciteit voor het zwaailicht aan. 
- Het voertuig is klaar voor het verkeer. 
- Het opzetten van een lange container met gewicht achterin moet zeer voorzichtig gebeuren, 
  zodat de container niet uit de haak glijdt. 
 

2.2.2. Afzetten van een container. 

- Rijd de wagen naar de plaats waar de container moet afgezet worden. 
- controleer het werkterrein en ga ook na of er genoeg ruimte achter en boven de vrachtwagen is. 
- Stel de handrem van de wagen in werking. 
- Schakel de PTO in. 
- Beweeg de hendel(s) zodanig dat:  
 - de container wordt ontgrendeld 
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 - de haakarm naar achter schuift 
 - de container wordt afgezet 
 Tijdens deze handeling kan men het toerental van de motor verhogen. 
- Stop met kantelen van de haakarm als de achterzijde van de af te zetten container de grond  
  raakt. 
- Stel de handrem van de wagen buiten werking. 
- Ga verder met het afzetten van de container, tot de voorzijde ervan ongeveer 10 cm boven de 
  grond hangt. Tijdens deze handeling moet de wagen onder de container uitrollen. Bij 
  eventueel geringe beschikbare ruimte kan de vrachtwagen tijdens deze handeling schuin 
  weggestuurd worden. 
- Als de container nog niet op de juiste plaats staat, kan deze nu verplaatst worden, door met de 
  vrachtwagen te manoeuvreren. Als dit manoeuvreren over korte afstand geschiedt (enkele  
  meters) kan dit met ingeschakelde PTO gebeuren. Hierbij moet men er dan wel opletten dat het 
  motor toerental niet boven het toegelaten maximum gaat. 
- Kantel de haakarm nu verder door de hendel(s) verder te bedienen tot de container volledig op 
  de grond staat en de haak geheel los is van het “oog” van de container. 
- Rijd de vrachtwagen ongeveer een meter naar voren (zorg ervoor dat de haak van de haakarm  
  de container niet met zich meesleept. 
- Als er een andere container moet opgenomen worden, die in de directe nabijheid staat van de 
  afgezette, kan men ernaartoe rijden met ingeschakelde PTO en gekantelde haakarm. 
- Vóór het wegrijden PTO uitschakelen. Wanneer dit gebeurt zonder container het systeem in 
  transportpositie in het hulpframe plaatsen. 
 
- Bij het afzetten is het belangrijk op de container te letten terwijl deze op de grond komt te staan,  
  zodat de beweging tijdig kan gestopt worden. Als de beweging te lang voortgezet wordt, bestaat 
  de mogelijkheid dat het achtergedeelte van de vrachtwagen omhoog gaat en de container kan 
  beschadigd worden. Dit in het bijzonder wanneer de glijrollen geblokkeerd staan of er geen 
  aanwezig zijn. 
- het op- en afzetten van een container met een zware last achterin moet extra voorzichtig 
  gebeuren. Voorwielen van het voertuig kunnen van de grond gaan en zo kan men het chassis 
  beschadigen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.3. Kippen van een container 

- voor het kippen moet gecontroleerd worden of de afstand (x) tussen achterstuk van het chassis 
  en achterklep niet groter is als de vrije afstand (y) tussengrond en container. Als X te groot is, 
  raakt het achtergedeelte van de container de grond en kunnen het systeem of de container  
  beschadigd worden. Let er ook op dat de container niet op de bumper botst. 
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- Rijd de wagen naar de plaats waar de lading moet gekipt worden. Controleer of er genoeg 
ruimte om de vrachtwagen heen en erboven is en of de ondergrond stevig en vlak is. Let 
vooral op elektriciteits- en hoogspanningsleidingen. 

- Wees extra voorzichtig tijdens het openen van de achterdeur van de container vóór het 
kippen (eventueel ladingsverlies). 

- Tijdens het kippen mag er niemand zich achter de container en/of vóór de wagen bevinden 
of werken. 

- Schakel de handrem van de vrachtwagen in. 
- Schakel de PTO in. 
- Schakel de container( kip) vergrendeling in. 
- Bedien de hendel(s) om de container te kippen terwijl u het toerental van de motor verhoogt 

door middel van het gaspedaal of bij sommige voertuigen automatisch als men de PTO 
inschakelt. 

- Als de gewenste of de maximale kiphoek bereikt is stop dan met kippen. 
- Eenmaal de lading gelost breng de container terug in rijstand en schakel de PTO uit. 

 
Gevaarlijke situaties bij het kippen. 
 
 Redenen waarom een vrachtwagen tijdens het kippen zou kunnen kantelen. 
 
- Nooit een container kippen die aan de voorkant of zijkant topzwaar is. 
- Ondergrond glad of hellend of niet stevig genoeg. 
- Harde zijwind. 
- Bevroren of gedeeltelijk losgekomen lading. 
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3. Opbreken materieel 

Zorg dat de achterdeuren van containers steeds goed gesloten zijn voor men terug vertrekt na het 
kippen. 
Indien er resten van het gekipte stoffen op het chassis van de wagen achterblijven verwijder deze 

voor men terug de weg opgaat. Reinig de signalisatie van de wagen indien nodig. 
 
 

4. Nazorg in de eenheid 

Reinig het gebruikte materieel. 
Plaats vrachtwagen en container op zijn voorziene plaats. 
Controleer op beschadigingen meld deze via hiërarchische weg samen met de eventuele 
technische gebreken. 
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B. Gebruik met hijskraan 

Sommige hijskranen op de containerliften zijn uitgerust met een lier. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bij vertrek 

Personeel :  één bestuurder: het is de vrachtwagenchauffeur die het systeem bedient en 
bovendien is het zijn verantwoordelijkheid dat het goed gebruikt wordt. 
Eén begeleider die helpt bij het plaatsen van hijsmateriaal (banden, kettingen enz..) en die de 
hijskraanbediener zal aangeven via standaard signalen welke bewegingen hij moet maken met 
hijskraan. 
 
Materieel :  Containerlift met kraan - Gekeurde hijsbanden of kettingen 
 
Nodige opstelruimte : is afhankelijk van het type wagen en de lengte van het obstakel 
 
Persoonlijke bescherming personeel :  Veiligheidsschoenen, werkkledij, 
veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en veiligheidshelm. ( ook voor begeleider)  
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 Naargelang de omstandigheden waarin moet gewerkt worden zal het te dragen PBM aangepast 
worden. (bv bij het laden van vaten met chemische stoffen) 
 
Andere aandachtspunten : Hou rekening met de veiligheidszone voor, achter, boven en langs de 
zijkanten van de opstelling. Bij het gebruik van de hijskraan, opgelet voor de risico’s bij het 
zwenken met de kraan. 

2. Aankomst ter plaatse  

2.1. Bepalen van opstelplaats 

- controleer het werkterrein, ondergrond, helling, breedte, gladheid, wind enz. … 
- controleer of er voldoende plaats is voor, achter, opzij en boven, rekening houdend met de 
  gevarenzone. 
- werken met de kraan toegelaten bij max. windkracht 6 Beaufort 
- Voertuig geremd op een vlakke ondergrond parkeren. Maximaal toelaatbare hellingshoek is 
    5°. 

2.2. Gebruik van de hijskraan 

- De lastdiagram, zichtbaar op het hijstoestel, moet de chauffeur in staat stellen, zich ervan te 
  vergewissen dat de kraan de last ook daadwerkelijk op de gewenste plaats kan brengen. 
- Gebruik alleen gekeurde hijsattributen (kettingen, hijsbanden enz…) 
- Alvorens aan het werk te gaan, dient het volgende gecontroleerd te worden : 
 
    -  of de olie tot aan de aanwijzer op de peilstok komt; 

- of leidingen niet beschadigd zijn; 
- of de slangkoppelingen en leidingen zorgvuldig geborgen zijn; 
- of de kraanstructuur en de lagers niet beschadigd zijn of speling vertonen; 
- of de vasthechtingsstukken van de kraan op de vrachtwagen niet beschadigd of losgekomen 

       zijn; 
- of de hefwerktuigen zoals, haak, kabels, kettingen, grijper, enz ... niet beschadigd zijn; 
- of de werking van de kraan gemakkelijk gebeurd en of bij het loslaten van de handels deze 
  automatisch in hun neutraal punt terugkomen; 
- of de kraan geen andere beschadigingen vertoont. 

 
- Schuif de steunpootbalken uit en vergrendel ze. 
- Schakel PTO in en breng de motor op het juiste toerental of bij sommige voertuigen automatisch 
als men de PTO inschakelt. 

- Bij temperaturen onder 0°C: 
 - raak de bedieningshendels gedurende een paar minuten niet aan. 
  - schakel de PTO in bij een laag toerental. 
  - laat de installatie gedurende een aantal minuten drukloos rondpompen. 
 - bedien gedurende een minuut de functie steunpoot omhoog en omlaag om de olie  

                       op te warmen. 
- Plaats grondplaten op een onverharde grond om de steunpoten een vaste ondergrond te geven. 
- Indien het voertuig is uitgerust met een kraan en een containerlift, dan dient het keuzeventiel op 
  kraanbedrijf gezet te worden. 
- Schuif de steunpoten uit tot op de grondplaten en vergrendel ze. Zorg dat u de steunpoten kunt 
  zien tijdens deze bewerking. Niet het volledige voertuig opheffen! 
- Breng de kraan uit de transportstand, ga voorzichtig te werk. 
- Ontplooi de kraanarm. 



           Algemene Directie Civiele Veiligheid  
Directie van de operaties 

 

   Pagina 11 van 12 

OPERATIONELE PROCEDURE 

Voorschriften tijdens het werken 
 
- Het slepen en zwenken van lasten over de bodem of laadvloer is verboden. 
- Schokkende bewegingen vermijden. 
- Indien een windas gemonteerd is, er voor zorgen dat de kraan niet schuin trekt. 
- Bij het opwinden van de windas moet de kraan zich in de richting van de lading bevinden. 
- Indien mogelijk de kraanwagen zo dicht mogelijk bij de lading plaatsen. Indien de vracht 
  zich ver van de wagen bevindt :  

- de lading lichtjes heffen; 
- het gieksysteem plooien; 
- zwenken; 
- lading op zijn plaats zetten. 

- De kraan niet overbelasten - de maximum toegelaten gewichten niet overschrijden .  
- Nazien of er geen lekken zijn en dat de kraan werkt met zachte bewegingen en geen abnormaal 
  lawaai maakt. 
- De veiligheden aan de haak (indien aanwezig) van de kraan moet steeds gesloten zijn. 
 
 
Opgelet 
 
Bij het gelijktijdig bedienen van twee of meer functies wordt de olie hoeveelheid gedeeld en zullen 
de bewegingen van de kraan dan ook overeenkomstig vertragen. 
 
Anderzijds kan het ook gebeuren dat, als men tijdens het zwenken, gelijktijdig een andere functie 
gebruikt, die een hogere zwenkdruk vraagt, de zwenkbeweging zich versnelt. 
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3. Opbreken materieel 

Kraanarm altijd in de transportstand terugbrengen. 
Inschuiven steunpoten en steunpootbalken en vergrendelen. 
Toerental op stationair brengen en uitschakelen PTO. 
Let er op dat de kraan in goede staat is voor een  volgend gebruik. 
Controleer hijswerktuigen op beschadigingen en berg ze op. 
 

4. Nazorg in de eenheid 

Reinig het gebruikte materieel. 
Plaats vrachtwagen op zijn voorziene plaats. 
Controleer op beschadigingen meld deze via hiërarchische weg samen met de eventuele 
technische gebreken. 
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OPERATIONELE PROCEDURE 
 

 
 

 

                 

 
 
 
 

 

 
 

DRÄGER PSS-7000 en MASKER FFS-7000  
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 INLEIDING 

Het ademluchttoestel PSS-7000 is uitgerust met de Bodyguard II, i.p.v. een klassieke 
manometer. Tesamen met het masker FPS-7000 is dit toestel uitermate geschikt om op 
een comfortabele en veilige manier te interveniëren op plaatsen waar perslucht vereist is.  

 KARAKTERISTIEKEN MATERIEEL 

*   Ademluchttoestel Dräger PSS-7000: 
- nieuw bandenstel met hoge temperatuurbestendigheid en slijtvastheid 
- het stroeve anti-slip oppervlak zorgt ervoor dat het bandenstel op zijn plaats blijft. 
- de midden- en hogedrukleiding zijn geintegreerd in de draagplaat 
- in hoogte verstelbare draagplaat 
- de heupband , die draaibaar en glijdend met de draagplaat is verbonden, maakt 

een individuele aanpassing aan de beweging van de gebruiker mogelijk. 
              -    schouder- en heupbanden zijn voorzien van een snelsluiting 
                   om een snelle demontage mogelijk te maken voor reiniging en onderhoud. 
 
   *   Volgelaatsmasker Dräger FPS-7000: 
              -    uitgerust met een groot, slijtvast vizier van polycarbonaat dat zorgt voor een 
                   groter blikveld. 
              -    dankzij de doordachte luchtcirculatie beslaat het vizier niet meer 
              -    een nieuw type spreekmembraan zorgt voor een betere verstaanbaarheid 
 
   *    Dräger Bodyguard II: 
              -    de Bodyguard II zorgt voor de bewaking van de beschikbare lucht in de fles 
              -    is uitgerust met bewegingssensor en automatische noodsignaaleenheid 
              -    een handmatig noodsignaal kan geactiveerd worden 
              -    weergave van temperatuur, levensduur batterij en verlichtingsfunctie op display 
 
   *    Dräger ademluchtfles: 
              -    composietfles met een inhoud van 6.8 lt. 
              -    herkeuring elke 5 jaar 
              -    uitgerust met een debietremmer (herkenbaar aan de grijze draaiknop). 
                   Deze debietremmer zorgt ervoor dat bij een afgebroken kraan, de fles niet 
                   met grote kracht vooruitschiet. 
 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 

   *    bij brand: volledige brandweeruitrusting 
   *    bij chemische ongevallen: brandweeruitrusting, of gaspak 
 

PROCEDURE VOOR CONTROLE EN AANTREKKEN DRAAGSTEL 
 

 
1. brandweerkledij aantrekken, uitgezonderd helm 
2. draagstel klaarleggen (kraan van u weg, riemen ontspannen, controle o-ring longautomaat) 
3. flesdruk controleren (test fluitsignaal) 
4. toestel op de rug hangen  
5. masker op het gelaat zetten 
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6. longautomaat aankoppelen 
7. controle overdruk en dichtheidstest 
8. helm opzetten   

 

WERKING BODYGUARD II 
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Gebruiksinstructies: 
• Open cilinderafsluiter geheel linksom en draai een kwartslag terug 
• Bodyguard start automatisch op, indien dit niet zo is, dient de batterij te worden gecontroleerd 
• Controleer de uitlezing op de Bodyguard 
• Groen controlelampje knippert  
Opmerking: 
Bij 175 bar zal de Bodyguard II 2 ‘biep’-tonen geven als teken van halve werktijd 

 
 
• Om de bewegingsmelder te activeren moet de sleutel (‘tally’) verwijderd worden 
• Wanneer na 25(*) seconden geen beweging aan de Bodyguard wordt gegeven, volgt gedurende 
  10 seconden een vooralarm, daarna gaat de Bodyguard over in hoofdalarm 
• Vooralarm uitschakelen door Bodyguard te bewegen 
• Hoofdalarm uitschakelen mogelijk door beide zwarte drukknoppen ingedrukt te houden tot   
  alarmsignaal stopt. 
  Toestel is weer voor normaal gebruik gereed. 
   (*)Tijd is instelbaar  
 
Handmatig alarm 
• Druk gele knop in 
• Alarmknop functioneert zowel bij in- als uitgeschakelde Bodyguard 
• Uitschakelen door beide zwarte drukknoppen ingedrukt te houden 

 
 
Uitschakelen Bodyguard II na inzet 
• Sluit cilinderafsluiter 
• Maak toestel drukloos 
• Controleer eventueel gelijktijdig reservewaarschuwingssignalen 
• Geheel drukloos 0 bar 
• Tallysleutel plaatsen 

• Bodyguard schakelt zich nu uit  
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PROCEDURE DICHTHEIDSTEST 
 
STAP 1 

            
- persluchtfles gesloten, longautomaat uitgeschakeld 
- druk op de linkertoets, zelftest start 
- wanneer het icoontje verschijnt, druk nogmaals op de linkertoets 
 
OPMERKING 

 wanneer de linkertoets niet wordt ingedrukt voor laatste blokje van de drukaanduiding, 
                    ga als volgt verder: 
 

  om te herstarten, hou de linkertoets ingedrukt tot het icoon verschijnt. 
                      Laat de toets los, de opstartprocedure herbegint. 
 
STAP 2 

 de blokjes voor de drukaanduiding verschijnen, en het icoon 
                                  “open de cilinder” wordt weergegeven. 
                                  Draai onmiddellijk de fles open om het systeem onder druk te zetten. 
 
OPMERKING 

 indien de persluchtfles niet geopend wordt voor het laatste blokje van de 
                                 drukaanduiding verdwijnt, wordt het lagedruk-icoon weergegeven en zal 
                                 de opstartprocedure herstarten. 
 
STAP 3 

de actuele druk wordt weergegeven met afwisselende iconen 
                                     “sluit fles” en “druk op rechtertoets” 
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STAP 4 

 sluit onmiddellijk de persluchtfles, en druk op de rechtertoets. 
                                    (stabilisatie van de druk). 
                                    na enkele seconden geeft het toestel een enkele biep  
 
STAP 5 

 de hogedruk lekdichtheidstest is gestart. 
                                   Gedurende de test mag de uitlezing v/d hogedruk met max. 10 bar dalen. 
 
STAP 6 

 De blokjes voor de drukaanduiding worden opnieuw weergegeven, 
                                     icoon “a” duidt op het einde van de hogedruk lekdichtheidstest. 
                                     Icoon “a” = test geslaagd, open de persluchtfles volledig. 
 
OPMERKING   
Icoon “b” = test niet geslaagd, purgeer systeem, sluit Bodyguard II af, controleer/herstel en 
herbegin test. 
Belangrijk: 
Het icoon “a” zal ongeveer drie minuten worden weergegeven. Wanneer het toestel nadien nog 
niet is gepurgeerd, zal het display kortstondig “X” weergeven, en start de testprocedure opnieuw. 
 
STAP 7 
Zet het masker op en adem normaal, sluit de fles, en adem langzaam om het systeem te purgeren. 
Observeer de display terwijl u purgeert. Op een vooringestelde druk beginnen 2 led’s te knipperen. 
 
a: elektronisch alarm ingeschakeld: snel biepen 
b: mechanisch fluitsignaal tussen 50 en 60 bar 
 
STAP 8 
Purgeer langzaam verder, tot tijd en druk “O” aanduiden. 
Houdt adem in, het masker moet luchtdicht op het gelaat kleven. 
Draai de persluchtfles open en adem normaal. 
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STAP 9 

 Adem driemaal in en uit. 
                                  Houdt adem in. 
                                  Er mogen geen hoorbare lekken zijn, adem normaal. 
 
STAP 10 

 Verwijder de tally, het display wijzigt naar “operation”-mode 
                                   De restdruk en autonomie worden weergegeven, de led’s knipperen 
                                   elke seconde. 
 
STAP 11 
Druk op de centrale knop op de rubberen cover van de longautomaat en controleer de werking 
van de toevoer van extra ademlucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

 stop bij een waarschuwing voor zwakke batterij 
 

 bij een waarschuwing lage vuldruk persluchtfles 
 

 en bij een foutmelding 
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Adembescherming algemeen  
 
Adembescherming algemeen  
Adembeschermende middelen behoren tot de belangrijkste persoonlijke 
beschermingsmiddelen van de brandweerlieden. De hoofdrol is hier weggelegd voor de 
ademtoestellen met een open kringloopsysteem waarop we verder in detail zullen ingaan. In 
dit eerste gedeelte lichten we het onderscheid toe tussen lichte en zware adembescherming. 
 
Adembeschermingsmiddelen worden ingedeeld in lichte en zware middelen:  
 

 Lichte adembescherming 
  
Lichte adembescherming maakt gebruik van de bestaande omgevingslucht en is erop 
gericht eventuele schadelijke stoffen uit de lucht te filteren. Afhankelijk van de aard 
van de gevaarlijke substanties onderscheiden we stofmaskers, gas/dampfilters of 
combinatiefilters. We komen daar later op terug. Stofmaskers worden o.a. gebruikt bij 
het glasmanagement bij de technische hulpverlening.  
 

 Zware adembescherming  
 
Zware adembescherming is onafhankelijk van de omgevingslucht. De drager maakt 
geen gebruik van de omgevingslucht maar onttrekt zijn zuurstof 'elders'. Dat kan via 
kappen of maskers die via slangen aangesloten zijn op een persluchtnet of via een 
persluchttoestel dat de gebruiker bij zich draagt.  

 

Adembescherming: perslucht  
 
Onafhankelijke ademhalingstoestellen  
We zagen al dat het gebruik van filtertoestellen enkel kon wanneer de omgevingslucht aan 
bepaalde voorwaarden voldeed. Wanneer dit niet kan, zullen we genoodzaakt zijn over te 
gaan tot het gebruik van onafhankelijke ademhalingstoestellen.  
 
Deze toestellen maken geen gebruik van de verontreinigde omgevingslucht waarin de 
gebruiker zich bevindt, een beperkte hoeveelheid ademlucht wordt daarom meegedragen.  
 
Er bestaan twee types apparaten. Het eerste type werkt in gesloten circuit, door regeneratie 
en verschaft zuurstof in de ingeademde lucht (dit zijn complexe apparaten, die ingezet worden 
bij lange interventies). Het tweede type, dat meer voorkomt, maakt gebruik van apparaten 
die in open circuit functioneren, d.w. z. waar de ingeademde lucht afkomstig is van een fles, 
gevuld met samengeperste lucht, en waar de lucht terug wordt uitgeademd naar buiten toe.  
 

0.0.1. Eisen gesteld aan een persluchttoestel  
 
In verband met de bijzondere omstandigheden waaronder de brandweer moet werken, 
worden in de EN 137 een aantal eisen gesteld aan een persluchttoestel waaronder:  

 Op het toestel moet een alarminrichting aanwezig zijn, die met een 
waarschuwingssignaal aangeeft dat de reservedruk is bereikt. De alarminrichting mag 



 

zijn uitgevoerd als akoestisch signaal (fluit), of als ademweerstandsignaal. Bij de 
brandweer zijn de toestellen meestal uitgerust met een fluit;  

 Het toestel moet voorzien zijn van een manometer, die voor de drager steeds duidelijk 
afleesbaar is;  

 Het draaggewicht van een inzetbaar toestel, met gelaatstuk en volle drukhouders, mag 
ten hoogste 18 kg zijn;  

 Bij gebruik van een overdrukgelaatstuk,  
1. De statische overdruk moet ten minste 3mbar bedragen. In de praktijk is een 

overdruk van 3,5 mbar optimaal;  
2. Bij uitademing mag de overdruk maximaal 10 mbar zijn.  
3. Bij een debiet van 3001/min, moet nog een overdruk aanwezig zijn;  

 De afsluiters moeten zodanig zijn geplaatst, dat de drager van het toestel ze zelfstandig 
kan bedienen.  

 
 

0.0.2. Onderdelen van een persluchttoestel  
 
Een persluchttoestel is opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:  

 draagstel bestaande uit een draagframe met draagriemen;  

 drukhouder, gevuld met ademlucht, met afsluiter;  

 drukregelaar met overdrukventiel (reduceert de hoge druk naar middendruk);  

 de soepele middendruk slangen met snelkoppelingen;  

 de hoge druk slang met manometer en alarminrichting;  

 de longautomaat;  

 het gelaatstuk.  
 
Het toestel en de longautomaat kunnen als een geïntegreerd geheel worden beschouwd met 
een afzonderlijk gelaatstuk. De fabrikant heeft het toestel met longautomaat namelijk als één 
geheel ontworpen volgens de NBN-EN 137. Het toestel wordt dan ook als één geheel getest 
voor de typekeuring.  



 

 
 

0.0.2.1. Draagstel en draagriemen  
 
Het draagstel dient om een drukhouder en drukregelaar mee te kunnen nemen. Op het frame 
van het draagstel is de drukhouder met een verstelbare klemband vastgezet. De drukregelaar 
is scharnierend gemonteerd, om het aansluiten van de drukhouder te vergemakkelijken. Het 
draagstel is voorzien van draagriemen. Deze bestaan uit een stel schouderbanden en een 
heupgordel. De drukhouder wordt zodanig op het frame gemonteerd, dat direct contact met 
de rug van de drager wordt voorkomen om al te grote afkoeling te voorkomen. De rugplaat 
bevat één of meerdere uitsparing(en), waardoor we het toestel gemakkelijk kunnen optillen 
en aantrekken.  
 
De draagriemen zorgen er voor dat het toestel goed op zijn plaats blijft en op een prettige 
manier op de rug gedragen kan worden. De draagbanden zijn uit hittebestendige 
kunststofband (aramide) vervaardigd, die goed in de metalen of kunststof gespen schuiven 
zonder door te glijden of te blokkeren.  
 
De rugplaat is vervaardigd uit antistatisch en niet geleidend composietmateriaal en weegt 
slechts 2,9 kg. Zij is soepel en duurzaam, is goed bestand tegen de hitte en tegen chemische 
producten. Het draagstel is aan de taille verstelbaar in drie posities: kort, normaal en lang, 
afhankelijk van de grootte van de drager.  

 



 

0.0.2.2. De drukhouder  
 
Materiaal van de drukhouders  
Alle drukhouders moeten voldoen aan de norm EN11623. Momenteel worden bij de 
brandweer twee soorten drukhouders gebruikt:  

 stalen drukhouders;  

 composiet drukhouders;  
 
Bij de brandweer hebben de meeste composiet drukhouders een aluminium binnenzijde 
voorzien van een uitwendige omwikkeling. Die uitwendige omwikkeling, bestaat uit 
kunststofvezels die zijn aangebracht met speciale kunstharsen.  
 
Inhoud van de drukhouders  
De stalen drukhouders die bij de brandweer voor persluchttoestellen in gebruik zijn, kunnen 
een waterinhoud van 5 of 6 liter hebben. Grotere houders met een inhoud tot 50 liter worden 
voor stationaire opslag gebruikt. Kunststof drukhouders hebben een inhoudsmaat van 6.0 en 
6,8 liter. De meeste drukhouders op dit moment hebben een inhoud van 6 liter en worden 
gevuld bij een druk van 300 bar.  

 
 

0.0.2.2.1 Herkenbaarheid, keuringseisen en markering  
 
Herkenbaarheid  
Sinds juli 2006 moet de schouder van drukhouders voor persluchttoestellen in het wit zijn met 
een zwarte band en de letter N die symbool staat voor ademlucht. De letter N is niet meer 
verplicht. De kleuren worden uitdrukkelijk gedefinieerd:  

 wit: RAL 9010 (voor de gehele drukhouder);  

 zwart: RAL 9005 (voor de band).  
 
Eisen en keuring  
Drukhouders moeten beantwoorden aan Europese normen of EU-richtlijnen. Bij de keuring 
zijn twee belangrijke aandachtspunten de vuldruk en de proefdruk.  



 

 vuldruk: de maximale druk waarbij de houder mag gevuld worden voor of door de 
gebruiker;  

 proefdruk: de druk waarbij de houder beproefd wordt bij de (her)keuring. De 
proefdruk is 1,5 x de vuldruk.  

 
Stalen drukhouders voor persluchttoestellen, met een vuldruk van 200 of 300 bar, moeten 
iedere 5 jaar worden gekeurd. Bij de keuring worden de drukhouders ook van binnen 
geïnspecteerd onder meer op putcorrosie. De drukhouder wordt met waterdruk getest op de 
proefdruk. De stalen drukhouders hebben een "non limited live", wat betekent dat ze verder 
mogen gebruikt worden zolang ze voldoen aan alle testen.  
 
Voor de productie van composite drukhouders zijn diverse parameters vastgelegd die onder 
meer invloed hebben op de levensduur. Een composiet drukhouder heeft dus niet per definitie 
een onbeperkte levensduur. Afhankelijk van de norm volgens dewelke ze werden vervaardigd, 
bestaan drukhouders met een levensduur van 20 jaar die om de 5 jaar moeten gekeurd 
worden en van andere met een levensduur van 15 jaar die om de 3 jaar moeten gekeurd 
worden.  

 
 

0.0.2.2.2 De afsluitkraan  
 
Elke drukhouder is voorzien van een afsluiter. De afsluiter van een drukhouder moet, volgens 
de Europese Norm, onderaan het toestel zitten. De belangrijkste reden is, dat de gebruiker 
zelf de afsluiter moet kunnen bedienen. De afsluiter van de drukhouder zit echter op een 
kwetsbare plaats. Stoten tijdens bukken of ergens dicht langs lopen, kan de afsluiter al 
beschadigen. Het handwiel van de afsluiter kan voorzien zijn van:  

 een rubber stootdop om beschadiging te voorkomen;  

 een slipinrichting die in werking treedt als de afsluiter te strak wordt dichtgedraaid. 
Deze kan bestaan uit een rubberen slipkap of een veerbelaste slipinrichting;  

 een goede greepvorm, om de afsluiter gemakkelijk te kunnen bedienen en om 
ongewild dicht draaien tijdens het gebruik te voorkomen;  

 een speciale anti-dichtdraaivoorziening, die voorkomt dat de afsluiter van de 
drukhouder accidenteel dichtdraait.  

 



 

De afsluiter van de drukhouder heeft een diameter die niet groter is dan 2 mm, voldoende om 
aan de vraag te voldoen. Het openen van een met 300 bar gevulde en niet-aangesloten 
drukhouder is gevaarlijk. De reactiekracht van de uitstromende lucht is vrij groot.  
 
Om de drukhouder te openen wordt de afsluiter geheel opengedraaid en daarna een 
kwartslag terug. Hierdoor ontstaat een voor de luchttoevoer voldoende ruime doorlaat. De 
reden hiervoor is tweeledig: anderen kunnen weten dat de drukhouder open staat en men 
voorkomt dat de spindel vast gaat zitten.  
 
Om de oncontroleerbare luchtstroom (en het wegvliegen van de drukhouder) bij accidenteel 
openen te voorkomen kan een debietremmer gemonteerd worden. Deze debietremmer heeft 
geen enkele negatieve invloed op de performantie of op de pneumatische onderdelen van het 
toestel.  

 

 
 

0.0.2.2.3 De afsluitdop  
 
Standaard is een drukhouder voorzien van een afsluitdop. De afsluitdop voorkomt:  

 dat de aansluiting vuil wordt;  

 beschadiging;  
 
In veel korpsen betekent de aanwezigheid van een afsluitdop dat de drukhouder volledig 
gevuld is. De afsluitdop gaat er niet meer zonder gevaar uit als de afsluiter toch werd 



 

opengedraaid! De afsluitstop heeft een kleine doorlaat, waardoor het mogelijk is dat bij 
ongewild opendraaien de druk weg kan en de stop veilig kan worden uitgedraaid. Door enkele 
korpsen worden kunststofstoppen en doppen gebruikt. Dit is op zich een goede oplossing, 
maar bij ongewild opendraaien vliegt de dop weg als een champagnekurk, en kan de 
drukhouder tollen.  

 
 

0.0.2.3. Pneumatische onderdelen  
 

0.0.2.3.1 Drukregelaar met overdrukventiel  
 
In de drukregelaar wordt de druk verminderd van 300 bar naar 5 à 10 bar. De drukregelaar is 
volledig zelfregelend en vergt geen enkele tussenkomst van de gebruiker. Enkel de fabrikant 
is gemachtigd om de drukregelaar te onderhouden of te herstellen. De drukregelaar is 
afgesteld om de luchttoevoer te verzorgen van twee gebruikers.  
 
Op het middendrukgedeelte is een beveiliging aangebracht in de vorm van een 
overdrukventiel. Indien de hogedruk sluitstift onvoldoende sluit, kan de druk in de 
middendrukkamer oplopen tot de druk van de drukhouder. Dat verschijnsel wordt 'nastijgen' 
genoemd. Het overdrukventiel blaast af bij een druk van ongeveer 10 bar.  

 
 

0.0.2.3.2 De manometer  
 
Elk persluchttoestel moet voorzien zijn van een manometer, die met een hogedrukslang op 
het hogedrukgedeelte van de drukregelaar aangesloten is. Afhankelijk van het merk en van 



 

het type toestel kan deze aansluiting direct dan wel indirect (met slang) zijn. De meeste 
manometers hebben fluorescerende wijzerplaten en aanwijsnaalden zodat de manometer 
ook in het donker kan afgelezen worden.  
 
De functie van de manometer is drievoudig:  

 het aanwijzen van de druk in de drukhouder: de druk is afleesbaar bij een geopende 
afsluiter. Aan de hand van de aangegeven druk weet men wat de resterende werktijd 
is en wanneer men moet terugtrekken;  

 een controle van de dichtheid van het hogedrukgedeelte: door de afsluiter van de 
drukhouder even te openen en meteen weer te sluiten, wordt het persluchttoestel op 
druk gebracht. Nu kan de dichtheid van het hogedrukgedeelte gemeten worden. 
Wanneer het toestel een lekkage vertoont of wanneer het ventiel in de drukregelaar 
onvoldoende sluit, zal de druk die de manometer aangeeft, dalen. Een terugval van de 
druk met maximaal 10 bar is tolereerbaar ;  

 controle van de werking van het reservedruksignaal: op de manometer is eveneens af 
te lezen wanneer het waarschuwingssignaal in werking treedt. Dit gebeurt wanneer 
het toestel via de longenautomaat langzaam drukloos wordt gemaakt. Het fluitsignaal 
werkt vanaf 60 bar. Om te testen moet men de lucht langzaam laten ontsnappen.  

 
Deze drie testen moeten bij de dagelijkse, wekelijkse controle en bij het wisselen van de 
drukhouder uitgevoerd worden. Wanneer één van de testen negatief uitvalt, moet het toestel 
buiten gebruik worden gesteld.  

 
 
 

0.0.2.3.3 Het akoestisch signaal en de longenautomaat  
 
Akoestisch signaal  
Het akoestisch signaal wordt gegeven door een fluitsysteem. De geluidssterkte moet, 
gemeten bij het oor en gedurende ten minste 15 seconden ononderbroken, minimaal 90 dbA 
bedragen. Het fluitsignaal is tegenwoordig geïntegreerd in de ontspanner en wordt 
middendruk gevoed. Deze fluitsignalen hangen dicht bij het oor van de persluchtdrager en zijn 
heel stabiel tot een restdruk van 10 bar in de drukhouder.  
 
 



 

Longenautomaat  
De longenautomaat, ook soms ademhalingsautomaat genoemd, heeft als belangrijkste functie 
de middendruk (6 à 9 bar), die in alle leidingen heerst, om te zetten naar een licht verhoogde 
atmosferische druk (1 bar + 3.5 mbar). Er heerst dus voortdurend een hogere druk in het 
gelaatstuk dan er buiten. Een statische overdruk van 3,5 mbar komt het meest voor. De 
nieuwste generatie van longautomaten kunnen een ademdebiet aan van maximaal 
5001/minuut, hebben een hoog ademcomfort, zijn onderhoudsvriendelijk en hebben een 
compacte vorm zodat er geen gezichtsbelemmering is.  

 
 

0.0.2.3.4 Hulpaansluiting en aansluiting voor twee flessen  
 
Het ademhalingstoestel voorziet in een tweede aansluiting waarop een tweede gelaatstuk kan 
aangesloten worden. Dit laat bijvoorbeeld toe om ademlucht te verstrekken aan een andere 
drager of aan een slachtoffer.  
Het persluchttoestel kan uitgerust worden met 2 drukhouders i.p.v. 1 wanneer de 
omstandigheden een langere autonomie vereisen. Dit is bijvoorbeeld in het geval van:  

 verkenning in een tunnel;  

 verkenning in ondergrondse parkeergarages;  

 verkenning in grote gesloten ruimtes;  

 het gebruik van zeer lange loodslijnen;  

 lange trajecten in een toxische omgeving.  
 

0.0.2.4. Het gelaatstuk  
 
Het gelaatstuk dat bij de brandweer wordt gebruikt bestaat uit een binnengelaatstuk 
(binnenmasker) en een buitengelaatstuk (buitenmasker). Het wordt gedragen met behulp van 
hoofdbanden (spin) of beugels.  
 
Gelaatstuk met spin  
De aansluitingen van de hoofdbanden op het gelaatstuk moeten vloeiend verlopen en de 
banden moeten de krachten, die op het gelaatstuk worden uitgeoefend, kunnen opvangen. 
Het bandenstelsel van het gelaatstuk is als volgt samengesteld:  

 voorhoofdband;  

 slaapband;  



 

 nekband  
 
Overigens, is er ook een draagband.  
 

 
Gelaatstuk met beugels  
In plaats van met hoofdbanden, is het gelaatstuk uitgerust met twee beugels die aangesloten 
zijn op het raam van het gelaatstuk. Deze beugels laten een directe en snellere bevestiging 
van het gelaatstuk aan de brandweerhelm toe en vormen één geheel, zonder dat de 
hoofdbescherming wegvalt. Het gelijktijdig inhaken van de beugels met de brandweerhelm 
zorgt voor een perfecte afdichting.  

 
 

0.0.2.4.1 Het volgelaatsmasker  
 
Volgelaatsmaker  
Het volgelaatsmasker is het gedeelte van het ademhalingstoestel via hetwelk wij ademen en 
dat de bescherming van ons gezicht verzekert.  
 
Dit is voornamelijk samengesteld uit een buitengelaatstuk en een binnengelaatstuk.  
 
Buitengelaatstuk.  
Het buitengelaatstuk bestaat uit een soepel gedeelte uit kunstrubber of kunststof, voorzien 
van een bandenstel (de spin) of van beugels aan de helm en van één of twee oogglazen; dit 
bevat eveneens een aansluiting voor de longautomaat, een uitademventiel, het 
binnengelaatstuk en eventueel een spreekmembraan. De randen van het gelaatstuk vormen 
een dichtingsraam dat over het voorhoofd, de slapen, wangen en kin loopt en zo een dichte 
aansluiting met het gezicht verzekert.  



 

 
Binnengelaatstuk  
Het binnengelaatstuk, dat is vastgehecht aan het buitengelaatstuk, zorgt ervoor dat de 
ingeademde lucht gescheiden blijft van de uitgeademde lucht. Deze scheiding is belangrijk, 
omdat de lucht die wij uitademen arm is aan O2 en rijk is aan CO2. Wij ademen eerst de 
luchtinhoud in ons volgelaatsmasker in en indien deze scheiding er niet zou zijn, zou deze 
concentratie van CO2 de ademhaling nadelig beïnvloeden.  
 
Men dient dus het circuit van in te ademen verse lucht te scheiden van het circuit van 
uitgeademde (afgevoerde) lucht. Het is duidelijk dat het circuit van uitgeademde (afgevoerde) 
lucht, eveneens « schadelijke ruimte » genoemd, zo klein mogelijk moet zijn.  
 
Deze scheiding wordt gecreëerd door dit binnengelaatstuk en op dit niveau bevindt zich het 
uitademventiel van onze uitgeademde lucht. De ingeademde verse lucht komt bij het verlaten 
van de longautomaat (tussen het buitengelaatstuk en het binnengelaatstuk), eerst langs de 
oogglazen of hét vizier, waardoor deze niet beslaan om vervolgens via twee klepjes in het 
binnengelaatstuk te stromen, waarna de lucht dan via onze longen wordt ingeademd.  
 
Een spraakmembraan brengt het stemgeluid van de drager naar buiten. Afhankelijk van de 
aard van het buitengelaatstuk kan dit een metaalachtig effect hebben.  
 
 

 
 



 

 
 

0.0.2.4.2 Lekken voorkomen  
 
Door de grote verscheidenheid aan gelaatsvormen blijft de mogelijkheid dat een gelaatstuk 
niet goed afsluit altijd aanwezig. De beste manier om lekkage te voorkomen is:  

 een goed passend gelaatstuk;  

 het gezicht vrijhouden van baardgroei, bakkebaarden of grote snor;  

 een vrij kort geknipt kapsel.  
 
Om het risico van lekkages verder in te perken, heeft de fabrikant het gelaatstuk zodanig 
ontwikkeld, dat er een overdruk heerst binnen het gelaatstuk. Bij inademing ontstaat een 
geringe onderdruk in het gelaatstuk, met andere woorden de kans op lekkages is dan het 
grootst. De gassen of giftige dampen kunnen op dat ogenblik het gemakkelijkst 
binnendringen. Met het overdruksysteem worden lekkages voorkomen door een lichte 
overdruk te creëren. De uitademklep en het onderdrukmembraan van de longautomaat 
worden met een veertje belast, waardoor een overdruk in het gelaatstuk ontstaat.  

 



 

0.0.3. Transport, opslag en onderhoud  
 
Stockage van het persluchttoestel  
Het toestel moet in een donkere ruimte bewaard worden en stofvrij. Het gelaatstuk wordt 
opgeborgen in een plastic zak. Het toestel mag niet blootgesteld worden aan rechtstreeks 
zonlicht, warmte of koude om te vermijden dat de rubberen onderdelen snel zouden 
verouderen. De flessen worden altijd goed afgesloten. Bij het transport en de opslag van de 
flessen moet men schokken vermijden.  
 
Het is aanbevolen om de gebruikte flessen nooit helemaal leeg te laten lopen. Volledig lege 
flessen moeten gedroogd worden om te voorkomen dat het vochtgehalte van de ademlucht 
te hoog wordt. Het drogen kan gebeuren met speciaal daarvoor voorziene droogapparatuur 
of door de flessen tweemaal volledig met droge lucht te vullen door middel van een 
compressor en ze progressief te laten leeglopen.  
 
Na ieder gebruik moeten alle onderdelen die met de huid of de uitgeademde lucht in contact 
zijn gekomen, gedesinfecteerd worden. Het voorlopig reinigen met water op de plaats van de 
interventie vergemakkelijkt de latere grondige reiniging maar is zeker niet voldoende.  
 
Vooraleer het masker gedesinfecteerd wordt, moet het grondig gereinigd worden met een 
vloeibare zeep en gespoeld met helder water. Nooit organische solventen (aceton, alcohol ... 
) gebruiken voor het reinigen van de rubberen delen. Alle delen moeten met een antiseptisch 
middel gedesinfecteerd worden. Het drogen gebeurt op maximum 60°C. Wanneer alle 
onderdelen droog, reukvrij en zuiver zijn, wordt het toestel opnieuw samengesteld. 
Controleer vooraleer je stockeert.  
 



 

 

 
 
 
Transport en stockage van de flessen  
De drukhouders bevatten een immense energie. Bij het gebruik en het transport moet men er 
dan ook over waken dat de drukhouders niet blootgesteld worden aan hevige schokken, dat 
ze niet vallen of rollen. Wanneer de afsluitkraan zou afbreken kan de drukhouder veranderen 
in een gevaarlijk en oncontroleerbaar projectiel. Men mag de drukhouder dan ook niet 
vastgrijpen bij de kraan om hem te vervoeren maar onder de kraan aan de flessenhals.  
 



 

Het manipuleren van een drukhouder gebeurt altijd met twee handen. Wanneer een fles 
gevallen is, is dat niet noodzakelijk zichtbaar aan de buitenkant. Het is dan ook veilig om een 
etiket op de fles te kleven als waarschuwing voor derden.  
 
We transporteren nooit meer dan twee drukhouders tegelijkertijd!  
 
De bewaarbaarheid van perslucht  
Perslucht voor adembeschermingstoestellen is onderworpen aan normen zodat de 
ingeademde lucht vanuit een drukhouder steeds van voldoende hoge kwaliteit is. De norm 
DIN1388 - EN137 is hier van toepassing. Die bepaalt o.a. dat de perslucht reuk- en smaakloos 
moet zijn, dat het zuurstofgehalte 20-21 % bedraagt en dat het CO2 gehalte kleiner moet zijn 
dan 500 ppm en het CO gehalte kleiner dan 15 ppm. Rond de opslag van met perslucht gevulde 
flessen bestaat enige vertwijfeling. Er is geen wettelijke bepaling omtrent de duurtijd waarop 
perslucht zich in een cilinder mag bevinden. Toch zijn er een aantal gebruiken binnen 
brandweerkorpsen die voorzien dat de lucht maximaal 6 tot 12 maand in de drukhouder mag 
blijven.  

 
 
 
 
 



 

0.0.4. Autonomie van het persluchttoestel   
 
Voor het berekenen van de tijd die men met een persluchttoestel kan werken, wordt 
uitgegaan van een gemiddeld luchtverbruik van 40 liter per minuut. De hoeveelheid lucht 
die in een houder aanwezig is wordt bepaald door de inhoud van de houder en de druk in 
de houder. Men kan de hoeveelheid lucht in de houder berekenen met de volgende 
formule:  
 
Inhoud x druk = hoeveelheid lucht   
 
Voorbeeld  

 

 
Inhoud drukhouder  

6 liter  

Druk drukhouder  300 bar 
Hoeveelheid lucht: 6 X 300 =  1.800 liter 
Luchtverbruik is gemiddeld per minuut 40 liter  
De gebruiksduur bedraagt 1.800 : 40 (liter)  45 minuten  
Luchtverbruik bij zeer zwaar werk  90 liter  
De gebruiksduur bedraagt 1.800 : 90 (liter)  20 minuten  
 
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat we de berekening maken op basis van 300 bar. 
In realiteit moeten we uitgaan van 240 bar aangezien vanaf 60 bar het fluitsignaal in 
werking komt. Op die manier herberekend bedraagt de autonomie slechts 36 i.p.v. 45 
minuten.  
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I. GEVI NUMMERS 

 

De bovenste nummers op het oranje bord zijn de gevaarsidentificatienummers ( GEVI) Deze 

nummers zijn ook gekend als het KEMLER-getal en geven nadere aanwijzingen over de 

gevaren van de desbetreffende stof. 

Dit gevaarsidentificatienummer bestaat uit twee of drie cijfers. Het eerste cijfer duidt het 
primaire gevaar aan, het tweede en derde cijfer de bijkomende gevaren.  
 
De cijfers wijzen in het algemeen op de volgende gevaren: 
  

2 Ontsnappen van gas ten gevolge van druk of van een scheikundige reactie.  
3 Brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen, of voor zelfverhitting 

vatbare vloeistof  
4 Brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof  
5 Oxiderende werking (brandbevorderend)  
6 Giftigheid of gevaar voor besmetting  
7 Radioactiviteit  
8 Corrosiviteit (bijtende werking)  
9 Gevaar voor hevige spontane reactie  

 
 
 
 



 

 
De verdubbeling van een cijfer duidt op een toename van het overeenstemmend gevaar.  
Wanneer het gevaar van een stof op afdoende wijze met één enkel cijfer kan weergegeven 
worden, wordt aan dit cijfer rechts een nul toegevoegd.  
 
Wanneer het identificatienummer van het gevaar voorafgegaan wordt door de letter X, 
betekent dit dat de stof op een gevaarlijke wijze met water reageert. 
 
De cijfercombinaties 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 
90 en 99 hebben evenwel een speciale betekenis.  
 

22 Sterk gekoeld vloeibaar gas, verstikkend  
323 Brandbare vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
333 Pyrofore vloeistof  
362 Brandbare en giftige vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare 

gassen vrijkomen  
382 Brandbare en bijtende vloeistof die met water reageert, waarbij 

brandbare gassen vrijkomen  
423 Vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen  
44 Brandbare vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten toestand  
446 Brandbare en giftige vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten 

toestand  
482 Bijtende vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
539 Brandbaar organisch peroxide  
606 Infectueuze (besmettelijke) stof  
623 Giftige vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
642 Giftige vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
823 Bijtende vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
842 Bijtende vast stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
90 Milieugevaarlijke stof, diverse gevaarlijke stoffen  
99 Diverse gevaarlijke stoffen, warm vervoerd 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ETIKETTERING 

 

 

 Gevaar Model 
      

1 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.1, 1.2 en 1.3 

 

1.4 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.4 

 

1.5 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.5 

 

1.6 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.6 

 

      

2.1 Brandbare gassen 

  

      

2.2 Niet brandbaar en niet giftig gas (verstikkend) 

  

      



 

2.3 Giftige gassen 

 

      

3 
Brandbare vloeistoffen 

( Vlampunt < 60°C ) 

  

      

4.1 
Brandbare vaste stoffen 
Zelfontledende stoffen 

Ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand 

 

      

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 

 

      

4.3 
Stoffen die in contact met water brandbare gassen 

ontwikkelen 

 

      

5.1 Oxiderende stoffen 

 

      

5.2 Organische peroxides 

 

      



 

6.1 Giftige stoffen 

 

      

6.2 Infectueuze (besmettelijke) stoffen 

 

      

7a en 
7b 

Radioactieve stoffen 

 

7c en 
7d 

 

7e 

 

      

8 Corrosieve (bijtende) stoffen 

 

      

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 

 

      

 

 

 



 

 




