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TYPE-LASTENKOHIER 400 
 

geldende als vaste bijlage bij de bijzondere lastenkohieren  
betreffende de mechanische en elektrische installaties en constructies. 

ALGEMENE TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN 

Deel 400.0.01 

INLEIDING 

a. Toepassingsgebied.  

 

Het type-lastenkohier 400 is toepasselijk op de aannemingen van mechanische en elektrische 

installaties en constructies, ongeacht of het aannemingen van leveringen, van diensten, van werken van 

eerste aanleg, van uitbreiding of onderhoud betreft. Het type-lastenkohier 400 maakt een geheel uit, in 

die zin dat het in zijn geheel van toepassing is op ieder deel van de aanneming, welke dit deel ook weze. 

Het is evenwel slechts van toepassing in de mate dat er niet wordt van afgeweken door de bepalingen 

van het bijzonder lastenkohier eigen aan de aanneming.  

 

b. Wat het type-lastenkohier 400 impliceert.  

 

Het type-lastenkohier 400 impliceert de toepassing van de voorschriften en aanbevelingen van de 

laatste uitgaven van al de normen, gepubliceerd door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (B.I.N.) en 

verschenen ten laatste de voorlaatste maand welke de maand voorafgaat waarin de aanbesteding 

plaatsgrijpt of de prijsaanbieding voor de kwestieuze aanneming ingediend wordt.  

De omstandigheid dat bepaalde normen expliciet geciteerd worden in de tekst van het bijzonder 

lastenkohier of van het type-lastenkohier 400 strekt er uitsluitend toe de opzoekingen te 

vergemakkelijken. Het beperkt geenszins de toepassing van andere normen waaraan niet expliciet 

herinnerd wordt.  
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In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorschriften en aanbevelingen van de voornoemde normen, 

eensdeels, en de bepalingen van het type-lastenkohier 400, anderdeels, hebben deze laatste 

bepalingen voorrang.  

 

Wat de materialen en apparaten betreft waarvoor het Belgisch Elektrotechnisch Comité kwaliteitsmerken 

verleent, is de aanwezigheid van het kwaliteitsmerk op het geleverd materieel vereist.  

 

De proeven waarvoor geen bijzondere uitvoeringsvoorwaarden voorzien zijn in het type-lastenkohier 

400, worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de hierboven geciteerde normen.  

 

c. Samenstelling van het type-lastenkohier 400.  

 

Het type-lastenkohier 400 bestaat uit een zeker aantal afleveringen, waarvan elk gemerkt wordt door 

een referte bestaande uit :  

-  het nummer 400 dat het type-lastenkohier kenmerkt;  

-  een hoofdletter die het voorwerp van de aflevering kenmerkt; voor de aflevering "lnleiding" wordt 

deze letter nochtans door het cijfer 0 vervangen;  

-  twee cijfers die het volgnummer uitmaken, dat de achtereenvolgende uitgaven van eenzelfde 

aflevering kenmerkt.  

De drie delen van de referte worden na elkaar geschreven en worden door punten gescheiden.  

Het voorwerp van elke aflevering, de inleiding uitgezonderd, is in de hiernavolgende lijst opgenomen na 

de letter, die het tweede deel van de overeenkomstige referte uitmaakt :  

 

A :  Mechanica in het algemeen;  

B :  Elektriciteit in het algemeen;
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C :  Liften en roltrappen;  

D :  Installaties voor verlichting en stroomafnamen in de gebouwen;  

E :  Schellen en seininrichtingen in de gebouwen;  

F :  Bliksemafleiderinstallaties;  

G :  Seininstallaties voor het wegverkeer; .  

H :  Rivierseininstallaties;  

l :  Buitenverlichting - Openbare verlichting;  

J :  Teletechniek;  

K :  Uitrustingen van kunstwerken - Kranen en rolbruggen;  

L :  Hydraulica;  

M :  Oleohydraulica.  

 

Het volgnummer, dat de uitgave van een bepaalde aflevering kenmerkt, wordt bij elke nieuwe uitgave 

met één eenheid vermeerderd. Conventioneel, wordt aangenomen dat elk der delen A, B, C, ..., L van 

het "Bestek 400 van 1954" overeenstemt met een aflevering dat het volg- nummer 00 zou dragen.  

 

Het geheel der in een aflevering opgenomen voorschriften maakt een "deel" uit van het type-lastenkohier 

400.  

 

Elk dezer delen is in hoofdstukken onderverdeeld, welke elk door een kleine letter gekenmerkt worden.  

 

Elk dezer hoofdstukken kan onderverdeeld worden in paragrafen en artikelen, waarbij deze 

onderverdelingen gemerkt worden door cijfers, die overeenkomstig een classificatie van het decimaal 

type geschikt worden.  

 

De verwijzing naar een deel, een hoofdstuk, een paragraaf of een artikel van het type-lastenkohier 400 

geschiedt door de aanduiding van de hoofdletter welke dit deel kenmerkt, zo nodig gevolgd door de 

kleine letter welke het hoofdstuk kenmerkt, zo nodig gevolgd door de  
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cijfers welke de paragraaf op het artikel kenmerken. 

 

Wanneer het type-lastenkolier 400 op een aanneming toepasselijk wordt gemaakt, dient hierdoor 

begrepen dat op deze aanneming van toepassing is het geheel van de laatste uitgaven van elk der 

afleveringen, die het type-lastenkohier 400 uitmaken, verschenen voor de maand, die de maand 

voorafgaat waarin de aanbesteding of de prijsaanbieding voor genoemde aanneming plaatsgrijpt. 

 

Het deel A behandeld de mechanica in het algemeen; de benaming “mechanica” moet in de meest ruime 

zin opgevat worden.  De voorschriften van dit deel zijn integraal van toepassing op de stukken, organen, 

apparaten, gehelen, installaties, enz … die het  voorwerp uitmaken van de andere delen, voor zover 

hiervan niet expliciet afgeweken wordt in deze laatste.  Voor de delen B, D, E, F, G, H, I en J zijn 

nochtans allen de proeven te voorzien welke in deze delen zelf aangeduid zijn alsmede deze van deel A, 

die expliciet bettrekking hebben op de in de bedoelde delen behandelde onderwerpen.  de voorschriften 

van deel A zijn niet van toepassing op de elektrische apparaten waarvan sprake in de hoofdstukken B.a, 

B.b, B.c, B.d, en B.g en in de delen E en  J, voor zover het apparaten betreft die in grote reeks 

gefabriceerd worden in gespecialiseerde fabrieken en voor zover deze apparaten met hun 

karakteristieken voorkomen in een kataloog uitgegeven door voormelde fabrieken voor de datum van de 

aanbesteding of de prijsaanbieding  De voorschriften van hoofdstuk A.j, betreffende de bescherming der 

stukken tegen corrosie, zijn nochtans in alle gevallen van toepassing, waar er niet uitdrukkelijk van 

afgeweken wordt in het type-lastenkohier 400. 

 

Hel deel B behandelt de elektriciteit in het algemeen.  De voorschriften van dit deel zijn integraal van 

toepassing op de stukken,
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organen, apparaten , gehelen, installaties, enz... die het voorwerp uitmaken van de volgende delen, voor 

zover hiervan niet expliciet afgeweken wordt in deze laatste.  

 

d. Lastenkohier van een aanneming. .  

 

Door het begrip "lastenkohier van een aanneming" (de woorden "van een aanneming" mogen worden 

onderverstaan wanneer geen verwarring mogelijk is), verstaat men het bijzonder lastenkohier dat op die 

aanneming betrekking heeft, alsmede alle door dit bijzonder lastenkohier toepasselijk verklaarde 

documenten, wettelijke en reglementaire bepalingen.  

 

e. Terminologie - Symbolen.  

 

Behoudens andersluidende vermelding of onmogelijkheid van verwarring, zijn de termen en symbolen 

gebruikt in het type-lastenkohier 400 en de bijzondere lastenkohieren die ernaar verwijzen, op de- zelfde 

wijze gedefinieerd en gebruikt aIs in de onder b. vermelde nor- men, dit onder het vanzelfsprekend 

voorbehoud dat ze in het ene en het andere geval op hetzelfde voorwerp betrekking hebben.  

 

f. Algemeenheden betreffende de opvatting der installaties.  

 

De voorwerpen, uitrustingen, stelsels, toestellen, organen, toebehoren, uitvoeringskarakteristieken of 

installatiekarakteristieken, die niet expliciet beschreven of aangeduid zijn in het bijzonder lasten- kohier 

of in het type-lastenkohier 400, dienen door de aannemer zodanig opgevat dat ze aan volgende 

voorwaarden voldoen :  

 

-  volledig beantwoorden aan hun doel of aan dit van het geheel waartoe ze behoren;  

 

-  de volmaakte werking verzekeren van de installaties waarop ze betrekking hebben onder 

voorwaarden van volledige veiligheid en bedrijfszekerheid;  
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-  een gemakkelijk gebruik en onderhoud toelaten;  

 

-  harmoniëren, zowel in vorm en uitzicht aIs in karakteristieken en algemene opvatting, met de 

andere delen van de installatie :  

 

-  een esthetisch en een onberispelijk uitzicht vertonen of een zich aan het geheel integrerend 

uitzicht geven;  

 

-  twee of meer apparaten, organen, stelsels, enz..., welke voor een zelfde aanneming te Ieveren of 

op te steIIen zijn, die identieke karakteristieken hebben en analoge functies in analoge 

voorwaarden moeten vervuIIen, moeten onderling identiek zijn, tenware dit volstrekt onmogelijk is.  

 

Indien de leidende ambtenaar oordeelt dat de elementen voorgesteld door de uitvoeringstekeningen, die 

aan zijn goedkeuring voorgelegd worden, niet volledig voldoen aan hogergenoemde voorwaarden, mag 

hij eisen dat de plans veranderd worden in overeenstemming met de aanduidingen die hij daaromtrent 

geeft, zonder dat hiervoor een prijswijziging plaats heeft.  

 

Het is de leidende ambtenaar geoorloofd de oplevering te weigeren van elk element dat niet voldoet aan 

de voornoemde voorwaarden en de verandering of de vervanging te eisen die hem voldoening geeft.  

 

g. Afwijkingen. -  

 

Na goedkeuring van de overeenkomst, kunnen materialen, toe- stellen en stelsels, die niet volledig aan 

de voorschriften van het type-lastenkohier 400 beantwoorden, slechts onder volgend voorbehoud 

aanvaard worden :  

 

-  wanneer het type-lastenkohier 400 de uitvoering van proeven voorziet, dienen ze aan deze 

proeven te voldoen;  

 

-  wanneer het lastenkohier van de aanneming expliciet de verwezenlijking  
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van zekere functionele voorwaarden oplegt, moeten ze aan deze voorwaarden voldoen;  

 

-  de kenmerken die ze bezitten moeten van hogere of minstens gelijkwaardige hoedanigheid zijn als 

de kenmerken voorgeschreven door het type-lastenkohier 400;  

 

-  de afwijking moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag vanwege de aannemer, 

waarin duidelijk de draagwijdte van deze afwijking omschreven wordt, alsmede de karakteristieken 

van het voorgesteld materieel en de voordelen die het biedt;  

 

-  voorgaande aanvraag wordt schriftelijk ingewilligd door een ambtenaar-generaal van het Bestuur 

voor Elektriciteit en Elektromechanica.  

 

Het Bestuur heeft niet de minste verplichting aan een der- gelijke aanvraag tot afwijking een gunstig 

gevolg voor te behouden.  

 

 

Goedgekeurd,  

 

Brussel, 19.3.1968. 

 

DE MINISTER,  

 

 

 

 

J. DE SAEGER . 
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b. ROTERENDE MACHINES  

 

1. MOTOREN  

 

1.1. Algemeenheden  

 

1.1.1. Voorwerp  

 

De onderhavige voorschriften gelden voor de elektrische motoren met uitzondering van de 

tractiemotoren en van de motoren voor huishoudelijke toestellen, bureelmachines, 

servomechanismen en elektrisch gereedschap.  

 

De elektrische motoren, die in paragraaf B.b.1. behandeld worden, beantwoorden aan de 

voorschriften van de norm NBN C 51-101 en desgevallend aan de hierna vermelde normen.  

 

1.1.2. Symbolen  

 

De volgende symbolen worden gebruikt in onderhavig type-bestek en in de bestekken die ernaar 

verwijzen.  

 

Un  nominale spanning van de motor ;  

ln  nominale stroomsterkte van de motor ;  

Pn  nominaal vermogen d.i. het mechanisch vermogen netto beschikbaar aan de as ;  

no  synchrone snelheid van de motor ;  

nn  nominale snelheid van de motor ;  

Cn  nominaal netto koppel, beschikbaar aan de as ;  

Cm  maximaal koppel of kipkoppel netto beschikbaar aan de as ;  

Cd  aanloopkoppel netto beschikbaar aan de as.  

 

1.2. Functionele kenmerken  

 

1.2.0. Algemeenheden  

 

Behoudens andersluidende aanduiding in het bijzonder bestek, 1 zijn de motoren opgevat voor 

algemeen gebruik. In het tegengesteld geval bepaalt het bijzonder bestek de kenmerken van de 

aangedreven machine, indien ten minste deze gegevens niet automatisch volgen uit de beschrijving 

van deze machine.  
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1.2.1. Soort en type van de motor  

 

1.2.1.1. Gelijkstroommotoren  

 

Het bijzonder bestek bepaalt de voedingsbron, de bekrachtigingswijze, de draaizin en de 

snelheidsregeling.Indien de bekrachtigingswijze, de draaizin en de snelheidsregeling niet aangeduid 

zijn, worden zij bepaald door de aannemer in functie van de kenmerken van de aangedreven 

machine.  

 

De motor is voorzien van hulppolen wanneer zijn vermogen meer dan 20 kW bedraagt.  

 

1.2.1.2. Wisselstroommotoren  

 

Het bijzonder bestek bepaalt de voedingsbron, de draaizin, de nominale snelheid,schakeling van de 

rotor en de aanzetmethode. 

 

Indien het bijzonder bestek geen andere schikking voorziet, geldt het volgende :  

 

- de draaizin wordt bepaald volgens de bestemming van de motoren ;  

 

- de eenfazige motoren voor algemeen gebruik met een vermogen van 50 W tot 1 kW, zijn 

inductiemotoren voorzien van een automatische aanzetinrichting of van een permanent 

aangesloten condensator, en met normaal aanloopkoppel ;  

 

- de driefazige motoren voor algemeen gebruik zijn asynchrone motoren.  

 

1.2.2. Kenmerken  

 

De kenmerken van de elektrische aandrijfmotor van een mechanisme worden bepaald 

overeenkomstig de IEC-richtlijnen vervat in de norm NBN C 51-101.  

 

Volgens gegevens dienen bepaald :  

 

- een maximaal motorkoppel, Mmax' nodig om de beweging te kunnen verzekeren onder de 

ongunstigste voorgeschreven belastingsvoorwaarden en de daarbijhorende kenmerken : 

bedrijfstype, belastingsfactor, aantal aanlopen per uur en wijze van elektrisch remmen ;  
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- een nominaal motorkoppel Mn overeenstemmend met de normale bedrijfsomstandigheden     en 

de daarbijhorende bedrijfstype, belastingsfactor, aantal aanlopen per uur en wijze van elektrisch 

remmen ;  

 

- de belastingsfactor.  

 

1.2.3. Bepaling van de kenmerken  

 

De waarde van Mmax, Mn, belastingsfactor, aantal aanlopen per uur, wijze van elektrisch remmen, 

bedrijfstype, wordt bepaald in het bijzonder bestek.  

 

Bij gebrek aan deze aanduiding wordt de waarde bepaald door de aannemer in functie van de aard 

van de aangedreven machine en van de hiernavolgende gegevens: 

 

- Mmax vertegenwoordigt :  

- voor draaistroommotoren met bewikkelde rotor: 2/3 van het kipkoppel van de 

motor ;  

- voor de draaistroommotoren met kooianker : het aanloopkoppeI;  

- voor gelijkstroommotoren : het werkelijk maximaal motorkoppel ; 

- Mn  Het nominaal motorkoppel Mn wordt bepaald zoals hieronder is aangeduid, op grond van de 

op de ongunstigste wijze samengestelde arbeidscyclus, overeenstemmende met de normale 

bedrijfsomstandigheden. 

Met een voor het hier gestelde doel voldoende eenadering, kan het verloop van het 

motorkoppel gedurende voornoemde arbeidscyclus voorgesteld worden door een functie, 

bestaande uit een eindig aantal trappen, met respectieve tijdsduur t1 t2, …. tr t'1, t'2, t' r, 

waarbij gedurende de tijdsduur ti dit moment als nagenoeg constant en gelijk aan Mi en 

gedurende de tijdsduur t'i als nagenoeg constant en gelijk aan M'i, mag worden aangezien.  

t1, t2, ….., tr, zijn tijdsintervallen waaronder de motor op bedrijfssnelheid werkt, terwijl t' 1, t' 2' 

..., t' r, tijdsintervallen zijn waaronder hij op kleinere eventueel veranderlijke snelheid werkt, 

ofwel bij stilstand ingeschakeld blijft. Tijdsintervallen waaronder de motor in rust 

uitgeschakeld is, worden niet meegerekend.  
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Met  

t1 + t2 + ... + tr + t' 1 + t' 2 + ... + t' r' = T  

 

geldt  dan  
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waarbij  

 

f = 1,00 voor uitwendig door een onafhankelijke ventilator gekoelde motor,  

f = 1,33 voor een door een op de motoras bevestigde ventilator gekoelde motor.  

- De belastingsfactor wordt bepaald door de verhouding van de hierboven bepaalde duur T tot de 

duur Tc van de arbeidscyclus zoals voorzien in de norm NBN C 51-101. De duur Tc van de 

arbeidscyclus, t' is te zeggen de tijd begrepen tussen het begin van twee opeenvolgende 

identieke en volledige bewegingen, omvat :  

- de tijd voor het onder spanning zetten van de motor ; 

- de duur van de eventuele elektrische remming ;  

- de tijd voor het afschakelen, in beweging of bij stilstand.  

Bij afwezigheid van andere aanduidingen in het bijzonder bestek, of indien deze ni et kunnen 

afgeleid worden uit de gegevens van de werking van het mechanisme, wordt voor Tc tien minuten 

genomen.  

- De vermogens gekozen voor de driefazige asynchrone motoren stemmen overeen met de 

voorschriften van de norm NBN 636.  

 

1.3. Constructieve kenmerken 

 

1.3.1. Bescherminqswiize  

 

Het bestek bepaalt de beschermingswijze in overeenstemming met de norm NBN C 20-001. Indien 

het bestek geen andere schikking voorziet, geldt het volgende :  

- de motoren, die opgesteld worden in gesloten en verwarmde lokalen, zijn beschermd volgens de 

wijze IP11 minimum; 
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- in alle andere gevallen is de beschermingswijze minimum IP44 ; de motoren zijn voorzien van een 

stelsel dat het neerslaan van condensatiewater in het machinehuis belet of een afvoeropening 

voor bedoeld condensatiewater.  

 

Voor de motoren geplaatst in een atmosfeer waar ontploffingsgevaar heerst, bepaalt het bijzonder 

bestek de beschermingskarakteristieken in overeenstemming met de voorschriften van de normen 

NBN 683, NBN 716 en NBN 717. 

 

1.3.2. Uitvoeringsvorm, afmetingen  

 

Het bestek bepaalt de uitvoeringsvorm in overeenstemming met de voorschriften van de norm NBN 

502.  

Bij gebrek Van deze aanduiding, wordt de uitvoeringsvorm bepaald do or de aannemer in functie van 

de Bard van het lierwerk of van de aangedreven machines en in functie van de opstellingswijze.  

De afmetingen van de driefazige asynchrone motoren stemmen overeen met de voorschriften van de 

norm NBN 636.  

 

1.3.3. Overbrengingsorganen  

 

De as, de kussenblokken en de eventuele spieën van de motor moeten opgevat en berekend worden 

in functie van de uitwendige belastingen die zij ondergaan vanwege het gebruikte overbrengsysteem.  

 

1.3.4. Allerlei  

 

De asynchrone motoren met bewikkelde rotor zijn ni et voorzien van een stelsel voor het lichten van 

de borstels. Indien het bijzonder bestek hiervan afwijkt, is voornoemd lichtingsstelsel voorzien van 

een vergrendelingscontact, dat het inschakelen van de motor belet met opgelichte borstels.  

 

De uitgangen zijn voorzien van klemmen van de buitenzijde aan de motor. Deze klemmen zijn 

opgesteld op een voetstuk in isolerend materiaal dat niet door de lucht of de vochtigheid aangetast 

wordt en dat het ontstaan van lekstromen belet. De doos waarin de klemmen opgesteld zijn, heeft 

tenminste dezelfde beschermingswijze als de motor.  
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Indien de doos, waarin de klemmen opgesteld zijn, op de buitenzijde gemonteerd is heeft zij minimum 

de beschermingswijze IP54.  

 

De klemmendozen voldoen aan de type-proeven voorzien in de norm NBN C 20-001.  

 

De collectormotoren zijn voorzien van de vereiste stelsels om parasieten, die de radio- en T.V.-

ontvangst zouden kunnen storen, te onderdrukken. 

 

Het isolatiesysteem is van klasse B of beter, de verwarming van de machine, bekomen 

overeenkomstig de voorschriften van de norm NBN C 51-101, is beperkt tot 80°C.  

 

1.4. Proeven  

 

1.4.1. Algemeenheden  

 

De monofazige en driefazige asynchrone motoren, met uitzondering van deze bestemd voor de 

bediening van de liften, lastliften, autoliften of deze die ingewerkt zijn in dompelpompen en in takels 

moeten voldoen aan de type-proeven.  

 

De motoren voor opstelling in atmosferen met ontploffingsgevaar moeten eveneens voldoen aan de 

proeven, voorzien door het bevoegde nationale organisme (INIEX te Pâturages). Bovendien is de 

fabrikant of de inschrijver verplicht de individuele proefattesten van de motoren, conform aan de eisen 

van het bevoegde nationale organisme, af te leveren. De proeven voor dit bijzonder materieel zijn 

beschreven in de normen NBN 683 en NBN 717.  

 

1.4.2. Type-proeven  

 

De proeven betreffende de verwarming, de overbelasting, het rendement en de bescherming bezorgd 

door de omhulsels (zie norm NBN C 51-101 en NBN C 20-001) zijn te beschouwen als type-proeven. 

  

Voor elk motortype levert de constructeur een certificaat dat de resultaten van de type-proeven 

vermeld. Indien het materiaal dat de aannemer voorstelt de type-proeven nog niet doorstaan heeft, 

dan is hij eraan gehouden deze uit te voeren.  
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1.4.3. Opleveringsproeven  

 

De opleveringsproeven bestaan uit de proeven betreffende de elektrische vastheid en indien het 

bijzonder bestek dit vermeldt, de belastingsproef die uitgevoerd wordt volgens de voorschriften van 

artikel b.1.4.4. hierna.  

 

De leidende ambtenaar wordt uitgenodigd bij het uitvoeren van de opleveringsproeven.  

 

1.4.4. Belastingsproef  

 

De belastingsproef heeft tot doel volgende krommen en diagrammen op te nemen :  

- beschikbaar netto koppel van de motoras in functie van de snelheid van de motor ; 

- beschikbaar netto koppel en netto vermogen van de motoras, door de motor opgeslorpt 

vermogen, arbeidsfactor (voor de wisselstroommotoren) en rendement in functie van de door de 

motor opgeslorpte stroomsterkte ; 

- cirkeldiagram van de driefazige asynchrone motoren of het equivalent elektrisch schema.  

 

Tijdens de proeven is de motor gevoed op nominale spanning en frequentie.  

 

De metingen worden voor een voldoend aantal bedrijfspunten uitgevoerd om het tekenen van 

voornoemde krommen op nauwkeurige wijze mogelijk te maken. Daartoe worden de metingen 

uitgevoerd voor belastingen die overeenkomen met ongeveer 0,00 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00 en 1,10 

maal het nominaal koppel. Voor elk punt worden de opgeslorpte stroomsterkte, het opgeslorpte 

vermogen, de arbeidsfactor en de snelheid opgenomen.  

 

Bij gebrek aan de bovengenoemde methode, mag men de methode met de gescheiden verliezen 

toepassen.  

 

1.4.5. In te leveren documenten  

 

De aannemer levert in drie exemplaren en per motor de resultaten van de uitgevoerde 

opleveringsproeven met inbegrip van de vereiste krommen, diagrammen en certificaten. leder blad 

vermeldt de bestemming en de karakteristieken van de motor. 
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1.5. Reservematerieel  

 

Per groep of fractie van vijf identieke motoren, levert de aannemer het hierna vermeld 

reservematerieel :  

 

- Een stel borstels ;  

- Een stel borstelhouders ;  

- Een lichtingsstelsel van de borstels ;  

- Een stel lagerbussen. 

  

2. GENERATOREN  

 

2.1. Alqemeenheden 

 

2.1.1. Voorwerp  

 

De onderhavige voorschriften gelden voor gelijk- of wisselstroomgeneratoren, met uitzondering van 

de kleine generatoren voor de oplading van batterijen die deel uitmaken van bepaalde 

elektrogeengroepen.  

 

De generatoren beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 51-101.  

 

2.1.2. Symbolen  

 

De volgende symbolen worden gebruikt in onderhavig type-bestek en in de bestekken die ernaar 

verwijzen : 

 

Un  nominale generatorspanning ;  

ln  nominale generatorstroom ;  

Pn nominaal vermogen geleverd aan de klemmen uitgedrukt ; 

 

- in W of kW voor gelijkstroomgeneratoren ;  

- in VA of kV A (schijnbaar elektrisch vermogen) voor wisselstroomgeneratoren bij een 

inductieve arbeidsfactor van 0,8 ;  

nn  nominale snelheid van de generator.  
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2.2. Functionele kenmerken 

 

2.2.0. Algemeenheden  

 

Het bijzonder bestek bepaalt de kenmerken van de aandrijvende machine en van de receptoren, die 

gevoed worden door de generator.  

 

2.2.1. Soort en type van de qenerator 

 

2.2.1.1. Gelijkstroomqeneratoren  

 

Het bijzonder bestek beschrijft de bekrachtigingswijze en de nominale spanning. Indien deze 

gegevens niet vermeld zijn, worden ze bepaald door de aannemer in functie van de kenmerken van 

de receptoren, die gevoed worden door de generator.  

 

De generatoren zijn voorzien van een automatische spanningsregelaar.  

 

De bovenste en onderste afwijking van de spanningsregeling wordt uitgedrukt in percent en bepaald 

door de uitdrukking  

 

100  U – Un   

             Un 

 
waarin :  

 

U  de spanning is waarbij de generator een vermogen aflevert dat varieert van nul tot nominaal 

vermogen ;  

Un de nominale spanning is ;  

U - Un respectievelijk de grootste en kleinste waarde is die het algebraïsch verschil U - Un aanneemt.  

 

Het bijzonder bestek bepaalt de toegelaten bovenste en onderste regelingsafwijking.  

 

2.2.1.2. Wisselstroomqeneratoren  

 

Het bijzonder bestek beschrijft het aantal fazen, de frequentie en de nominale spanning. Indien deze 

gegevens niet vermeld zijn, worden ze bepaald door de aannemer in functie van de kenmerken van 

de receptoren, die gevoed worden door de generator.  

 

De wisselstroomgeneratoren zijn voorzien van een statische spanningsregelaar.
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De bovenste en onderste afwijking van de spanningsregeling wordt uitgedrukt in percent en bepaald 

door de uitdrukking  

100  U - Un 

             Un 

 
waarin :  

 

U  de spanning is, waarbij de generator een vermogen aflevert dat varieert van nul tot het 

nominaal vermogen bij een arbeidsfactor van 0,8 tot 1 ;  

Un de nominale spanning is ;  

U - Un respectievelijk de grootste en kleinste waarde is die het algebraïsch verschil U - Un aanneemt.  

 

Behoudens andersluidende bepaling in het bijzonder bestek is de bovenste en onderste 

spanningsafwijking maximum + 5 en - 5 % van de nominale spanning.  

 

2.2.2. Vermogen  

 

Het bijzonder bestek beschrijft het nominaal vermogen. Bij gebrek Van deze aanduiding wordt het 

nominaal vermogen bepaald door de aannemer, rekening houdend met het volgende : 

- het nominaal vermogen van de generatoren, die receptoren voeden met continu bedrijf, is ten 

minste gelijk aan het maximum vermogen opgeslorpt door deze receptoren vermeerderd met 10 

% ;  

- het nominaal vermogen van de generatoren, die receptoren voeden met intermitterend bedrijf, is 

ten minste gelijk aan de som van de nominale vermogens van de receptoren die gelijktijdig 

kunnen werken. Het moet rekening houden met de bijzondere tolerantiebepalingen over de 

spanning en de frequentie, op het ogenblik dat de gebruikers (motoren, verlichting ...) worden 

aangeschakeld. Deze bepalingen zijn aangegeven hetzij in het artikel b.5.2.2. voor 

noodstroomaggregaten, hetzij in het bijzonder bestek indien nodig ;  

- indien de receptoren gedeeltelijk met continu bedrijf en gedeeltelijk met intermitterend bedrijf zijn, 

worden de twee bovengenoemde regels toegepast in verhouding met de vermogens opgeslorpt 

door de receptoren met continu bedrijf en deze met intermitterend bedrijf.  
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2.2.3. Nominaal bedrijf  

 

Het bijzonder bestek bepaalt het nominaal bedrijf : bedrijfstype met desnoods de bedrijfsduur, de duur 

van een cyclus en de belastingsfactor, (zie norm NBN C 51-101). Bij gebrek aan deze aanduiding, 

wordt het nominaal bedrijf bepaald door de aannemer in functie van de aard van de receptoren, die 

gevoed worden door de generator.  

 

2.3. Constructieve kenmerken 

 

2.3.1. Bescherminqswiize  

 

Dezelfde voorschriften als deze vermeld onder artikel b.1.3.1. voor de motoren, zijn van toepassing 

op de generatoren.  

 

2.3.2. Uitvoerinqsvorm  

 

Voor zover ze toepasselijk zijn op generatoren gelden de voorschriften vermeld voor de motoren in 

artikel b.1.3.2.  

 

2.3.3. Overbrenqinqsorqanen  

 

De generatoren zijn met hun aandrijfmachine gekoppeld door een elastische koppeling.  

 

Mits akkoord van de leidende ambtenaar, mag de elastische koppeling vervangen worden door een 

stijve koppeling.  

 

De generatoren zijn voorzien van al het toebehoren, nodig voor de aandrijving.  

 

2.3.4. Allerlei  

 

De voorschriften van artikel b.1.3.4. betreffende de klemmenborden en de stelsels om het 

voortbrengen van parasieten te beletten, zijn van toepassing voor de generatoren.  

 

Behoudens andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek zijn de alternatoren van het type 

"zonder sleepringen noch borstels".  
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2.4. Proeven  

 

2.4.1. Type-proeven  

 

De proeven betreffende de kortsluitvastheid, de verwarming, de bekrachtigingsreserve en de 

bescherming bezorgd door de omhulsels zijn te beschouwen aIs type-proeven (zie NBN C 51-101 en 

NBN C 20-001).  

 

Voor elk generatortype levert de constructeur een certificaat dat de resultaten van de type-proeven 

vermeldt. Indien het materiaal dat de aannemer voorstelt de type-proeven nog niet doorstaan heeft, 

dan is hij eraan gehouden deze uit te voeren.  

 

2.4.2. Opleveringsproeven  

 

De opleveringsproeven bestaan uit de proeven betreffende de elektrische vastheid (zie norm NBN C 

51-101) en uit de belastingsproeven, die uitgevoerd worden volgens de voorschriften van paragraaf 

b.2.4.3. hierna.  

 

De leidende ambtenaar wordt uitgenodigd bij het uitvoeren van de opleveringsproeven.  

 

2.4.3. Belastingsproef  

 

De belastingsproef heeft tot doel volgende krommen op te nemen :  

 

- spanning en rendement in functie van de geleverde stroom ;  

- spanning en rendement in functie van het geleverd vermogen.  

 

Voor de wisselstroomgeneratoren zijn deze krommen op te nemen voor een arbeidsfactor van 0,6, 

0,8 en 1.  

 

De metingen worden uitgevoerd voor belastingen die overeenstemmen met 0,00, 0,25, 0,50, 0,75, 

1,00 en 1,10 maal het nominaal vermogen.  

 

De snelheid van de generatoren, waarvoor de belastingsproef uitgevoerd wordt, is bepaald in functie 

van de aandrijvingswijze en het type van de generator.  

 

De belastingsproef wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd op aanvraag van de leidende ambtenaar.  
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2.4.4. In te leveren documenten  

 

De voorschriften van artikel b.1.4.5. betreffende de motoren zijn van toepassing voor de generatoren.  

 

2.5. Reservematerieel  

 

Per groep of fractie van vijf identieke generatoren levert de aannemer het hiernavermeld 

reservemateriaal :  

 

- een stel borstels ;  

- een stel borstelshouders ; 

- een stel lagerbussen.  

 

3. WARD-LEONARD-GROEPEN 

 

3.1. Algemeenheden  

 

De motoren en de generatoren van de Ward-Leonard-groepen beantwoorden respectievelijk aan de 

voorschriften van de artikels b.1. en b.2.  

 

Het bijzonder bestek bepaalt bovendien de volgende karakteristieke grootheden van de aandrijfmotor 

van het lierwerk :  

- het nominaal koppel Cn van de aandrijfmotor ;  

- het maximaal koppel Cm van de aandrijfmotor ; dit maximaal koppel is beperkt in absolute waarde 

lot de waarde Cm met een tolerantie van! 0,05 Cm ;  

- de nominale snelheid ;  

- de opgelegde snelheden ;  

- de toegelaten snelheidsafwijkingen uitgedrukt in percent van de nominale snelheid of in absolute 

waarde ; 

- de versnellingen ;  

- de toegelaten versnellingsafwijkingen uitgedrukt in percent van de nominale versnelling of in 

absolute waarde.  

 

De toleranties op de snelheden en de versnellingen voor koppels variërend tussen - Cm et + Cm.   
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Indien de hogervermelde karakteristieken ni et volledig en nauwkeurig aangegeven zijn in het 

bijzonder bestek, dan worden de karakteristieken van de groep door de aannemer bepaald in functie 

van de bewegingswet van het te bedienen mechanisme, en rekening houdende met volgende 

toleranties :  

- snelheid : afwijking van ± 2% van de nominale snelheid ;  

- versnelling, vertraging : afwijking van  ± 5% van de maximale waarde van de versnelling en de 

vertraging.  

 

Behoudens andersluidende bepaling in het bijzonder bestek, dient de aandrijfmotor in bedrijf kunnen 

gesteld worden volgens de vastgestelde voorwaarden, ten laatste 10 s na het aanlopen van de 

voedingsgroep.  

 

3.2. Proeven  

  

3.2.1. Type-proeven  

 

De voorschriften van de artikels b.1.4.2. en b.2.4.1. zijn van toepassing van de Ward-Leonard-

groepen.  

 

3.2.2. Opleveringsproeven  

 

De opleveringsproeven bestaan uit de proeven betreffende de elektrische vastheid.  

 

Bovendien worden proeven uitgevoerd op het geheel, bestaande uit de motor en zijn voedingsgroep, 

ten einde te controleren of aan de opgelegde voorwaarden voldaan wordt en/of de toegelaten 

afwijkingen niet overschreden worden.  

 

De leidende ambtenaar wordt uitgenodigd bij het uitvoeren van de opleveringsproeven.  

 

3.2.3. In te leveren documenten  

 

De voorschriften van het artikel b.1.4.5. betreffende de motoren, zijn van toepassing voor de Ward-

Leonard-groepen.  
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4. ELEKTRISCHE AS 

 

4.1. Bepalingen  

 

Men zegt dat een groep asynchrone motoren in "elektrische as" geschakeld is indien aan volgende 

voorwaarden voldaan is :  

- eenzelfde net voedt de wikkelingen van de stator of de rotor van elke motor met wisselstroom ;  

- de overblijvende wikkelingen zijn driefazig of omvatten een aantal fazen groter dan 3. Een faze 

van elk dezer wikkelingen wordt aIs referentie genomen en men kent haar het volgnummer 1 toe. 

De fazen welke opeenvolgens worden ontmoet, wanneer men de wikkelingen doorloopt uitgaande 

van de faze 1, worden 2, 3, enz... genummerd. Wanneer het net, waarvan sprake in voorgaande 

alinea éénfazig is, heeft de zin waarin men de wikkeling doorloopt geen belang. Is dit net echter 

meerfazig, dan wordt aIs doorloopzin de zin van het draaiveld genomen, dat door het net in de 

andere wikkeling wordt teweeggebracht ;  

- de fazen met hetzelfde ordenummer van de verschillende wikkelingen vermeld in voorgaande 

alinea, worden met elkaar verbonden. Deze verbindingen worden "asverbindingen" genoemd.  

 

4.2. Werking  

 

4.2.1. Op regime  

 

Men zegt dat de as op regime werkt, wanneer alle motoren eenzelfde slip vertonen ten opzichte van 

het draaiveld dat door het voedend net wordt teweeggebracht. Wanneer het net een pulserend veld 

voortbrengt, wordt dit laatste in twee draaivelden ontbonden. De aldus bekomen draaivelden voor de 

verschillende motoren worden homoloog geheten, indien hun respectievelijke draaizinnen onderling 

overeenkomen, ten opzichte van de draaizin bepaald door de nummering van de overblijvende fasen, 

zoals hoger uiteengezet. De slip van de verschillende motoren wordt dan bepaald ten opzichte van de 

homologe draaivelden.  

 

Wanneer een motor van de as aangedreven wordt door een lier of een ander mechanisme, en zijn 

beweging elektrisch naar andere motoren overbrengt, wordt hij "uitzender" geheten en de andere 

motoren "ontvangers".  
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Eén van de motoren van de as wordt uitgekozen aIs referentiemotor. Wanneer men een uitzender 

van de ontvangers ken onderscheiden, neemt men de uitzender aIs referentiemotor. In tegengesteld 

geval neemt men de motor met het grootst vermogen of, indien alle motoren identiek zijn, Een 

willekeurige motor.  

 

4.2.2. Rusttoestand  

 

Men zegt dat de as in rusttoestand verkeert, indien de as op regime werkt en daarbij geen stroom 

door de asverbindingen vloeit.  

 

Indien, uitgaande van de rusttoestand, de rotor van één van de motoren, buiten de referentiemotor, 

over een zekere hoek wordt verschoven, zonder dat dit het geval is voor de referentiemotor, dan 

wordt deze hoek "wringingshoek" genoemd. Indien bovendien verondersteld wordt dat de andere 

motoren losgekoppeld zijn van elke lier of mechanisme, wordt het koppel ontwikkeld door 

bovenvermelde motor "het wringingskoppel" genoemd voor de gegeven wringingshoek. De 

wringingshoek wordt gemeten in elektrische radialen.  

 

De nauwkeurigheidshoek van de as is de grootste wringingshoek van Een willekeurige motor, 

wanneer alle motoren van elke lier of mechanisme losgekoppeld worden ondersteld.  

 

4.3. Karakteristieken  

 

Het bijzonder bestek bepaalt, ofwel de karakteristieken van de van te wenden motor voor het 

verwezenlijken van Een elektrische as, ofwel volgende karakteristieken :  

- nauwkeurigheidshoek van de as ;  

- wringingskoppel op 0,35 rad, hetzij het koppel ontwikkeld door een motor van de as, de 

referentiemotor buiten beschouwing gelaten, voor een wringingshoek van 0,35 rad en een slip 

gelijk aan de eenheid.  

 

De motoren worden aldus gekozen dat hun werking tot geen overdreven opwarming aanleiding geeft 

zie norm NBN C 51-101, en zowel statisch aIs dynamisch stabiel is.  
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4.4. Verbindingen  

 

Wanneer het voedingsnet meerfazig is, wordt ervoor gezorgd dat de draaizin van de motoren van de 

as zo is, dat de slip altijd gelijk of groter is dan de eenheid.  

 

5. NOODSTROOMAGGREGATEN  

 

5.1. Algemeenheden - Voorwerp  

 

De onderhavige paragraaf heeft betrekking op de vaste elektromechanische installaties voor de 

autonome productie van elektrische energie in laagspanning, met de hand of automatisch in werking 

gesteld.  

 

Behoudens andersluidende voorschriften wordt de elektrische energie geleverd onder de vorm van 

driefazige stroom, 50 Hz, met bereikbaar nulpunt.  

 

De aggregaten worden volledig geleverd en opgesteld, voorzien met al hun toebehoren, zoals de 

startinrichting, de inrichtingen voor automatische regeling, de controle en alarmtoestellen, de eigen 

middelen om verse lucht toe te voegen en om de verbrandingsassen af te voeren, de inrichtingen 

bestemd om het geluid en de trillingen te beperken, de koelingsinrichting van de bewegende organen, 

de brandstofreservoirs en de overeenstemmende leidingen.  

 

5.2. Algemene karakteristieken van de installatie 

 

5.2.1. Aandriifmotor  

 

- Type :  - met inwendige verbranding.  

- Ontsteking :  - elektrische ontsteking of ontsteking door compressie tot en met een nominaal 

vermogen van het aggregaat van 25 kVA ;  

- ontsteking door compressie voor een nominaal vermogen van het aggregaat groter 

dan 25 kVA.  

- Voeding :  - turbo-compressor met of zonder tussenkoeling van de inlaat toegelaten voor alle 

nominale vermogens groter dan 100 kVA;   
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- de mogelijkheid van aanpassing van de voeding met "dieselolie" naar de voeding met 

"gas" voor een nominaal vermogen groter of gelijk aan 1000 kVA.  

 

- Cyclus :  - 4 tact.  

 

- Maximaal toerental :  

- 3 000 tr/min voor aggregaten met een vermogen kleiner of gelijk aan 25 kVA ;  

- 1 500 tr/min voor aggregaten met een vermogen begrepen tussen 25 en 800 kVA 

inbegrepen ;  

- 1 000 tr/min voor aggregaten met een vermogen groter dan 800 kVA.  

 

- Minimaal aantal cilinders :  

- 2 voor aggregaten met een vermogen kleiner of gelijk aan 25 kVA ;  

- 4 voor aggregaten met een vermogen begrepen tussen 25 en 100 kVA inbegrepen ;  

- 6 voor aggregaten met een vermogen groter dan 100 kVA.  

 

- Vermogen :  - het vermogen van de motor wordt bepaald door de constructeur in functie van de 

voorschriften van artikel b.5.2.2. betrekking hebbende op de alternator en in functie 

van de plaatselijke voorwaarden, voor een temperatuur van de verse lucht van 20°C 

voor een relatieve vochtigheidsgraad van 60 % en voor een luchtdruk van 91800 Pa.  

 

- Snelheidsregeling :  

- het systeem voor regeling van de snelheid van de motoren voldoet aan klasse Al van 

de norm ISO 3046/IV ;  

- bij de motoren uitgerust met een turbo-compressor bedraagt de toegelaten plotse 

belastingsverandering, zoals bepaald in art. 5.3.1.2 van de norm ISO 3046/IV, 

tenminste 70% van het nominaal vermogen van de alternator.  

 

- Uitlaat :  - de uitlaatscheiding is voorzien van één of twee efficiënte geluidsdempers ;  

- zij moet overeenkomen met de aanbeveling van de fabrikant van het aggregaat 

(diameter, bochten, enz...) ;  
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- de verbinding met de motor geschiedt door middel van een elastisch tussenstuk 

(uitzetting, trillingen) ;  

- de uitlaatleiding is geïsoleerd over haar ganse lengte in het gebouw.  

 

5.2.2. Alternator  

 

De voorschriften van paragraaf B.b.2. worden aangevuld door de hiernavolgende bepalingen :  

 

- Toerental : - deze van de aandrijfmotor (geen enkele reductor is toegelaten).  

 

- Nominaal vermogen :  

- het bijzonder bestek bepaalt het vermogen van de elektrische toestellen die 

gelijktijdig moeten gevoed worden door de alternator ; .  

- verwarming ;  

- verlichting ;  

- motoren (individuele vermogens, type van aanloop en startvolgorde) ;  

- de aannemer bepaalt het nominaal vermogen van de alternator in functie van deze 

gegevens en van de toegelaten spannings- en frequentievariaties ;  

- het nominaal vermogen is het elektrisch vermogen dat werkelijk beschikbaar is aan 

de klemmen van de alternator bij een arbeidsfactor van 0,80, en dit zonder tijdslimiet.  

 

- Bekrachtiging en regeling :  

- een statische bekrachtigings- en regelingsinrichting laat een maximale variatie van de 

klemspanning toe van ±2,0 % voor elke belasting gaande tot de nominale belasting en 

voor elke inductieve arbeidsfactor inbegrepen tussen 0,8 en 1. De spanningsvariatie 

mag maximaal 10 % bereiken op het ogenblik dat (een) elektrische motor(en) start(en) 

;  

- een meer preciese spanningsregeling mag opgelegd worden door het bijzonder 

bestek ;  

- de bekrachtigings- en regelinrichting zijn op de alternator geplaatst.  
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- Oversnelheid :  

- de alternator is bestand tegen een oversnelheid van 10 % ;  

- het beschermingstoestel tegen oversnelheid is voorzien in de tabel waarvan sprake in 

artikel b.5.2.9.  

 

- Frequentie :  - de frequentie mag met niet meer dan 2 Hz variëren tussen nullast en voIle belasting.  

 

- Beschermingsklasse: - IP21 minimum.  

 

- Isolatie :  - klasse F.  

 

- Ventilatie :  - ingebouwd.  

 

5.2.3. Koeling en verluchting  

 

Het bijzonder bestek bepaalt welke van de hiernavermelde koelingssystemen toegepast worden :  

 

- de koeling door lucht ;  

- de koeling door water-lucht ;  

- de koeling door water-water met warmtewisselaar.  

 

Bij gebruik van de laatste twee koelingssystemen is de primaire koelkring gesloten en is het water van 

deze koelkring voorzien van een elektrische verwarming bediend door een thermostaat.  

 

Bij gebruik van compressiemotoren, voorziet de constructeur eventueel een voorverwarming van de 

verbrandingskamer om te voldoen aan de startvoorwaarden.  

 

De installatie van Een aggregaat bevat de levering en de plaatsing van het toebehoren nodig voor 

een volmaakte koeling :  

- voor alle aggregaten is in een wand van het lokaal van de motor een luchtaanvoer te voorzien, 

waarvan de afmetingen overeenstemmen met de aanbevelingen van de motorfabrikant ;  

- voor de aggregaten met luchtgekoelde motor, wordt de lucht die voor de koeling gediend heeft 

buiten het lokaal van het aggregaat afgevoerd door middel van een metalen leiding die voorzien is 

van een trillingswerend tussenstuk aan de motorzijde, en die overeenstemt met de aanbevelingen 

van de motorfabrikant ;  
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- voor de aggregaten met een water-lucht gekoelde motor wordt de radiator geplaatst in de buurt 

van de afvoeropening die aangebracht is in een wand van het lokaal, en wordt hij hiermee 

verbonden door middel van een aangepast tussenstuk.  

- Een ventilator aangedreven door het aggregaat of door een elektrische hulpmotor blaast de lucht 

van in het lokaal door de radiator naar buiten ;  

- voor de aggregaten met water-water gekoelde motor verzekert een ventilator met elektrische 

motor die in een wand van het lokaal geplaatst is, een voldoende verversing van de 

omgevingslucht ;  

- voor alle gevallen :  

- beschrijft het bijzonder bestek, of de aan- en afvoeropeningen van de lucht moeten voorzien 

zijn van vaste luchtkleppen of van automatische kleppen ;  

- moet het luchtverversingssysteem zo opgevat zijn dat de omgevingstempera tuur in het lokaal 

van de groep, tijdens de werking van de groep, de 40° C niet overschrijdt.  

 

5.2.4. Opstelling en koppeling  

 

Het aggregaat wordt opgesteld op een steungestel met trillingsdempers op basis van rubber of 

neopreen.  

 

De verhouding tussen de frequentie opgewekt door de groep en de eigen frequentie van het elastisch 

systeem is ten minste 4 (norm NBN C 51-101 bijvoegsel 03).  

 

Een elektromagnetische koppelingsinrichting ken eventueel gevraagd worden voor sommige 

installaties (aggregaat met vliegwiel) met of zonder bediening vanop afstand.  

 

5.2.5. Geluidsbeperking  

 

De groep of het lokaal dat de groep bevat, wordt uitgerust met een geluidsverzachtende inrichting 

zodanig dat het geluidsdrukniveau gemeten in alle punten op 5 m afstand van de lokaalmuren, aan de 

buitenzijde van deze laatste, de 70 dB (A) niet overschrijft. Deze limiet geldt ook op een afstand van 5 

m van de aan- en afvoeropeningen van de lucht van het lokaal en van de uitlaatopening.  
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5.2.6. Installatietypes  

 

Volgens de bepalingen voorzien in het bijzonder bestek en rekening houdend met de plaatselijke 

voorwaarden opgelegd voor de noodinrichting, kan een keuze gemaakt worden tussen de volgende 

aggregaten :  

- aggregaat met niet-automatische startinrichting ;  

- aggregaat met automatische start- en automatische uitschakelinrichting. Het aggregaat moet 

bovendien met de hand gestart en uitgeschakeld kunnen worden. Het automatisch starten en de 

stroomlevering bij een frequentie van 50 Hz hebben plaats in een totaal tijdsverloop van maximaal 

15 s, welke ook de belasting weze. Zo een ander tijdsverloop toegelaten is, wordt dit bepaald in 

het bijzonder bestek. Wanneer de normale netvoeding hersteld is, verzekert het aggregaat nog de 

stroomlevering gedurende ten minste 3 minuten ;  

- aggregaat met (elektrisch of mechanisch) vliegwiel, dat de continuïteit van de stroomlevering 

verzekert zonder onderbreking. Het aggregaat, aangedreven door een elektrische motor, draait op 

nullast zolang de normale stroomlevering verzekerd is. De belasting wordt automatisch 

overgenomen in minder dan 0,01 s en de dieselmotor wordt automatisch gestart en gekoppeld 

van zodra het normale net onderbroken wordt. Het net wordt eveneens automatisch terug 

ingeschakeld drie minuten nadat de normale spanning teruggekomen is.  

 

5.2.7. Bediening van de aggregaten  

 

Volgens de aanduidingen van het bijzonder bestek kan de afstandsbediening opgelegd worden.  

 

De apparatuur, nodig voor de afstandsbediening, wordt opgesteld in een lokaal aangeduid in het 

bijzonder bestek. De apparatuur bevat onder andere de inrichtingen voor de bediening, de meting en 

de controle, die toelaten de werking van het aggregaat van op afstand te volgen.  

 

Voor de noodstroomaggregaten is een elektrische en een mechanische vergrendelingsinrichting 

voorzien die elke parallelwerking van het aggregaat en het net belet.  

 

Wanneer een automatische startinrichting voorzien is, moet deze inrichting drie startpogingen 

toelaten ; een alarm treedt in werking wanneer de derde startpoging mislukt.  
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5.2.8. Schikking van de apparatuur  

 

Voor de aggregaten met een vermogen kleiner dan 25 kVA, wordt de apparatuur voor de bediening, 

de meting en de regeling opgesteld op het steungestel zelf van het aggregaat via een trillingsvrije 

inrichting. Voor de aggregaten met een groter vermogen wordt deze apparatuur opgesteld in een 

onafhankelijk kastbord.  

 

5.2.9. Samenstelling van de apparatuur  

 

De volgende apparatuur is te voorzien, rekening houdend met het aggregaattype, zijn vermogen, zijn 

koelingssysteem, de al of niet automatische aanloop :  

 

- een vermogenschakelaar met elektrische bediening ofwel een contactor met een magneto-

thermisch relais;  

- een omschakelaar "aggregaat" met volgende standen : "handbediening", "automatisch", 

"nullastproef", "buiten dienst" ;  

- een omschakelaar "net/alternator" met standen "buiten dienst", "net", "net/aggregaat" en 

"aggregaat";  

- het automatisch aanloopsysteem ;  

- een railstelsel met 4 verdeelrails ; 

- een aardstaaf ;  

- de verkliklampen ;  

- de meettoestellen, ampère-meter, voltmeter met omschakelaar met 7 standen, uurteller, 

wattmeter, impulsteller, frequentiemeter, enz..., ingebouwd in de frontale plaat van de kast ; ze 

zijn van de klasse 1,5, hun minimum afmetingen zijn 72 mm X 72 mm ;  

- de relais voor het in dienst- en buitendienststellen van de elektrische brandstofpomp ;  

- een thermometer voor het water, op het aggregaat (koeling water/water of water/lucht) ;  

- een gegradueerde meter voor de oliedruk, op het aggregaat ;  

- de controlerelais die bediend worden door detectoren die op het aggregaat geplaatst zijn voor :  
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- uiterste watertemperatuur (koeling water/water of water/lucht) ;  

- onvoldoende oliedruk ;  

- oversnelheid van de aandrijfmotor ;  

- hetzij uiterste luchttemperatuur, hetzij breuk van de aandrijfriem van de koelingsturbine 

(luchtkoeling).  

 

5.2.10. Aarding  

 

Alle metalen delen van de installatie zijn onderling verbonden met een koperen draad van minstens 

16 mm² doorsnede en aangesloten op de dichtst bijgelegen aarding.  

 

5.2.11. Aansluitingen  

 

De aansluiting van het bord of van de te bedienen installatie met de klemmen van de alternator, 

geschiedt met gewapende kabel EVAVB (NBN C 33-121), 1 kV met 4 geleiders. De doorsnede van 

de geleiders stemt overeen met de nominale stroomsterkte, geleverd door de alternator bij Een 

arbeidsfactor van 0,8. Deze doorsnede is nooit minder dan 25 mm² voor de fazegeleiders en dan 16 

mm² voor de nulgeleider.  

 

De aansluitingen van de apparatuur voor de bedienings-, meet-, controle-, alarminrichtingen, enz, aan 

de noodstroomaggregaten worden uitgevoerd in gewapende kabel SVAVB (NBN 759) - 1 kV, 

waarvan de doorsnede nooit kleiner is dan 2,5 mm².  

 

Het aggregaat mag slechts in dienst gesteld worden na controle van de draaizin van het draaiveld.  

 

5.2.12. Dagreservoir  

 

Er is een dagreservoir voorzien, hetzij gemonteerd op het aggregaat zelf (tot een vermogen van 25 

kVA), hetzij geplaatst in het lokaal van het aggregaat. Dit metalen reservoir heeft een nuttige 

capaciteit die voldoende is voor 5 uur ononderbroken werking op voIle belasting. Het dagreservoir is 

voorzien van een peilaanwijzer en een alarmaanduider "hoog" en "laag". Indien buiten een 

brandstoftank voorzien is wordt het dagreservoir automatisch bijgevuld met een in de nabijheid 

geplaatste elektrische pomp van het ogenblik dat de brandstofreserve gedaald is tot 1/10 van de 

capaciteit.  
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Een met de hand bediende noodpomp is parallel met de elektrische pomp gemonteerd. 

Terugslagkleppen verhinderen dat één pomp debiet levert doorheen de andere.  

 

5.2.13. Brandstoftank voor buitenopstelling  

 

Het bijzonder bestek bepaalt of een brandstoftank moet voorzien worden en bepaalt de capaciteit 

ervan.  

 

De brandstoftank beantwoordt aan de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de 

Arbeidsbescherming. De brandstoftank is cilindrisch met gewelfde bodems en wordt onderworpen 

aan een proefdruk van 3 bar. Boven de brandstoftank is een bezoekput gebouwd, die afgedekt is met 

een deksel in gietijzer.  

 

De brandstoftank wordt geleverd en geplaatst met alle bijhorigheden : brandstofleidingen, 

afstandspeilaanwijzer, signalisatiekabels voor de peilaanduiding, aansluiting op de aarding en een 

overloopleiding tussen het dagreservoir en de brandstoftank.  

 

De eerste vulling van de brandstoftank maakt deel uit van de aanneming.  

 

De kenplaat van de brandstoftank is voorzien van de volgende aanduidingen :  

- naam van de constructeur; 

- capaciteit ; 

- proefdruk ;  

- datum van de proef.  

 

5.3. Allerlei  

 

5.3.1. Proeven  

 

Alle proefnemingen geschieden in de fabriek overeenkomstig de voorschriften van de norm NBN 635 

voor de motoren met ontsteking door compressie.  

 

De leidende ambtenaar wordt uitgenodigd bij het uitvoeren van de opleveringsproeven.  
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5.3.2. In te leveren documenten 

 

De volgende documenten worden in 3 exemplaren ingediend : 

- het proces-verbaal van de proeven ;  

- een leidraad voor de werking en het onderhoud van het aggregaat.  

 

Bovendien wordt een geplastifieerd plan van het schema van de installatie opgehangen in het lokaal.  

 

5.3.3. Onderhouds- en reservematerieel  

 

Elk aggregaat wordt geleverd met het nodige gereedschap voor het onderhoud.  

 

Het volgend reservematerieel wordt geleverd : 

- herladingselement van de filter(s) ;  

- een stel kaarsen voor de ontsteking of de voorverwarming ; 

- eventuele riemen ; 

- een injector.  

 

5.3.4. Aggregaten voorzien voor parallelwerking  

 

Voor de aggregaten bestemd voor parallelwerking blijven de bovenvermelde voorschriften van 

toepassing, echter aangevuld volgens de bepalingen van het bijzonder bestek.  

 

De volgende voorschriften zijn evenwel van toepassing :  

- de alternatoren zijn voorzien van een. dempingskooi ;  

- de karakteristieken van de aggregaten zijn zodanig dat de belasting op de juiste wijze verdeeld 

wordt tussen de alternatoren.  

 

 

 

 

Goedgekeurd,  

Brussel, 1986.05.29  

DE MINISTER 

 

 

L. OLIVIER  
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B.a. STATISCHE MACHINES 
 
B.a.1. DRIEFASIGE VERMOGENSTRANSFORMATOREN 
 
B.a.1.1 Algemeen 
 
B.a.1.1.1. Onderwerp 
 
De onderhavige voorschriften gelden voor de driefasige distributietransformatoren van het 
gietharstype of met minerale olie gekoelde type, waarvan de maximum spanning of de 
primaire wikkeling 17,5 kV niet overschrijdt. 
 
B.a.1.1.2. Normen 
 
De driefasige vermogenstransformatoren beantwoorden aan de voorschriften van de 
volgende normen : 
 
NBN C18-200 : Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen voor 

elektriciteitstransformatie 
 
NBN C27-101 : Specificatie voor nieuwe minerale isolatie-oliën voor transformatoren 

en schakelmateriaal 
 
NBN EN 60071: Coördinatie van de isolering 
 
NBN EN 60076-1 : Vermogenstransformatoren.  Deel Een : Algemeenheden. 
 
NBN EN 60076-2 : Vermogenstransformatoren. Deel Twee: Opwarming. 
 
NBN EN 60156: Methode voor het bepalen van de doorslagspanning van de isolerende 

oliën 
 
NBN EN 60289: Smoorspoelen. 
 
NBN EN 60551: Bepaling van de ruisniveaus van de transformatoren en de 

smoorspoelen. 
 
NBN C52-103 : Vermogenstransformatoren.  Deel Drie : Isolatieniveau en diëlektrische 

proeven. 
 
NBN C52-104 : Vermogenstransformatoren.  Deel Vier : Aftakkingen en verbindingen. 
 
NBN C52-105 : Vermogenstransformatoren.  Deel Vijf : Kortsluitvastheid. 
 
NBN C52-401 : Toepassingsleidraad voor vermogenstransformatoren. 
 
NBN C52-726 : Vermogenstransformatoren van het droge type. 
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HD 428.1 S1 : Oliegevulde driefasige distributietransformatoren 50 Hz, 50 tot 2500 
kVA, waarvan de hoogste spanning 36 kV niet overschrijdt. Deel 1 : 
algemene voorschriften en voorschriften voor transformatoren waarvan 
de hoogste spanning 24 kV niet overschrijdt. 

 
HD 538.1 S1 : Droge driefasige distributietransformatoren van 50 Hz, 100 tot 2500 

kVA, waarvan de hoogste spanning 36 kV niet overschrijdt. Deel 1 : 
algemene voorschriften en voorschriften voor transformatoren waarvan 
de hoogste spanning 24 kV niet overschrijdt. 

 
CEI 60085: Recommandations relatives à la classification des matières destinées 

à l'isolement des machines et appareils électriques en fonction de leur 
stabilité thermique en service. 

 
CEI 60216-1 et 2 : Guide pour la détermination des propriétés d'endurance thermique de 

matériaux isolants électriques. 
 
CEI 60247: Mesure de la permittivité relative, des facteurs de dissipation 

diélectrique et de la résistivité (en courant continu) des liquides 
isolants. 

 
CEI 60836: Spécifications pour liquides silicones pour usages électriques. 
 
B.a.1.1.3. Terminologie 
 
De terminologie die in dit hoofdstuk wordt gebruikt is die van de bovenvermelde normen. 
 
B.a.1.1.4. Gebruiksomstandigheden 
 
Behalve indien anders vermeld in het bestek zijn de transformatoren ontworpen om te 
worden gebruikt onder de normale bedrijfsomstandigheden zoals bepaald in de norm NBN 
EN 60076-1, namelijk : 
 
− de temperatuur van de koellucht moet hoger zijn dan -5°C en lager dan 40° C en de 

omgevingstemperatuur mag niet meer bedragen dan 30 ° C voor het daggemiddelde en 
20°C voor het jaargemiddelde; 

− voor de transformatoren van het droge type, binneninstallatie zonder condensatie : 
overeenkomstig bijlage B van de norm NBN C52-726. 

 



 
- 3 - 

 

 

400.B.04 Hoofdstuk a 
 

B.a.1.1.5. Aanvaardingsattest 
 
Voor iedere transformator legt de aannemer aan de leidende ambtenaar een 
aanvaardingsattest voor, ondertekend door de Directeur van de Directie Elektriciteit en door 
de Directeur-generaal der Gebouwen. 
 
Om dit attest te verkrijgen legt de fabrikant of leverancier per type van transformator, aan de 
Regie der Gebouwen de attesten voor waaruit blijkt dat de transformator voldoet aan de 
type- en opleveringsproeven alsmede aan de voorschriften van het typebestek 400. 
 
De attesten zijn opgemaakt onder toezicht van een erkend keuringsorganisme.  
 
Op basis van die attesten levert de Regie der Gebouwen aan de aanvrager een 
aanvaardingsattest af per type van transformator. Alle kosten zijn ten laste van de 
aanvrager. 
 
Een aanvaardingsattest afgegeven voor een transformator in bad van minerale olie is geldig 
voor een transformator in bad van siliconenolie en omgekeerd. 
 
B.a.1.1.6. In het bestek te vermelden gegevens 
 
De volgende gegevens moeten in het (bijzonder) bestek worden vermeld: 
 
− het type van transformator: van het droge of ondergedompelde type; in dit laatste geval 

moet worden aangegeven of het een bad van minerale olie of een synthetische 
isolerende vloeistof betreft; 

− het type van afkoeling; 
− de opstellingswijze: binnen- of buitenopstelling; 
− het toegekend vermogen in kVA; 
− de toegekende frequentie: 50 Hz ; 
− de toegekende spanning(en) in kV; 
− de waarde van Um, de hoogste spanning voor het materieel (voor elke wikkeling); 
− de toegekende secundaire spanning in V; 
− de beschermingswijze van de delen onder spanning voor de transformatoren van het 

droge type; 
− de beschermingswijze van de klemmen voor de transformatoren in oliebad; 
− bij parallelwerking met bestaande transformatoren, de gegevens vermeld in bijlage A.2 

van de norm NBN EN 60076-1; 
− bij werking in welbepaalde omstandigheden moeten de gegevens worden vermeld die zijn 

opgegeven in punt A.1.2. van de norm NBN C52-726 voor de droge transformatoren en in 
punt A.1.1.2. van de norm NBN EN 60076-1 voor de transformatoren in oliebad.  
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B.a.1.2. Driefasige transformatoren in bad van minerale olie 
 
B.a.1.2.1. Constructiekenmerken 
 
De in dit artikel besproken driefasige transformatoren gevuld met minerale olie voldoen aan 
de voorschriften van de norm NBN HD 428.1 S1. 
 
De wikkelingen van de transformatoren zijn geïsoleerd en gedompeld in een bad van 
isolerende minerale olie. 
 
De transformatoren zijn van het hermetische type. 
 
Indien de transformatoren van het hermetische type met integrale vulling zijn, moeten ze 
uitgerust zijn met een toestel dat gasontwikkeling detecteert.  
 
B.a.1.2.2. Elektrische kenmerken 
 
Het toegekende vermogen van de driefasige transformatoren in oliebad wordt gekozen 
onder de volgende waarden : 100, 160, 250, 400, 630, 1000 kVA. 
 
De hoogste spanning voor het materieel Um bedraagt 17,5 kV. 
 
De toegekende spanning van de laagspanningswikkeling bedraagt 420 V. 
 
De transformatoren zijn uitgerust met regelstangen met 5 standen die een afstelling van de 
toegekende spanning mogelijk maken tussen de volgende grenzen : + 5 %, + 2,5 %, 0, - 2,5 
%, - 5 %. Deze afstelling gebeurt spanningloos. 
 
De schakeling is Dyn 11. 
 
De waarden van de nullastverliezen en van de belastingsverliezen alsmede van het 
toegelaten geluidsvermogen zijn vermeld in de onderstaande tabel I en komen overeen met 
de waarden van het koppel C-C' volgens de norm HD 428.1 S1. 
 
Toegekend vermogen 

(kVA) 
Nullastverliezen P0 

(W) 
Belastingsverliezen 

Pk 
(W) bij 75°C 

Geluidsvermogen 
(dBA) 

100 210 1475 49 
160 300 2000 52 
250 425 2750 55 
400 610 3850 58 
630 860 5400 60 

1000 1100 9500 63 
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De toleranties worden weergegeven in de norm NBN EN 60076-1. 
 
De waarden van de kortsluitspanning in % van de toegekende spanning bij toegekende 
stroomsterkte en voor een referentietemperatuur van 75° C bedragen : 
− voor de transformatoren met een vermogen tot en met 630 kVA : 4 % ; 
− voor de transformatoren met een vermogen van meer dan 630 kVA : 6 %. 
 
B.a.1.2.3. Minerale olie 
 
Indien de gebruikte olie van het minerale type is dat is verkregen door raffinage en distillatie 
van petroleum, zijn de voorschriften van de norm NBN C27-101 "Specificaties voor nieuwe 
minerale isolatie-oliën voor transformatoren en schakelmaterieel" van toepassing. 
 
B.a.1.2.4. Beveiligingssystemen 
 
De transformatoren zijn uitgerust met het volgende toebehoren: 

 
− een manostaat met één schakeldrempel; 
− voor de integraal gevulde hermetische transformatoren : een toestel met één 

detectiedrempel voor de detectie van gasvorming in de transformatorkuip; 
− een thermostaat met dubbele temperatuursdrempel of twee thermostaten met enkele 

drempel; 
− indien het bestek dit voorschrijft: een aansluitkastje met beschermingsgraad IP55 volgens 

de normen EN 60529 en IK07 volgend de norm NBN EN 50102 (indien de hulpapparatuur 
niet ingewerkt is in het algemeen laagspanningsschakelbord); 

− de verbindingsleidingen tussen de beveiligingstoestellen en het aansluitkastje of het 
algemeen laagspanningsschakelbord. 

 
Elk van de voormelde veiligheidstoestellen heeft minstens 1 potentiaalvrij omschakelcontact 
van 2 A bij 240 V. Dit omschakelcontact kan gebruikt worden als maak- of verbreekcontact 

 
Het aansluitkastje is uitgerust met de nodige aantal klemmen voor de aansluiting van elk 
contact van de beveiligingstoestellen. 
 

De hulpapparatuur kan zijn ingebouwd in de algemene laagspanningsschakelinrichting. 
 
B.a.1.2.5. Beschermingswijze van de klemmen 
 
B.a.1.2.5.1. Onbeschermde uitvoering 
 
De transformatoren zijn uitgerust met niet-geïsoleerde aansluitklemmen (IP00). Deze 
transformatoren zijn bestemd om te worden geïnstalleerd onder metalen omhulsel met een 
beschermingsgraad van minstens IP20 volgens de normen EN60529 en IK05 volgend de 
norm NBN 50102. 
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B.a.1.2.5.2. Beschermde uitvoering 
 
De transformatoren zijn uitgerust met geïsoleerde klemmen aan de hoogspanningskant en 
met afgeschermde klemmen aan de laagspanningskant. 
 
De hoogspanningsklemmen zijn bestemd om een stekker te ontvangen die voldoet aan de 
voorschriften van de norm NBN C68-207. Elke stekker bestaat uit:  
 
− een stuk om op de geleider te klemmen; 
− een aardingsaansluiting van de hoogspanningskabel; 
− een isolerend omhulsel; 
− een capacitieve spanningsdeler die ondubbelzinnig aangeeft of er al dan niet spanning op 

de kabel is. 
− een aardingsaansluiting van het scherm van de hoogspanningskabel. 
 
De laagspanningsklemmen van de transformator zijn afgedekt met een isolerende 
beschermkap. De beschermkap heeft een beschermingsgraad van IP53 volgens de normen 
EN 60529 en IK07 volgens de norm NBN EN 50102. Ze is mechanisch verbonden met de 
transformatorkuip. 
 
B.a.1.2.6. Toebehoren 
 
Alle normale en bijzondere onderdelen vermeld in tabel IV, artikel 5 van de norm HD 428.1 
S1 worden samen met de transformator geleverd. 
 
Alle transformatoren zijn uitgerust met een maximale naaldthermometer. De hermetische 
transformatoren met integrale vulling zijn uitgerust met een gasdetectierelais. De 
hermetische transformatoren met stikstofkussen zijn uitgerust met een manometer. 
 
B.a.1.2.7. Proeven 
 
B.a.1.2.7.1. Typeproeven 
 
De typeproeven zijn : 
 
− de kortsluitproef volgens de norm NBN C52-105; 
− de opwarmingsproef volgens de norm NBN EN 60076-2; 
− de stootspanningsproef volgens de norm NBN C52-103; 
− de meting van het geluidsniveau volgens de norm EN 60551; 
− de dichtheidsproef. 
 
B.a.1.2.7.2. Opleveringsproeven 
 
De opleveringsproeven bestaan uit de routineproeven zoals omschreven in artikel 8.1.1. van 
de norm NBN EN 60076-1. 
 
Voor elke transformator moeten de resultaten van de opleveringsproeven aan de leidende 
ambtenaar bezorgd worden. 
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Wanneer de transformatoren in parallel werken, wordt het geheel als één enkel lot 
beschouwd. Indien twee of meer transformatoren van dit lot niet aan de voorschriften 
voldoen, wordt het gehele lot geweigerd. Indien slechts één van de transformatoren niet 
voldoet, wordt hij vervangen. 
 
B.a.1.2.8. Parallelwerking 
 
De transformatoren bestemd voor parallelwerking moeten voldoen aan de voorschriften van 
artikel 4 van de norm NBN C52-401. 
 
B.a.1.3. Driefasige vermogenstransformatoren in bad van siliconenolie 
 
B.a.1.3.1. Constructiekenmerken 
 
De wikkelingen van de transformatoren zijn geïsoleerd en ondergedompeld in siliconenolie. 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.1. zijn van toepassing. 
 
B.a.1.3.2. Elektrische kenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.2 zijn van toepassing. 
 
B.a.1.3.3. Siliconenolie 
 
Siliconenolie is een organisch polysilicaat waarvan de moleculaire structuur bestaat uit 
polymeren van de lineaire moleculen van silicium, zuurstof en methyl. Zij is in 
overeenstemming met de norm CEI 60386: " spécifications pour liquides silicones pour 
usage électrique" 
 
B.a.1.3.4. Beveiligingssystemen 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.4 zijn van toepassing. 
 
 
B.a.1.3.5. Bescherming van de klemmen 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.5 zijn van toepassing. 
 
B.a.1.3.6. Toebehoren 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.6 zijn van toepassing. 
 
B.a.1.3.7. Proeven 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.7 zijn van toepassing. 
 
B.a.1.3.8. Parallelwerking 
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De voorschriften van artikel B.a.1.2.8 zijn van toepassing. 
 
B.a.1.4. Driefasige vermogenstransformatoren van het droge type 
 
B.a.1.4.1. Constructiekenmerken 
 
De in dit artikel besproken driefasige transformatoren zijn in overeenstemming met de 
voorschriften van de normen NBN C52-726 en HD 538.1 S1. 

 
De transformatoren van het droge type hebben gietharsbeklede wikkelingen. De isolatie van 
de wikkelingen is van klasse F volgens de publicatie CEI 60085 voor de LS-wikkelingen en 
van klasse B of F voor de HS-wikkelingen. 

 
De koeling is van het type AN volgens hoofdstuk 9 van de norm NBN C52-726. 
 
Voor de transformatoren van het droge type is de omgevingsklasse E2, de klimaatklasse C2 
en de brandbestendigheidsklasse F1 overeenkomstig de bijlage B bij de norm NBN C 52-
726. In het bestek wordt voorgeschreven of er strengere omgevingsklassen moeten worden 
opgelegd.  

 
B.a.1.4.2. Elektrische kenmerken 
 
Het toegekend vermogen van de transformator wordt gekozen tussen volgende waarden: 
100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000 kVA. 
Voor de hoogspanningswikkeling zijn de preferentiële waarden van de toegekende spanning 
Ur gekoppeld aan de waarden van de hoogste spanning voor het materieel Um zoals 
aangegeven in onderstaande tabel: 
 
 

Um (kV) 12 17,5 
Ur (kV) < 12 12 tot 16 

 
 
De toegekende spanning van de laagspanningswikkeling bedraagt 420 V. 
 
Voor de hoogspanningswikkeling worden de toegekende waarden van de korteduur 
houdspanning bij de netfrequentie en van de bliksemstoot-houdspanning vermeld in de 
onderstaande tabel : 

 
Hoogste spanning 

voor het materieel Um 
(eff. KV) 

Toegekende korteduur-
houdspanning van de 

netfrequentie 
(eff. KV) 

Toegekende bliksemstoot-
houdspanning 

(piekspanning kV) 
 

12 28 75 
17,5 38 95 

   
 

 
Voor de laagspanningswikkeling wordt enkel een korteduurhoudspanning bij de 
netfrequentie van 3 kV opgegeven. 
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De hoogspanningswikkeling heeft regelstangen met 5 standen die een afstelling van de 
toegekende spanning mogelijk maken tussen de volgende grenzen : + 5 %, + 2,5 %, 0, - 2,5 
%, - 5 %. De afstelling gebeurt spanningloos. 
 
De schakeling is Dyn 11. 
 
De waarden van de nullastverliezen en belastingsverliezen bij een referentietemperatuur van 
120°C worden weergegeven in de volgende tabel, over eenkomstig de norm NBN HD 538.1 
S1 : 
 

Um (kV) Toegekend 
vermogen 

(kVA) 

Belastings-
verliezen (W) 

Nullast-
verliezen (W) 

kortsluitspannin
g in % van de 
toegekende 

spanning 
 100 2000 440  
 160 2700 610  
 250 3500 820 4 
 400 4900 1 150  

12 630 7 300 1 500  
 1 000 10 000 2 000 6 
 250 3 800 880  
 400 5 500 1 200  

24 630 7 800 1 650 6 
 1 000 11 000 2 300  
     

 
 
De toleranties worden weergegeven in de norm NBN EN 60076-1. 

 
De maximale grenswaarden van het geluidsvermogen worden weergegeven in de 
onderstaande tabel: 
 

Vermogen (kVA) Geluidsvermogen 
(dB) 

100 59 
160 62 
250 65 
400 68 
630 70 

1 000 73 
 
De meting van de deelontladingen gebeurt overeenkomstig artikel 20 van de norm NBN 
C52-726. Het grensniveau van de deelontladingen bij de meetspanning mag hoogstens 10 
pC bedragen. 
 
B.a.1.4.3. Beveiligingssysteem 
 
De transformatoren zijn uitgerust met twee afzonderlijke temperatuursafhankelijke 
weerstanden (thermistoren) in elke laagspanningswikkeling. Deze thermistoren zijn 
verbonden met het beveiligingssysteem van de transformator. Dit beveiligingssysteem  
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heeft twee verschillende detectiedrempels en is uitgerust met minstens twee potentiaalvrije 
contacten van 2 A onder 240 V : één van de contacten is normaal open en het ander 
normaal gesloten. 
 
Het beveiligingssysteem is geplaatst in een aansluitkastje met beschermingsgraad IP55 
volgens de norm EN 60529 en IK07 volgens de norm NBN EN 50102 of is ingewerkt in de 
algemene laagspanningsschakelinrichting.  Het eventuele aansluitkastje is uitgerust met het 
nodige aantal klemmen voor de aansluiting van elk contact van de beveiligingstoestellen. 
 
B.a.1.4.4. Bescherming tegen elektrische schokken 
 
Elke transformator van het droge type is geplaatst binnen een beschermingsomhulsel dat zo 
gebouwd is dat de omgevingslucht er vrij doorheen kan circuleren om het magnetisch circuit 
en de wikkelingen rechtstreeks af te koelen, volgens de norm NBN C52-726. De 
beschermingsgraad bedraagt minstens IP20 volgens de norm NBN EN 60529 en IK07 
volgens de norm NBN EN 50102.  
 
De transformator en het omhulsel vormen één enkele vervoerseenheid. 
 
B.a.1.4.5. Toebehoren 
 
De transformatoren van het droge type zijn uitgerust met het volgende toebehoren: 
- -verbindingsstrippen voor de spanningscombinaties; 
- thermometer of warmtevoeler met maximum naald; 
- verwittigingsplaat; 
- optilringen; 
- rolwieltjes, richtbaar volgens twee richtingen loodrecht op elkaar; 
- kenplaat. 
 
 
B.a.1.4.6. Proeven 
 
B.a.1.4.6.1. Typeproeven 
 
De typeproeven zijn : 
 
− de kortsluitproef volgens de norm NBN C52-105; 
− de opwarmingsproef volgens de normen NBN EN 60076-2 en C52-726, artikel 21; 
− de stootspanningsproef volgens normen NBN C52-103 en C52-726; 
− de meting van het geluidsniveau volgens de norm NBN EN 60551; 
− de meting van de deelontladingen volgens artikel 20 van de norm NBN C52-726; 
− de vaststelling van de geschiktheid wat betreft de klimatologische klassen volgens bijlage 

ZB van de norm NBN C52-726; 
− de vaststelling van de geschiktheid wat betreft de klassen van vuurbestendigheid volgens 

bijlage ZC van de norm NBN C52-726; 
− de controle van de beschermingsgraad van het omhulsel. 
 
B.a.1.4.6.2. Opleveringsproeven 
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De opleveringsproeven bestaan uit de proeven omschreven in artikel 8.1.1. van de normen 
NBN EN 60076-1 en C52-726, waaraan de meting van de deelontladingen volgens artikel 20 
van de norm NBN C52-726 moet worden toegevoegd. 
 
Voor elke transformator moeten de resultaten van de opleveringsproeven aan de leidende 
ambtenaar bezorgd worden. 
 
Wanneer de transformatoren in parallel werken, wordt het geheel als één enkel lot 
beschouwd. Indien twee of meer transformatoren van dit lot niet aan de voorschriften 
voldoen, wordt het gehele lot geweigerd. Indien slechts één van de transformatoren niet 
voldoet, wordt hij vervangen. 
 
B.a.1.4.7. Parallelwerking 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.8 zijn van toepassing. 
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B.a.1.5. Driefasige vermogenstransformatoren van het droge type met beperkte verliezen 
 
B.a.1.5.1. Constructiekenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.4.1. zijn van toepassing. 

 
B.a.1.5.2. Elektrische kenmerken 
 
Het toegekend vermogen van de transformator wordt gekozen tussen volgende waarden: 
100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000 kVA. 
 
Voor de hoogspanningswikkeling zijn de preferentiële waarden van de toegekende spanning 
Ur gekoppeld aan de waarden van de hoogste spanning voor het materieel Um zoals 
aangegeven in onderstaande tabel: 
 
 

Um (kV) 17,5 
Ur (kV) 12 tot 16 

 
 
De toegekende spanning van de laagspanningswikkeling bedraagt 420 V. 
 
Voor de hoogspanningswikkeling worden de toegekende waarden van de korteduur 
houdspanning van de netfrequentie en van de bliksemstoot-houdspanning vermeld in de 
onderstaande tabel : 
 

Hoogste spanning 
voor het materieel Um 

(eff. KV) 

Toegekende korteduur-
houdspanning van de 

netfrequentie 
(eff. KV) 

Toegekende bliksemstoot-
houdspanning 

piekspanning kV) 
 

   
17,5 38 95 

   
 
 
Voor de laagspanningswikkeling wordt enkel een korteduurhoudspanning van de 
netfrequentie van 3 kV opgegeven. 
 
De hoogspanningswikkeling is uitgerust met regelstangen met 5 standen die een afstelling 
van de toegekende spanning mogelijk maken tussen de volgende grenzen : + 5 %, + 2,5 %, 
0, - 2,5 %, - 5 %. De afstelling gebeurt spanningloos. 
  
De schakeling is Dyn 11. 
 
De waarden van de nullastverliezen en belastingsverliezen bij een referentietemperatuur van 
120°C worden weergegeven in de volgende tabel: 
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Um (kV) Toegekend 
vermogen 

(kVA) 

Belastings-
verliezen (W) 

Nullast-
verliezen (W) 

kortsluitspannin
g in % van de 
toegekende 

spanning 
 100 1750 360 4 
 160 2500 490 4 
 250 3450 660 4 
 400 4900 970 4 

17,5 630 6900 1270 4 
 800 9400 1400 6 
 1000 11000 1650 6 
     

 
 
De toleranties worden weergegeven in de norm NBN EN 60076-1. 

 
De bovenste grenswaarden van het geluidsvermogen worden weergegeven in de 
onderstaande tabel: 
 

Vermogen (kVA) Geluidsvermogen 
(dB) 

100 51 
160 54 
250 57 
400 60 
630 62 
800 64 

1 000 65 
 
 
De meting van de deelontladingen gebeurt overeenkomstig artikel 20 van de norm NBN 
C52-726. Het grensniveau van de deelontladingen bij de meetspanning mag hoogstens 10 
pC bedragen. 

 
B.a.1.5.4. Bescherming tegen elektrische schokken 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.4.4. zijn van toepassing. 
 
B.a.1.5.5. Toebehoren 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.4.5. zijn van toepassing. 
 
B.a.1.5.6. Proeven 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.4.6 zijn van toepassing. 
 
B.a.1.5.7. Parallelwerking 
 
De voorschriften van artikel B.a.1.2.8 zijn van toepassing. 
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B.a.2. LASTRANSFORMATOREN 
 
De hier bedoelde transformatoren zijn vlambooglastransformatoren. Zij beantwoorden aan 
de voorschriften van de normen NBN EN 60076-1, NBN EN 60076-2, NBN C52-103, NBN 
C52-105. 
 
B.a.3. SCHEIDINGSTRANSFORMATOREN EN VEILIGHEIDSTRANSFORMATOREN 
  
De voorschriften van de norm NBN EN 60742 "scheidingstransformatoren en 
veiligheidstransformatoren" zijn van toepassing. 
 
B.a.4. SMOORSPOELEN 
 
De voorschriften van de norm NBN EN 60289 zijn van toepassing. 
 
B.a.5. SPAARTRANSFORMATOREN 
 
De algemene kenmerken en de opleveringsproeven van de spaartransformatoren zijn 
vermeld in de normen NBN EN 60076-1, NBN EN 60076-2, NBN C52-103, NBN C52-105. 
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B.d. LAAGSPANNINGSTOESTELLEN 
 
 
B.d.1. ALGEMENE GEGEVENS 
 
B.d.1.1. Normen 

  
De volgende normen zijn van toepassing: 

  
NBN C10-001  : Genormaliseerde waarden van spanningen, stroomsterktes 

en frequenties. 

NBN C20-002- 1e editie (1/09/79) Elektrisch laagspanningsmaterieel - kruip- en luchtwegen - 
kruipstroomvastheid. 

NBN C 61-142 : Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - 
Automatische schakelaars voor aansluiting (met inbegrip van 
de addenda). 

 
NBN C 61-898 (EN 60898) Kleine elektrische toestellen - Automatische schakelaars voor 

huishoudelijke installaties en dergelijke voor de bescherming 
tegen overstroom. 
(met inbegrip van de addenda). 

 
NBN EN 60669-1 : Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste 

elektrische installaties:  Algemene eisen. 
 
NBN EN 60669-2-2 : Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste 

elektrische installaties:  Schakelaars met elektrotechnische 
bediening op afstand (RCS) 

 
NBN EN 60947-1 : Laagspanningsschakelaars - Deel 1 : Algemene richtlijnen. 
 
NBN EN 60947-2 : Laagspanningsschakelaars - Deel 2 : Vermogenschakelaars. 
 
NBN EN 60947-3 : Laagspanningsschakelaars - Deel 3 : Schakelaars, 

scheiders, combinaties schakelaars-scheiders en met 
smeltveiligheden samengestelde eenheden.  

 
NBN EN 60947-4-1 : Laagspanningsschakelaars - Deel 4.1 : Schakelaars en 

aanzetters voor motoren, elektromagnetische schakelaars en 
aanzetters voor motoren.  

NBN EN 60947-4-2 : Laagspanningsmaterieel - Deel 4.2 : Schakelaars en aanzetters 
voor motoren, wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters 
voor motoren. 

 
NBN EN 60947-5-2 : Laagspanningsschakelaars - Deel 5.2 : stuurstroomkringen 

en schakelelementen, naderingsschakelaars. 
 
NBN EN 61008-1 : Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde 

bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en 
dergelijk gebruik (RCCB's).  Deel 1 : Algemene regels. 
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(met inbegrip van de addenda). 

 
NBN EN 61008-2-1 : Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde 

bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en 
dergelijk gebruik (RCCB's). Deel 2-1 : Toepasbaarheid van 
de algemene regels op RCCB's die functioneel onafhankelijk 
zijn van de voedingsspanning. 

 
NBN EN 61009 : Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde 

bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en 
dergelijk gebruik (RCBO's).  Deel 1 : Algemene regels. 

 
NBN 61009-2-1: : Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde 

bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en 
dergelijk gebruik (RCBO's).  Deel 2-1 :  Toepasbaarheid van 
de algemene regels op RCBO's die functioneel onafhankelijk 
zijn van de voedingsspanning. 

 
NBN EN 61095 : Elektromagnetische schakelaars voor huishoudelijk en 

dergelijk gebruik.  
 
B.d.1.2 Terminologie 
 
De in dit hoofdstuk gebruikte termen zijn die welke worden gebruikt in de normen en 
aanbevelingen waarnaar de tekst verwijst. 
 
B.d.1.3. Toegekende kenmerken 
 
B.d.1.3.1. Toegekende spanningen 
 
B.d.1.3.1.1. Toegekende bedrijfsspanningen 
 
De toegekende bedrijfsspanningen zijn : 
 
- voor de meerfasige hoofdkringen : 400 V ; 
- voor de éénfasige kringen : 230 V ; 
- voor de hulpkringen : één van de genormaliseerde waarden van de norm NBN C10-001. 
 
B.d.1.3.1.2. Toegekende isolatiespanning 
 
Volgens de norm NBN EN 60947-2 bedraagt de toegekende isolatiespanning minstens 500 
V in wisselstroom of 600 V in gelijkstroom. 
 
De toestellen behoren tot de isolatiegroep B en tot groep I voor de berekening van de 
kruipwegen zoals die respectievelijk zijn vastgelegd in de tabellen 2 en 3 van de norm NBN 
C20-002. 
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B.d.1.3.2. Toegekende frequentie 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
B.d.1.4. Proeven 
 
B.d.1.4.1. Typeproeven 
 
Voor elk toesteltype dat voor de eerste maal gebruikt wordt in een aannemingsopdracht van 
de Regie der Gebouwen, dient de aannemer een attest voor te leggen waaruit blijkt dat het 
toestel voldaan heeft aan de typeproeven. 
 
Het attest moet worden opgemaakt door een organisme dat is erkend door het Ministerie van 
Economische Zaken. 
 
B.d.1.4.2. Keuringsproeven 
 
Elk toestel is onderworpen aan de keuringsproeven. De processen-verbaal van de proeven 
worden toegestuurd aan de leidende ambtenaar. Laatstgenoemde wordt uitgenodigd om 
deze proeven bij te wonen. 
 
 
B.d.2. SCHEIDERS 
 
B.d.2.1. Algemeen 
 
De scheiders dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 60947-1 
en NBN EN 60947-3. 
 
B.d.2.2. Constructiekenmerken 
 
De scheiders zijn van het type met onderbreking in de lucht. 

De mechanische duurzaamheid komt overeen met het aantal mechanische bedieningscycli 
zoals bepaald in tabel IV van artikel 7.2.4.2. van de norm NBN EN 60947-3 met een 
minimum van 10.000 cycli voor een toestel van categorie A onder een toegekende 
stroomsterkte tussen 0 en 100 A. 

 
Wanneer er geen enkele aanduiding van de stand van de contacten is, bijvoorbeeld d.m.v. 
het bedieningsorgaan of van een afzonderlijke aanduidinrichting, moeten de hoofdcontacten 
in open stand zichtbaar zijn langs de buitenkant van het toestel. 
 
Wanneer er door de fabrikant inrichtingen geleverd worden voor de vergrendeling van het 
materieel in open stand, dan mag de vergrendeling slechts mogelijk zijn indien de 
hoofdcontacten zich in open stand bevinden. 

 
B.d.2.3. Elektrische kenmerken 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 

Het nominaal bedrijf is het ononderbroken bedrijf zoals bepaald in artikel 4.3.4.2. van de 
norm NBN EN 60947-1. 

De elektrische duurzaamheid bedraagt minstens 5 % van de mechanische duurzaamheid  
(respectievelijk volgens de artikels 7.2.4.3.2. en 7.2.4.3.1 van de norm NBN EN 60947-1). 
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Het preferentieel  aantal bedieningscycli bij nullast is gelijk aan 1 miljoen, 300.000, 100.000, 
30.000, 10.000, 3.000 en 1.000. 

De toegekende toelaatbare korte-duurstroom (Icw) gedurende 1 s is minstens gelijk aan 12 
maal de maximaal toegekende gebruiksstroom (artikel 4.3., 6.1. van de norm NBN EN 
60947-3). 

De gebruikscategorie bij wisselstroom is AC-20. 
 
 
B.d.3. LASTSCHAKELAARS 
 
B.d.3.1. Algemeen 
 
De lastschakelaars moeten beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 
60947-1 en NBN EN 60947-3. 

 
B.d.3.2. Constructiekenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.d.2.2 zijn van toepassing. 

De lastschakelaars zijn van het type met onafhankelijke handbediening en onderbreking in 
de lucht. 

 
 
B.d.3.3. Elektrische kenmerken 
 
De gebruikscategorie in wisselstroom bij AC-22. 

De voorschriften van artikel B.d.2.3. zijn van toepassing, met uitzondering van het voorschrift 
dat gewijzigd werd zoals hiervoor aangegeven. 

In het bestek worden de kenmerken aangevuld van de eventuele bedieningskringen indien 
zij verschillen van die welke zijn omschreven in artikel 4.5. van de norm NBN EN 60947-1.  

Indien de toegekende stroomsterkte niet wordt bepaald in het bestek, zijn de volgende 
voorschriften van toepassing:  

- wanneer de schakelaar bestemd is voor de rechtstreekse bediening van motoren, moet 
de toegekende stroomsterkte minstens gelijk zijn aan 1,2 maal de toegekende 
stroomsterkte van deze motoren; bovendien moet de schakelaar beantwoorden aan de 
voorschriften van bijlage A van de norm NBN EN 60947-3; 

- in de andere gevallen, moet de toegekende stroomsterkte minstens gelijk zijn aan 1,2 
maal de vermoedelijke maximale stroom doorheen het toestel in normale 
bedrijfsomstandigheden. 

 
 
B.d.4. LASTSCHEIDERS 
 
B.d.4.1. Algemeen 
 
De lastscheiders dienen te beantwoorden aan de normen NBN EN 60947-1 en NBN EN 
60947-3. 

 
B.d.4.2. Constructiekenmerken 
 
De lastscheiders dienen te beantwoorden aan de voorschriften van artikel B.d.3.2. 
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De lastscheiders zijn uitgerust met een inrichting die elke toevallige inschakeling verhindert.  
Bovendien zijn deze toestellen vergrendelbaar in open stand. 

 
B.d.4.3. Elektrische kenmerken 
 
De lastscheiders beantwoorden aan de voorschriften van paragraaf B.d.3.3. 
 
 
B.d.5. VERMOGENSSCHAKELAARS 

 
 

B.d.5.1. Algemeen 
 

De vermogensschakelaars beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 60947-
2. 

 
B.d.5.2. Constructiekenmerken 
 
5.2.1. Type 
 
De vermogensschakelaars zijn van het type met onderbreking in de lucht en onafhankelijke 
handbediening.  
 
Ze zijn van het type in vormgegoten kastje en zijn van klasse II aan de voorkant.   
 
In het bestek wordt bepaald of de vermogensschakelaars van het vaste, uittrekbare of 
insteekbare type zijn.  

 
 

B.d.5.2.2. Mechanische duurzaamheid 
 
De vermogensschakelaars zijn zo  ontworpen dat ze onderhoudsvrij zijn.   Het aantal 
bedieningscycli is minstens gelijk aan dit voorzien in kolom 3 van tabel 8 van de norm NBN 
EN 60947-2. Voor de vermogensschakelaars met een nominale stroomsterkte die hoger is 
dan 2.500 A, wordt het aantal bedieningscycli bepaald in het bestek.  
 
B.d.5.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.5.3.1. Aantal polen 
 
Bij een T.T.-verdeelsysteem zijn de vermogenschakelaars vierpolig met 3 beschermde 
polen.   In de andere gevallen wordt het aantal polen bepaald in het bestek. 

 
B.d.5.3.2. Elektrische duurzaamheid en gedrag bij overbelasting 
 
De waarde van de elektrische duurzaamheid is gelijk aan die voorzien in kolom 4 van tabel 8 
van de norm NBN EN 60947-2 en het gedrag bij overbelasting wordt gecontroleerd 
overeenkomstig artikel 8.3.3.4. van de norm NBN EN 60947-2. Voor de 
vermogensschakelaars met een toegekende stroomsterkte van meer dan 2500 A, worden 
deze waarden in het bestek bepaald.  

 
B.d.5.3.3. Toegekend bedrijf 
 
De vermogenschakelaars zijn bestemd om te werken in ononderbroken bedrijf.  
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B.d.5.3.4. Toegekende ononderbroken stroom  
 
De toegekende stroomsterkte is minstens gelijk aan 1,2 maal de maximale vermoedelijke 
stroom doorheen het toestel in normale bedrijfsomstandigheden. 
 
B.d.5.3.5. Toegekend uitschakelvermogen bij kortsluiting 
 
Het toegekende uitschakelvermogen bij kortsluiting wordt in het bestek bepaald.  

 
B.d.5.3.6. Prestatiecategorie bij kortsluiting  
 
Pro memorie. 
 
B.d.5.3.7. Maximumstroom uitschakelaars 
 
B.d.5.3.7.1. Algemeen 
 
De vermogensschakelaars zijn uitgerust met maximumstroom uitschakelaars van het type 
met ogenblikkelijke uitschakeling (magnetische uitschakelaars) en met afhankelijk vertraagde 
maximumstroom uitschakelaars waarbij de tijd afhankelijk is van de voorafgaande belasting 
(thermische uitschakelaars) of met programmeerbare elektronische uitschakelaars die de 
functies van magnetische en thermische uitschakelaar combineren.  

 
B.d.5.3.7.2. Constructiekenmerken  
 
De lossers zijn opgenomen in de hoofdkring van de vermogensschakelaar op elke fase.  
De maximumstroom uitschakelaars zijn, in de hierna vermelde gevallen, uitgerust met een 
automatische resetting of met resetting op afstand wanneer zij zijn geplaatst op 
vermogensschakelaars met elektrische bediening :  
∗ vermogensschakelaars bij aankomst of vertrek van de laagspanningsschakel- en 
verdeelinrichtingen    ; 
∗ vermogensschakelaars die in een ander lokaal zijn geplaatst dan het besturingslokaal.  
Elke losser met automatische resetting of resetting op afstand is uitgerust met een anti-
pompage.  
 
B.d.5.3.7.3. Elektrische kenmerken 
 
De regelstroom van de thermische uitschakelaars is gelijk aan de toegekende stroomsterkte 
van de vermogensschakelaar.  
Het type van thermische uitschakelaar hangt af van de toegekende ononderbroken 
stroomsterkte van de vermogensschakelaar :  

 
∗ voor In < 100 A : niet-regelbaar type en ofwel niet verwisselbaar ofwel verwisselbaar 
en verzegelbaar; 
 
∗ voor 100 A < In < 250 A : regelbaar type en ofwel niet verwisselbaar ofwel 
verwisselbaar en verzegelbaar; 
 
∗ voor In > 250 A : regelbaar en verwisselbaar type.  
 

Het type van magnetische losser hangt af van de toegekende ononderbroken stroom van de 
vermogensschakelaar :  
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∗ voor In < 100 A : niet-regelbaar type 
 
∗ voor 100 A < In < 250 A : al dan niet regelbaar type 
 
∗ voor In > 250 A : regelbaar type.  
 

De magnetische uitschakelaars van het regelbaar type zijn regelbaar van minstens 5 tot 8 
maal de maximale regelstroom van de thermische uitschakelaar.  De thermische 
uitschakelaars van het regelbare type zijn regelbaar van minstens 0,8 tot 1 maal hun 
regelstroom.  
 
Wanneer in het bestek stroombegrenzende snelschakelaars of in serie geplaatste 
schakelaars worden gebruikt, worden de types van thermische uitschakelaars en 
magnetische uitschakelaars in het bestek bepaald.  

 
Voor de vermogensschakelaars waarvan In = 100 A kan, indien dit in het bestek wordt 
bepaald, de vermogensschakelaar worden voorzien van een programmeerbare elektronische 
uitschakelaar.  In dit geval ligt de uitschakeldrempel van de thermische uitschakeling 
gespreid over een bereik van minstens 0,5 x In tot 1 x In en de uitschakeldrempel van de 
magnetische uitschakeling over een bereik van minstens 2 x In tot 8 x In.  
 
B.d.5.3.8. Allerlei 
 
Wanneer de vergrendeling van de vermogensschakelaar met andere toestellen of een 
bediening of signalisatie op afstand in het bestek worden voorzien, moet de 
vermogensschakelaar met de nodige inrichting voor het vervullen van deze functies worden 
voorzien.  
 
 
B.d.6. LAAGSPANNINGSSMELTVEILIGHEDEN 
 
B.d.6.1. Algemeen 
 
De laagspanningssmeltveiligheden zijn onderverdeeld in 2 categorieën:  
 

- de laagspanningssmeltveiligheden voor industrieel en soortgelijk gebruik, ook 
"industriële smeltveiligheden" genoemd;  

- de laagspanningssmeltveiligheden voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, 
ook "huishoudelijke smeltveiligheden" genoemd;  

 
B.d.6.2. Industriële smeltveiligheden 
 
B.d.6.2.1. Algemeen 
 
De industriële smeltveiligheden dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de normen 
NBN EN 60269-1, NBN EN 60269-2 en NBN C 63-021.  
 
B.d.6.2.2. Constructiekenmerken 
 
De industriële smeltveiligheden zijn van het HUV-type (hoog uitschakelvermogen).  
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B.d.6.2.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.6.2.3.1. Toegekende spanning 
 
De toegekende spanning bedraagt minimaal 500 V bij wisselstroom.  
 
B.d.6.2.3.2. Toegekende stroomsterkte 
 
De toegekende stroomsterkte van de smeltpatroon wordt bepaald in functie van de 
kenmerken van de beveiligde installatie en/of het type van kabel, de plaatsingswijze van de 
kabel en de doorsnede van de beschermde geleiders terwijl de waarde van de toegekende 
stroomsterkte van de steun gelijk is aan het door de norm NBN C 63-021 genormaliseerd 
kaliber dat onmiddellijk hoger is dan de toegekende stroomsterkte van de smeltpatroon.  
 
B.d.6.2.3.3. Tijd-stroom karakteristieken  
 
De smeltpatronen voor algemeen gebruik en meer bepaald voor energieverdeling zijn van 
het type gL/gG.   Voor de bescherming van motoren zijn zij van het type aM.  
 
 
B.d.6.2.4. Allerlei 
 
Per schakel- en verdeelinrichting voor laagspanning die industriële smeltveiligheden bevat, 
wordt per type een handvat voor de verwijdering en de plaatsing van de smeltpatronen 
bijgeleverd.  
 
B.d.6.2.5. Reservemateriaal 
 
Voor elke reeks identieke smeltpatronen worden 10 % reservepatronen geleverd met een 
minimum van 2 stuks voor de éénfasige stroomkringen en van 3 stuks voor de driefasige 
stroomkringen.  
 
B.d.6.3. Huishoudelijke smeltveiligheden 
 
B.d.6.3.1. Algemeen 
 
De steunen van de huishoudelijke smeltveiligheden moeten beantwoorden aan de 
voorschriften van de norm NBN C61-144.  

De huishoudelijke smeltveiligheden moeten beantwoorden aan de voorschriften van de norm 
NBN C61-143.  

De verwisselbaarheid zoals voorgeschreven door artikel 251.01 van het A.R.E.I. wordt 
gewaarborgd door de kalibreerelementen.  
 
B.d.6.3.2. Constructiekenmerken 
 
De huishoudelijke smeltveiligheden zijn van het type pensmeltveiligheid.  
 
B.d.6.3.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.6.3.3.1. Toegekende spanning 
 
De toegekende spanning bedraagt minstens 230/400 V.  
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B.d.6.3.3.2. Toegekende stroomsterkte 
 
De toegekende stroomsterkte van de smeltpatroon wordt bepaald in functie van de 
kenmerken van de beveiligde installatie en/of het type van kabel, de plaatsingswijze van de 
kabel en de doorsnede van de beschermde geleiders. 
 
B.d.6.3.3.3. Onderbrekingsvermogen 
 
De huishoudelijke smeltveiligheden hebben een onderbrekingsvermogen dat minstens gelijk 
is aan de grootste kortsluitstroom die kan optreden in de kring waarin ze opgenomen zijn.  
 
B.d.6.3.4. Reservemateriaal 
 
Voor elke reeks identieke smeltpatronen worden 10 % reservepatronen geleverd met een 
minimum van 2 stuks voor de éénfasige stroomkringen en van 3 stuks voor de driefasige 
stroomkringen.  
 
 
B.d.7. SMELTPATROONLASTSCHEIDERS 
 
B.d.7.1. Algemeen 
 
De smeltpatroonlastscheiders moeten voldoen aan de voorschriften van de norm NBN EN 
60947-3.  
 
B.d.7.2. Constructiekenmerken 
 
De smeltpatroonlastscheider is een combinatie in één toestel van een lastscheider en een 
stel smeltveiligheden waarvan de smeltpatronen de beweegbare contacten zijn van de 
lastscheider.  

Het gedeelte smeltveiligheid is van het industriële type en beantwoordt aan de voorschriften 
van artikel B.d.6.2.  

De smeltpatroonlastscheider is van het type met onderbreking in de lucht en mag slechts van 
het type met afhankelijke handbediening zijn op voorwaarde dat hij uitgerust is met 
vonkbluskamers of een andere inrichting die de toegekende uitschakel- en 
inschakelvermogens garandeert.  

De scheiding van de contacten moet van buiten uit zichtbaar zijn.   

In gesloten toestand moet het deksel, dat de smeltveiligheden ondersteunt, het toelaten dat 
deze zichtbaar zijn doorheen dit deksel.   In open toestand is het deksel wegneembaar 
zonder gebruikmaking van gereedschap.  De beschermingsgraad IP20 moet gewaarborgd 
blijven.  

De mechanische duurzaamheid komt overeen met het aantal bedieningscycli bepaald in 
tabel 4 (categorie B, stroomloos) van artikel 7.2.4.2. van de norm NBN EN 60947-3 met een 
minimum van 800 cycli.  
 
B.d.7.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.7.3.1. Algemeen 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 

Het nominaal bedrijf is het ononderbroken bedrijf zoals bepaald in artikel 4.3.4.2. van de 
norm NBN EN 60947-3. 
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De elektrische duurzaamheid is minstens gelijk aan 5 % van de mechanische duurzaamheid 
waarbij de in- en uitschakelingsomstandigheden gelijk zijn aan die welke overeenkomen met 
de gebruikscategorie AC-22 zoals vastgelegd in tabel 5 van artikel 7.2.4.2. van de norm NBN 
EN 60947-3. 

De toelaatbare toegekende korteduurstroom gedurende 1 s is minstens gelijk aan 12 maal 
de maximale toegekende gebruiksstroom.  

In het bestek worden de kenmerken van de eventuele hulpstroomkringen bepaald.  
 
B.d.7.3.2. Toegekende spanning 
 
De toegekende gebruiksspanning bedraagt minstens 500 V - 50 Hz.  
 
B.d.7.3.3. Toegekende stroomsterkte 
 
Het bestek bepaalt : 
 
- de waarde van de toegekende gebruiksstroomsterkte van de smeltpatroonlastscheider; 
- de waarde van de toegekende stroomsterkte van de smeltpatronen.  
 
B.d.7.3.4. Toegekend uit- en inschakelvermogen 
 
De waarde van de toegekende uit- en inschakelvermogens van de lastscheiders die deel 
uitmaken van de smeltpatroonlastscheiders worden bepaald overeenkomstig tabel 3 van 
artikel 7.2.4.1. van de norm NBN EN 60947-3.  
 
B.d.7.4. Reservemateriaal 
 
Voor elke reeks identieke smeltpatronen worden 10 % reservepatronen geleverd met een 
minimum van 3 stuks.  
 
 
B.d.8. CONTACTOREN 
 
B.d.8.1. Algemeen  
 
De contactoren moeten beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 60947-
1 en NBN EN 61095. 
 
B.d.8.2. Constructiekenmerken 
 
B.d.8.2.1. Type 
 
De contactoren zijn van het type  met elektromagnetische bediening en onderbreking in de 
lucht.  
 
B.d.8.2.2. Mechanische duurzaamheid 
 
De mechanische duurzaamheid bedraagt:  
 
• 100 000 bedieningscycli voor de contactoren bij ononderbroken bedrijf;  
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• 1 000 000 bedieningscycli voor de contactoren bij intermitterend bedrijf, bestemd voor de 

bediening van motoren van lieren met continue werking, motoren voor algemeen gebruik 
en verlichtingsinstallaties. 

• 3 000 000 bedieningscycli voor de contactoren bij intermitterend bedrijf, bestemd voor de 
bediening van motoren van kranen, rolbruggen, bouwkundigewerken (poorten, sluizen, 
stuwdammen, enz…), verwarmingsinstallaties in gebouwen.  

 
B.d.8.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.8.3.1. Toegekende gebruiksstroomsterkte 
 
De toegekende gebruiksstroomsterkte is minstens gelijk aan 1,2 maal de maximaal 
vermoedelijke stroom die doorheen het toestel vloeit bij ononderbroken bedrijf.    Bij 
intermitterend bedrijf wordt de toegekende gebruiksstroomsterktebepaald overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 4.3.2.2. van de norm NBN EN 60947-4-1.  
 
B.d.8.3.2. Aantal polen 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 
 
B.d.8.3.3. Elektrische duurzaamheid 
 
De elektrische duurzaamheid is minstens gelijk aan 1/20e van de in artikel B.d.8.2.2. 
bepaalde mechanische duurzaamheid.  
 
B.d.8.3.4. Toegekend bedrijf 
 
Het bestek bepaalt het toegekend bedrijf, dat ononderbroken of intermitterend kan zijn zoals 
omschreven in de artikels 4.3.4.2. en 4.3.4.3. van de norm NBN EN 60947-4-1.  

Wanneer het toegekend bedrijf intermitterend is, bepaalt het bestek de klasse ervan zoals 
omschreven in artikel 4.3.4.3. van de norm NBN EN 60947-1.  
 
B.d.8.3.5. Gebruikscategorie 
 
De gebruikscategorie wordt bepaald overeenkomstig tabel I van artikel 4.4. van de norm 
NBN EN 60947-4-1.  
 
B.d.8.3.6. Toegekend in- en uitschakelvermogen 
 
De toegekende in- en uitschakelvermogens zijn minstens gelijk aan die bepaald in tabel VII 
van artikel 7.2.4.1. van de norm NBN EN 60947-4-1.  
 
B.d.8.3.7. Hulpstroomkringen 
 
In het bestek worden de kenmerken van de eventuele hulpstroomkringen bepaald.  
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B.d.8.4. Dag-nachtcontactoren 
 
B.d.8.4.1. Algemeen 
 
De dag-nachtcontactoren zijn voorzien voor 3 geselecteerde werkingswijzen door middel van 
een knop of een hendel met 3 standen:  
 
- automatische stand:  de contactor wordt bediend door middel van externe gegevens;  
-  stand "0" :  de contactor is uitgeschakeld en reageert niet meer op externe gegevens;  
-  semi-automatische stand:   de uitgeschakelde contactor kan manueel ingeschakeld 

worden.   Wanneer de externe bedieningsgegevens opnieuw verschijnen, bevindt de 
contactor zich opnieuw in de automatische stand.   

 
B.d.8.4.2. Elektrische kenmerken 
 
De contactoren zijn twee-, drie- of vierpolig.   De toegekende stroomsterkte bedraagt 20, 32 
of 40 A voor de gebruikscategorie AC-1.  
 

B.d.8.5. Reservemateriaal 

Bij elke contactor wordt een reservebedieningsspoel bijgeleverd.   Deze is niet vereist voor 
de spoelen die werken op gelijksstroom waarvan het geheel spoelen, gelijkrichters en 
contacten volledig verzonken is in kunsthars en op voorwaarde dat het opgenomen 
vermogen voor het behoud niet hoger is dan 15 VA.  
 
 
B.d.9. VOORRANGSRELAIS 
 
B.d.9.1 Algemeen 
 
De voorrangsrelais worden gebruikt voor de bediening van de contactoren die niet-prioritaire 
kringen voeden die worden uitgeschakeld wanneer de waarde van de stroom de 
vastgestelde voorrangsdrempel bereikt. 
 
B.d.9.2. Elektrische kenmerken 
 
De voorrangsdrempel wordt in het bestek bepaald.  
De niet-prioritaire stroomkringen zijn voorzien van een inrichting om het voortijdig in- en 
uitschakelen te vermijden bij het opnieuw in bedrijf stellen. 
 
 
B.d.10. KLEINE AUTOMATISCHE SCHAKELAARS 
 
B.d.10.1. Algemeen 
 
De kleine automatische schakelaar is een modulair toestel dat uitgerust is met een magneto-
thermische inrichting voor de beveiliging van de stroombanen tegen overstromen. 
 
Hij behoort de selectiviteitsklasse 3. 



- 15 -  

_____________________________________________________________________________________________________
400.B.03 Hoofdstuk d 

De kleine automatische schakelaars beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 
61-898 en addenda voor de huishoudelijke en soortgelijke installaties. 
 
B.d.10.2. Constructiekenmerken 
 
Er wordt gebruikgemaakt van kleine automatische schakelaars van het vaste, modulaire type 
die vastklikbaar zijn op symmetrische DIN-rails. 
 
Vanuit hun ontwerp, zijn de kleine automatische schakelaars uitgerust met klemmen, om de 
goede plaatsing en een perfecte klemming van de kabel te verzekeren. 
 
B.d.10.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.10.3.1. Aantal polen 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 
 
Het gebruik van éénpolige kleine automatische schakelaars is niet toegelaten. 
 
In de driefasige stroombanen van een T.T.-verdeelsysteem wordt gebruik gemaakt van 
vierpolige kleine automatische schakelaars met 3 of 4 beschermde polen, waarbij de 
onderbreking van de nulgeleider verplicht is bij het openen van de contacten van de kleine 
automatische schakelaar. 
 
B.d.10.3.2. Toegekende stroomsterkte 
 
In het bestek wordt de toegekende stroomsterkte van de kleine automatische schakelaars 
bepaald.  
 
Indien deze vermelding niet voorkomt, wordt de toegekende stroomsterkte van de kleine 
automatische schakelaars bepaald volgens de doorsnede van de geleiders, de 
plaatsingswijze van de kabel en het type van kabel stroomafwaarts. 
 
B.d.10.3.3. Ogenblikkelijke uitschakelkarakteristiek 
 
Indien niet anders vermeld in het bestek, hebben de kleine automatische schakelaars een 
ogenblikkelijke uitschakelkarakteristiek van het type C.  
 
B.d.10.3.4. Toegekend uitschakelvermogen bij kortsluiting 
 
In het bestek wordt het toegekende uitschakelvermogen bij kortsluiting van de kleine 
automatische schakelaar bepaald.  Dit toegekend uitschakelvermogen wordt bepaald voor 
een toegekende spanning van 400 V voor de vierpolige stroombanen en van 230 V voor de 
tweepolige stroombanen. 
 
Indien deze vermelding niet voorkomt, wordt het toegekend uitschakelvermogen bij 
kortsluiting bepaald in functie van de grootste vermoedelijke stroom die kan voorkomen in de 
stroombaan waarin de kleine automatische schakelaar is opgenomen. 
 
In het bestek wordt het toegekend uitschakelvermogen bij kortsluiting bepaald onder de 
genormaliseerde waarden van 3000 A, 6 000 A, 10 000 A, 15 000 A, 20 000 A en 25 000 A. 
 
Volgens de norm NBN C 61-898, in het kader van de proef in de vrije lucht, moet de 
roosterafstand gelijk zijn aan 35 mm voor de beproevingsstromen lager dan of gelijk aan 
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1500 A. Dit is nodig om te vermijden dat zich een permanente boog vormt of een doorslag 
tussen de polen of tussen de polen en de massa tijdens de kortsluitproeven 
 
B.d.10.4. Hulpapparatuur  
 
In het bestek wordt bepaald of de kleine automatische schakelaars worden uitgerust met één 
of meer van de volgende hulpapparaten:  
 
- een inrichting voor uitschakeling op afstand; 
- een meldings- of een foutmeldingscontact;  
- een hulpcontact;  
- een shunt uitschakelspoel;  
- een inschakeling op afstand; 
- een wegneembare plaat om de scheidingen met zichtbare onderbreking te verzekeren; 
- een frontale draaibediening om te worden gemonteerd op de deur van een kastje of op 

de zijwand van een kastje. 
 
Deze hulptoestellen worden op de kleine automatische schakelaars door eenvoudige 
vastklikking gemonteerd.  
 
 
B.d.11. AUTOMATISCHE SCHAKELAARS VOOR AANSLUITING 
 
B.d.11.1. Algemeen 
 
De automatische schakelaars voor aansluiting beantwoorden aan de voorschriften van de 
norm : 
- NBN C61-142 voor de schakelaars met toegekende stroomsterktes van minder of gelijk 

aan 125 A (met uitzondering van opmerking (5) van artikel 7.6.1. die niet van toepassing 
is); 

 
- NBN EN 60947-2 voor toegekende stroomsterktes van meer dan 125 A. 
 
B.d.11.2. Constructiekenmerken 
 
De automatische schakelaars voor aansluiting zijn uitgerust met ingangs- en 
uitgangsklemmen. 
 
B.d.11.3. Elektrische kenmerken 
 
B.d.11.3.1. Aantal polen 
 
De voorschriften van artikel B.d.10.3.1. zijn van toepassing. 
 
B.d.11.3.2. Toegekende stroomsterkte 
 
In het bestek wordt de toegekende stroomsterkte van de automatische aansluitschakelaars 
bepaald.  
 
Indien deze vermelding niet voorkomt, wordt de toegekende stroomsterkte van de 
automatische aansluitschakelaars bepaald volgens de doorsnede van de geleiders, de 
plaatsingswijze van de kabel en het type van kabel stroomafwaarts. 
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B.d.11.3.3. Kortsluitvermogen 
 
De voorschriften van artikel B.d.10.3.4 zijn van toepassing. De genormaliseerde toegekende 
kortsluitvermogens zijn echter 10.000 A of 15.000 A volgens de norm NBN C61-142 en 
10.000 A, 15.000 A, 20.000 A of 25.000 A volgens de norm NBN EN 60947-2. 
 
Bovendien moet de roosterafstand gelijk zijn aan 35 mm voor beproevingsstromen van 
minder dan of gelijk aan 1.500 A en 60 mm voor hogere beproevingsstromen.  
 
 
B.d.12. AUTOMATISCHE DIFFERENTIEELSCHAKELAARS 
 
B.d.12.1. Algemeen 
 
Deze paragraaf heeft betrekking op : 
 
- de differentieelschakelaars (RCCB's) die in overeenstemming zijn met de normen NBN 

EN 61008-1 en NBN EN 61008-2-1; 
- de gecombineerde differentieelschakelaars (RCBO's) die in overeenstemming zijn met 

de normen NBN EN 61009 en NBN EN 61009-2-1. 
 
De differentieelschakelaars en de gecombineerde differentieelschakelaars zijn van het type A 
en maken de  uitschakeling bij een sinusoïdale rest-wisselstroom en ook bij een gepulseerde 
rest-gelijkstroom die plots wordt opgewekt of die langzaam stijgt mogelijk. 
 
B.d.12.2. Definities 
 
De definities van de norm NBN EN 61008-1 (+ addenda) en NBN EN 61008-2-1 worden 
aangevuld met de volgende definities : 
 
- differentieelschakelaar : schakelaar die enkel uitschakelt door middel van een 

automatische differentieelinrichting. 
 
De definities van de norm NBN EN 61009-1 en NBN EN 61009-2-1 worden aangevuld met 
de volgende definities : 
 
- gecombineerde differentieelschakelaar : schakelaar die uitschakelt door middel van een 

automatische differentieelinrichting verbonden met een automatische maximumstroom 
beveiligingsinrichting. 

 
B.d.12.3. Differentieelschakelaars 
 
B.d.12.3.1. Constructiekenmerken 
 
De differentieelschakelaars zijn van het type met mechanisme met vrije uitschakeling. Ze zijn 
uitgerust met een controle-inrichting waarvan de aansluitingen nodig voor een correcte 
werking ondergebracht zijn binnenin het toestel en uitgevoerd zijn in de fabriek. 
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B.d.12.3.2. Elektrische kenmerken 
 
B.d.12.3.2.1. Aantal polen 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 
 
In de driefasige stroombanen van een T.T.-verdeelsysteem wordt gebruik gemaakt van 
vierpolige schakelaars, waarbij de onderbreking van de nulgeleider verplicht is bij het openen 
van de contacten van de schakelaar. 
 
B.d.12.3.2.2. Toegekende stroomsterkte 
 
De toegenkende stroomsterkte wordt in het bestek bepaald. 
 
B.d.12.3.2.3 Toegekende differentiële uitschakelstroomsterkte 
 
In het bestek wordt de toegekende differentiële uitschakelstroomsterkte bepaald. 
 
De differentieelschakelaars van het algemene type zijn bestand tegen ongewenste 
uitschakelingen met inbegrip van de gevallen waarin overspanningsgolven (als gevolg van 
tijdelijke bedieningsstoornissen of geïnduceerd door blikseminslagen) laadstromen 
teweegbrengen in de installatie zonder dat er ontsteking plaatsvindt. 
 
B.d.12.3.2.4 Coördinatie met de beschermingsinrichtingen tegen kortsluiting  
 
De differentieelschakelaars zijn tegen kortsluiting beveiligd door middel van een 
vermogensschakelaar of van smeltveiligheden volgens artikel 5.4. van de norm CEI 1008-1. 
 
B.d.12.4. Gecombineerde differentieelschakelaars 
 
B.d.12.4.1. Constructiekenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.d.12.3.1. zijn van toepassing. 
 
Bovendien beschermt de gecombineerde automatische differentieelschakelaar de elektrische 
installatie tegen overstromen. 
 
B.d.12.4.3. Elektrische kenmerken 
 
De voorschriften van de artikels B.d.10.3. (uitgezonderd artikel 10.3.1.), B.d.12.3.2.  
(uitgezonderd de art. B.d.12.3.2.1. en B.d.12.3.2.4.) zijn van toepassing. 
 
B.d.12.4.4. Hulpapparatuur 
 
De voorschriften van artikel B.d.10.4 zijn van toepassing. 



- 19 -  

_____________________________________________________________________________________________________
400.B.03 Hoofdstuk d 

B.d.13. KLEINE SCHAKELAARS 
 
B.d.13.1. Algemeen 
 
Deze paragraaf heeft betrekking op : 
 
- de kleine draaischakelaars met een toegekende stroomsterkte kleiner dan of gelijk aan 63 
A; 
 
- de kleine tuimelschakelaars met een toegekende stroomsterkte kleiner dan of gelijk aan 
100 A. 
 
B.d.13.2. Kleine draaischakelaars 
 
B.d.13.2.1. Algemeen 
 
De kleine draaischakelaars dienen te beantwoorden aan de norm NBN EN 60947-3. Deze 

voor de directe bediening van motoren beantwoorden aan de voorschriften van de bijlage A 

van deze norm. 

 
B.d.13.2.2. Constructiekenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.d.3.2. zijn van toepassing, met een minimum van 10.000 

bedieningscycli wat betreft de mechanische duurzaamheid en van 1500 cycli wat betreft de 

elektrische duurzaamheid bij  In en cos ϕ = 0,45. 

De bedieningshendel van de schakelaar kan worden vergrendeld wanneer de schakelaar in 

open stand staat.  

 
B.d.13.2.3. Elektrische kenmerken 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 
 
De voorschriften van artikel B.d.3.3 zijn van toepassing. 
 
B.d.13.3. Kleine tuimelschakelaars 
 
B.d.13.3.1. Algemeen 
 
De kleine tuimelschakelaars waarvan de toegekende stroomsterkte niet meer bedraagt dan 

32 A dienen te beantwoorden aan de norm NBN EN 60669-1. Deze waarvan de toegekende 

stroomsterkte 32 A overschrijdt maar niet meer bedraagt dan 100 A dienen te beantwoorden 

aan de norm NBN EN 60947-3. Deze voor de directe bediening van motoren beantwoorden 

aan de voorschriften van de bijlage A van de norm NBN EN 60947-3. 

 
B.d.13.3.2. Constructiekenmerken 
 
De kleine tuimelschakelaars zijn van het type met onderbreking in de lucht.  
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De gesloten en open stand worden aangegeven door de symbolen "I" en "0".  

De voorschriften van artikel B.d.3.2. zijn van toepassing met een minimum van 10.000 

bedieningscycli wat betreft de mechanische duurzaamheid.  

 
B.d.13.3.3. Elektrische kenmerken 
 
Het aantal polen wordt in het bestek bepaald. 
 
De elektrische duurzaamheid van de tuimelschakelaars met een toegekende stroomsterkte 

van niet meer dan 32 A moet beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 

60669-1. De elektrische duurzaamheid van de tuimelschakelaars met een nominale stroom 

van meer dan 32 A moet minstens 5 % van de mechanische duurzaamheid bedragen.  

 
 
B.d.14. TELERUPTOREN 
 
B.d.14.1. Algemeen 
 
De teleruptoren moeten beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 60669-

1 en NBN EN 60669-2-2. 

 
De teleruptoren zijn van het type met elektromagnetische afstandsbediening via impulsen en 

bestaan hoofdzakelijk uit:  

 
- een bedieningsspoel;  

- een mechanische inrichting  voor de zuivere overgang tussen de twee vaste standen  

(gesloten en open);  

- vaste en beweegbare contacten in massief zilver of wippende kwikcontacten;  

- een inrichting voor de aanduiding van de stand van de contacten indien die niet 

zichtbaar zijn van de buitenzijde;  

- een bedieningsinrichting.  

 
B.d.14.2. Constructiekenmerken 
 
Met uitzondering van de kwiktoestellen zijn de teleruptoren uitgerust met een handbediening 

die deel uitmaakt van het toestel.  

Indien de teleruptor en de inrichtingen voor de aanduiding van de stand en voor de bediening 

niet opgenomen zijn in een laagspanningsschakel- en verdeelinrichting, worden zij geplaatst 

in één of meer kastjes in isolerend materiaal met een beschermingsgraad van IP40.  

De mechanische duurzaamheid bedraagt 500.000 bedieningen.  
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B.d.14.3. Elektrische kenmerken 
 
De teleruptoren zijn minstens tweepolig, de bedieningsspanning is gelijk aan de 

bedrijfsspanning en de toegewezen stroomsterkte bedraagt minstens 10 A.  

De mechanische duurzaamheid bedraagt 100.000 bedieningen.  

Wanneer een bediening bij zeer lage spanning voorgeschreven is, dient zij geleverd te 

worden door een veiligheidstransformator die deel uitmaakt van de aanneming.  

 
 
B.d.15. OMSCHAKELAARS 
 
De omschakelaars bestaan uit 2 lastscheiders die mechanisch vergrendeld zijn.   Zij moeten 

beantwoorden aan de voorschriften van paragraaf B.d.4.  

 
 
B.d.16. CONTROLLERS OF SPECIALE OMSCHAKELAARS 
 
B.d.16.1. Definities 
 
Volgende definities zijn van toepassing: 
 
Omschakelaar :  

toestel dat dient voor de wijziging van de schakelingen van verschillende stroomkringen.  
 
Controller:   

omschakelaar die rechtstreeks inwerkt op een stroomkring via de stator of de rotor van een 

motor of een generator.  

 
Cilindrische of trommelcontroller (wals) :  

controller waarvan de beweegbare contacten zich op een cilinder bevinden en de vaste 

contacten op één of meer generatoren van een coaxiale cilinder.  

 
Nokkencontroller (of nokkenwals) :  

omschakelaar bestaande uit contactoren of onderbrekers achtereenvolgen bediend door 

middel van nokken. 

 
Controller met afstandsbediening:   

omschakelaar waarvan de beweging elektrisch van op afstand wordt bediend. 
 
Controller met pulsator :  

omschakelaar met afstandsbediening waarvan de beweging stap voor stap bediend wordt 

via een elektromagneet en een mechanische palinrichting. 
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Omschakelaar met servo-motor : 

omschakelaar met afstandsbediening waarvan de beweging bediend wordt met een 

servomotor.   De omschakelaar neemt automatisch de op afstand gekozen stand in.   

 
B.d.16.2. Algemeen 
 
De omschakelaars dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 
60947-5-1.  
 
B.d.16.3. Constructiekenmerken 
 
De nokkentoestellen zijn in alle gevallen toegelaten.  

De trommeltoestellen zijn slechts toegelaten voor zover de toegekende stroomsterkte kleiner 

is dan 100 A. 

Voor de trommeltoestellen zijn de ringen in brons of in een gelijkaardig roestvrij staal en 

hebben een massieve rechthoekige doorsnede met een dikte van minstens 4 mm. De 

uiteinden van de ringen zijn afneembaar en gemakkelijk te vervangen.   De contactpennen 

moeten stevig vervaardigd zijn.   De contacten zijn massief uitgevoerd.   De contactdruk kan 

geregeld worden door middel van een schroef.   De steun van de contactpennen moet zeer 

stevig zijn en mag geen zichtbare buiging ondergaan bij de bediening.   Het toestel mag niet 

geblokkeerd raken tussen twee standen en de verschillende standen moeten duidelijk 

aangeduid zijn zonder dat de bediening een overdreven inspanning vergt.   

Voor de omschakelaars op rolbruggen en bediend door kettingen of kabels moet een 

doeltreffende terugstelinrichting naar de nulstand voorzien zijn.   

De omschakelaars worden bediend via een hendel of een handgreep, eventueel 

vergrendelbaar, naar keuze van de leidende ambtenaar.   

Een aanwijsplaat en een pijl wijzen steeds de stand van het toestel aan.   

De omschakelaars met afstandsbediening worden geleverd met de  hulpapparatuur die 

nodig  is voor een perfecte werking.  Op de plaats waar de eigenlijke omschakelaar is 

geïnstalleerd beschikken zij over een handbediening, eventueel ontkoppelbaar, gelijkaardig 

aan deze van de andere types van omschakelaar.   

Wanneer de bedieningshandgreep van een omschakelaar op de deur van een schakelbord 

geplaatst is, moet hij uitgerust worden met een inrichting die de opening van de deur 

verhindert indien de omschakelaar niet in de stand "0" staat.  

De mechanische duurzaamheid komt overeen met het aantal bedieningscycli zoals bepaald 

in tabel IV van artikel 7.2.4.2. van de norm NBN EN 60947-3 met een minimum van 1000 

cycli.  
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B.d.16.4. Elektrische kenmerken 
 
B.d.16.4.1. Toegekende stroomsterkte 
 
De toegekende stroomsterkte is minstens gelijk aan 1,2 maal de maximale vermoedelijke 

stroom doorheen het toestel in normale bedrijfsomstandigheden. 

 
Indien zij niet is opgegeven in het bestek mag de toegekende stroomsterkte niet minder zijn 
dan:  
 
- 40 A voor de rechtstreekse toestellen; 
 
- 10 A voor de onrechtstreekse toestellen 
 
B.d.16.4.2. Toegekende toelaatbare korte-duurstroom 
 
De toegekende toelaatbare korte-duurstroom is minstens gelijk aan 20 maal de toegekende 

stroom.  

 
B.d.16.4.3. Elektrische duurzaamheid 
 
De elektrische duurzaamheid is minstens gelijk aan 5 % van de mechanische duurzaamheid. 
 
B.d.16. 5. Reservemateriaal 
 
De levering van een controller of van een speciale omschakelaar omvat  

de levering van : 

 
- 20 % contactpennen en ringuiteinden voor een trommelcontroller; 

- een elektromagneet of een servomotor voor een omschakelaar met 

afstandsbediening.  
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B.f.1.7. OVERSPANNINGSAFLEIDERS 
 
B.d.17.1 Algemeen 
 
De overspanningsafleiders zijn deelinrichtingen die meerdere beveiligingsmiddelen met 
elkaar verbinden en die bestemd zijn om opgenomen te worden in de installatie ter 
bescherming van alle elektrische, elektronische of informatica-apparatuur tegen transiënte 
overspanningen.   
 
B.d.17.2 Normen 
 
De volgende aanbevelingen zijn van toepassing: 
 
CEI 61312 : Bescherming tegen elektromagnetische impulsen als gevolg van de 

bliksem.  
CEI 61643-1: Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - deel 1 :  

gebruikseisen en beproevingsmethoden. 
CEI 61643-12: Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - deel 12 :  keuze- 

en gebruiksprincipe.  
 
B.d.17.3 Definities 
 
De termen en de afkortingen die in dit document worden gebruikt zijn die welke gebruikt 
worden in de normen vermeld onder punt B.d.17.2. 
 
B.d. 17.4 Overspanningsbeveiligingen van het versterkte type 
 
De overspanningsafleiders van het versterkte type komen overeen met type I van de 
aanbeveling CEI 61643.  
Deze inrichtingen zijn ontworpen om te worden gebruikt bij installaties waarbij het risico op 
rechtstreekse blikseminslag zeer groot is, meer bepaald indien er een bliksemafleider op de 
site aanwezig is, m.a.w. voor de overgang van de zone 0A naar zone 1 vastgelegd in de 
norm CEI 61312.  
 
B.d.17.4.1. Constructiekenmerken 
 
De overspanningsafleiders van het versterkte type zijn modulair.  Ze zijn ontworpen om te 
worden bevestigd op een DIN-rail van 35 mm volgens de norm EN 50022.  
 
De overspanningsafleiders van het versterkte type zijn uitgerust met interne thermische 
beveiligingen die de functie tot bescherming van het net zullen uitschakelen bij overmatige 
opwarming als gevolg van een overschrijding van de kenmerken van het product.  
 
Het bestek bepaalt of er een uitschakelingssignalisatie voorzien is teneinde de staat van de 
overspanningsbeveiliging te controleren 
 
De overspanningsbeveiligingen zijn aangepast aan het type van gebruikte nulleiderregime dat 
bepaald is in het bestek.  
 
B.d.17.4.2 Kenmerken 
 
Maximale spanning Uc : ≥ 250 V / 440 V 50 Hz  
Beschermingsniveau Up (stootspanning 1,2/50µs) : ≤ 4 kV 
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Permanente werkingsstroom Ie :  ≤ 2 mA 
Stootstroom Iimp, golf 10/350 µs :  ≥ 35 kA 
Reactietijd:  ≤ 100 ns 
Beschermingsgraad volgens NBN EN 60529 : IP20 
 
De overspanningsafleiders van het versterkte type worden beschermd door smeltveiligheden 
volgens de aanbevelingen van de fabrikanten, uitgenomen indien zij een volgstroom If  ≥ 35 kA 
kunnen uitschakelen.  
 
B.d.17.4.3 Ontkoppelingssmoorspoel 
 
Het betreft een ontkoppelingssmoorspoel die geplaatst is in een behuizing in kunststof en 
bestemd om te worden gemonteerd op een DIN-rail van 35 mm, volgens de norm EN 50022.  
 
De inductiewaarde ervan is aangepast aan de aan te sluiten overspanningsafleiders zodat 
een perfecte energetische coördinatie wordt bekomen. 
 
Deze smoorspoel maakt het mogelijk om in een zelfde laagspanningsinrichting versterkte of 
primaire overspanningsafleiders en secundaire overspanningsafleiders te plaatsen.  
 
B.d.17.5 Overspanningsafleiders van het primaire type 
 
De overspanningsafleiders van het primaire type komen overeen met type II van de 
aanbeveling CEI 61643.  
Deze inrichtingen zijn ontworpen om te worden gebruikt in de algemene 
laagspanningsinrichtingen van de installaties, m.a.w. voor de overgang van de zone 0B naar 
zone 1, zoals vastgelegd in de aanbeveling CEI 61312.  
 
B.d.17.5.1. Constructiekenmerken 
 
De overspanningsafleiders van het primaire type zijn modulair.  Ze zijn ontworpen om te 
worden bevestigd op een DIN-rail van 35 mm volgens de norm EN 50022.  
 
De overspanningsafleiders van het primaire type zijn uitgerust met interne thermische 
beveiligingen die de functie tot bescherming van het net zullen uitschakelen bij overmatige 
opwarming als gevolg van een overschrijding van de kenmerken van het product.  
 
De overspanningsafleiders van het primaire type zijn van het uittrekbare type met 
veiligheidsvoorziening.   
 
Ze zijn uitgerust met een controlesysteem zodat de staat van de overspanningsafleider kan 
worden gecontroleerd.  Het bestek bepaalt of er een contact voorzien is voor de signalisatie 
op afstand van de staat van de overspanningsbeveiliging. 
 
De overspanningsbeveiligingen zijn aangepast aan het type van gebruikte nulleiderregime 
dat bepaald is in het bestek.  

 
De overspanningsafleiders van het primaire type worden beschermd door smeltveiligheden 
of vermogensschakelaars volgens de aanbevelingen van de fabrikanten.  
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B.d.17.5.2 Kenmerken 
 
Maximale spanning Uc : ≥ 250 V / 440 V 50 Hz  
Beschermingsniveau Up (stootspanning 1,2/50µs) : ≤ 1.8 kV 
Nominale ontladingsstroom In, golf 8/20 µs  : ≥ 15 kA 
Maximale ontladingsstroom Imax, golf 8/20 µs  : ≥ 40 kA 
Permanente werkingsstroom Ie :  ≤ 1 mA 
Reactietijd fase-nulleider:  ≤ 25 ns 
Reactietijd nulleider-aarding ≤ 100 ns 
Beschermingsgraad volgens NBN EN 60529 : IP20 
 
B.d.17.6. Overspanningsafleiders van het secundaire type 
 
De overspanningsafleiders van het secundaire type komen overeen met type III van de 
aanbeveling CEI 61643.  
In combinatie met de overspanningsafleider van het primaire type worden ze geïnstalleerd in 
de nabijheid van gevoelige toestellen in de verdeelborden in speciaal daartoe voorziene 
kastjes.  Ze worden gebruikt voor de overgang van zone 1 naar zone 2 en volgend, zoals 
vastgelegd in de aanbeveling CEI 61312.  
 
B.d.17.6.1. Constructiekenmerken 
 
De overspanningsafleiders van het versterkte type zijn modulair.  Ze zijn ontworpen om te 
worden bevestigd op een DIN-rail van 35 mm volgens de norm EN 50022.  
 
De overspanningsafleiders van het secondaire type zijn uitgerust met interne thermische 
beveiligingen die de functie tot bescherming van het net zullen uitschakelen bij overmatige 
opwarming als gevolg van een overschrijding van de kenmerken van het product.  
 
De overspanningsafleiders van het secundaire type zijn van het uittrekbare type met 
veiligheidsvoorziening.   

 
Ze zijn uitgerust met een controlesysteem zodat de staat van de overspanningsafleider kan 
worden gecontroleerd.  Het bestek bepaalt of er een contact voorzien is voor de signalisatie 
op afstand van de staat van de overspanningsbeveiliging. 
 
De overspanningsbeveiligingen zijn aangepast aan het type van gebruikte nulleiderregime 
dat bepaald is in het bestek.  
 
De overspanningsafleiders van het secundaire type worden beschermd door 
smeltveiligheden of vermogensschakelaars volgens de aanbevelingen van de fabrikanten.  
 
B.d.17.6.2 Kenmerken 
 
Maximale spanning Uc : ≥ 250 V / 440 V 50 Hz  
Beschermingsniveau Up (stootspanning 1,2/50µs) : ≤ 1.5 kV 
Nominale ontladingsstroom Isn, golf 8/20 µs  : ≥ 3 kA 
Permanente werkingsstroom Ie :  ≤ 1 mA 
Reactietijd fase-nulleider:  ≤ 25 ns 
Reactietijd nulleider-aarding : ≤ 100 ns 
Beschermingsgraad volgens NBN EN 60529 : IP20 
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B.d.18. SCHAKELKLOKKEN 
 
B.d.18.1 Algemeen 
 
De schakelklokken worden gebruikt voor de bediening van de opening en de sluiting van een 
stroomkring volgens een door de gebruiker vastgelegde programmatie.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen digitale en analoge schakelklokken.  
 
B.d.18.2 Normen 
 
De schakelklokken voldoen aan de voorschriften van de volgende normen:  
NBN EN 60669-1 : Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste installaties:  

Algemene eisen. 
NBN EN 60730-1 : Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk 

gebruik :  Algemene eisen. 
 

B.d.18.3 Analoge schakelklokken 
 
De analoge schakelklokken bedienen de opening en de sluiting van een kring volgens een 
door de gebruiker vastgelegde dagelijkse en/of wekelijkse programmering door middel van 
het plaatsen van ruiters op een kartelschijf.   

 
B.d.2.18.3.1. Constructiekenmerken 

 
De analoge schakelklokken zijn modulair en ontworpen voor bevestiging op een DIN-rail van 
35 mm volgens de norm EN 50022.  
De ruiters die op het kartelwieltje worden geplaatst zijn onverliesbaar.  
De klokken zijn uitgerust met een programmeerbare schijf voor dagprogrammering en/of 
uurprogrammering, volgens de voorschriften van het bestek.  
De segmenten voor de afstelling van de dagklok bedragen hoogstens 30 minuten.  
De segmenten voor de afstelling van de eventuele weekklok bedragen hoogstens 3 uur.  
Een klemmenstrook is voorzien voor de aansluiting van geleiders met een doorsnede van 
minstens 2x2,5 mm².  
 
B.d.18.3.2 Kenmerken 
 
Voeding: 230 V, 50 Hz 
Omschakeling van een weerstandsbelasting :  16 A, 250 V 
Maximaal verbruik :  2,5 VA 
Werkingstemperatuur : van -10°C tot +50°C. 
Beschermingsgraad:  IP 20 
 
Indien door het bestek een werkingsreserve wordt opgelegd, bedraagt deze minimum 100 
uur.  
 
Indien dit in het bestek wordt bepaald voert de analoge schakelklok automatisch de 
omschakeling uit van zomeruur naar winteruur en stelt ze zich automatisch terug in op het 
juiste uur na heraanleg van de spanning na een onderbreking.  
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B.d.18.4 Digitale schakelklokken 
 

De digitale schakelklokken bedienen de opening en de sluiting van een kring volgens een in 
het geheugen vastgelegde programmering. 
Ze zijn voorzien van een LCD-scherm voor aanduiding van de programmeringen.  Op het 
scherm worden eveneens het uur, de dag van de week en de schakelstand van de kanalen 
aangegeven.  

 
B.d.18.4.1. Constructiekenmerken 

 
De digitale schakelklokken zijn modulair en ontworpen voor bevestiging op een DIN-rail van 
35 mm volgens de norm EN 50022.  
 
Volgende programmeringen zijn mogelijk :  

- uurinstelling 
- dag van de week 
- inschakeltijd 
- uitschakeltijd 
- feestdagen 
- verlofperiodes of periodes van inactiviteit 
 

De minimale programmeringsstap bedraagt 1 minuut.  
 
De maximale afwijking van de klok is 2,5 sec per dag.  De klok houdt rekening met de 
zomer-/wintertijd. 
 
Een klemmenstrook is voorzien voor de aansluiting van geleiders met een doorsnede van 
minstens 2x1,5 mm².  
 
Minimale werkingsreserve:  100 uur 
 
Beschermingsgraad:  IP 20 
 
In het bestek wordt het aantal kanalen bepaald:  1, 2, 3 of 4 maar indien er ter zake niets 
uitdrukkelijk in het bestek wordt bepaald, heeft de schakelklok slechts één kanaal.  

 
B.d.18.4.2.  Elektrische kenmerken 

 
Voeding: 230 V, 50 Hz 
Omschakeling van een weerstandsbelasting :  16 A, 250 V 
Maximaal verbruik :  6 VA 
Werkingstemperatuur : van -10°C tot +50°C. 

 
 

B.d.19. SCHEMERINGSSCHAKELAARS 
 

B.d.19.1 Algemeen 
 

De schemeringsschakelaars zorgen voor de inschakeling of uitschakeling van de kringen op 
basis van de gegevens die door een foto-elektrische cel worden doorgestuurd. 
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B.d.19.2 Normen 
 
De schemeringsschakelaars voldoen aan de voorschriften van de volgende norm:  
NBN EN 60669-1 : Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste installaties:  
Algemene eisen. 

 
 

B.d.19.3. Constructiekenmerken 
 

De schemeringsschakelaars bestaan voornamelijk uit:  
- een modulaire schakelaar bestemd om bevestigd te worden op een DIN-rail  van 

35 mm  volgens de norm EN 50022 en die de bedieningen voor de regeling van 
de inschakeldrempels bevat;  

- een schemeringscel die buiten het gebouw wordt geplaatst.  
 
De schemeringscel wordt geplaatst in een kastje met een beschermingsgraad IP45 volgens 
de norm NBN EN 60529.  
 
De klemmenstrook van de schakelaar is voorzien voor de aansluiting van geleiders met een 
doorsnede van minstens 2x2,5 mm².  
 
In het bestek wordt het regelbereik van de verlichtingssterkte vastgelegd:  

- ofwel van 2 tot 200 lux;  
- ofwel van 2 tot 2.000 lux. 

 
B.d.19.4 Kenmerken 

 
Voeding: 230 V, 50 Hz 
Omschakeling van een weerstandsbelasting :  10 A, 250 V 
Maximaal verbruik :  5 VA 
Werkingstemperatuur : van -10°C tot +50°C. 
Reactietijd:  40 sec 

 
 

B.d.20. DRUKKNOPPEN EN DRAAIKNOPPEN 
 

 
De drukknoppen beantwoorden aan de voorschriften van de norm EN 60947-5-1 en hun 
toegekende stroomsterkte bedraagt minstens 10 A.  
 
Ze bestaan uit een cirkelvormige kop met een kraagje in metaal of kunststof.  Ze hebben een 
inbouwdiameter van 22 mm ± 10 %. 
 
De draaiknoppen zijn één- of tweepolig en met één, twee of drie standen.  
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B.d.21. AANZETTERS EN VERMOGENREGELAARS MET HALFGELEIDERS VOOR 
WISSELSTROOMMOTOREN 

 

B.d.21.1. Algemeen 

De vermogenregelaars of aanzetters worden gebruikt voor de bediening van  motoren die 
werken binnen hun normaal snelheidsbereik en die gevoed worden met wisselstroom.  

De gebruikte regelaars zijn volledig configureerbaar, vooral wat de volgende punten betreft:  

- keuze van het type van gebruikte motor (spanning, stroom, frequentie, draairichting …);  

- versnellings- en vertragingscurven (vorm van de curven, snelheidsbereik);  

- beperking van het aandrijfkoppel en van de stroom van de motor;  

- automatische resetting bij fout; 

- regeling van de thermische beveiliging van de motor.  

 

B.d.21.2. Constructiekenmerken 

De verschillende types van materieel beantwoorden aan de definities van de paragrafen 
3.1.1. en 3.1.2. van de norm NBN EN 60947-4-2 en zijn amendementen.  

 

B.d.21.3. Elektrische kenmerken 

B.d.21.3.1. Toegekende waarde en beperkingen van de hoofdkringen 

Een regelaar of een aanzetter wordt bepaald door de volgende toegekende spanningen:  

- toegekende gebruiksspanning (Ue) bepaald in paragraaf 4.3.1.1. van de 
norm NBN EN 60947-1; 

- toegekende isolatiespanning (Ui) bepaald in paragraaf 4.3.1.2. van de 
norm NBN EN 60947-1; 

- toegekende stoothoudspanning (Uimp) bepaald in paragraaf 4.3.1.3. van 
de norm NBN EN 60947-1. 

 

B.d.21.3.4. Gebruikscategorie 

In het bestek wordt de gebruikscategorie bepaald overeenkomstig de tabellen 2,3,3,5 en 6 
van de norm EN 60947-1 en de beproevingsvoorwaarden van dezelfde norm.  

 

B.d.21.3.5. Bedieningskringen en bedieningswijze 

In aanvulling van de paragraaf 4.5.1. van de norm NBN EN 60947-1 worden in het bestek de 
volgende kenmerken  bepaald :  

- het stroomtype; 

- het verbruikte vermogen;  

- de toegekende frequentie; 
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- de spanning van de bedieningskring (Uc); 

- de aard van de controlevoorzieningen (contacten, sensoren, …). 

De vermogenregelaars of aanzetters zijn voorzien voor 3 werkingswijzen:  

- automatisch;  

- niet-automatisch;  

- halfautomatisch.  

 

B.d.22. RELAIS EN UITSCHAKELAARS 

 

B.d.22.1. Thermische overbelastingsrelais en –uitschakelaars 

B.d.22.1.1. Algemeen 

De thermische overbelastingsrelais en -uitschakelaars beantwoorden aan de voorschriften 
van de norm NBN EN 60947-1 en amendement nr. 1 (09-2002).  

 

B.d.22.1.2. Constructiekenmerken 

De contactoren zijn op elke fase uitgerust met thermische overbelastingsrelais of - 
uitschakelaars.  Bij afstandsbediening via drukknop zijn de relais en uitschakelaars uitgerust 
met een automatische resetting.  

 

B.d.22.1.3. Elektrische kenmerken 

De regelstroom en het gebied van de regelstroom van de thermische overbelastingsrelais en 
- uitschakelaars worden bepaald in functie van volgende criteria:  

- voor de contactoren van de motoren hangen de regelstroom en het 
gebied van de regelstroom af van de kenmerken van de te beschermen 
motor;  

- voor de thermische relais zijn 4 klassen van uitschakeling bepaald in de 
norm NBN EN 60947-1 met een schommelingsmarge van 1,05 tot 7,2 
maal de nominale stroomsterkte.  

B.d.23 STERDRIEHOEKAANZETTERS 

 

De sterdriehoekaanzetters beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 60947-
4-1.  

De aanzetter is uitgerust met een elektrische vergrendeling die het inschakelen van de motor 
op het voedingsnet verhindert wanneer de starter niet in de stand "Stop" of "0" staat.  

Bij de sterdriehoekaanzetters met manuele bediening moet een voorziening de aanzetter 
terug in de stand "Stop" of "0" brengen indien men de hendel in de stand "ster" heeft gelaten.   
Het bedieningshandvat van het toestel moet voorzien zijn van een slot waarmee het in de 
stand "Stop" kan vastgezet worden.  

De bedieningsorganen die op de afneembare panelen of de deuren zijn gemonteerd moeten 
zo zijn ontworpen dat ze terugkeren naar de stand "Stop" of "0" bij de vervanging van het 
paneel of van de deur.  
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B.d.23.1 Constructiekenmerken  

De aanzetters zijn zo vervaardigd dat ze :  

- ongehinderd afgezet kunnen worden;    
- hun contacten kunnen openen op elk moment gedurende de startcyclus;  
- niet functioneren buiten de normale startcyclus.  

De meerpolige beweegbare contacten die gelijktijdig instaan voor het aanzetten en afzetten 
moeten mechanisch gekoppeld zijn zodat de opening en de sluiting van alle polen 
tegelijkertijd gebeurt.  

 

B.D.24. EINDSCHAKELAARS EN VERGRENDELINGSSCHAKELAARS 

B.d.24.1 Algemeen 

Als eindschakelaars en vergrendelingsschakelaars wordt gebruikt gemaakt van :  

- mechanische schakelaars met onderbreking in de lucht of in een inerte atmosfeer 

- proximity detectoren van het inductieve, capacitieve, ultrasonische, magneto-
inductieve en foto-elektrische type. 

 

B.d.24.2. Constructiekenmerken 

B.d.24.2.1 Mechanische schakelaars 

De onderbreking is onafhankelijk van de snelheid van het orgaan dat zorgt voor de 
bediening. 

De differentiale weg van de schakelaar is beperkt tot :  

- 15 % van de totale rechtlijnige weg;  

- 25 % van de totale hoekweg gemeten tussen de ruststand en de uiterste stand(en) van 
de bedieningshefboom. 

Het inschakelen van de schakelaar is repliceerbaar.   De tolerantie op de stand van het 
aanzetmechanisme op het ogenblik van de aanzetting is 1 % van de totale rechtlijnige weg of 
2 % van de totale hoekweg.   

De kracht of het terugdrijfkoppel is nooit minder dan :  

- 2 N als het een schakelaar met rechtlijnige weg betreft;  

- 40 Nmm als het een schakelaar met hoekweg betreft;  

De bedieningshefboom moet een dode weg omvatten.  

De contacten van de schakelaar zijn opgenomen in kastjes in gietijzer, gegalvaniseerd staal 
of in eender welk ander roestvrij metaal met een gelijkaardige mechanische weerstand.   De 
bescherming van de buiten geplaatste kastjes is minstens gelijk aan IP 65.  

De mechanische duurzaamheid bedraagt minstens 5 000 000 bedieningscycli.  

 

B.d.24.2.2 Proximity detectoren (naderingsschakelaars) 

In het bestek wordt het juiste bereik van de detector bepaald in functie van het gebruik ervan.  
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De proximity detectoren worden geleverd met de noodzakelijke apparatuur voor de werking 
ervan.  

Deze apparatuur omvat, naast de voeding, de omzetters of de eventuele polaire stukken :  

- eventueel een adaptor indien de detector is ingebouwd in een kring met statische 
apparatuur;  

- een uitschakeltoestel indien de detector is ingebouwd in een kring met 
elektromechanische apparatuur (elektromechanische relais, contactoren, enz…).  

De eigenlijke detector is geplaatst in een kastje dat beantwoordt aan dezelfde voorschriften 
als die welke van toepassing zijn op de mechanische schakelaar. 

Bij onveranderlijke werkingsomstandigheden moet de inschakelstand repliceerbaar zijn met 
een nauwkeurigheid van 0,1 mm.  

Bij temperaturen van -25° C tot + 70° C en afstande n tussen vaste en beweegbare stukken 
van ± 2 mm is de tolerantie op de repliceerbaarheid van de inschakelstand beperkt tot ± 3 % 
van het reële bereik (Sr) van de sensor.  

De mechanische duurzaamheid bedraagt minstens 10.000.000 bedieningscycli.  

 

B.d.24.3. Elektrische kenmerken 

B.d.24.3.1 Nominale stroomsterkte 

De nominale stroomsterkte is minstens gelijk aan 1,2 maal de maximaal vermoedelijke 
stroom doorheen het toestel in normale bedrijfsomstandigheden. 

 

B.d.24.3.2. Nominale toelaatbare korte-duurstroom 

Voor de mechanische schakelaars is de nominale toelaatbare korte-duurstroom ls minstens 
gelijk aan 20 maal de nominale stroom.  

Voor de proximity detectoren moet het met de detector verbonden uitschakeltoestel 
beantwoorden aan dezelfde voorschriften.  

 

B.d.24.3.3 Elektrische duurzaamheid 

De elektrische duurzaamheid wordt bepaald in bijlage Ce van de norm EN 60947-5-1 in 
functie van de gebruikscategorie en bedraagt minstens 400 000 bedieningscycli.  
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B.d.25 REMBEDIENINGSTOESTELLEN 

 

Alle rembedieningstoestellen worden ontworpen en gebruikt om de rem te laten werken bij 
gebrek aan spanning.  

De remmen worden bediend door middel van elektrohydraulische vijzels met olie.   Voor de 
liften en goederenliften en voor de installaties waarbij enkel gelijkstroom beschikbaar is, kan 
gebruikgemaakt worden van elektromagneten.  

De nominale netto-arbeid van de rembedieningstoestellen is minstens 20 % hoger dan de 
arbeid vereist door de bediening van de rem in zijn hoogste regelstand.  

De levering van de hydraulische vijzel omvat de levering van de noodzakelijke olie en van 
een gelijkaardige hoeveelheid reserveolie.  

Deze olie moet goedgekeurd zijn door de leverancier van de vijzel.  
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400.B.03 Hoofdstuk c en e 

B.c. HOOGSPANNINGSTOESTELLEN 
 
B.c.1. ALGEMEEN 
 
B.c.1.1. Voorwerp 
 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op: 
 
− de scheiders; 
− de vermogenschakelaars; 
− de lastscheiders; 
− de smeltveiligheden; 
− de schakelaar-smeltveiligheidscombinaties. 
 
 
B.c.1.2. Normen 

 
De volgende normen zijn van toepassing: 

 
 
NBN EN 60129 : Wisselstroomscheiders en wisselstroomaarders voor hoog-

spanning (CEI 129). 
 
NBN EN 60265-1 : Hoogspanningsschakelaars (CEI 265-1). 
 
NBN EN 60282-1 : Hoogspanningssmeltveiligheden; stroombegrenzende smelt-

veiligheden (CEI 282-1). 
 
NBN EN 60420 : Schakelaar-smeltveiligheidscombinaties voor hoogspanning 

(CEI 420). 
 
NBN HD 348 : Wisselstroomvermogenschakelaars voor hoogspanning (CEI 

56). 
 
NBN EN 60694 : Hoogspanningsschakelmaterieel - Gemeenschappelijke bepa-

lingen (CEI 694) 
 
 
B.c.1.3. Terminologie 
 
De in dit hoofdstuk gebruikte termen zijn die welke worden gebruikt in de normen waarnaar 
de tekst verwijst. 
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B.c.1.4. Normale gebruiksomstandigheden 
 
Uitgenomen indien anders vermeld in het bestek zijn de toestellen ontworpen om te functio-
neren onder de normale gebruiksomstandigheden voor binnenopstelling; ze behoren tot de 
klasse "min 5 binnen" van de norm NBN EN60694. 
 
 
B.c.1.5. Inlichtingen te bekomen bij de verdeler van elektrische energie 
 
De ontwerper dient contact op te nemen met de plaatselijke verdeler van elektrische energie 
om de volgende gegevens te bekomen : 
 
− toegekende spanning Un; 
− thermisch gedrag Ith of maximale korteduurstroom alsmede deze duur; 
− dynamisch gedrag Idyn of piekwaarde van de korteduurstroom; 
− inschakelvermogen (sluitingsvermogen) Ima (voor de vermogenschakelaars, de lastscha-

kelaars en aarders); 
− het uitschakelvermogen voor de smeltveiligheden en de vermogenschakelaars; 
− toegekende stroomsterkte In voor de lastschakelaars, de scheiders; de gecombineerde 

schakelaars, de vermogenschakelaars en de smeltveiligheden; 
− de regelingen en de technische kenmerken van de relais. 
 
De eventueel door de verdeler goedgekeurde toestellen voor de lus en algemene beveili-
gingscellen verwijzen naar de eisen vastgelegd in het lastenboek der verdelers. 
 
 
B.c.1.6. Proeven 
 
B.c.1.6.1. Typeproeven 
 
Elk typetoestel wordt aan de typeproeven onderworpen overeenkomstig de van kracht zijnde 
normen. Voor elk toesteltype dat voor de eerste maal gebruikt wordt in een aannemingsop-
dracht van de Regie der Gebouwen, dient de aannemer een attest voor te leggen waaruit 
blijkt dat het toestel voldaan heeft aan de typeproeven. Dit attest moet opgesteld zijn door 
een door het bestuur erkend laboratorium. 
 
 
B.c.1.6.2. Opleveringsproeven 
 
Elk toestel wordt onderworpen aan de individuele proeven die in de van kracht zijnde nor-
men worden vermeld. De processen-verbaal van deze proeven worden aan de leidende 
ambtenaar bezorgd. Laatstgenoemde wordt uitgenodigd om deze proeven bij te wonen. 
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B.c.1.7. Opschriftplaten 
 
De toestellen worden voorzien van opschriftplaten waarop de vermeldingen voorkomen die 
door de van kracht zijnde normen worden opgelegd. 
 
Daarnaast worden de standen van de toestellen duidelijk van merktekens voorzien en opge-
nomen in een synoptisch schema van de schakelkring. Dit schema wordt op het buitenom-
hulsel van de schakelinrichting aangebracht. 
 
 
B.c.1.8. Gebruiksaanwijzingsplaten 
 
Voor elk toestel wordt een plaat met de gebruiksaanwijzing ofwel op het toestel, ofwel op de 
schakelinrichting aangebracht om duidelijk de volgorde van de handelingen bij de bediening 
van het toestel aan te geven. 
 
Deze platen moeten duurzaam zijn en de erop voorkomende vermeldingen moeten onuit-
wisbaar worden aangebracht. 
 
 
B.c.2. SCHEIDERS 
 
B.c.2.1. Algemeen 
 
De scheiders dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 60129. 
 
 
B.c.2.2. Constructiekenmerken 
 
De scheiders zijn van het driepolige type en van klasse B volgens de norm NBN EN 60129. 
Ze worden afhankelijk met de hand bediend. 
 
Indien er een driepolige scheider verbonden met een aarder wordt gebruikt; zijn de aar-
dingsmessen voorzien van een vergendelinrichting om te verhinderen dat de aarder wordt 
ingeschakeld wanneer de scheider is ingeschakeld en omgekeerd. 
 
 
B.c.2.3. Elektrische kenmerken 
 
Het toegekend isolatieniveau wordt bepaald in functie van de toegekende spanning aan de 
hand van de tabel 1A van de norm NBN EN60694. Indien de spanning geen genormaliseer-
de waarde is, komt het toegekend isolatieniveau van het toestel overeen met de onmiddellijk 
hogere genormaliseerde waarde van de toegekende spanning. 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
De aarder heeft hetzelfde inschakelvermogen als het toestel waarmee hij verbonden is. 
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De waarde van de toegekende stroom bij continu bedrijf van een scheider bedraagt min-
stens 630 A. 
 
 
B.c.2.4. Toebehoren 
 
In het bestek worden de hulpstroombanen alsmede de kenmerken van de toegekende 
spanning en frequentie bepaald. 
 
Met elke scheider wordt het volgende materieel geleverd : 
 
− het nodige gereedschap voor de bediening en het onderhoud; 
− een gedetailleerde gebruiks- en onderhoudshandleiding. 
 
 
B.c.3. VERMOGENSCHAKELAARS 
 
B.c.3.1. Algemeen 
 
De Vermogenschakelaars beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN HD 348. 
Ze zijn van het type B zoals bepaald in de norm NBN HD 348. 
 
 
B.c.3.2. Constructiekenmerken  
 
De vermogenschakelaars zijn van het driepolige type met onafhankelijke handbediening. 
 
De vermogenschakelaars gebruiken de techniek van uitschakeling in vacuum of in zwavel-
hexafluoride (SF6). 

 
De vermogenschakelaars zijn voorzien van een mechanische indicator met twee standen, 
namelijk “ingeschakeld” en “uitgeschakeld” alsmede van een indicator voor de wapening van 
de veer. 
 
 
B.c.3.2.1. Bediening 
 
De toegekende volgorde van de bedieningen is :O - 3 min - CO - 3 min - CO, of O - 0.3 s - 
CO - 3 min - CO voor de vermogenschakelaars voorzien om te functioneren in snelle auto-
matische herinschakeling volgens artikel 4.104 van de norm NBN HD 348. 
 
Indien het bestek voorziet in een afstandsbediening, zijn de vermogenschakelaars van het 
type met bediening door energie-accumulatie met veer en elektrisch en zijn ze voorzien van 
een onafhankelijke noodbediening met de hand. 
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Indien de vermogenschakelaars van het type met een automatische herinschakeling of af-
standsbediening zijn, worden ze uitgerust met een anti-pompinrichting. 
 
 
B.c.3.2.2. Beveiliging van de transformatoren in parallel 
 
In geval van parallelwerking van de transformatoren zorgt een vergrendeling tussen de 
hoogspanningsvermogenschakelaar en de overeenkomstige laagspanningsvermogenscha-
kelaar ervoor dat : 
 
− bij het openen van de hoogspanningsvermogenschakelaar, de laagspanningsvermogens-

chakelaar automatisch wordt geopend; 
− zolang de hoogspanningsvermogenschakelaar in geopende stand blijft, de inschakeling 

van de laagspanningsvermogenschakelaar onmogelijk is. 
 
 
B.c.3.3. Elektrische kenmerken  
 
B.c.3.3.1. Toegekende kenmerken 
 
Het toegekend isolatieniveau wordt bepaald in functie van de toegekende spanning aan de 
hand van de tabel 1A van de norm NBN EN60694. 
Indien de toegekende spanning geen genormaliseerde waarde is, komt het toegekend isola-
tieniveau van het toestel overeen met de onmiddellijk hogere genormaliseerde waarde van 
de toegekende spanning 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
De waarde van de toegekende stroom bij continu bedrijf bedraagt minstens 630 A. 
 
In het bestek worden de toegekende waarden van spanning en frequentie voor de bedie-
ningssystemen bepaald. 
 
 
B.c.3.3.2. Lossers 
 
De vermogenschakelaars zijn van het type met vrije uitschakeling. 
 
Het bestek bepaalt de beveiligingswijze bij maximumstroom. Deze beveiliging gebeurt door 
middel van :  
- onrechtstreekse relais; 
of  
- een zelfstandige beveiligingsketen. 
 
Elke vermogenschakelaar die een transformator beschermt is voorzien van een minimum-
spanningslosser. 
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De regelingen dienen te gebeuren overeenkomstig de richtlijnen van de stroomverdelings-
maatschappij en de toegang tot de relaisregelingen is vergrendelbaar. 
 
 
B.c.3.3.2.1. Onrechtstreekse relais 
 
De vermogenschakelaar is uitgerust met een onrechtstreeks tijdsonafhankelijk overstroom-
relais dat regelbaar is in tijd en stroom volgens de voorschriften van de verdeler; dit relais 
werkt in op een spanningslosser en wordt gevoed door 3 verzadigbare stroomtransformato-
ren. De fase beveiliging en de homopolaire beveiliging kunnen worden geregeld op verschil-
lende tijd/stroom-curven. 
 
 
B.c.3.3.2.2. Autonome beveiligingsketen 
 
De vermogenschakelaar is uitgerust met een onrechtstreeks tijdsonafhankelijk overstroom-
relais dat regelbaar is in tijd en stroom van het type met autonome voeding; dit relais werkt 
in op een losser met geringe energie en wordt gevoed door 3 stroomtransformatoren die in 
de vermogenschakelaar zelf zijn opgenomen. Het gehele beveiligingscircuit werkt zonder 
externe voedingsbron. De in de vermogenschakelaar opgenomen stroomtransformatoren 
leveren dus zelf de nodige energie voor de uitschakelingen en de informatie. De eigen-
schappen van deze transformatoren zijn aangepast aan de elektrische kenmerken van de 
vermogenschakelaar. De fasebeveiliging en de homopolaire beveiliging kunnen worden ge-
regeld op verschillende tijd/stroomcurven. 
 
 
B.c.3.3.2.3. Lossers voor beveiligingsvermogenschakelaars van de transformator  
 
Naast de beveiliging tegen kortsluitingen is elke vermogenschakelaar die wordt gebruikt voor 
de beveiliging van een vermogenstransformator voorzien van een spanningslosser voor on-
middellijke opening, bediend door het veiligheidsrelais of de manostaat waarmee de trans-
formator is uitgerust, en van een minimumspanningslosser waarvan de tijdsinstelling regel-
baar is van 0 tot 3 seconden. 
 
 
B.c.3.3.2.4. Stroomtransformatoren verbonden met beveiligingsinrichtingen 
 
De stroomtransformatoren die met de beveiligingsinrichtingen worden gebruikt hebben een 
nauwkeurigheidsklasse van minstens 10 P 5 en een nauwkeurigheidsvermogen in functie 
van de beveiligingskring met een minimum van 30 VA. 
 
 
B.c.3.4. Reservemateriaal en toebehoren 
 
Met elke vermogenschakelaar wordt volgend materieel geleverd : 
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− een reservespoel voor elk type van losser; 
− het nodige gereedschap voor bediening en onderhoud; 
− een gedetailleerde gebruiks- en onderhoudshandleiding. 

 
In het bestek wordt aangeduid welk toebehoren eventueel moet worden toegevoegd : 

 
− de hulpcontacten; 
− een motorisatie; 
− een automatische herinschakeldoos. 

 
Deze doos maakt het mogelijk om een vermogenschakelaar die uitgeschakeld werd wegens 
een gebrek aan spanning her in te schakelen; deze herinschakeling vindt plaats minstens 2 
minuten na de terugkeer van de spanning maar is onmogelijk bij een tweede defect of in 
geval van manuele bediening. Indien er een automatische herinschakeling wordt geïnstal-
leerd, dient er een waarschuwings- en inlichtingenbord in het transformatorstation te worden 
aangebracht. 
 
 
B.c.4. LASTSCHEIDERS 
 
B.c.4.1. Algemeen 
 
De lastscheiders dienen in overeenstemming te zijn met de normen NBN EN 60265-1 en 
NBN EN 60129. 
 
 
B.c.4.2. Constructiekenmerken 
 
De lastscheiders zijn van het driepolige type, met verhoogde bedieningsfrequentie (klasse 3) 
en onderhoudsarm. Ze worden onafhankelijk met de hand bediend. 
 
De lastschakelaars en hun bedieningsinrichtigen zijn zo vervaardigd dat zij hun openings- of 
sluitingsstanden niet kunnen verlaten (door de zwaartekracht, schokken, trillingen of door de 
inwerking van elektrodynamische krachten) als hun bedieningsorgaan ontbreekt of als er 
geen bedieningssignaal wordt gegeven. 
 
De bedieningsmechanismen van deze toestellen zijn uitgerust met een vergrendelinrichting 
die verhindert dat een aarder wordt ingeschakeld (gesloten) wanneer de lastschakelaar ge-
sloten is en dat de lastschakelaar wordt gesloten wanneer de aarder ingeschakeld (geslo-
ten) is. 
 
De lastschakelaar en de aarder worden van buiten de cel met gesloten deur bediend. De 
openings- en sluitingsstand dienen ondubbelzinnig te worden aangegeven. De lastscheider 
kan in elk van zijn standen worden vergrendeld. 
 
De openings- of sluitingsstand van de lastschakelaars zijn controleerbaar. Dit is het geval 
wanneer één van volgende twee voorwaarden vervuld is : 
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− de isolatieafstand tussen de open contacten (voor de lastschakelaars) of de scheidings-

afstand (voor de lastscheiders) is zichtbaar; 
− de stand van elk mobiel contact wordt ondubbelzinnig aangegeven door een mechani-

sche inrichting. 
 
De constructie van de lastschakelaar moet zodanig zijn dat men achteraf op een zeer ge-
makkelijke manier een motorisatie kan toepassen zonder afschakelen van de spanning. 
 
 
B.c.4.3. Elektrische kenmerken 
 
Het toegekend isolatieniveau wordt bepaald in functie van de toegekende spanning aan de 
hand van de tabel 1A van de norm NBN EN60694. Indien de spanning geen genormaliseer-
de waarde is, komt het toegekend isolatieniveau van het toestel overeen met de onmiddellijk 
hogere genormaliseerde waarde van de toegekende spanning. 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
De toegekende waarden van de stroom bij continu bedrijf bedraagt minstens 630 A. 
 
In het bestek worden de toegekende waarden van spanning en frequentie bepaald voor de 
bedieningssystemen en de eventuele hulpstroombanen. 
 
 
B.c.4.4. Toebehoren 
 
Met elke lastscheider wordt volgend materieel geleverd : 
 
− het nodige gereedschap voor de bediening en het onderhoud; 
− een gedetailleerde gebruiks- en onderhoudshandleiding. 
 
In het bestek wordt aangeduid welk toebehoren eventueel moet worden toegevoegd : 

 
− de hulpcontacten; 
− de motorisering. 
 
 
B.c.5. SMELTVEILIGHEDEN 
 
B.c.5.1. Algemeen 
 
De smeltveiligheden beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 60282-1. 
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De gebruikte smeltveiligheden zijn voor algemeen gebruik met slagstift van het type “medi-
um”. Ze zijn van het type I met een grootte D= 292 mm volgens de norm NBN EN 60282-1. 
 
 
B.c.5.2. Elektrische kenmerken 
 
Het toegekend isolatieniveau wordt bepaald in functie van de toegekende spanning aan de 
hand van tabel 6 van de norm NBN EN 60282-1. Indien de spanning geen genormaliseerde 
waarde is, komt het toegekend isolatieniveau van het toestel overeen met de onmiddellijk 
hogere genormaliseerde waarde van de toegekende spanning. 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
De waarde van de toegekende stroom van het voetstuk bedraagt minstens 200A. 
 
In het bestek wordt de waarde van de toegekende stroom van de smeltpatroon (vervan-
gingselement) bepaald. Deze wordt gekozen onder de waarden van de reeks R 10 overeen-
komstig artikel 18.3 van de norm NBN EN 60282-1. 
 
 
B.c.5.3. Toebehoren en reservematerieel 
 
Elke smeltpatroon wordt geleverd met een reserve-element en een gedetailleerde gebruiks- 
en onderhoudshandleiding. 
 
 
B.c.6. SCHAKELAAR-SMELTVEILIGHEIDSCOMBINATIES 
 
B.c.6.1. Algemeen 
 
De schakelaar-smeltveiligheidscombinaties beantwoorden aan de voorschriften van de norm 
NBN EN 60420. 
 
 
B.c.6.2. Constructiekenmerken 
 
De schakelaar-smeltveiligheidscombinaties zijn van het driepolige type. 
 
De voorschriften van paragraaf B.c.4.2. zijn van toepassing wat betreft het gedeelte last-
scheider van de combinatie. 

 
De smeltveiligheden worden stroomafwaarts van de lastschakelaar geplaatst. Een aarder, 
die stroomafwaarts van de smeltveiligheden wordt geplaatst, wordt met het toestel verbon-
den. 
 
Sluitingsinrichtingen met afhankelijke bediening zijn verboden. 
 
De schakelaar-smeltveiligheidscombinaties zijn voorzien van een verklikkerinrichting die 
aangeeft wanneer een smeltpatroon doorgesmolten is. 
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Bij doorsmelting van een smeltveiligheid worden alle polen van de combinatie automatisch 
geopend. 
 
 
B.c.6.2.1. Beveiliging van de transformatoren in parallel 
 
De bepalingen van artikel B.c.3.2.2. van dit bestek zijn van toepassing. 
 
 
B.c.6.3. Elektrische kenmerken 
 
B.c.6.3.1. Toegekende kenmerken 
 
Het toegekend isolatieniveau wordt bepaald in functie van de toegekende spanning aan de 
hand van de tabel 1A van de norm NBN EN60694. Indien de spanning geen genormaliseer-
de waarde is, komt het toegekend isolatieniveau van het toestel overeen met de onmiddellijk 
hogere genormaliseerde waarde van de toegekende spanning. 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
De waarde van de toegekende stroom bij continu bedrijf bedraagt minstens 630 A voor de 
schakelaar. 
 
De smeltveiligheden beantwoorden aan de voorschriften van artikel B.c.s5.2.  Ze zijn van het 
“geassocieerd” type. 
 
De toegekende kenmerken van de smeltpatronen worden bepaald overeenkomstig artikel 
B.c.5.2. 
 
Wat betreft de keuze en de coördinatie tussen de smeltveiligheden en de lastschakelaar zijn 
artikel 8 “Guide d’application pour le choix des combinés interrupteurs-fusibles selon le ser-
vice” (“Handleiding bij de keuze tussen schakelaar-smeltveiligheidscombinaties volgens het 
bedrijf”) en de bijlage A “Exemple de coordination entre les fusibles, l’interrupteur et le trans-
formateur” (“Voorbeeld van coördinatie tussen de smeltveiligheden, de lastschakelaar en de 
transformator”) van de norm NBN EN 60420 van toepassing. 
 
In het bestek worden de toegekende waarden van spanning en frequentie bepaald voor de 
bedieningssystemen en de eventuele hulpstroombanen. 
 
 
B.c.6.3.2. Lossers 
 
Elke schakelaar-smeltveiligheidscombinatie die gebruikt wordt voor de beveiliging van een 
vermogenstransformator is uitgerust met een spanningslosser voor onmiddellijke opening, 
bediend door het veiligheidsrelais of de manostaat waarmee 
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de transformator is uitgerust en met een minimumspanningslosser waarvan de tijdsinstelling 
regelbaar is van 0 tot 3 seconden. 
 
 
B.c.6.4. Reservematerieel en toebehoren 
 
Met elke schakelaar-smeltveiligheidscombinatie worden het volgend toebehoren bijgeleverd: 
 
 
− 6 reserve-smeltpatronen; 
− 1 reservespoel voor elk type van losser; 
− het nodige gereedschap voor bediening en onderhoud; 
− een gedetailleerde gebruiks- en onderhoudshandleiding. 

 
 

In het bestek wordt aangeduid welk toebehoren eventueel moet worden toegevoegd : 
 
− de hulpcontacten; 
− de motorisering. 
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B.e. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN VOOR HOOGSPANNING 
 
B.e.1.  ALGEMEEN 
 
B.e.1.1. Voorwerp 
 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op: 
 
− het metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel voor wisselstroom met een toege-

kende spanning van meer dan 1 kV en minder dan of gelijk aan 24 kV; 
− het isolatieomsloten hoogspanningsschakelmaterieel voor wisselstroom met een toege-

kende spanning van meer dan 1 KV en minder dan of gelijk aan 24 kV; 
− de vermogenstransformatoren; 
− de geprefabriceerde transformatorstations; 
− de algemene voorschriften voor de schakel- en verdeelinrichtingen voor hoogspanning. 
 
 
B.e.1.2.  Normen 

 
De volgende normen zijn van toepassing: 

 
NBN 761:  Schakelmaterieel voor elektrische uitrustingen; 
 
NBN C18-200: Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen voor elektriciteits-

transformatie; 
 
NBN C20-529: Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels; 
 
NBN C33-111: Energiekabels: kabels onder lood, met koperen geleiders, geïsoleerd met 

geïmpregneerd papier (types 1, 6, 10, 12 en 15 kV); 
 
NBN C33-323: Energietransportkabels met geëxtrudeerde massieve diëlektrische isolatie 

op basis van scheikundig vernet polyethyleen voor toegekende spannin-
gen van 15 tot 20 kV; 

 
NBN C68-205: Toebehoren voor geïsoleerde energietransportkabels voor spanningen tot 

36 kV - eindmoffen voor binnenopstelling met spanningen U0/U van meer 
dan 0,6/1kV tot 20,8/36 kV; 

 
NBN C68-207 Toebehoren voor geïsoleerde energietransportkabels voor spanningen tot 

36 kV - Stekkeraansluitingen met spanningen U0/U van meer dan 0,6/1 
kV en tot 20,8/36 kV; 
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NBN EN 50102:  Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel tegen uit-

wendige mechanische stoten (IK-codering) ; 
 
NBN EN 60298: Metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel met een nominale 

spanning tot en met 52 kV; 
 
NBN EN 60694: Hoogspanningsschakelmaterieel - Gemeenschappelijke bepalingen; 
 
NBN EN 60903: Specificaties voor handschoenen en wanten uit isolerend materiaal voor 

werken onder spanning; 
 
NBN EN 61236: Zadels, paalklemmen en toebehoren voor werken onder spanning; 
 
NBN EN 61330: Geprefabriceerde onderstations voor hoogspanning/laagspanning. 
 
NBN HD 628: Beproevingsmethoden voor garnituren voor kabels met een toegekende 

spanning van 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) tot en met 20,8/36 kV (Um=42 kV) 
 
NBN HD 629.1: Beproevingseisen voor garnituren voor kabels met een toegekende 

spanning van 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) tot en met 20,8/36 kV (Um=42 kV) – 
Deel 1: met kunststof geïsoleerde kabels; 

 
NBN HD 629.2: Beproevingseisen voor garnituren voor kabels met een toegekende 

spanning van 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) tot en met 20,8/36 kV (Um=42 kV) – 
Deel 2: Kabels met isolatie van geïmpregneerd papier; 

 
NBN CEI 502: Energietransportkabels met geëxtrudeerde massieve diëlektrische isolatie 

voor toegekende spanningen van 1 kV tot 30 kV; 
 
CEI 466: Appareillage à haute tension sous enveloppe isolante (Met isolatie omslo-

ten hoogspanningsschakelmaterieel); 
 
CEI 1111: Tapis en matériau isolant pour travaux électriques (Tapijten in isolerend 

materiaal voor elektriciteitswerken); 
 
CEI 61243-5: Travaux sous tension – Détecteurs de tension – Systèmes détecteurs de 

tension (VDS) (Onder spanning werken – Spanningszoekers) 
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B.e.2. METAALOMSLOTEN HOOGSPANNINGSSCHAKELMATERIEEL 
 
B.e.2.1.  ALGEMEEN 
 
B.e.2.1.1. Normen 
 
Het metaalomsloten hoogspanningschakelmaterieel beantwoordt aan de voorschriften van 
de norm NBN EN 60298. 
 
 
B.e.2.1.2. Types 
 
Er zijn 4 types van metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel : 
 
− het blokschakelmaterieel; 
− het schakelmaterieel met gescheiden afdelingen; 
− het schakelmaterieel met gescheiden afdelingen en beklede bestanddelen; 
− het gepantserd schakelmaterieel. 
 
 
B.e.2.1.3. Normale gebruiksomstandigheden 
 
Behalve indien anders vermeld in het bestek is het schakelmaterieel ontworpen om te functi-
oneren onder de normale gebruiksomstandigheden voor schakelmaterieel voor binnenop-
stelling zoals bepaald in artikel 2 van de norm NBN EN 60298. Het behoort tot de klasse 
“min 5 binnen” van de norm NBN EN60694. 
 
 
B.e.2.1.4. Toegekende kenmerken 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
Het bestek bepaalt : 
 
− het type van hoogspanningsschakelmaterieel; 
− de delen van het schakelmaterieel die wegneembaar of uittrekbaar moeten zijn; 
− de toegekende spanning; 
− de toegekende waarden van het materieel dat deel uitmaakt van het metaalomsloten 

schakelmaterieel, met inbegrip van de bedieningsapparatuur van het hulpmaterieel; 
− de toegekende stroom bij continu bedrijf in de rails en de voedingsstroombanen met een 

minimum van 630 A; 
− de toegelaten korteduurstroom (Ith); 
− de kortsluitingsduur (indien verschillend van 1s); 
− de piekwaarden van de kortsluitstroom (indien verschillend van 2,5 Ith); 
− de voedingsspanning en de toegekende frequentie van de bedieningsapparatuur; 
− het éénfaseschema van de stroombanen; 
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− het toegekend isolatieniveau wordt bepaald volgens tabel I van artikel 4.2.1. van de norm 

NBN EN60694. Indien de nominale netspanning niet voorkomt onder de genormaliseerde 
waarden, is het toegekende isolatieniveau gelijk aan dit van de hogere genormaliseerde 
waarden van de toegekende spanning; 

− de speciale vergrendelingsvereisten. 
 
Behalve indien anders vermeld in het bestek, wordt de bedieningsapparatuur met de hand 
bediend. Indien uitdrukkelijk vermeld in het bestek wordt er gebruikgemaakt van een motori-
sering; in dit geval dienen te worden vermeld : 
 
− de toegekende voedingsspanning ; 
− de toegekende voedingsfrequentie. 
 
De aannemer dient zich te richten naar de voorschriften van de elektriciteitsverdeler wat be-
treft de aanpassing van het schakelmaterieel aan de kenmerken van het plaatselijk elektrici-
teitsnet. 
 
 
B.e.2.1.5. Proeven 
 
B.e.2.1.5.1. Typeproeven 
 
De normale typeproeven zoals bepaald in artikel 6 van de norm NBN EN 60298 worden uit-
gevoerd, met daarnaast de proeven op de interne boogvlamvastheid, criteria Pehla 1 tot 6, 
van bijlage AA van hetzelfde document. Uitgenomen indien anders vermeld in het bestek, 
wordt deze proef op de interne boogvlamvastheid uitgevoerd op alle hoogspanningsafdelin-
gen van het schakelmaterieel met een waarde van minstens 14 kA gedurende 1 s. Er wor-
den proeven inzake elektromagnetische compatibiliteit uitgevoerd voor de secundaire sys-
temen, overeenkomstig de paragrafen 5.18 en 6.9 van de norm NBN EN60694. Voor de 
schakelinrichtingen met gescheiden afdelingen met beklede bestanddelen dienen er, in 
plaats van de proef op de interne boogvlamvastheid, proeven met deelontladingen te worden 
uitgevoerd overeenkomstig de norm NBN EN 60298.  
 
Voor elk type van metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel dat voor de eerste maal 
gebruikt wordt in een aannemingsopdracht van de Regie der Gebouwen, dient de aannemer 
een attest voor te leggen waaruit blijkt dat het schakelmaterieel  voldaan heeft aan de type-
proeven. Dit attest moet opgesteld zijn door een door het bestuur erkend laboratorium. 
 
 
B.e.2.1.5.2. Opleveringsproeven 
 
De in artikel 7 van de norm NBN EN 60298 voorziene opleveringsproeven worden uitge-
voerd. De verslagen van deze proeven worden bezorgd aan de leidende 
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ambtenaar.Laatstgenoemde wordt uitgenodigd om de uitvoering van deze proeven bij te 
wonen. 
 
 
B.e.2.1.5.3. Oplevering ter plaatse 
 
De in artikel 10 van de norm NBN EN60694 opgenomen voorschriften voor het transport, het 
opslaan, de opstelling en het onderhoud zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.2. BLOKSCHAKELMATERIEEL 
 
B.e.2.2.1. Constructiekenmerken 
 
Het blokschakelmaterieel is samengesteld uit functionele eenheden die elk overeenkomen 
met één welbepaalde functie, zoals : eenheid van aankomst, eenheid van vertrek, teleen-
heid, beveiligingseenheid,  eenheid van potentiaaltransformator. Elke eenheid wordt in een 
cel opgenomen en bevat : het hoogspanningstoestel, de hulpapparatuur, de rails en de ka-
beleinddoos voor de cellen die ermee zijn uitgerust. 
 
De functionele eenheden zijn van elkaar gescheiden door schotten die de volledige opper-
vlakte tussen deze eenheden innemen met uitzondering van de oppervlakte die nodig is voor 
de rails. 
 
De cellen zijn tegen corrosie beschermd. 
 
De cellen zijn uitgerust met galvanisch geïsoleerde spanningsdetectoren op elk van de fa-
ses. Ze worden gevoed door capacitieve spanningsdelers. Deze detectoren kunnen getest 
worden zonder uitschakeling van de hoofdstroombanen. 
 
De cellen die gelegen zijn in het deel dat geëxploiteerd wordt door de elektriciteitsverdeler 
dienen in overeenstemming te zijn met diens voorschriften. 
 
 
B.e.2.2.2. Beschermingsgraad van de omhulsels 
 
Het omhulsel dient een beschermingsgraad te bieden van minstens IP2X en IK07 volgens 
artikel 5.101 (tabel 1) van de norm NBN EN 60298 en de normen NBN C20-529 en NBN EN 
50102. 
 
 
B.e.2.2.3. Grondvlak 
 
Het metaalomsloten schakelmaterieel is ontworpen om op een betonplaat te worden ge-
plaatst. Deze betonplaat vormt het grondvlak en maakt deel uit van het omhulsel. 
 
De opstelling en de aansluiting van het schakelmaterieel omvatten eveneens het dichtmaken 
van de overgebleven openingen in het grondvlak teneinde het 
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binnendringen van vochtigheid en dieren te verhinderen. Ter hoogte van de voeg tussen de 
verticale wanden van het omhulsel en het grondvlak worden de nodige maatregelen getrof-
fen om de beschermingsgraad vermeld in paragraaf B.e.2.2.2. te behouden (eveneens 
IP2X).  
 
 
B.e.2.2.4. Sluitplaten en deuren 
 
De sluitplaten en deuren die deel uitmaken van het omhulsel zijn in metaal en hebben de-
zelfde beschermingsgraad als het omhulsel. Ze zijn niet vervaardigd in de vorm van een 
rooster, metaalgaas of een gelijkaardige vorm. 
 
De in punt b van artikel 5.102.4 van de norm NBN EN 60298 vermelde deuren en  weg-
neembare sluitplaten zijn uitgerust met : 
− een mechanische vergrendeling of een sleutelvergrendeling om te verhinderen dat de 

toestellen worden bediend wanneer de deuren geopend of de wegneembare sluitplaat 
verwijderd is; 

− handgrepen of gelijkaardige voorzieningen. 
 
Wanneer de wegneembare sluitplaten en de deuren uitgerust zijn met handgrepen met slot, 
dienen de sleutels identiek te zijn voor het volledig schakelmaterieel en worden ze in 4 
exemplaren geleverd. De sleutels mogen niet gebruikt worden om de vaste sluitplaten te 
openen. 
 
 
B.e.2.2.5. Kijkgaten 
 
Behalve indien anders vermeld in het bestek dienen de sluitplaten en de deuren voorzien te 
worden van kijkgaten om de stand te kunnen nagaan van de scheiders, lastscheiders, 
schakelaar-smeltveiligheids-combinaties, vermogenschakelaars en eventuele meettoestel-
len. 
 
Deze kijkgaten bieden minstens dezelfde beschermingsgraad als het omhulsel en hebben 
dezelfde mechanische weerstand als het omhulsel. Er zijn middelen voorzien om te verhin-
deren dat er gevaarlijke elektrostatische ladingen ontstaan, ofwel door het voorzien van vol-
doende isolatie-afstand, ofwel door elektrostatische afscherming. 
 
 
B.e.2.2.6.  Inrichtingen voor ventilatie en afvoer van gassen 
 
De inrichtingen voor gasafvoer dienen voor de afvoer van overdruk. De inrichtingen voor 
ventilatie en gasfvoer hebben dezelfde beschermingsgraad als het omhulsel. 
 
 
B.e.2.2.7. Vergrendelingen 
 
Met het oog op de veiligheid worden er mechanische vergrendelingen aangebracht tussen 
de verschillende onderdelen van de uitrusting. 
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De bediening van een scheider is slechts mogelijk wanneer de vermogenschakelaar, de 
lastschakelaar of de contactor die ermee verbonden is in open stand staat. 

 
De bepalingen betreffende deze vergrendelingen zijn beschreven in artikel 5.106 van de 
norm NBN EN 60298. 
 
 
B.e.2.2.8. Aarding 
 
Alle delen van de stroombaan waartoe men toegang moet krijgen bij de uitvoering van on-
derhoudswerken mogen slechts toegankelijk worden na aarding ervan. De enige uitzonde-
ring zijn de uittrekbare of wegneembare delen nadat ze gescheiden zijn geworden van het 
schakelmaterieel. 
 
Elk raamwerk van het schakelmaterieel is  voorzien van een veilige aardklem en passende 
spanschroef of -bout voor de verbinding met een aardgeleider als er geen specifieke aarding 
aanwezig is. De delen van het omhulsel die verbonden zijn met het aardingsnet kunnen wor-
den beschouwd als een aardgeleider. Er is een aardgeleider voorzien over de ganse lengte 
van het metaalomsloten schakelmaterieel. De doorsnede van deze geleider bedraagt min-
stens 50 mm² en moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de stroomdichtheden voor-
zien in de norm NBN EN 60298 nooit worden overschreden. De continuïteit van het aar-
dingsnet wordt verzekerd rekening houdend met de thermische en mechanische spanningen 
veroorzaakt door de stroom die het aardingsnet moet kunnen opvangen. 
 
 
B.e.2.2.9. Veiligheid voor het onderhoud 
 
Wanneer er onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd, dient elke toevallige aanraking 
van de onder spanning gebleven delen onmogelijk te worden gemaakt : 
 
− ofwel automatisch bij de opening van de scheiders; 
− ofwel door het tijdelijk plaatsen van afschermplaten. Deze afschermplaten moeten kun-

nen geplaatst en weggenomen worden zonder gevaar voor de bedienaar en moeten na 
plaatsing kunnen vergrendeld worden. Ze moeten beantwoorden aan de voorschriften in-
zake schotten in isolerend materiaal beschreven in artikel 5.103.1 van de norm NBN EN 
60298. 

 
 
B.e.2.3. SCHAKELMATERIEEL MET GESCHEIDEN AFDELINGEN 
 
B.e.2.3.1. Constructiekenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.1. zijn van toepassing. 
 
Het hoogspanningstoestel, de hulpapparatuur, de rails en eventueel de kabeleinddoos zijn 
opgenomen in afzonderlijke afdelingen die van elkaar gescheiden zijn door metalen of isole-
rende schotten. 
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Wanneer de toestellen uittrekbaar of wegneembaar zijn, kunnen ze de volgende standen 
innemen : inbedrijfstand, aardingsstand, proefstand, scheidingsstand en teruggetrokken 
stand zoals bepaald in de punten 3.115 tot 3.119 van de norm NBN EN 60298. 
 
De schotten kunnen vervaardigd zijn uit kunststof voor zover zij geen deel uitmaken van het 
omhulsel in de hierboven vermelde standen. Indien dit het geval is, dient het schot in metaal 
en geaard te zijn en dezelfde beschermingsgraad te bieden als het omhulsel. 
 
De schotten die openingen bevatten om de contacten van het wegneembare deel en de vas-
te contacten te kunnen aansluiten, zijn voorzien van automatische luiken die, indien er cor-
rect wordt mee omgegaan tijdens de normale bedieningsoperaties, de veiligheid  van de 
personen bij alle voormelde standen garanderen. 
 
 
B.e.2.3.2. Beschermingsgraad 

 
Het omhulsel biedt een beschermingsgraad van minstens IP3X IK08 volgens artikel 5.101 
(tabel 1) van de norm NBN EN 60298 en de normen NBN C20-529 en NBN EN 50102. 

 
De tussenschotten bieden een beschermingsgraad van minstens IP2X. 
 
 
B.e.2.3.3. Grondvlak 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.3. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.3.4. Sluitplaten en deuren 
 
De sluitplaten en deuren mogen enkel geopend worden als het deel van de hoofdstroom-
baan in de toegankelijk gemaakte afdeling spanningsloos is. Daarnaast zijn de bepalingen 
van artikel B.e.2.2.4 van toepassing. 
 
 
B.e.2.3.5. Kijkgaten 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.5. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.3.6. Inrichtingen voor ventilatie en afvoer van gassen 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.6. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.3.7. Vergrendelingen 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.7. zijn van toepassing. 
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De overgang van de ingeschakelde stand naar de uitgetrokken stand en omgekeerd van een 
vermogensschakelaar, een lastschakelaar of een contactor is slechts mogelijk indien deze 
zich in de open stand bevinden. In de inbedrijfstand is de sluiting van een vermogenschake-
laar, een lastschakelaar of een contactor slechts mogelijk indien alle voor de opening voor-
ziene hulpstroombanen aangesloten zijn. Omgekeerd is het niet mogelijk om de hulpstroom-
banen uit te schakelen indien de vermogenschakelaar gesloten is in de inbedrijfstand. 
 
 
B.e.2.3.8. Aarding 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.8. zijn van toepassing. 
 
De metalen delen van een uittrekbaar deel die normaal geaard zijn, blijven dit in de proef- en 
de scheidingsstand onder de voorwaarden inzake de scheidingsafstand zoals omschreven in 
de norm NBN EN 60129 alsmede in de tussenstanden. De metalen delen van wegneembaar 
deel die normaal geaard zijn, blijven met de aarde verbonden totdat het wegneembaar deel 
van het schakelmaterieel gescheiden is. 
 
 
B.e.2.3.9. Luiken 
 
De luiken zijn ofwel in metaal, ofwel in kunststof; deze laatste mogelijkheid is slechts toege-
laten voor zover de luiken geen deel gaan uitmaken van het omhulsel in één van de wer-
kingsstanden. De metalen luiken zijn geaard en indien zij deel gaan uitmaken van het om-
hulsel dienen zij dezelfde beschermingsgraad te bieden als het omhulsel. 
 
Deze luiken worden automatisch bediend met behulp van de geschikte middelen, zoals bij-
voorbeeld een mechanische aandrijving waarbij de luiken verplicht zijn om de beweging van 
het wegneembare deel te volgen. 
 
Indien het, voor de uitvoering van onderhoudswerken of proeven, noodzakelijk is de luiken te 
openen om toegang te krijgen tot een stel vaste contacten, worden alle luiken uitgerust met 
voorzieningen om ze afzonderlijk vast te zetten in gesloten stand. Een andere oplossing be-
staat erin een afschermplaat te plaatsen om de toegang tot de onder spanning blijvende 
contacten te verhinderen. 
 
Indien, tijdens de onderhoudswerken of proeven, de automatische sluiting van de luiken 
werd opgeheven om de luiken in open stand te houden, moet het onmogelijk zijn om het 
uitschakeltoestel in zijn inbedrijfstand terug te plaatsen vooraleer dat de automatische be-
diening van de luiken terug ingeschakeld wordt. Deze herinschakeling kan gebeuren door 
dezelfde handeling waarbij het uitschakeltoestel terug in bedrijf wordt geplaatst. 

 
De voorschriften van artikel 5.103 van de norm NBN EN 60298 zijn van toepassing. 
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B.e.2.4. SCHAKELMATERIEEL MET GESCHEIDEN AFDELINGEN EN BEKLEDE 

BESTANDDELEN 
 
B.e.2.4.1. Constructiekenmerken 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.3.1. zijn van toepassing.  
 
De railstelsels en de toestellen van de hoofdstroombanen zijn elk afzonderlijk omhuld met 
stevig isolatiemateriaal, zoals omschreven in de nota bij artikel 3.102.2. van de norm NBN 
EN 60298. 
 
 
B.e.2.4.2. Beschermingsgraad 
 
Het omhulsel biedt een beschermingsgraad van minstens IP3X en IK08 volgens artikel 
5.101 (tabel 1) van de norm NBN EN 60298 en de normen NBN C20-529 en NBN EN 
50102. De beschermingsgraad van het stevig isolatiemateriaal komt overeen met de be-
scherming van klasse A zoals bepaald in artikel 5.103.2 van de norm CEI 466. 
 
 
B.e.2.4.3. Grondvlak 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.3. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.4.4. Sluitplaten en deuren 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.4. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.4.5. Kijkgaten 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.5. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.4.6. Inrichtingen voor ventilatie en afvoer van gassen 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.6. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.4.7. Vergrendelingen 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.7. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.4.8.  Aarding 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.2.8. zijn van toepassing. 
 
 
B.e.2.5. GEPANTSERD SCHAKELMATERIEEL 
 
De voorschriften van artikel B.e.2.3. zijn van toepassing. 
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De schotten zijn in metaal en geaard. 
 
Het omhulsel en de scheidingen bieden een beschermingsgraad van minstens IP4X en IK10 
volgens artikel 5.101 (tabel 1) van de norm NBN EN 60298 en de normen NBN C20-529 en 
NBN EN 50102. 
 
 
B.e.3. MET ISOLATIE OMSLOTEN HOOGSPANNINGSSCHAKEL-MATERIEEL 
 
B.e.3.1. ALGEMEEN 
 
B.e.3.1.1. Normen 
 
Het met isolatie omsloten hoogspanningsschakelmaterieel beantwoordt aan de voorschriften 
van de norm CEI 466. 
 
 
B.e.3.1.2. Normale gebruiksomstandigheden 
 
Behalve indien anders vermeld in het bestek is het schakelmaterieel ontworpen om te functi-
oneren onder de normale gebruiksomstandigheden zoals bepaald in artikel 2 van de norm 
CEI 466 die verwijst naar paragraaf 2.1.1. van de norm NBN EN60694. 
 
 
B.e.3.1.3. Toegekende kenmerken 
 
De toegekende frequentie bedraagt 50 Hz. 
 
Het bestek bepaalt : 
 
− de toegekende waarden van het materieel dat deel uitmaakt van het met isolatie omge-

ven schakelmaterieel, met inbegrip van de bedieningsapparatuur van het hulpmaterieel; 
− de delen van het schakelmaterieel die wegneembaar of uittrekbaar moeten zijn; 
− de toegekende spanning; 
− de toegekende stroom bij continu bedrijf (voor de hoofdstroombanen) met een minimum 

van 630 A; 
− de toegekende toegelaten korteduurstroom (Ith) 
− de kortsluitingsduur (indien verschillend van 1s); 
− de piekwaarde van de toegekende toegelaten stroom (indien verschillend van 2,5 Ith); 
− de voedingsspanning en de toegekende frequentie van de bedieningsapparatuur; 
− het éénfaseschema van de stroombanen; 
− het toegekend isolatieniveau wordt bepaald volgens de artikelen 4.2. en 4.2.1. van de 

norm NBN EN60694 voor spanningen van minder dan 38 kV. Indien de 
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nominale netspanning niet voorkomt onder de genormaliseerde waarden, is het toege-
kende isolatieniveau gelijk aan dit van de hogere genormaliseerde waarden van de toe-
gekende spanning. 

 
Behalve indien anders vermeld in het bestek, wordt de bedieningsapparatuur met de hand 
bediend. Indien uitdrukkelijk vermeld in het bestek, wordt er gebruikgemaakt van een moto-
risering; in dit geval dienen te worden vermeld :  
 
− de toegekende voedingsspanning; 
− de toegekende voedingsfrequentie. 
 
De aannemer dient zich te richten naar de voorschriften van de elektriciteitsverdeler wat be-
treft de aanpassing van het schakelmaterieel aan de kenmerken van het plaatselijk elektrici-
teitsnet. 
 
 
B.e.3.1.4. Proeven 
 
B.e.3.1.4.1  Typeproeven 
 
De normale typeproeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de norm CEI 466. 
De fabrikant kan worden verzocht om de speciale typeproeven uit te voeren, meer bepaald 
de proeven op de boogvlamvastheid en de foutdetectie in de isolatie door meting van de 
deelontlading. Er worden proeven inzake elektromagnetische compatibiliteit uitgevoerd voor 
de secundaire systemen, overeenkomstig de paragrafen 5.18 en 6.9 van de norm NBN 
EN60694. 

 
Voor elk type van met isolatie omsloten hoogspanningschakelmaterieel dat voor de eerste 
maal gebruikt wordt in een aannemingsopdracht van de Regie der Gebouwen dient de aan-
nemer een attest voor te leggen waaruit blijkt dat het schakelmaterieel voldaan heeft aan de 
typeproeven. Dit attest moet opgesteld zijn door een door het bestuur erkend laboratorium. 
 
 
B.e.3.1.4.2 Opleveringsproeven 
 
De bij artikel 7 van de norm CEI 466 voorziene typeproeven worden uitgevoerd. De versla-
gen van deze proeven worden bezorgd aan de leidende ambtenaar. Laatstgenoemde wordt 
verzocht om de proeven bij te wonen. 
 
 
B.e.3.1.4.3 Oplevering ter plaatse 
 
De in artikel 10 van de norm NBN EN60694 opgenomen voorschriften voor het transport, het 
opslaan, de opstelling en het onderhoud zijn van toepassing. 
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B.e.3.2 KENMERKEN 
 
B.e.3.2.1 Constructiekenmerken 
 
De constructiekenmerken beantwoorden aan de voorschriften van artikel 5 van de norm CEI 
466. 
 
De cellen zijn uitgerust met spanningsdetectoren volgens de norm IEC 61243-5 op elk van 
de fases. Ze worden gevoed door capacitieve spanningsdelers. Deze detectoren kunnen 
getest worden zonder uitschakeling van de hoofdstroombanen. 
 
 
B.e.3.2.2 Beschermingsgraad van de omhulsels 
 
Het omhulsel van het met isolatie omsloten schakelmaterieel biedt : 
 
− ofwel een totale bescherming van klasse B; 
− ofwel een gedeeltelijke bescherming van klasse A en een gedeeltelijke bescherming van 

klasse B onder de voorwaarden van artikel 5.103 van de norm CEI 466 voor de delen die 
kunnen aangeraakt worden bij normaal gebruik van het schakelmaterieel. 

 
De beschermingsgraad volgens de norm NBN C20-529 bedraagt minsten IP3X. 
 
 
B.e.3.2.3 Bevestiging 
 
Wanneer dit noodzakelijk is volgens het ontwerp van het met isolatie omsloten schakelmate-
rieel wordt dit schakelmaterieel verankerd in het grondvlak. 
 
 
B.e.4. VERMOGENSTRANSFORMATOREN 
 
B.e.4.1 ALGEMEEN 
 
B.e.4.1.1 Voorwerp 
 
Deze paragraaf heeft betrekking op drie types van vermogenstransformatoren : 
 
− de installaties onder metalen omhulsel; 
− de transformatoren met  geïsoleerde hoogspanningsklemmen 
− de transformatoren met beschermkappen. 
 
Deze paragraaf handelt tevens over de kabeleindmoffen. 
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B.e.4.1.2. Elektrische beveiliging 
 
Elke transformator is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. Het bestek bepaalt op 
welke manier deze beveiliging wordt uitgevoerd : 
 
− ofwel gebeurt de beveiliging tegen kortsluiting door middel van schakelaar-

smeltveiligheids-combinaties met een beveiliging tegen overbelasting door een laagspan-
ningsschakelaar uitgerust met de aangepaste thermorelais; 

− ofwel gebeurt de beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting door een hoogspannings-
schakelaar uitgerust met indirecte relais of met een autonome beveiligingsketen. 

 
Indien meerdere transformatoren in parallel bedrijf werken, wordt elke transformator afzon-
derlijk beveiligd. Wanneer de algemene telling onder hoogspanning wordt uitgevoerd of 
wanneer er meer dan drie transformatoren in parallel zijn opgesteld, zorgt daarnaast een 
hoogspanningsvermogenschakelaar met indirecte relais of uitgerust met een autonome be-
veiligingsketen voor de algemene beveiliging. 
 
De individuele beveiligingsschakelaars van de transformatoren zijn bovendien uitgerust met 
een beveiliging met minimale spanning. Deze inrichting is voorzien van een tijdsklok die re-
gelbaar is van 0 tot 3 seconden. 
 
 
B.e.4.1.3. Vergrendelingen 
 
Wanneer verschillende transformatoren in parallel bedrijf werken, wordt elke transformator 
voorzien van een vergrendeling tussen zijn hoogspanningsbeveiliging en de overeenkomsti-
ge laagspanningsbeveiliging zodat : 
 
− bij het openen van de hoogspanningsvermogenschakelaar (of schakelaar-

smeltveiligheidscombinatie), de laagspanningsvermogenschakelaar automatisch wordt 
geopend; 

− zolang de hoogspanningsvermogenschakelaar (of schakelaar-smeltveiligheidscombinatie) 
in geopende stand blijft, de inschakeling van de laagspanningsvermogenschakelaar on-
mogelijk is. 

 
 
B.e.4.2. TRANSFORMATOREN ONDER METALEN OMHULSEL 
 
B.e.4.2.1. Algemeen 
 
De transformator wordt opgesteld binnenin een cel die aldus een functionele eenheid vormt 
van de hoogspanningsschakelinrichting. Deze beschermingswijze is de enige die is toegela-
ten voor transformatoren van het droge type. 
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B.e.4.2.2. Beschrijving van de cel 
 
Behalve indien anders vermeld in het bestek is het omhulsel zo vervaardigd dat het een be-
schermingsgraad biedt van minstens IP20 en IK07 volgens de normen NBN C20-529 en 
NBN EN 50102. Het omhulsel wordt tegen corrosie behandeld en is voorzien van ventilatie-
openingen. De afmetingen van deze openingen hangen af van de transformator en maken 
de afvoer mogelijk van de calorieën die door de transformator worden geproduceerd. Deze 
openingen moeten dezelfde beschermingsgraad bieden als de rest van het omhulsel. 
 
Zowel aan de hoogspannings- als aan de laagspanningskant worden wegneembare niet-
magnetische platen aangebracht voor het monteren van de passende pakkingbussen voor 
de doorgang van de kabels.  
 
De cel bevat looprails om het invoeren of het uittrekken van de transformator te vergemak-
kelijken. Indien het omhulsel en de transformator één enkele transporteenheid vormen, 
wordt de cel voorzien van over 90° draaibare loopwi eltjes en hefringen. 
 
Het omhulsel wordt geaard volgens de voorschriften van artikel B.e.2.2.8. 
 
 
B.e.4.2.3. Aansluiting 
 
De elektrische verbinding tussen de transformator en het beveiligingsmaterieel wordt uitge-
voerd met : 
 
− ofwel een railstelsel in elektrolytisch koper of in aluminium; 
− ofwel 3 éénpolige kabels met isolatie uit vernet polyethyleen (XLPE) voorzien van eind-

moffen of aansluitklemmen. 
 
 
B.e.4.3. TRANSFORMATOREN MET GEÏSOLEERDE HOOGSPANNINGS-KLEMMEN 
 
B.e.4.3.1. Opstelling 
 
De transformatoren met geïsoleerde hoogspanningsklemmen zijn bestemd om te worden 
geïnstalleerd buiten een metalen omhulsel. De beveiliging tegen elektrische schokken aan 
de kant van de laagspanningsklemmen wordt verzekerd door beschermkappen. Deze bevei-
ligingswijze is enkel toegelaten voor de olietransformatoren. 
 
 
B.e.4.3.2. Aansluiting 
 
De elektrische verbinding tussen de transformator en het beveiligingsmaterieel wordt uitge-
voerd met éénpolige kabels met scherm met een nominale spanning van minstens 15 kV. 
De éénpolige kabel is : 
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− ofwel van het type EWCV beantwoordend aan de voorschriften van de norm NBN CEI 

502; 
− ofwel van het type EXCVB beantwoordend aan de voorschriften van de norm NBN C33-

323. 
 
De transformator is uitgerust met drie hoogspanningsingangen voor de stekker op het uit-
einde van elke éénpolige kabel. 
 
De stekker voldoet aan de voorschriften van de normen NBN C68-207, HD 628 en HD 
629.1. 
De stekker bestaat uit : 
− een stuk om op de geleider te klemmen; 
− een inrichting voor de aarding van de hoogspanningskabel; 
− een isolerend omhulsel; 
− een extern geleidscherm dat in contact is met het kabelscherm en een equipotentiaal 

oppervlak vormt; 
− een capacitieve spanningsdeler om, door middel van passende detectoren, na te gaan of 

er al dan niet spanning zit op de kabel. 
 
De laagspanningsklemmen van de transformator worden beschermd door een bescherm-
kap. 
 
Wanneer de onder spanning staande delen van  de inrichting voor het regelen van de pri-
maire spanning van de transformator rechtstreeks kunnen aangeraakt worden, moet een 
beveiliging tegen elektrische schokken geïnstalleerd worden. Ze moet een beveiliging bieden 
die minstens gelijk is aan die van de aansluitstekkers. 
 
 
B.e.4.4. TRANSFORMATOREN MET BESCHERMKAPPEN 
 
B.e.4.4.1. Opstelling 
 
De transformatoren met beschermkappen kunnen buiten een metalen omhulsel worden op-
gesteld. Deze beveiligingswijze is enkel toegelaten voor de olietransformatoren. 
 
 
B.e.4.4.2. Aansluiting 
 
De elektrische verbinding tussen de transformator en het beveiligingsmaterieel wordt uitge-
voerd met : 
 
− ofwel éénpolige kabels zoals beschreven in artikel B.e.4.3.2.; 
− ofwel in driepolige kabels, type EIAVB 15 kV, die beantwoorden aan de voorschriften van 

de norm NBN C33-111. 
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Aan de kant van de transformator zijn de kabeleindmoffen en de hoogspanningsklemmen 
afgedekt met één enkele metalen afdekkap. Deze afdekkap is geaard en biedt een be-
schermingsgraad die minstens gelijk is aan die van het metaalomsloten hoogspanningscha-
kelmaterieel waarmee de transformator verbonden is. 
 
De laagspanningsklemmen zijn afgedekt met een gelijkaardige beschermkap als die van de 
hoogspanningsklemmen. 
 
 
B.e.4.5. HOOGSPANNINGSKABELEINDMOFFEN EN -STEKKERS 
 
De kabeleindmoffen beantwoorden aan de voorschriften van de normen HD 628 en HD 
629.1. 
 
De stekkers beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN C68-207, HD 628 en 
HD 629.1. 
 
 
B.e.5. GEPREFABRICEERDE TRANSFORMATORSTATIONS 
 
B.e.5.1. ALGEMEEN 
 
B.e.5.1.1. Definitie 
 
Het geprefabriceerde transformatorstation is een omhulsel voor buitenopstelling dat bestemd 
is voor het onderbrengen van het hoogspanningsschakelmaterieel, één of meer vermogens-
transformatoren, het laagspanningsschakelmaterieel en het schakelmaterieel onder zeer 
lage spanning.  
 
De geprefabriceerde transformatorstations beantwoorden aan de norm EN 61330. 
 
 
B.e.5.1.2. Proeven 
 
B.e.5.1.2.1. Typeproeven 
 
De bij artikel 6 van de norm EN 61330 voorziene typeproeven worden uitgevoerd, meer be-
paald :  
 

− de proef van het isolatieniveau, 
− de verwarmingsproef van de voornaamste materialen; 
− de piekstroom- en korteduurproef; 
− de proeven betreffende de werking van de schakelinrichting; 
− de controle van de beschermingsgraad van het omhulsel; 
− de proef inzake de mechanische weerstand; 
− de boogvlamvastheidsproef; 
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− de meting van het geluidsniveau. 

 
 
B.e.5.1.2.2. Individuele proeven 
 
De bij artikel 7 van de norm EN 61330 voorziene individuele proeven worden uitgevoerd, 
meer bepaald:  
 

− de werkingsproef; 
− de controle van de bedrading; 
− de spanningsproeven op de hulpapparatuur. 

 
De verslagen van deze proeven worden bezorgd aan de leidende ambtenaar. Laatstge-
noemde wordt uitgenodigd om de proeven bij te wonen. 
 
 
B.e.5.1.3. Constructiekenmerken 
 
B.e.5.1.3.1. Concept 
 
De afmetingen van het geprefabriceerde transformatorstation en de opstelling van het scha-
kelmaterieel binnenin zijn zo opgevat dat : 
 
− alle handelingen voor de bediening en het onderhoud van de hoogspanningsschakelma-

terieel binnenin  het station en met gesloten deur kunnen worden uitgevoerd; 
− de wegneembare sluitplaten en de deuren van het hoogspanningsschakelmaterieel onder 

omhulsel toegankelijk zijn vanaf de binnenkant van het station. 
 
De nuttige binnenhoogte van het lokaal bedraag minimum 2,30 m. In elk geval dient een 
minimale hoogte van 3,10 m tussen het plafond en de bodem van de sleuf in acht te worden 
genomen. 
 
Er wordt een gang met een minimale breedte van 1,20 m voorzien. 
 
Het geprefabriceerde transformatorstation is toegankelijk via één of meer deuren die naar 
buiten opendraaien. Deze deuren hebben minstens 3 scharnieren en zijn uitgerust met een 
sluitingssysteem met 3 punten. De afmetingen moeten dusdanig zijn dat de toestellen (trans-
formatoren) gemakkelijk kunnen binnengebracht worden. De vrije doorgang van de deuren 
is minstens 1,10m breed en wordt niet gehinderd door vloerniveauverschillen of deurkozijn-
wapeningen. Elke deur kan in open stand worden vastgezet met een opening van minstens 
90° door middel van een vergrendelingsmechanisme. I edere toegangsdeur is voorzien van 
een deurslot. Een kastje, met beschermingsgraad IP34 en IK10 volgens de normen NBN 
C20-529 en NBN EN 50102, afgesloten met een slot met sleutel van de verdeler, bevat de 
sleutel van de toegangsdeur tot het hoogspanningsgedeelte van het station en dient in de 
nabijheid van deze deur te worden aangebracht. In elk geval moeten de 
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toegangsdeuren aan de binnenzijde kunnen geopend worden zonder gebruikmaking van 
een sleutel of gereedschap. 
 
Het dak moet zo worden gebouwd dat er geen water op kan blijven staan. Het moet bestand 
zijn tegen een belasting van minstens 2,5 kN/m². Het moet minstens 50 mm buiten de zij-
wanden uitsteken. Er moeten maatregelen worden genomen opdat het dak ondersteund zou 
blijven, zelfs indien één of meer muren zouden kunnen instorten als gevolg van een aan een 
interne druk te wijten defect. 
 
De vloer moet gelijkmatig en slipvrij zijn. Hij is vervaardigd uit isolerend materiaal of gewa-
pend beton. 
 
Het geprefabriceerde transformatorstation dient gebouwd te worden in duurzame en onont-
vlambare materialen. 
 
Het bestek bepaalt of er op de wanden een speciale condensatiewerende verf moet worden 
aangebracht. 
 
De metalen wapeningen van de gewapend beton-elementen worden onderling verbonden 
door equipotentiale verbindingen en minstens één van deze wapeningen is verbonden met 
de hoogspanningshoofdaardklem. Indien het station deel uitmaakt van een groter gebouw 
dient minstens één van de wapeningen van dit gebouw verbonden te worden met hoog-
spanningshoofdaardklem. 
 
Indien de transformator een vloeibaar diëlectricum bevat, moeten er maatregelen worden 
getroffen om deze vloeistof op te vangen bij lekken, overeenkomstig de voorschriften van de 
norm NBN C18-200. 
 
Het transformatorstation moet zo worden ingericht dat de functionele eenheden voor hoog-
spanning- en laagspanning van elkaar gescheiden zijn door een wand of een schot voorzien 
van een deur. 
 
 
B.e.5.1.3.2. Beschermingsgraad van het  omhulsel 
 
De beschermingsgraad van het buitenomhulsel dient minstens IP44 te bedragen volgens de 
norm NBN C20-529. In het bestek wordt de graad van schokweerstand bepaald. 
 
 
B.e.5.1.3.3. Leidingen 
 
Het geprefabriceerd transformatorstation bevat geen andere leidingen dan die van de elek-
trische installaties zelf (bvb water, aardgas,riolering, airconditioning, verwarming, …). 
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Per aansluitkabel wordt een buis met een diameter van 150 mm voorzien in de buitenmuur. 
Deze buizen zijn niet van metaal, zijn lichtjes hellend naar buiten toe en steken niet uit ten 
opzichte van de binnenmuur. 
 
Bij het kabeltracé dient een kromtestraal van minstens 15 maal de buitendiameter van de 
kabel in acht te worden genomen. 
 
De aannemer dient de verdeler te raadplegen inzake de modaliteiten van het leidingentracé. 
 
 
B.e.5.1.4. Grondvlak 
 
B.e.5.1.4.1. Types 
 
Het geprefabriceerde transformatorstation wordt geplaatst op : 
 
− ofwel een betonplaat; 
− ofwel een kabelkelder. 
 
 
 
B.e.5.1.4.2. Betonplaat 
 
De betonplaat is van het geprefabriceerd type of wordt ter plaatse gegoten. De afgewerkte 
plaat steekt minstens 100 mm uit boven de omliggende grond. De betonplaat is bestand 
tegen de vaste en mobiele belastingen die eigen zijn aan de aanwezigheid, de plaatsing en 
het onderhoud van het materieel (minimum 30 kN/m²). De zichtbare delen van de betonplaat 
zijn effen en gelijkmatig van vorm. Over de ganse omtrek van het transformatorstation wordt 
de betonplaat aan de buitenzijde verlengd met een voetpad uitgevoerd in beton of in plavei-
sel. Dit voetpad is minstens 1,20 m breed langsheen de muren waarin zich een toegangs-
deur bevindt en minstens 600 mm langsheen de andere muren. Het voetpad helt lichtjes af 
naar de uiteinden toe. 
 
Naar gelang van het concept van het transformatorstation is de betonplaat voorzien van : 
 
− één of meer kabelgoten; 
− kabeldoorgangsbuizen met een diameter van minstens 80 mm die lopen vanaf de sleuven 

tot in deze kabelgoten. Er moeten minstens drie buizen worden voorzien aan de hoog-
spanningskant en minstens tien buizen aan de laagspanningskant; 

− verankeringsinrichtingen voor de vastzetting van het station. 
 
Het grondwerk, de nivellering en de aan- of afvoer van aarde maken deel uit van de werken 
voor de vervaardiging van de betonplaat. 
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B.e.5.1.4.3. Kabelkelder 
 
De kabelkelder is van het geprefabriceerde type in gewapend beton. De binnenhoogte be-
draagt minstens 800 mm. Aan de bovenkant is hij bedekt met een vloer bestaande uit : 
 
− ofwel wegneembare platen of tegels uit gewapend beton of ander onontvlambaar materi-

aal; 
− of wel een betonplaat voorzien van een mangat. 
 
De vloer moet een belasting kunnen dragen van 30 kN/m². Indien nodig worden er plaatselij-
ke versterkingen aangebracht voor het opvangen van de  puntgerichte belastingen van de 
uitrustingen. De ingegraven delen van de betonkelder worden aan de buitenkant ingestreken 
met een waterafstotend product. De vloer moet 100 mm uitsteken boven de omliggende 
grond.  
 
De voorschriften van artikel B.e.5.1.3.2. betreffende het voetpad, de doorgangsbuizen, de 
verankeringsinrichtingen, het grond- en nivelleringswerk en de aan- en afvoer van aarde zijn 
van toepassing. 
 
B.e.5.1.5. Verluchting en verwarming 
 
Het geprefabriceerd transformatorstation dient zodanig verlucht te worden dat de maximum-
temperatuur er niet meer dan 40° C bedraagt. De gem iddelde temperatuur op een dag mag 
niet meer dan 30° C bedragen en de gemiddelde jaarl ijkse temperatuur niet meer dan 20° C. 
 
Voor de verluchting van het lokaal worden twee openingen voorzien : 
 
− de ene zo laag mogelijk, vlakbij de transformator; 
− de andere aan de tegenovergestelde kant en uitmondend in de bedieningsgang. 
 
Aldus wordt een diagonale luchtcirculatie verkregen. Deze openingen hebben dezelfde be-
schermingsgraad als de rest van het lokaal (IP44, IK10). 
 
Voor zover niet anders bepaald door de brandweerdiensten, gebeurt de verluchting naar de 
buitenlucht. In geen geval mag ze gebeuren naar een plaats waar zich schadelijke stoffen, 
bijtende dampen, ontvlambare of ontplofbare stoffen, vloeistoffen of gassen bevinden of 
waar de temperatuur hoger is dan die van het transformatorlokaal. 
 
Het bestek bepaalt of het station moet uitgerust zijn met een verwarmingsinrichting die be-
diend wordt met een thermostaat en een hygrostaat. 



- 34 - 

400.B.03 - Hoofstukken c en e 

 
B.e.5.2. TYPES VAN GEPREFABRICEERDE TRANSFORMATOR-STATIONS 
 
B.e.5.2.1. Algemeen 
 
Het geprefabriceerd transformatorstation is vervaardigd uit : 
 
− ofwel kunststof; 
− ofwel gewapend beton. 
 
 
B.e.5.2.2. Geprefabriceerde transformatorstations uit kunststof 
 
De muren en het dak van de geprefabriceerde transformatorstations uit kunststof bestaan uit 
één stuk of zijn opgebouwd uit modulaire elementen. 
 
Het dak is vervaardigd uit dezelfde kunststof als de verticale wanden en is glad. 
 
De gebruikte kunststof is onontvlambaar en heeft een brandweerstand van FH1 of FH2/80 
volgens de norm ISO 1210A. Zij behoudt al haar mechanische eigenschappen bij temperatu-
ren tussen -20° C en +80° C en ondergaat geen vervo rming bij ultraviolette straling. 
 
Het metalen montagetoebehoren is van roestvrij staal of messing of is verzonken in de 
kunststof. Het station voldoet aan het principe van totale isolatie. 
De muren, het dak en het eventueel grondraam vormen een zelfdragend geheel. 
 
 
B.e.5.2.3. Geprefabriceerde transformatorstations in beton 
 
B.e.5.2.3.1. Concept 
 
De muren van het geprefabriceerde transformatorstation zijn in gewapend beton. Ze bestaan 
uit : 
 
− ofwel één enkel stuk dat een geprefabriceerd geheel vormt met de betonplaat of de ka-

belkelder; 
− ofwel geprefabriceerde modulaire platen uit gewapend beton die onderling worden sa-

mengevoegd. 
 
Het dak van het geprefabriceerd transformatorstation is in kunststof of gewapend beton. 
Indien het in kunststof is, dient het te beantwoorden aan de voorschriften van artikel 
B.e.5.2.2. 
 
De betonnen muren en dak hebben een dikte van minstens 60 mm. 
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B.e.5.2.3.2. Buitenbekleding 
 
Het bestek bepaalt het buitenuitzicht van het beton dat gebruikt wordt voor de bouw van het 
station. 
 
 
B.e.6. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE SCHAKEL- EN VERDEEL-

INRICHTINGEN VOOR HOOGSPANNING 
 
B.e.6.1. Toebehoren 
 
Volgend toebehoren wordt, overeenkomstig de voorschriften en normen, geleverd met elke 
schakel- en verdeelinrichting voor hoogspanning : 
 
− het specifieke toebehoren voor de bediening van de toestellen waaruit het schakelmateri-

eel bestaat;  
− een toestel om de aanwezigheid van spanning na te gaan (dit toestel kan ingebouwd zijn 

in het schakelmaterieel); 
− een toestel om de overeenstemming van de fases na te gaan; 
− een paar isolerende handschoenen met boord, 20 kV, geplaatst in een talkdoosje; 
− een isolerend bankje (overeenkomstig de norm NBN 761); 
− zo nodig, een schakelstok (overeenkomstig de norm NBN 761). 
 
 
B.e.6.2. Opschriftplaten 
 
Op de buitenkant van de toegangsdeur(en) tot het hoogspanningslokaal of tot het transfor-
matorstation zijn de reglementaire opschriftplaten aangebracht overeenkomstig artikel 261 
“waarschuwingsborden” en artikel 263 “inlichtingenborden” van het A.R.E.I. 
 
Binnenin het hoogspanningslokaal of het transformatorstation worden aangebracht : 
 
− het elektrisch schema van het hoogspanningsschakelmaterieel, met inbegrip van de ver-

mogenstransformator en zijn laagspanningsbeveiliging. Dit schema vermeldt de hoofd- en 
hulpstroombanen alsmede de kenmerken van het hoogspanningsmaterieel, de vermo-
genstransformator en de laagspanningsbeveiliging ervan; 

− het schema van de aardingen met nauwkeurige aanduiding van de plaats van de elektro-
des en van de verbindingsgeleiders van de aardelektrodes; 

− een bord met een overzicht van de zorgen die moeten verstrekt worden bij geëlektriseer-
de personen in afwachting van de komst van een dokter. 

 
De schema’s en het bord worden in een kader geplaatst met aan de voorzijde een glasplaat 
of een plaat in kunststof en worden opgehangen aan de muur van het hoogspanningslokaal 
of van het transformatorstation. 
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Wanneer dit in het bestek wordt voorgeschreven, dient er een synoptisch schema aange-
bracht te worden op de voorzijde van het omsloten hoogspanningsschakelmaterieel. 
 
De volgende gegevens moeten vermeld staan op het metaalomsloten (zie eveneens de 
norm NBN EN 60298) of het met isolatie omsloten (zie eveneens de norm CEI  466) scha-
kelmaterieel : 
− de naam van de fabrikant of het fabrieksmerk; 
− de aanduiding van het type of het serienummer; 
− de van toepassing zijnde toegekende waarden; 
− het nummer van de overeenkomstige norm. 
 
De bestemming  van de elektrische machines en toestellen wordt op ondubbelzinnige wijze 
aangegeven. 
 
 
B.e.6.3. Verlichting 
 
Het lokaal moet voldoende verlicht kun worden om een veilige en gemakkelijke exploitatie 
toe te laten (bediening en onderhoud van de toestellen, aflezing van de instrumenten). Er 
dient een kunstverlichting met een lichtsterkte van minstens 300 lux voorzien te worden. 
Deze verlichting wordt geleverd door minstens twee lichtbronnen die zodanig moeten ge-
plaatst zijn dat er geen hinderlijke schaduwzone ontstaat. 
 
De lampen moeten kunnen vervangen worden zonder gevaar en zonder de hoogspannings-
installatie uit te schakelen. De bedieningsschakelaars worden geplaatst in de onmiddellijke 
nabijheid van de toegangsdeuren. De laagspanningskabels voor de verlichting worden zover 
mogelijk van  het schakelmaterieel en van de hoogspanningsstaven geplaatst. 
 
De schakelaar en de verlichtingstoestellen zijn van isolatieklasse 2. 
 
Het hoogspanningslokaal of het transformatorstation zijn uitgerust met één of meer veilig-
heidsverlichtingstoestellen met automatische controle. Zij bieden een beschermingsgraad 
van minstens IP 54 en IK06 volgens de normen NBN C20-529 en NBN EN 50102. Ze vol-
doen aan de voorschriften betreffende veiligheidsverlichtingstoestellen zoals vermeld in deel 
D van het typebestek 400. 
 
 
B.e.6. Brandbeveiliging 
 
Indien er zich in het transformatorstation toestellen bevinden die 50 l of meer diëlectrische 
vloeistof bevatten, zijn de voorschriften van de norm NBN C18-200 van toepassing. 
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De voorschriften van de normen NBN S21-201 tot S21-205 zijn eveneens van toepassing. 
 
Behalve indien de verdeler dit anders heeft bepaald, is een automatische brandblusinstallatie 
met gas of poeder verboden. 
 
 
B.e.6.5. Telelectuur 
 
Het station is uitgerust met een telefoonstekker en een voeding van 230 V om een afstand-
stelling via modem mogelijk te maken. 
 
De lijn is toegankelijk vanaf de lijnen via de telefooncentrale of via een lijncentrale. 
 
 
B.e.6.6. Isolerend tapijt 
 
Een isolerend tapijt, met een dikte van minstens 3 mm, dat voldoet aan de norm CEI 1111 
bedekt de volledige vloeroppervlakte van het transformatorstation.  
 
Het tapijt heeft een elektrische doorslagvastheid van minstens 30 kV en werd getest volgens 
de voorschriften van de norm CEI 243.1. De aannemer dient een attest van beproeving door 
een erkende instelling voor te leggen. 
 
 
B.e.6.7. Algemene bepalingen 
 
De aannemer wordt geacht zich ter plaatse te vergewissen van de afmetingen van het lo-
kaal, de plaatselijke toestand en de toegangsmogelijkheden met het oog op het binnenbren-
gen en het plaatsen van de transporteenheden van het hoogspanningsschakelmaterieel. 
 
De bekabeling en de plaatsing van de hoogspannings- of laagspanningsmeetgroep die door 
de verdeler wordt geleverd zijn ten laste van de aannemer, met inbegrip van de levering en 
plaatsing van de aansluitplaat of meterkast. 
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LAAGSPANNINGSSCHAKEL - EN VERDEELINRICHTINGEN 

1. ALGEMEENHEDEN  

1.1. Voorwerp  

De schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning zijn van het type 
"Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting": samenstellingen met gehele 
typegoedkeuring, samenstellingen met gedeeltelijke typegoedkeuring en samenstellingen 
bestemd voor huishoudelijk en aanverwant gebruik, bepaald in de norm NBN C63-439-1.  

De laagspanningsschakelinrichtingen beantwoorden aan de voorschriften van deze norm.  

ln de hiernavolgende tekst is om reden van vereenvoudiging de benaming 
"laagspanningsschakel- en verdeelinrichting" vervangen door "schakelinrichting".  

De terminologie van dit hoofdstuk stemt overeen met deze van de normen.  

1.2. Normen  

De volgende normen zijn van toepassing :  

NBN C 03-001 :   Lettersymbolen te gebruiken in de elektrotechniek.  
  Deel 1 : Algemeenheden.  

NBN C 03-502 :   Schema's, diagrammen, tabellen gebruikt in de 
 elektrotechniek. Deel 2 : Codering van onderdelen.  

NBN C 03-617-1 :   Grafische symbolen voor schema's - Elektrotechniek.  

NBN C 03-617-2:   Grafische symbolen voor schema's - Elektronica.  

NBN C 04-001 :   Identificatie van klemmen van materieel en uiteinden van 
 sommige aangegeven geleiders en algemene richtlijnen 
 voor een alfanumeriek systeem.  
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NBN C 04-002 :   Onderscheiding van geïsoleerde en blanke leidingen door kleuren.  

NBN C 10-001 :  Genormaliseerde waarden van spanningen stromen en frequenties.  

NBN C 15-001   Elektrische laagspanningsinstallaties - Uitwendige invloeden voor  

laagspanningsmaterieel.  

NBN C 20-001 A :   Schokweerstand.  

NBN C 20-002 :   Elektrisch laagspanningsmaterieel - Kruip- en Luchtwegen -  

Kruipstroomvastheid.  

NBN C 20-529 :   Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-code).  

NBN C32-124 :   Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties.  
Nationale typen - draden en leidingen met aderisolatie van 
polyvinylchloride voor nominale spanningen Uo/U tot en met 
600/1000V.  

NBN C 60-001 :   Bepaling van de toegelaten stroomwaarden in railstelsels uit 
koper of aluminium  - Afmetingen voor continu bedrijf..  

NBN C 63-439-1 :   Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen.  
Deel 1 : Eisen voor samenstellingen met gehele of 
gedeeltelijke type goedkeuring.  

NBN C 68-111 :   Materieel voor het aanbrengen van onbeklede draden, geleiders en 
toebehoren - Schuifbuis uit kunststof voor elektrische installaties 
(met erratum).  

NBN EN 61082-1   Voorbereiding van in elektrotechniek gebruikte dokumenten. 

 -    Deel 1 : Algemene regels.  
-    Deel 2 : Funktiegeoriënteerde schema's.  
-    Deel 3 : Schema's, tabellen en lijsten van de verbindingen.  

EN 60947- 7 -1 :   Laagspanningsschakelmateriaal - Deel 7 aanvullende apparatuur  
Sektie 1 : Aansluitblokken voor koperen geleiders.  
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NBN HD 021.1 tot 4   Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een toegekende 
     spanning  tot en met 450/750V.  

NBN HD 022.1 tot .4 :  Leidingen met aderisolatie van rubber, en een toegekende 
spanning tot en met  450/750V.  

1.3.  Types 

Er bestaan 3 types schakelinrichtingen in omhulsel voor binnenopstelling :  

- de open schakelinrichtingen met frontale afscherming, bepaald in artikel 2.3.2 van de norm 
 NBN C63-439-1;  

- de schakelinrichtingen als kast en als meervoudige kastjes bepaald in artikels 2.3.3.1 en 
2.3.3.2 van de norm NBN C63-439-1, afgekort "kasten" genoemd;   

- de schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige kastjes bepaald in artikels 2.3.3.4 en 
2.3.3.5 van de norm NBN C63-439-1, afgekort "kastjes" genoemd.   

Deze 3 types van schakelinrichtingen zijn vast opgesteld volgens artikeI2.5.3 van de norm NBN 
C63- 439-1. Zij zijn eveneens samenstellingen met gedeeltelijke typegoedkeuring bepaald in 
artikel 2.1.1.2 van dezelfde norm.  

1.4. Opstellings- en bedrijfsomstandigheden  

Tenzij anders vermeld in het bestek is de pollutiegraad vastgesteld op 2 (artikels 2.9.10 en 
6.1.2.3 van de norm BN C63-439-1).  

Tenzij anders vermeld in het bestek zijn de schakelinrichtingen van het vast opgesteld type 
volgens artikel 2.5.3 van de norm NBN C63-439-1. Zij zijn voorzien om gebruikt te worden in 
normale bedrijfsomstandigheden volgens artike16.1 van de norm NBN C63-439-1 .  
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1.5. Elektrische kenmerken 

1.5.1. Verdeelsystemen  

Het bestek bepaalt het verdeelsysteem: aantal fazen, schema van aardverbindingen volgens de 
voorschriften van artikel 79 van het A.RE.I. 

 1.5.2. Toegekende spanningen  

1.5.2.1. Toegekende bedrijfsspanning  

De toegekende bedrijfsspanning bedraagt:  

- voor de driefazige hoofdstroombanen: 400V;  

- voor de eenfazige hoofdstroombanen : 230V;  

- voor de hulpstroombanen : een genormaliseerde waarde van de tabellen I en II van de norm 
NBN C10-001.  

Tenzij anders vermeld in het bestek, indien de schakelinrichting aangesloten wordt aan een 
driefasig verdeelnet met toegekende bedrijfsspanning van 230V bedraagt de toegekende 
bedrijfsspanning van de driefazige stroombanen 230V. In dit geval is de schakelinrichting zo 
uitgevoerd dat de omschakeling naar een toegekende bedrijfsspanning van 400V mogelijk is.  

1.5.2.2. Toegekende isolatiespanning  

De toegekende isolatiespanning van de stroombanen bedraagt minimum 400V voor de 
hoofdstroombanen en voor de hulpstroombanen, bij 50Hz.  

1.5.3. Toegekende stroomsterkten 

Het bestek bepaalt :  

- de toegekende stroomsterkte van de onderdelen van de elektrische uitrusting binnenin de 
schakelinrichting;   

- de toegekende toegelaten korteduurstroom of eventueel de toegekende vermoedelijke 
kortsluitstroom van verschillende stroombanen
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Tenzij anders vermeld in het bestek bedraagt de in acht te nemen toegekende korteduurstroom 
en/of de toegekende vermoedelijke kortsluitstroom 10kA.  

1.5.4. Toegekende verscheidenheidsfaktor  

De overeengekomen waarden van de toegekende verscheidenheidsfaktor vermeld in tabel 1 van 
artikel 4.7 van de norm NBN C63-439-1 zijn van toepassing. Tenzij anders vermeld in het bestek, 
is de verscheidenheidsfaktor voor de schakelinrichtingen met gedeeltelijke typegoedkeuring gelijk 
aan 0,8.  

1.5.5. Toegekende frekwentie  

De toegekende frekwentie bedraagt 50Hz.  

1.6. Konstruktieve kenmerken  

1.6.1. Hoofdstroombanen  

1.6.1.1. Railstelsel  

1.6.1.1.1. Algemeenheden  

Elke schakelinrichting bevat een railstelsel, aangepast aan het verdeelsysteem bepaald in artikel 
B.f.1.5.1.  

De hoofdstroombanen met nominale stroomsterkte groter dan of gelijk aan 250A worden 
verwezenlijkt door middel van een railstelsel. De hoofdstroomkringen waarvan de nominale 
stroomsterkte kleiner is dan 250A worden verwezenlijkt, hetzij door middel van een railstel, hetzij 
door middel van geïsoleerde geleiders, hetzij door een kombinatie van beide.  

De staven bestaan uit elektrolytisch koper of aluminium. Hun doorsnede is geprofileerd en is 
konstant over hun ganse lengte.  

De stijve rails van eenzelfde railstelsel zijn onderling evenwijdig.  

Het gebruik van soepele geïsoleerde rails is toegelaten op voorwaarde dat de afstand tussen twee 
opeenvolgende steunen 500 mm niet overschrijdt. 
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1.6.1.1.2. Bevestiging  

De rails van de fazegeleiders worden bevestigd op steunen in isolatiemateriaal of rechtstreeks in 
het omhulsel indien    dit laatste dit isolatiemateriaal bestaat.  
De steunen voldoen aan artikel 7.1.2.3 van de norm NBN C63-439-1 voor wat de diëlektrische 
eigenschappen betreft.  

1.6.1.1.3. Railverbindingen en railaftakkingen  

De verbindingen en aftakkingen mogen vast of wegneembaar zijn. De vaste verbindingen en 
aftakkingen  
worden verwezenlijkt door middel van stalen bouten en moeren, voorzien van elastische 
veerringen of door middel van klemmen met spanbouten.  

De wegneembare verbindingen en aftakkingen worden verwezenlijkt door middel van schroefloze 
snelverbindingen.De verbindingsmiddelen zijn beschermd tegen korrosie.  

De aardrail is uitgerust met ten minste één klem per paar kringen.  

1.6.1.1.4. Merking  

De rails worden gemerkt door middel van de kleuren rood (L1), bruin (L2) en zwart (L3), blauw (N) 
en de kombinatie groen-geel (PE en PEN).  

De merking wordt verwezenlijkt, hetzij door middel van lakverf, hetzij door middel van een 
zelfdovende thermokrimpende kous, hetzij door middel van kleefband welke minimum anderhalve 
maal de dwarse omtrek van de rail bedekt, hetzij door middel van gekleurde kunststofplaatjes of 
nog door middel van kunststofplaatjes met gegraveerde aanduidingen. De merktekens worden 
aangebracht op een onderlinge afstand van maximum 1 m, zij  worden aangebracht aan beide 
uiteinden van de rails en ter hoogte van elke aftakking.  

De merktekens zijn onuitwisbaar.  
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1.6.1.1.5. Doorsnede van de rails  

De doorsnede van de rails is bepaald volgens de voorschriften van de norm NBN C60-00 1 of van 
de norm NBN C63-439.1 en mag niet kleiner zijn dan 10 mm².  
  

1.6.1.2. Geïsoleerde geleiders  

1.6.1.2.1. Materiaal en doorsnede  

De geleiders bestaan uit koper en beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN RD 
021.1 tot .5 en NBN C32-124. Ze zijn van het soepel of het stijve type. De doorsnede is bepaald in 
funktie van de toegelaten stroomsterkte in geïsoleerde geleiders, voor installaties binnenin de 
gebouwen, in kontinu bedrijf.  

De minimum doorsnede van de bedradingsgeleiders voor elektronische kringen bedraagt 0,75 
mm² en 2,5 mm² voor vermogen en meetkringen.  

1.6.1.2.2. Merking  

Voor de fazen wordt gebruik gemaakt van :  
- hetzij de 3 verschillende kleuren : rood (L1), bruin (L2), zwart (L3): de kleuren van de 

isolatiemateriaal beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C04-002 .  
- hetzij uitsluitend zwart met alfanumerische merking van de fazen.  

De geïsoleerde geleiders met doorsnede tot maximum 6 mm² zijn aan hun uiteinden gemerkt door 
middel van een alfanumerische systeem.  

1.6.1.2.3. Bedrading  

De bedrading wordt volledig in de werkplaats uitgevoerd. 

 De bedrading gebeurt door middel van :  

- draden geplaatst in draadkanalen uit zelfdovende kunststof, voor geleiders met doorsnede van 
maximum 6 mm² ;  
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- draden bedraad in bundels. Het aantal draden per bundel mag max. 24 bedragen bij een 
doorsnede van max. 2,5 mm², 12 bij een doorsnede van 4 mm² en 8 bij een doorsnede van 6 
mm²; 

- draden geplaatst in lagen of afzonderlijk voor geleiders met doorsnede groter dan 6 mm².  

Het gebruik van soepele draden is slechts toegelaten in draadkanalen en in bundels. Hun 
aansluiting aan de toestellen en aansluitklemmen gebeurt door middel van een geperst 
aansluitstuk.  

De bedrading in lagen gebeurt door middel van stijve draad in een enkele laag.  

De geleiders bedraad in lagen en in bundels worden onderling samengehouden met draadbinders 
uit kunststof over een afstand van maximum 150 mm.  

De draadkanalen en de bedrading worden geplaatst volgens trajekten evenwijdig aan de 
hoofdrichtingen van de schakelinrichting. Het aansluiten in waaiervorm van de geleiders aan de 
klemmen en aan de toestellen is verboden. De afstand tussen 2 bevestigingspunten van de 
bedrading niet geplaatst in draadkanaal mag 150 mm niet overtreffen voor soepele geleiders en 
300 mm voor stijve geleiders.  

De doorsnede van de draadkanalen wordt slechts voor 75% gebruikt. Hun opening gebeurt langs 
de voorzijde van de schakelinrichting. Zij gebeurt zonder hulp van gereedschap.  

1.6.2. Hulpstroombanen  

De hulpstroombanen worden uitgevoerd door middel van geïsoleerde geleiders.  

Voor de bepaling van de materialen en van de doorsnede zijn de voorschriften van artikel B.f. 
1.6.1.2.1.  
van toepassing. De minimum doorsnede is 1,5 mm², behalve voor de aansluiting van elektronische 
toestellen en liften voor dewelke de doorsnede kleiner mag zijn. In dit geval zijn de voorschriften 
van de normen betreffende elektronische toestellen en liften van toepassing.  
De merking van de geleiders wordt op dezelfde wijze verwezenlijkt ais deze beschreven in artikel 
B.f.1.6.2.2. In geval andere netspanningen van toepassing zijn, kiest de leidende ambtenaar een 
verschillende kleur per bijkomende spanning. De kleur van de beveiligingsgeleider en van de 
nulleider beantwoordt aan de norm NBN C04-002.  

Voor de bedrading zijn de voorschriften van artikel B.f.1.6.1.2.3. van toepassing.  

Indien de hulpstroombanen gevoed worden door een andere bron of door een transformator wordt 
de bedrading in afzonderlijke bundel uitgevoerd.  
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1.6.3. Aansluitklemmen  

1.6.3.1. Algemeenheden  

De geleiders met een doorsnede kleiner dan of gelijk aan 10 mm² en de eventuele stuurdraden 
worden aangesloten op overgangsklemmen. 

De geleiders met een doorsnede groter dan 10 mm² zijn rechtstreeks aangesloten , op de 
klemmen van de functionele eenheden. 

De verbinding tussen staven en toestellen mag verwezenlijkt worden door middel van uittrekbare 
verbindingen.  

1.6.3.2. Aansluitklemmen  

De aansluitk1emmen, de ene naast de andere geplaatst, zijn van het type verdeelklem met 
schroefloze bevestiging op een gestandardiseerd montageprofiel. Een eindstut wordt geplaatst om 
de 36 klemmen, een bijkomende eindstut blokkeert de klemmen aan elk uiteinde van de 
klemmenstrook.  

De vervanging van een klem gebeurt zonder demontage van aangrenzende klem. De klemmen 
zijn voorzien van één aansluitpunt per aankomende geleider. De klemmen zijn op zichtbare en 
bereikbare wijze opgesteld.  

De voorschriften met betrekking tot railsteunen beschreven in artikel B.f.1.6.1.1.2. zijn van 
toepassing.  

Voor het aansluiten van stijve geleiders tot en met 4 mm² en soepele geleiders tot en met 2,5 mm² 
wordt gebruik gemaakt van aansluitklemmen met aansluitmogelijkheid van geleiders met 
doorsnede tot 4 mm².     De geleiders van 6 en 10 mm² worden aangesloten op klemmen 
respektievelijk voorzien voor het aansluiten van geleiders van minstens 10 en 16 mm². De 
geleiders worden op de klemmen bevestigd door   middel van een klemstuk of een beugel met 
schroef of met veer. De rechtstreekse klemming van de schroef   op de geleider is verboden. 
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De klemmen zijn uitgerust met:  

- een inrichting die toelaat ze onderling kort te sluiten zonder gebruik te maken van de 
aansluitstukken de geleiders; 

 

- een inrichting die toelaat de testen uit te voeren.  

De klemmen die zich in de sekundaire kring van een stroomtransformator bevinden zijn voorzien 
van een  

inrichting die de kortsluiting van de sekundaire toelaat.  

De aarding van het draagprofiel gebeurt d.m. v. een groen-gele aardingsklem voorzien van een 
inrichting. 

die de verbinding verzekert tussen de beveiligingsaardingsgeleider en het draagprofiel.  

De klemmen zijn individueel gemerkt door middel van ruiters voorzien van maximum 3 
onuitwisbare karakters of symbolen per klem.  

Ingeval van gebruik van afgeschermde kabel dient de geleidbaarheid van de afscherming 
verzekerd te    worden door een inrichting die zich op de klem bevindt, aan dewelke de 
afgeschermde geleider aangesloten wordt.  

1.6.3.3. Railaansluitingen  

De verbindingen tussen geleiders en rails worden verwezenlijkt door één van de volgende 
middelen :  

- een kabelschoen;  

- een klemplaat met minstens twee spanbouten;  

- een symmetrische klemplaat met centrale spanbout;  

- een bout met schroefdraad, waarvan de kop kan glijden langs de binnenkant van de 
open doorsnede van de rail;  

- cirkelvormige getapte gaten voor staven van minstens 5 mm dikte, mits de diameter van 
de bout 6 mm met overtreft.  
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1.6.3.4. Uittrekbare verbindingen  

Het toevallig uittrekken van de verbindingen onder nominale belasting wordt onmogelijk gemaakt 
door een mechanische vergrendeling.  

1.6.4. Omhulsel  

1.6.4.1. Materialen  

Het omhulsel is vervaardigd uit metaal en/of uit zelfdovende kunststof, homogeen en in de massa  
gekleurd geen halogene gassen vrijgevend in geval van verbranding.  
 
De metalen delen van de omhulsels zijn beschermd tegen korrosie.  

Metalen deuren zijn toegelaten voor omhulsels vervaardigd uit kunststof.  

Het bestek specifieert of de schakelinrichting dient uitgevoerd volgens het princiep van de 
bescherming  
door totale isolatie overeenkomstig artike17.4.3.2.2 van de norm NBN C63-439-1. 
 
1.6.4.2. Beschermingsgraad  

De beschermingsgraad van het omhulsel bedraagt minimum IP 30-7 voor binnenopstelling en 
minimum  
IP 44-7 voor buitenopstelling volgens de normen NBN C20-529 en NBN C20-00 lA.  

Deze verzekerd door de eventuele scheidingswanden bedraagt minstens IP 20- 7 volgens de 
normen NBN C20-529 en NBN C20-001A.  
 
De beschermingsgraad van het omhulsel met open deur bedraagt IP 20 volgens de norm NBN 20-
529.  
 
1.6.4.3. Deuren en wegneembare panelen  
 
De toestellen en de verbindingen zijn toegankelijk door middel van deuren en wegneembare 
panelen.  
Deze deuren en panelen hebben dezelfde konstruktieve kenmerken als het omhulsel.  

De deurvleugels hebben een breedte kleiner dan of gelijk aan 850 mm. Zij zijn gemonteerd op 
scharnieren   die toelaten de deurvleugels in open stand af te nemen zonder de scharnieren te 
demonteren. Het bestek bepaalt of de scharnieren van buiten uit onzichtbaar zijn.
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Ingeval de bedieningstoestellen ingebouwd zijn in een deur of in een wegneembaar paneel, is hun 
inbouw zo verwezenlijkt dat elke vervorming van de deur of paneel vermeden wordt bij hun 
bediening.  

De openingshoek van de deuren is minstens 90°. De o m een horizontale as draaiende deuren zijn 
voorzien van een inrichting die toelaat om ze in open stand te vergrendelen:.  

 

1.6.4.4. Slot en handvat 

De deuren worden gesloten door middel van een slot bediend door een dopsleutel met vierkante 
inkeping   van 8 mm zijde en een buitendiameter kleiner dan 16 mm. Eén sleutel per 
schakelinrichting en minstens drie sleutels zijn per aanneming te leveren.  

Indien een handvat vereist is om de opening van het omhulsel te vergemakkelijken bepaalt het 
bestek de karakteristieken van het handvat.  

1.6.4.5. Voetstuk  

Tenzij anders vermeld in het bestek en indien de schakelinrichting gemonteerd is op een voetstuk, 
is dit samengesteld uit een kader in metaal of in zelfdovende kunststof.  

Indien het grondvlak van de schakelinrichting uitgerust is met een kader is het voetstuk niet vereist, 
op voorwaarde dat de afstand tussen het laagste punt van de deur en het grondvlak minstens 50 
mm bedraagt.  

In ieder geval wanneer de schakelinrichting op de grond rust is zij langs de binnenzijde voorzien 
van een  vrije ruimte over een hoogte van minimum 150 mm bestemd voor kabeldoorgangen.  

Indien het bestek het voorschrijft wordt het hierboven genoemd voetstuk vervangen door een 
voetstuk in metselwerk of in beton met een hoogte boven de vloer gelijk aan de plinthoogte van 
maximum 150 mm        en afgewerkt volgens het steunvlak van de kast.  

Het omhulsel is bevestigd op het voetstuk. 
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Een dichtingsvoeg in soepele grondstof wordt geplaatst hetzij :  

- tussen het voetstuk en de vloer;  

- tussen de schakelinrichting en de vloer;  

- tussen de schakelinrichting en het voetstuk in metselwerk.  

1.6.4.6. Dichtingvoegen  

De dichtingen weerstaan aan veroudering. De bevestigingswijze van de dichtingen is zodanig dat 
ze niet kunnen loskomen bij normaal gebruik van de schakelinrichting (opening, sluiting, reiniging). 
De eventueel voor bevestiging gebruikte lijm weerstaat aan een temperatuur van minstens 80° C.  

1.6.4.7. Afwerking  

Geen enkele bout, schroef of moer mag aan de buitenzijde zichtbaar zijn, uitgezonderd deze 
bestemd voor de montage van de panelen.  

Geen enkele las mag van buitenaf zichtbaar zijn. De lasnaden worden geslepen.  

De hoeken waar drie ribben samenkomen zijn afgewerkt, teneinde een gelijkmatig uitzicht in alle 
richtingen  te bekomen.  

De corrosiebestendigheid en de oppervlaktebehandeling stemmen overeen met de voorschriften 
van   hoofdstuk A.j. van het lastenboek - type bestek 400, voor de schakelinrichtingen die zich 
bevinden in een omgeving van het type AA4, ADI of AFI volgens de norm NBN CI5-101.  

Tenzij anders vermeld in het bestek is de afwerking satijnachtig, zijde-achtig of gehamerd.  
De schakelinrichtingen van eenzelfde uitvoeringstype hebben dezelfde kleur en dezelfde 
afwerking.  

1.6.5. Vakindeling  

Het bestek bepaalt het type van vakindeling en de uitvoeringsvorm volgens artikel 7.7 van de norm          
NBN C63-439-1.
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1.6.5.1. Algemeenheden  

Tenzij anders vermeld in het bestek bezitten de kasten met vakindeling 4 typen van vakken 
respektievelijk overeenkomend met:  

- het hoofdrailstelsel;  

- het (de) aftakrailstelsel(len);  

-    de kabels;  

-    de toestellen.  

Het vak dat noch bedieningsapparatuur, noch af te regelen apparatuur bevat, is voorzien van een  
inwendige afscherming die de rechtstreekse toevallige aanraking belet bij open deur. 
 
1.6.5.2. Schotten  

De schotten zijn uit metaal of uit isolerende, zelfdovende, halogeenvrije kunststof. De 
beschermings-  
graad verzekerd door deze schotten bedraagt minstens IP 20 volgens de norm NBN C20-529, 
indien het  Vak, bij open deur(en), bedieningstoestellen of af te regelen toestellen bevat.  

1.6.5.3. Kenmerken  

Elk vak "kabels" heeft een breedte van minstens 300 mm. De eventuele toestellen geïnstalleerd in 
dit vak, bezitten een beschermingsgraad van minimum IP 20 volgens de norm NBN C20-529.  

Elk vak "toestellen" is uitgerust met een funktionele eenheid van het type vast, wegneembaar of 
uittrekbaar volgens de aanduidingen van het bestek.  

De funktionele uittrekbare eenheden moeten ieder van de 3 standen kunnen innemen bepaald in 
artikels 2.2.9,2.2.11 en 2.2.12 van de norm NBNC63-439-1 : bedrijfsstand, scheidingsstand en 
uitgenomen stand. De uittrekbare funktionele eenheden voorzien van hulpkringen moeten 
bovendien een vierde stand kunnen innemen: de teststand zoals bepaald in artikel 2.2.10 van de 
norm NBN C63-439-1. De overgang van de     ene naar de andere stand is slechts mogelijk 
wanneer de hoofdstroombanen van het uittrekbaar gedeelte     zich in de geopende stand 
bevinden. Dit wordt verwezenlijkt door mechanische vergrendelingen en/of inrichtingen met 
sleutelvergrendeling. De overgang van de ene naar de andere stand dient te gebeuren    zonder 
gebruik van gereedschap. Een vergrendeling belet de sluiting van de toestellen indien het uittrek-   
baar deel met korrekt geplaatst is. Een manuele bijkomende mechanische ontgrendeling is vereist 
op het   einde van de uittrekloop voordat het uittrekbaar deel in de stand "uitgenomen" kan worden 
geplaatst.
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De vakken met identische toestellen zijn uitwisselbaar.  

In een kast met vakindeling bevindt het laagste bedieningsorgaan zich op 150 mm boven de vloer 
terwijl het hoogste zich op 1900 mm boven de vloer bevindt.  

1.6.5.4. Reserve  

Wanneer een schakelinrichting vakken bevat met uittrekbare en/of wegneembare delen bepaalt 
het bestek het aantal en afmetingen van de reservevakken.  

1.6.6. Plaatsing van de toestellen  

1.6.6.1. Schikking en bescherming van de toestellen  

De beschermingsgraad van de toestellen is minimum IP00 volgens de norm NBN C20-529. De  
toestellen zijn van het type met vooraansluiting indien de schakelinrichting slechts langs de 
voorzijde bereikbaar is. Wanneer de schakelinrichting bereikbaar is langs verschillende zijden 
gebeurt de aansluiting van de toestellen langs de best bereikbare zijde.  

De toestellen worden zodanig geplaatst dat de deuren kunnen gesloten worden met de 
scheidingstoestellen in geopende stand. Indien de diepte van de schakelinrichting dit niet toelaat 
dient binnen in de schakelinrichting een ruimte voorzien te worden voor het plaatsen van het 
afneembaar deksel van de apparatuur .  

Rond elk toestel blijft er voldoende ruimte voor de uitvoering in de beste voorwaarden van de 
bedrading,      de demontage, de kontrole en het onderhoud van het toestel. Er is een 
reserveruimte voorzien waarvan het volume overeenstemt met minstens een vijfde van het totaal 
volume van de geïnstalleerde toestellen, en die eventueel de montage toelaat van bijkomende 
toestellen op dezelfde wijze ais de oorspronkelijk geïnstalleerde toestellen.  

De uiteinden van de kabels worden op bereikbare plaatsen opgesteld.
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In de schakelinrichtingen die toestellen bevatten met handbediening en/of handbediende regeling 
wordt de beveiliging tegen toevallige aanraking van delen onder spanning verwezenlijkt door een 
afschermplaat in metaal of in isoleerstof.  

Deze afschermplaat beantwoordt aan volgende voorschriften :  
 
- zij verzekert een beschermingsgraad IP 20 volgens de norm NBN C20-529;  

- zij is voorzien van openingen ter hoogte van de toestellen. Haar bevestiging is zó dat de 
afstand tussen 2 bevestigingspunten in de hoogte 500 mm met overschrijdt. De openingen 
voorzien voor de reservetoestellen zijn voorzien van een afdichting.  

- zij is wegneembaar zonder dat het geheel of een deel van om het even welk toestel dient 
gedemonteerd te worden;  

- zij mag uitgevoerd worden in verschillende delen;  

- een afzonderlijke afschermplaat wordt voorzien voor elk deel van een schakelinrichting dat kan 
spanningsloos gesteld worden terwijl de rest van de schakelinrichting onder spanning blijft.  

De toestellen worden op logische en regelmatige wijze geplaatst. Tenzij anders vermeld in het 
bestek zijn de toestellen van dezelfde aard en met dezelfde funktie horizontaal en vertikaal 
afgelijnd en de groepering van de toestellen stemt overeen met de logische onderverdelingen van 
de funkties die ze vervullen.  

De voorzieningen zijn genomen opdat de trillingen veroorzaakt door toestellen de goede werking 
van de andere toestellen van de schakelinrichting met beïnvloeden.  

Wanneer een schakelinrichting opgesteld wordt op een plaats waar ze aan trillingen blootgesteld 
wordt, zijn alle bouten,vijzen en moeren voor bevestiging van de toestellen uitgerust met een 
veiligheidsblokkeerinrichting die hun loskomen belet.  

1.6.6.2. Raamwerk en montageplaat  

De schakelinrichtingen bevatten een of meerdere raamwerken of montageplaten die dienen als 
drager voor de toestellen.  

De raamwerken of montageplaten zijn vervaardigd in zelfdovende isolerende kunststof of in metaal 
dat   tegen korrosie beschermd is. 
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Het raamwerk of de montageplaat in metaal worden geaard behalve in het geval van een 
schakelinrichting  met totale isolatie. Zij voldoen aan de voorschriften van artikel 7.4.3 van de norm 
NBN C63-439-1.  De doorsnede en de overspanning van de samenstellende delen worden zo 
gekozen dat alle zichtbare vervorming vermeden wordt onder invloed van de statische en 
dynamische belastingen die zich voordoen bij de bediening van de toestellen. Het raamwerk of de 
montageplaat zijn zo opgevat dat enerzijds het in- en uitschakelen van de toestellen de goede 
werking van de andere toestellen met beïnvloeden en dat anderzijds elk trillingsverschijnsel 
veroorzaakt door de netfrekwentie vermeden wordt.  

1.6.7. Grafische voorstelling van de funkties  

Wanneer een grafische voorstelling van de hoofdstroombanen en de toestellen die er deel van 
uitmaken    dient aangebracht te worden op de schakelinrichting gebeurt dit op de voorzijde ervan 
volgens de voorschriften van het bestek.  

De symbolen beantwoorden aan de normen NBN C03-001, NBN EN 61082-1, -2, -3, NBN C03-
502, NBN C03-617-1 en NBN C03-617-2.  

De symbolen worden aangebracht ter hoogte van de toestellen die ze in de installatie voorstellen. 
Voor de schakelinrichting met een afzonderlijke deur of paneel per funktionele eenheid worden de 
symbolen op de overeenstemmende deuren of panelen geplaatst.  

De symbolen worden vervaardigd uit staven in geanodiseerde aluminium of uit kunststof. De delen 
van dit schema begrensd door de bedienings-, meet- en signalisatietoestellen worden uit een enkel 
stuk uitgevoerd. De staven worden door middel van een onverliesbaar bevestigingssysteem op de 
panelen bevestigd.  

1.6.8. Opschriftplaten en merktekens 

1.6.8.1. Algemeenheden  

De opschriftplaten en merktekens die met op de toestellen geplaatst zijn worden vervaardigd in 
kunststof  
met zwarte tekst op witte achtergrond gegraveerd of in geanodiseerde aluminium met gegraveerde 
tekst
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1.6.8.2. Opschriftplaten  

De inlichtingen beschreven in de punten a tot en met d van artikel 5.1. van de norm NBN C63-439-
1 worden vermeld op een opschriftplaat bevestigd op de voorzijde van het omhulsel van de 
schakelinrichting.  

De toestellen worden door middel van opschriftplaten geïdentificeerd. Deze bestemd voor de 
merking van    de toestellen ingebouwd in een deur of een paneel worden op de voorzijde van 
deze deur of paneel bevestigd. Deze van de toestellen die binnen in het omhulsel geplaatst zijn, 
worden op de afschermplaat aangebracht.  
 
De opschriftplaten worden bevestigd met schroeven of pennen nit tegen korrosie bestand 
materiaal.  
 
1.6.8.3. Merktekens  
 
Binnenin de schakelinrichting worden de individuele kringen en de aansluitklemmen 
geïdentificeerd  
door middel van merktekens. Deze merktekens worden bevestigd met korrosiebestendig materiaal. 
 
 De nummering van de merktekens voldoet aan de voorschriften van de norm NBN C04-001.  
 
1.6.9. Verlichting en kontaktdoos  

Het bestek bepaalt of binnenin de schakelinrichting zonder vakindeling een verlichting wordt  
aangebracht die het gemakkelijk onderhoud van de toestellen, evenals van het nazicht van de 
kontakten  
en van de merktekens toelaat. Het bestek bepaalt eveneens of een tweepolige kontaktdoos 16A 
met aardingskontakt dient voorzien.  

De verlichting en de kontaktdoos worden gevoed door een kring aangesloten stroomopwaarts van 
de hoofdschakelaar en beveiligd door een tweepolige automatische schakelaar van 16A.  

1.6.10. Elektrisch schema, plan en legende  

De schakelinrichting wordt voorzien van de constructieplans en schema's vereist door artikel16 
van het A.R.E.I.  

Deze worden in een kunststof dokumentenhouder geplaatst, die tussen leibanen geschoven wordt 
die aan de binnenkant van de toegangsdeur van de schakelinrichting aangebracht zijn. Bij 
afwezigheid van een deur worden zij in haar nabijheid geplaatst op de plaats aangeduid door de 
leidende ambtenaar.  
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De symbolen die in het elektrische schema gebruikt worden beantwoorden aan de normen NBN 
C03- 617-1 en NBN C03-617-2, NBN C03-001, NBNEN 61082-1, -2, -3, en NBN C03-502.  

De konstrukteur levert eveneens alle richtlijnen nodig voor de opstelling, de werking en het 
onderhoud zoals bepaald in het artike15.3 van de norm NBN C63-439-1.  

1.7. Proeven  

1.7.1. Type proeven  

Voor elke schakelinrichting die aangewend wordt in een aanneming van de Regie der Gebouwen, 
stelt  
de aannemer aan de leidende ambtenaar een dossier voor met de hierna vermelde documenten 
en die aantoont dat de schakelinrichting aan de type proeven voldoet.  

Dit dossier bevat het elektrisch eendradig schema, de plans op schaal van min. 1/10 van de 
schakelinrichting evenals de kopijen van de processen-verbaa1 en de met handgeschreven 
berekeningsnota's betreffende elke type proef.  

De hierna aangehaalde type proeven worden in gelijk welke volgorde uitgevoerd:  

- de verifikatie van de grenzen van de opwarming, hetzij overeenkomstig artikel 8.2.1 van de 
norm NBN C63-439-1, hetzij door extrapolatie volgens het rapport CEI 890, behalve voor de 
open schakelinrichtingen met frontale afscherming;  

- de verifikatie van de diëlektrische eigenschappen volgens artikel 8.2.2 van de norm NBN C63-
439-1  

- wordt vervangen door de verifikatie van de isolatieweerstand volgens artikel 8.3.4 van de norm, 
in  overeenkomst met de voorschriften van tabel 7, Nr. 2, van bovenvermelde norm;  

- de verifikatie van de kortsluitvastheid door proeven of door extrapolatie volgens artikeI8.2.3.2.6 
van de norm NBN C63-439-1;  

- de verifikatie van de kontinuïteit van de beschermingskring volgens artikel 8.2.4 van de norm  

      NBN C63-439-1;  
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- de verifikatie van de isolatie-afstanden en de kruipwegen volgens artikel 8.2.5 van de norm 

      NBN C63-439-1;  

- de verifikatie van de mechanische werking volgens artike18.2.6 van de norm C63-439-1;  

- de verifikatie van de beschermingsgraad volgens artikel 8.2.7 van de norm NBN C63-439-1 
conform  

      aan de normen NBN C20-529 en NBN C20-001A.  

 

1.7.2. Opleveringsproeven  

Elke schakelinrichting is onderworpen aan de volgende opleveringsproeven in overeenkomst met 
de individuele proeven van de norm NBN C63-439-1.  

- de inspectie van de schakelinrichting met inbegrip van het nazicht van de bedrading en indien 
nodig een proef van de elektrische werking volgens artikel 8.3.1 van de norm NBN C63-439-1;  

- de verifikatie van de beschermingsmaatregelen en de elektrische continuïteit van de 
beschermingskringen volgens artike18.3.3 van de norm NBN C63-439-1;  

- de verifikatie van de isolatieweerstand volgens artike18.3.4 van de norm NBN C63-439-1.  

De proces-verbalen van de opleveringproeven worden aan de leidende ambtenaar overhandigd. 

Deze wordt uitgenodigd om de uitvoering van deze proeven bij te wonen.  

2.  OPEN SCHAKELINRICHTINGEN :MET FRONTALE AFSCHERMING 

2.1  Voorwerp  

De huidige paragraaf heeft betrekking op open schakelinrichtingen met frontale afscherming, 
verwezenlijkt onder de vorm van een raamwerk bepaald in artikel 2.3.2 van de norm NBN C63-
439-1. Zij zijn bestemd    om geïnstalleerd te worden in een nis, aan de voorzijde gesloten door 
middel van een deur. De nis en de    deur maken geen deel uit van de schakelinrichting tenzij 
anders vermeld in het bestek.  

2.2. Konstruktieve kenmerken  

Indien de aanneming de levering voorziet van de nisdeur is deze vervaardigd uit metaal.  

De beschermingsgraad, bekomen door de deur, bedraagt minstens IF 40-7 volgens de normen  
NBN C20-001A en NBN C20-529.
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2.3. Funktionele kenmerken  

Tenzij anders vermeld in het bestek zijn de open schakelinrichtingen met frontale afscherming 
noch onderworpen aan de typeproeven van de kortsluitvastheid, door toepassing van het artikel 
8.2.3.1 van de  
norm NBN C63-439-1, noch aan de verifikatie van de grenzen van opwarming.  

Het bestek bepaalt :  

- de beschermingsgraad;  

- de montagemethode : vaste, wegneembare of uittrekbare delen, zoals bepaald in artikels 2.2.6, 
2.2.7 en 2.2.8 van bovengenoemde norm, evenals hun beschermingsgraad volgens artikel 
7.6.4.3 van dezelfde    norm;  

- de nuttige afmetingen van de nis;  

- de verschillende funktionele eenheden die de apparatuur uitmaken;  

- de scheidingsvorm door middel van schermen of schotten : 1, 2, 3a, 3b of 4 zoals bepaald in 
artikel 7.7  van de norm NBN C63-439-1;  

- de transporteenheden volgens artikel 2.2.5 van bovengenoemde norm;  

- de eventuele vereiste van de proef voor de elektrische werking op de plaats van opstelling, 
voorzien        in artikel 8.3.1 van bovengenoemde norm.  

3. SCHAKELINRICHTINGEN ALS KAST EN ALS MEERVOUDIGE KASTEN  

3.1. Voorwerp  

De huidige paragraaf heeft betrekking op schakelinrichtingen als kast en als meervoudige kasten 
bepaald in artikels 2.3.3.1 en 2.3.3.2 van de norm NBN C63-439-1. ,  
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3.2. Konstruktieve kenmerken  

De schakelinrichtingen ais kast en ais meervoudige kasten zijn bestemd om op de vloer te worden 
geplaatst. Het bestek bepaalt of de schakelinrichting aan haar steunvlak uitgerust is met een 
kader.  

3.3. Schakelinrichtingen ais kast en ais meervoudige kasten voor binnenopstelling  
 
 
De schakelinrichtingen ais kast en ais meervoudige kasten zijn bestemd om geïnstalleerd te 
worden in de normale gebruiksomstandigheden voor binnen volgens artike16.1 van de norm NBN 
C63-439-1.  

3.4. Schakelinrichtingen ais kast en ais meervoudige kasten voor buitenopstelling  

De schakelinrichtingen ais kast en ais meervoudige kasten zijn bestemd om geïnstalleerd te 
worden in de normale gebruiksomstandigheden voor buiten volgens artikel 6.1 van de norm NBN 
C63-439-1.  

Indien het bestek een binnenverlichting voorziet van de schakelinrichting ais kast( en) is deze 
verlichting verwezenlijkt door middel van verlichtingstoestel(len) met beschermingsgraad van 
minstens IF 54 volgens de norm NBN C20-529.  

Het omhulsel is vervaardigd uit staal- of aluminiumplaat van minstens 2 mm dikte. Ingeval van een 
omhulsel, volledig uit kunststof is het princiep van totale isolatie van toepassing.  

De omhulsel in aluminium zijn tegen korrosie beschermd:  

- door anodisatie met een dikte van minstens 15 micrometer;  

- of door een bescherming en een schilderwerk voor aluminium zoals beschreven in hoofdstuk 
A.j. van het type-bestek 400.  

De mechanische weerstand van de omhulsel mag onder invloed van ultraviolette stralen met 
verminderen in de tijd.  

De helling van het dak is minstens gelijk aan 3°. H et dak is voorzien van boorden die het afvloeien 
van het regenwater langs de wanden verhinderen
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3.5. Funktionele kenmerken 

Het bestek bepaalt :  

- de uitwendige voorstelling van de schakelinrichting : kast of meervoudige kasten;  

-    de plaats van opstelling: binnen of buiten;  

-    de beschermingsgraad;  

-    de aard van het omhulsel;  

- de rnontagemethode : vaste of wegneembare of uittrekbare delen zoals bepaald in artikels 
2.2.6,2.2.7  

- en 2.2.8 van bovengenoemde norm, evenals hun beschermingsgraden volgens artikel 7.6.4.3 
van dezelfde   norm;  

-    de ruimte (hoogte, breedte, diepte) beschikbaar voor de schakelinrichting;  

- voor een schakelinrichting als meervoudige kasten : het aantal, de relatieve schikking en de 
afmetingen van de kasten;  

- de verschillende funktionele eenheden welke de apparatuur uitmaken; - de uitwendige 
voorstelling : afwerking, tint;  

- de scheidingsvorm door middel van schermen of schotten : 1, 2, 3a, 3b of 4, zoals bepaald in 
artikel  
7.7 van de norm NBN C63-439-1;  

-    de transporteenheden volgens artikel 2.2.5 van bovengenoemde norm;  

- de eventuele vereiste van de proef voor de elektrische werking op de plaats van opstelling, 
voorzien  
in artikel 8.3.1 van bovengenoemde norm.  

4. SCHAKELICHTINGEN ALS KASTJE EN ALS MEERVOUDIGE KASTJES 

4.1. Voorwerp  

De huidige paragraaf heeft betrekking op de schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige 
kastjes bepaald in artikels 2.3.3.4 en 2.3.3.5 van de norm NBN C63-439-1.
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4.2. Konstruktieve kenmerken  

Het bestek bepaalt of de schakelinrichting in opbouw, half-inbouw of inbouw is. In deze twee 
laatste gevallen bepaalt het bestek of de rand van de inbouwopening voor inbouw-
schakelinrichtingen voorzien wordt van een metalen of kunststofomlijsting en dezelfde afwerking 
biedt als deze voor het omhulsel van de schakelinrichting.  
 
Het bestek bepaalt of het omhulsel van de schakelinrichting uitgerust is met deuren of deksels en 
met afschermplaten die toegang verlenen aan de toestellen en aan alle verbindingen. Het bepaalt 
eveneens of de vier zijwanden van de kastjes voorzien worden van afneembare sluitkappen, 
eventuele uitbreiding van de apparatuur mogelijk makend. Deze sluitkappen zijn eveneens 
ontworpen voor de bevestiging van pakkingbussen en tullen voor de invoer van buizen opdat na 
opstelling de schakelinrichting aan de vereiste beschermingsgraad zou voldoen.  

Tenzij anders vermeld in het bestek is de levering en de bevestiging van het raamwerk voorzien 
om de schakelinrichting te dragen en om de verbindingen te verzekeren, begrepen in de levering 
van deze schakelinrichtingen als kastjes.  

De deuren en sluitkappen mogen uit polycarbonaat worden vervaardigd.  

De schakelinrichting met omhulsel in zelfdovende kunststof voldoet aan de voorschriften van de 
totale isolatie.  

4.3. Schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige kastjes voor binnenopstelling  

De schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige kastjes zijn bestemd om geïnstalleerd te 
worden in de normale gebruiksomstandigheden voor binnen volgens artikel 6.1 van de norm NBN 
C63-439-1.  

Het omhulsel van schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige kastjes is gefabriceerd in 
metaal en/of in kunststof. Voor de schakelinrichtingen bestemd voor huishoudelijk of aanverwant 
gebruik bezitten de voorzijde, zij- en achterwanden een schokweerstand van minstens IPXX-5 
volgens de norm NBN C20-001A.  
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4.4. Schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige kastjes voor buitenopstelling  

De schakelinrichtingen ais kastje en als meervoudige kastjes zijn bestemd om geïnstalleerd te 
worden in de normale gebruiksomstandigheden voor buiten volgens artikel 6.1 van de norm NBN 
C63-439-1.  

 
Indien het bestek een binnenverlichting voorziet van de schakelinrichting ais kastje(s) is deze 
verlichting verwezenlijkt door middel van verlichtingstoestel(len) met beschermingsgraad van 
minstens IF 54 volgens de norm NBN C20-529.  

Het omhulsel van de schakelinrichtingen ais kastje en ais meervoudige kastjes voor 
buitenopstelling wordt    uit aluminium staal of kunststof vervaardigd.  

4.5. Funktionele kenmerken  

Het bestek bepaalt :  

-     de uitwendige voorstelling van de schakelinrichting : kastje of meervoudige kastjes;  

-     de plaats van opstelling : binnen of buiten; - de beschermingsgraad;  

-     de aard van het omhulsel;  

- de montagemethode: vaste, wegneembare of uittrekbare delen zoals bepaald in artikels 2.2.6, 
2.2.7  
en 2.2.8 van bovengenoemde norm, evenals hun beschermingsgraden volgens artikel 7.6.4.3 
van dezelfde norm;  

-     de ruimte (hoogte, breedte, diepte) beschikbaar voor de schakelinrichting;  

- de hoogte van de onderkant van de schakelinrichting ten opzichte van de vloer;  

- de bevestigingswijze: opbouw, half-inbouw of inbouw;  

- voor een schakelinrichting ais meervoudige kastjes: het aantal, de relatieve schikking en de 
afmetingen van de kastjes;  

 

-     de aanwezigheid van dom, deksel, afschermingsplaat, sluitplaat;  

- de verschillende funktionele eenheden welke de apparatuur uitmaken; 

- de uitwendige voorstelling : afwerking, tint; 
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- de scheidingsvorm door middel van schermen of schotten : 1, 2, 3a, 3b of 4, zoals bepaald in 
artikel 7.7 van de norm NBN C63-439-1;  

- de transporteenheden volgens artikel 2.2.5 van bovengenoemde norm;  

- de eventuele vereiste van de proef voor de elektrische werking op de plaats van opstelling, 
voorzien in artikel 8.3.1 van bovengenoemde norm.  
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400.C.03  Liften Regie der Gebouwen - DEM 

2

LIFTEN 
 
 
0 INLEIDING 
 
 
Reglementering 
 
De elektrische en hydraulische liften moeten beantwoorden aan de Europese Richtlijn Liften (95/16/EEG) en de 
voorschriften van de norm EN 81-1 en 2 aangevuld door onderhavig deel 1 “Elektrische liften” en deel 2 
“Hydraulische liften” van het type-bestek 400.C.03 en door het bijzonder bestek(1). Dit type-bestek heeft tot doel 
een kwalitatieve meerwaarde te bieden aan liftinstallaties die moeten kunnen functioneren onder strengere 
werkingsomstandigheden zoals dit onder meer het geval is in openbare gebouwen. Aldus beoogt men een 
hogere bedrijfszekerheid, een langere levensduur, een betere vervoerscapaciteit, een hoger comfort en een 
gemakkelijker en duurzamer onderhoud. Het bijzonder bestek(1) zal de karakteristieken en de afwerkingsgraad 
van de beoogde liftinstallatie(s) definiëren evenals mogelijke bijzondere of nieuwe kwaliteitseisen. Indien het 
bijzonder bestek(1) andere delen van het type-bestek 400 van toepassing verklaart, heeft in geval van 
tegenspaak, onderhavig gedeelte voorrang op de andere delen. 
 
Afwijkingen op de reglementering van de “Europese Richtlijn Liften” kunnen niet aanvaard worden. De 
aannemer levert bij zijn technisch dossier een “CE-conformiteitsverklaring” en brengt de CE-markering aan in 
de kooi van elke lift. 
 
Indien een aannemer bij de uitvoering van een liftinstallatie afwijkt van de norm EN 81-1 of 2 dient hij, binnen 
de vijftien kalenderdagen vanaf het begin van de uitvoeringstermijn van de werken, de opdrachtgever hiervan 
per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen en vóór de oplevering van de materialen een CE-
conformiteitsverklaring voor te leggen van de afwijkende uitvoeringswijze. 
 
 
Afwijkingen t.o.v. het type-bestek 400.C.03, nieuwe technologieën, evenwaardige oplossingen 
 
De in dit type-bestek beschreven uitvoeringswijzen zijn gebaseerd op de huidige technologieën. Een 
liftinstallateur die nieuwe evenwaardige technologieën wenst toe te passen die in dit type-bestek niet zijn 
opgenomen dient bij de directie Elektromechanica van de Regie der Gebouwen een beoordelingsonderzoek aan 
te vragen. De directie Elektromechanica zal dan hierover een beoordelingsverslag opmaken en de voorgestelde 
uitvoeringswijze al dan niet aanvaarden. Wanneer de aannemer over een goedkeuring beschikt mag hij, als 
evenwaardige oplossing, de betreffende uitvoeringswijze toepassen op elke installatie tot de voorziene vervaldag 
(indien vermeld). 
 
 
Inhoud en nummering 
 
De inhoud van elk artikel geeft de aanvullende kwalitatieve eisen bij de norm. 
 
De artikelen van onderhavig type-bestek en van het technisch gedeelte van de bijzondere bestekken(1) worden 
genummerd volgens een tiendelige indeling. 
 
De referentienummers worden als volgt bepaald : 
 

• een punt behandeld in de norm behoudt het referentienummer van deze norm; 
 
• een punt niet behandeld in de norm, maar dat een onderdeel vormt van een onderwerp, in de norm 

behandeld, draagt een nummering samengesteld door het referentienummer van de norm gevolgd door 
een bijkomende nummering gekozen op die wijze, dat er geen dubbel gebruik is met de referenties van 
onderverdelingen van hetzelfde onderwerp reeds behandeld in de norm; dit nummer wordt gevolgd door 
een asterisk. De asterisk vestigt de aandacht op het feit dat deze niet overeenstemt met de nummering uit 
de norm EN 81-1. 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Liften Regie der Gebouwen - DEM 

3

Voorbeeld : Hoofdstuk 12, “MACHINE”, heeft in de EN 81-1 een onderverdeling in 11 titels 
genummerd van 12.1 tot 12.11. Onderhavig type-bestek heeft er 3 meer, genummerd als volgt : 
 
12.12.* Reductiekast 
12.13.* Motor 
12.14.* Chassis 

De onderverdeling van 12.12.* “Reductiekast” is de volgende : 
 
12.12.*1 
12.12.*2 
12.12.*3 
12.12.*4 
 

• de punten niet behandeld in de norm en die niet voorkomen onder de onderwerpen waarover de norm 
handelt, zijn gerangschikt onder nieuwe hoofdstukken, die eveneens gevolgd worden door een asterisk 
en genummerd van 17* tot 20*. 

 
Uit bovenstaande volgt dat de inhoudstafel van onderhavig bestek een onderbroken nummering bezit, vermits 
slechts die artikels van de norm EN 81-1 en 2 worden hernomen die gewijzigd of toegevoegd zijn. 
 
 
Karakteristieken van de liftinstallatie 
 
Alle technische karakteristieken van een welbepaalde nieuwe (of te transformeren) liftinstallatie staan vermeld 
in het bijzonder bestek(1). 
De voorschriften van dit bijzonder bestek(1) hebben voorrang op het type-bestek. 
Artikel 19.*, van deel 1 (Elektrische liften) of deel 2 (Hydraulische liften), van dit type-bestek geeft 
aanbevelingen voor de ontwerpers van liftinstallaties. 
 
 
Bemerkingen : 
 
• Alhoewel deel 1 (elektrische liften) en deel 2 (hydraulische liften), wat inhoud betreft, voor een aantal 

artikels identiek zijn, zijn beide delen hierna volledig weergegeven teneinde geen verwijzingen in te 
bouwen. 

• Het hoofdstuk b, “Roltrappen”, van de vorige versies is niet meer opgenomen in dit nieuwe type-bestek. 
Elke installatie van roltrappen dient te beantwoorden aan de norm EN 115; de specifieke kenmerken eigen 
aan de installatie, zijn inplantingswijze in het gebouw en de eventuele bijkomende eisen worden beschreven 
in het bijzonder bestek (1) en de bijgaande tekeningen. 

 
 
Nota 
 
(1) Onder het “Bijzonder Bestek” wordt verstaan het bestek (lastenboek), bevattende de administratieve en 

specifieke, technische voorschriften die samen met de tekeningen de basis vormen van de 
aanbestedingsdocumenten voor een nieuwe (of te transformeren) liftinstallatie. Het bijzonder bestek is dus 
eigen aan één welbepaalde installatie. 
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DEEL 1 : ELEKTRISCHE LIFTEN 
 
 
5 SCHACHT 
 
 
5.2 Begrenzing van de schacht 
 
5.2.2 Inspectie- en nooddeuren - inspectieluiken 
 
5.2.2.2.1 De sleutel is identiek aan de ontgrendelsleutel van de schachtdeuren. 
 
 
5.3 Wanden, vloer en plafond van de schacht 

 
Schachtwanden uit doorzichtig materiaal moeten vervaardigd zijn uit gelaagd veiligheidsglas of uit 
onbrandbaar materiaal, waarvan de mechanische sterkte tenminste overeenkomt met die van 
veiligheidsglas. De dikte van het glas of het onbrandbaar materiaal bedraagt ten minste 10 mm voor 
panelen waarvan de grootste afmeting ten hoogste 2 m bedraagt. 
 
Teneinde het doorzichtig materiaal te beschermen tegen het uitdrukken moet het langs alle zijden 
vastgezet worden d.m.v. bevestigingsmiddelen, die alleen met een speciaal gereedschap kunnen 
gedemonteerd worden. 
 
Indien de geldende brandnorm het toelaat en het schachtplafond niet in gewapend beton is uitgevoerd, 
dan dient de machinevloer vervaardigd te zijn in geribde metalen plaat van 5 mm dikte, bevestigd op 
een metalen geraamte. Een berekening van het metalen steungeraamte wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de opdrachtgever. 

 
 
5.7 Schachtkop en schachtput 
 
5.7.3 Schachtput 
 
5.7.3.1 Ingeval de liftput voorzien is van een waterdichte bezetting of een waterdichte metalen kuip 

neemt de liftaannemer alle nodige voorzieningen om de metalen onderdelen niet in de 
schachtwanden en de putvloer te bevestigen. Er mag geen enkele doorboring van de waterdichte 
schachtwand en putvloer gerealiseerd worden. De aannemer stelt aan de opdrachtgever een 
alternatieve, gelijkwaardige oplossing voor aangaande de bevestigingswijze van de leiders en 
buffers. 

 
5.7.3.2 De vast aangebrachte trap of  ladder is zo geplaatst dat de grendel van de schachtdeur 

gemakkelijk bereikbaar is en een gemakkelijke ontgrendeling mogelijk is. 
 
5.7.3.4.a Wanneer de blokkeerschakelaar niet bereikbaar is vanaf de schachtputvloer, dient een 

bijkomende blokkeerschakelaar in serie met de eerste geplaatst te worden in de schachtput. 
 
5.7.3.4.b De wandcontactdoos en de verlichtingsschakelaar bezitten een voldoende mechanische 

beschermingsgraad van minstens IPxx-7 (volgens NBN C20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 
50102). 
De contactdoos is tweepolig met een aardpen en is aangesloten op 230 V. 

 
 
5.9 Verlichting van de schacht 

 
De schacht moet uitgerust worden met een elektrische verlichting, die herstelling en onderhoud toelaat, 
ook wanneer alle deuren gesloten zijn. 
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De schachtverlichting is altijd vereist. Deze wordt uitgevoerd d.m.v. verlichtingstoestellen met een 
voldoende mechanische weerstand en lamptypes die een levensduur hebben van minstens 8000 uren. 
Het aantal lichtpunten wordt aangepast in functie van de lichtintensiteit die door de norm wordt 
opgelegd. 
Een lichtpunt dient aangebracht op maximum 0,5 m van het hoogste en het laagste punt van de schacht. 
 
De bediening moet mogelijk zijn vanuit de machinekamer, de schachtput en van op het kooidak. 
 
De schakeling in de machinekamer is voorzien van een verklikkerlampje. 
 
De armaturen en alle bedieningselementen in de schacht, op het kooidak en in de machinekamer 
bezitten minstens een beschermingsgraad IPxx-7 (volgens NBN C20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 
50102). 
 
In een gemeenschappelijke schacht wordt per lift een schachtverlichting voorzien. Deze is bedienbaar 
per lift. 
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6 MACHINEKAMERS EN SCHIJVENRUIMTEN 
 
 
6.1 Algemeen 
 

Het geheel van de machinekamer met al haar uitrustingen voldoet aan de EMC-richtlijn (EN 12015 – 
EN 12016) 

 
 
6.3 Constructie en uitrusting van machinekamers 
 
6.3.3 Deuren en vloerluiken 
 
6.3.3.3 Een beglaasd kastje, met de sleutel van de machinekamer erin, wordt geplaatst in de nabijheid 

van de deur of het toegangsluik, zelfs indien het niet is voorzien door de normen over 
brandbeveiliging. Dit kastje moet kunnen geopend worden met de genormaliseerde 
driekantsleutel. 

 
 
6.5.* Opstellingswijze van machinekamers 
 
6.5.*1 Machinekamers boven de schacht. 
 

Indien geen speciale vermelding is gemaakt in het bijzonder bestek worden de liftmachines, 
apparatuurkasten en hun toebehoren opgesteld in een machinekamer gelegen boven de liftschacht. 

 
6.5.*2 Zijdelings opgestelde machinekamers. 
 

Alleen bij uitdrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en/of tekeningen kan een opstelling met 
machinekamer naast de schacht aanvaard worden. In dit geval moeten alle vitale onderdelen zoals 
lei- en terugzendschijven, snelheidsbegrenzer, enz… die onderhoud en controle vergen, gemakkelijk 
bereikbaar zijn vanuit de machinekamer. 
 
Voor het monteren van de liftmachine met tractieschijf en alle lei- en terugzendschijven, wordt één 
zelfdragend metalen raamwerk vervaardigd. Een berekeningsnota van de volledige draagconstructie 
dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever. 
 
Trekbelastingen op de bouwconstructie van de machinekamer en de schacht, die niet in gewapend 
beton zijn uitgevoerd, zijn niet toegelaten. 

 
6.5.*3 Opstellingen met machines in de schacht 
 

Opstellingen met machines en/of apparatuurkasten in de schacht zijn enkel toegelaten indien het 
bijzonder bestek dit uitdrukkelijk vermeldt. De aannemer houdt in dit geval rekening met de extra 
voorschriften vermeld in de geldende brandnormen. 

 
 
6.6.* Extra uitrustingen: 
 

1. Een aansluitdoos met de noodzakelijke aansluitpunten voor het aansluiten van de 
noodalarminrichting volgens artikel 14.2.3 van de norm. 

 
2. In speciale gevallen kan het bijzonder bestek een aparte aansluitdoos eisen met een aangepaste 

klemmenrail voor het aansluiten van spanningsloze contacten die moeten dienen voor de besturing 
van de lift: zoals bij branddetectie, noodstroom of andere mogelijke scenario’s geëist in het bijzonder 
bestek. 

 
De aansluitdozen evenals de aansluitpunten dienen duidelijk geïdentificeerd te worden.  
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7 SCHACHTDEUREN 
 
7.1 Algemeen 
 

Het geheel van de schachtdeuren met al hun uitrustingen voldoet aan de EMC-richtlijn (EN 12015 – EN 
12016) 
 
Het deurtype en de afmetingen van de nuttige doorgang van de deuren staan vermeld onder de rubriek 
“Karakteristieken” in het bijzonder bestek. 
 
De bouw van de schachtdeuren is zeer verzorgd. De platen zijn volledig vlak en gesloten, het geheel is 
zeer stijf en onvervormbaar. 
 
Het deurkader is stevig in de deuropening bevestigd door middel van aangepaste steunijzers en 
verankerd met cement in baksteen of met metalen plugs in beton. Andere evenwaardige 
bevestigingswijzen worden slechts aanvaard mits schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. 
 
De deurnisomlijsting is eveneens voorzien van aangepaste bevestigingsijzers en wordt zorgvuldig 
aangespannen door het gieten van cementvulsel in de vrije openingen. Is de vlamdichtheid van de 
uitvoering niet vereist dan mag, mits de goedkeuring van de opdrachtgever, ofwel de cementspecie vanaf 
één meter boven de vloer vervangen worden door een ander geluiddempend product ofwel de 
deuromlijsting uitgevoerd worden in 3 mm plaat. De aansluiting tussen kader en omlijsting is 
zorgvuldig uitgevoerd. 
 
De nodige schikkingen worden getroffen om iedere voortplanting van trillingen en geluid in 
metaalplaten te voorkomen, ook bij het sluiten van de deuren. 
 
De tolerantie op de loodrechte stand van de deurrand ten opzichte van de beneden- en de bovendrempel 
mag niet meer bedragen dan 2 mm. 
 
Alle gebruikte elementen en aandrijfmechanismen bezitten minstens een mechanische en elektrische 
levensduur die overeenkomt met 106 openingen en 106 sluitingen van de deur. 

 
7.2.2 Gedrag bij brand : Het geheel van de deur(en) voldoet aan de geldende brandnormen. Het bijzonder 

bestek kan een proefcertificaat eisen afgeleverd door een erkend laboratorium. 
 
 
7.7 Grendeling en controle van de gesloten stand van de schachtdeur 
 
7.7.3 Grendeling en noodontgrendeling 
 
7.7.3.1 Grendeling 
 
7.7.3.1.2 Bij een dubbele draaideur wordt elk paneel positief vergrendeld. 

Indien één paneel is voorzien van een aanslag, die het andere blokkeert in gesloten stand, 
volstaat een positieve grendel op het paneel met de aanslag. 

 
7.7.3.2 Noodontgrendeling 
 

Na een noodontgrendeling moet zowel een handbediende als een automatische schachtdeur zich 
automatisch sluiten en vergrendelen. 

 
7.7.4 Elektrische inrichting ter controle van de gesloten stand van de schachtdeur 
 
7.7.4.2 Ingeval van handbediende draaideuren moet deze inrichting geplaatst worden langs de kant van 

de sluiting. 
 
7.7.4.3 Bij dubbele draaideuren wordt elk paneel gecontroleerd door een deurcontact. 
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7.7.5 Gemeenschappelijke eisen voor inrichtingen die controleren of de deur gegrendeld en gesloten 
is. 

 
7.7.5.2 “De positieve vergrendeling wordt uitgevoerd door een automatisch slot en een grendelcontact. 

 
Het grendelcontact is een veiligheidscontact dat niet kan gesloten worden zolang de deur niet 
vergrendeld is. 
 
Bijgevolg is elke inrichting, die enkel de elektrische controle van de verplaatsing van de schoot 
(of een andere inrichting die dezelfde uitwerking heeft) teweegbrengt, onvoldoende. 
 
De positieve vergrendeling vergrendelt de deur in sluitstand en maakt het openen slechts 
mogelijk wanneer de kooi zich bevindt in de ontgrendelzone van de overeenstemmende 
bordesdrempel waar het toestel moet stoppen.” 

 
 
7.7.5.3.* Horizontale schuifdeuren van het telescopische type zijn voorzien van een directe mechanische 

koppeling volgens art. 7.9.*3. De positieve vergrendeling en de controle van de gesloten stand 
volgens art. 7.7.6. zijn slechts vereist op de snelle panelen. 

 
 
 
7.7.6 Schuifdeuren met meer, onderling mechanisch verbonden panelen. 
 
 
7.7.6.2 De mogelijke grendelingswijzen en controles van de gesloten stand zijn de volgende : 
 

• een positieve vergrendeling per paneel aan de sluitzijden; bij de telescopische deuren op de 
sluitzijde van de snelle panelen; 

• een positieve grendeling die op meerdere panelen inwerkt; 
• een vergrendelhaak die één paneel positief en het andere paneel mechanisch vergrendelt. De 

sluiting van het niet-positief vergrendelde paneel wordt elektrisch gecontroleerd door een 
deurcontact. 

 
 
 
7.7.7.* Horizontale schuifdeuren met centrale opening en waarvan de panelen met tegengestelde 

bewegingszin niet (direct) mechanisch gekoppeld zijn. 
 

De twee deurpanelen aan de sluitzijde (bij telescopische deuren zijn dit de twee snelle panelen), 
moeten positief vergrendeld worden (zie ook de figuren onder art. 7.7.8.*.A.b en c). 
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7.7.8.* Schematisch overzicht van de mogelijke uitvoeringen in verband met de controle op het sluiten 
en het grendelen van de schachtdeuren. 

 
Onverminderd de voorschriften van art. 7.6.1 en 7.6.2 zijn volgende controlesystemen opgelegd : zie volgende 
schema’s. 
 

A. Gekoppelde horizontale bewogen schacht- en kooideuren 
 

a. Direct mechanisch gekoppelde panelen 

K

S

E

K

S

E

E

S

K
 

 
b. Niet direct mechanisch gekoppelde panelen 

E

S

K E

E

S

K E

E
K

S

E

K = kooideur (*)

S = schachtdeur

= vaste aanslag

= draaipunt vergrendeling

= mechanische vergrendeling

= positieve vergrendeling

E = deurcontact

= koppeling tussen schacht-
   en kooideur

= voorbeeld van direct
   mechanische koppeling bij
   telescopische deuren

E

S

K E

E

K

S

E E

E

E
K

S

E

 
(*) Wanneer de deurpanelen van een centraal openende kooideur direct mechanisch gekoppeld zijn 

volstaat een enkel deurcontact. 
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c. Niet mechanisch gekoppelde panelen 
 

E

E

K

S

E

K

S

E

 
 

B. Niet gekoppelde schacht- en kooideuren 
 
 

a. Gelede deuren 
 

ES

 
 

b. Draaideuren 
 

SE

S E

S E

K = kooideur

S = schachtdeur

= positieve vergrendeling

E = deurcontact

= koppeling tussen schacht-
   en kooideur

= voorbeeld van direct mechanische
   koppeling bij telecopische deuren
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7.9.* Constructiekenmerken van de schachtdeuren 
 
7.9.*1 Enkelvoudige draaideuren 

 
De deurvleugel is opgehangen aan sterke hengsels of bevestigd op draaispillen, opgesteld en 
gemakkelijk regelbaar in de hoogte zonder het afnemen van de deur. 
 
Ieder draaipunt is voorzien van een smeeropening. Draaipunten in de vloer zijn niet toegelaten. 
 
De sluiting van de draaideuren geschiedt automatisch door middel van een regelbare en ingebouwde 
deursluiter. 
 
Rubberen bufferblokjes of een gelijkwaardig ingebouwd stelsel beperken de openingshoek van de 
deuren tot 90°. 
 
De bordeszijde van de schachtdeur is voorzien van een esthetische handgreep. 
 
De kooizijde van de schachtdeur is voorzien van een reinheidsplaat met minimale afmetingen van 80 
x 350 mm. 
 
Een handgreep in de kooizijde van de schachtdeur is verboden. 

 
 
7.9.*2 Dubbele draaideuren. 

 
De dubbele draaideur voldoet aan dezelfde eisen als de enkelvoudige draaideur. 
 
Een vaste aanslag onderaan de panelen verhindert dat deze in de schacht kunnen draaien. 
 
Is één van de panelen voorzien van een mechanische aanslag (overlapping langs de bordeszijde) dan 
is een mechanisme vereist dat ervoor zorgt dat de zelfsluiting behouden blijft, door het paneel zonder 
aanslag eerst te laten sluiten. 

 
 
7.9.*3 Meerdelige schuifdeuren 

 
De meerdelige schuifdeuren zijn van het horizontale type met centrale of laterale opening en worden 
automatisch en gelijktijdig aangedreven via de kooideur. 
 
De deurpanelen zijn opgehangen met aangepaste beugels om het ontsporen en het vallen van de 
panelen te verhinderen, ook bij eventuele breuk van loopwieltjes. De loopwieltjes, voorzien van 
lagers, zijn bekleed met of vervaardigd uit een geluiddempende stof. Aanslagen zorgen voor een 
mechanische regeling in de uiterste standen. Een gemakkelijke en degelijke hoogteregeling van de 
deurpanelen is vereist. Onderaan worden de panelen geleid in corrosievrije en uitgelijnde profielen 
waarin een opeenhoping van stof niet mogelijk is. 
 
Aandrijf- of koppelingselementen van de deurpanelen zijn gemakkelijk en op een veilige manier af te 
regelen en te onderhouden. Bij het gebruik van kabels, kettingen, riemen, snaren, enz… moet een 
doelmatige beveiliging voorzien zijn tegen het uit de groef of van het tandwiel lopen, ook bij het slap 
worden van bovenvermelde elementen. 
 
De deurpanelen van een telescopische deur met een zelfde bewegingszin zijn onderling direct 
mechanisch gekoppeld. De mechanische koppeling (aanslag) vormt één geheel met de deur en bezit 
een voldoende mechanische sterkte. 
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7.9.*4 Gelede deuren 
 
Gelede deuren zijn samengesteld uit een aantal panelen, die onderling verbonden zijn door 
scharnieren. De scharnieren verzekeren een directe mechanische koppeling. 
 
De panelen zijn opgehangen aan aangepaste beugels om het ontsporen en het vallen van de panelen 
te beletten, ook bij eventuele breuk van de loopwieltjes. 
 
De loopwieltjes, voorzien van lagers, zijn bekleed met of vervaardigd uit een geluiddempende stof. 
 
Een gemakkelijke en degelijke hoogteregeling van de deurpanelen is vereist. De verbinding tussen de 
beugels en de panelen gebeurt door middel van een verticale as en lagers. 
 
Onderaan worden de panelen geleid in corrosievrije en uitgelijnde profielen, waarin een ophoping 
van stof niet mogelijk is. 
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8 KOOI, TEGENGEWICHT EN BALANCEERGEWICHT 
 

Het geheel van de kooiconstructie met al haar uitrustingen voldoet aan de EMC-richtlijn (EN 12015 – EN 
12016) 

 
8.3 Wanden, vloer en kooidak 
 
8.3.2 Bijkomende eisen worden gesteld : 

 
De kooi is van een verzorgde en stevige bouw uit blanke staalplaat van tenminste 1,25 mm dikte die 

aan de buitenzijde geluiddempend is gemaakt met een onbrandbare stof. 

 
Het geheel kooiconstructie, kooideur, binnenbekleding en andere toebehoren wordt trillingsvrij 
uitgevoerd zodanig dat het geluidsniveau, gemeten in de liftkooi, beneden de 50 dBA blijft en het 
trillingsniveau (verticaal en horizontaal) beneden de 10 milli (g) (= ± 0,1 m/s²). 
 
De platen van het dak en de vloer hebben een dikte van tenminste 2 mm en zijn eventueel met 

aangepaste profielijzers verstevigd. 

 
Bij de werking van de vanginrichting mag geen enkele blijvende vervorming zich voordoen aan het 
raam, aan de organen van de vanginrichting en aan de eigenlijke kooi zelf. 
 
Het ophangraam van een niet centraal opgehangen kooi moet van een verstevigde constructie zijn. 
Een berekeningsnota van het ophangraam dient voorgelegd. 
 
De kooiwanden zijn voorzien van een bevestigingssysteem voor het trillingsvrij aanbrengen van de 
afwerkingspanelen. De samenstellende elementen zijn gemakkelijk uitneembaar en de 
bevestigingspunten liggen verborgen. 
 

Een noodverlichtingstoestel, zoals beschreven onder art. 13.6 is te voorzien. 

 

In de kooiknoppendoos worden drukknoppen voorzien “heropenen en sluiten deuren” 

 

Wanneer het instelbaar overlastdetectiesysteem overlast meet, geeft het in de kooi een visueel- en een 

geluidssignaal. Deze inrichting belet het vertrek van de kooi zolang de overlast niet is weggenomen. 

Tijdens de rit is het overlastdetectiesysteem uitgeschakeld. 

Indien de sturing voorzien is voor een duplex- of batterijwerking is een tweede 

belastingsniveaumeting voorzien dat gebruikt wordt in de besturing ter verbetering van de trafiek 

(zie ook art 14). 

 

De kooiafwerking, kooiwanden, vloerbekleding en verlichting wordt bepaald in het bijzonder bestek. 
Een gedetailleerd constructieplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever. 
 

Noodalarminrichting in de kooi. 

• De aannemer voorziet in de kooi een noodalarminrichting volgens de eisen van artikel 14.2.3 van 

de norm. 

• Tevens is een communicatiesysteem aanwezig dat de spraakcommunicatie mogelijk maakt tussen 

de liftkooi, de machinekamer, het kooidak en de liftput. 

 

De eventuele elektrische leidingen tussen de kooi, machinekamer, schacht en liftput worden 
uitgevoerd via ononderbroken soepele leidingen dewelke voldoen aan de EMC-richtlijn. 
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8.6 Kooideuren 
 
8.6.1 De kooideur wordt automatisch aangedreven. 

 
De bouw van de kooideur is zeer verzorgd en het geheel is zeer stijf. 
 
De platen aan de kooizijde zijn volledig vlak en glad. 
 
De kooideur beantwoordt aan art. 7.9.*3. 
 
De nodige schikkingen worden getroffen om iedere voortplanting van trillingen en geluid in 
metaalplaten te voorkomen, ook bij het sluiten van de deuren; het geheel wordt geluiddempend 
gemaakt met een duurzame stof. 
 
De tolerantie op de loodrechte stand van de deurrand ten opzichte van de beneden- en bovendrempel 
mag niet meer bedragen dan 2 mm. 

 
8.6.8.* De deurpanelen van een telescopische deur met een zelfde bewegingszin zijn onderling direct 

mechanisch gekoppeld. 
 
Deze mechanische koppeling (aanslag) vormt één geheel met de deur en bezit een voldoende 
mechanische sterkte. 

 
 
8.7 Beveiliging bij het werken van de deuren 
 
8.7.2 Mechanisch aangedreven deuren 
 

(Zie ook art. 13.10.* - “Toegangsbeveiliging van de liftkooi”.) 
 
8.7.2.1 Horizontaal schuivende deuren 
 
8.7.2.1.1 Automatisch mechanisch aangedreven deuren 
 
8.7.2.1.1.6.* Aandrijving van de deuren 

 
De kooideuren worden aangedreven door een deuroperator met hoge prestaties. 

 

De kooideur wordt aangedreven door een elektro-mechanisme. Een pneumatisch systeem 
kan slechts worden aanvaard wanneer het bijzonder bestek het uitdrukkelijk toelaat. 
 

Het elektrisch aandrijfsysteem van de kooideuroperator wordt mechanisch beschermd met 
beschermingsgraad IPxx-7 (volgens NBN C 20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 50102). 
 

Openings- en sluitingstijden voor enkelvoudig opgestelde liften: 

• De maximum openingstijd is 5 s, de maximum sluitingstijd is eveneens 5 s. 

 

Openings- en sluitingstijden voor duplex-liften en liftenbatterijen: 

• De maximum openingstijd is 2,5 s, de maximum sluitingstijd is eveneens 2,5 s. 

• De openings- en sluitingssnelheid van de deuren en de dode tijden tussen de 

openings- en sluitingscyclus moeten in dit geval regelbaar zijn. Voor 

liftenbatterijen van minstens 4 liften of meer (hoge performanties volgens artikel 

14.2.1.1.5.*) zal de snelheid van de deuren automatisch worden gewijzigd in 

functie van de intensiteit van de trafiek. 
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Mechanische en elektrische levensduur van de deuroperator en de deurpanelen: 

• Alle gebruikte elementen en de aandrijfmechanismen bezitten minstens een 
mechanische en elektrische levensduur die overeenkomt met 3.106 openingen en 
3.106 sluitingen van de deur ingeval van duplex-liften of liftenbatterijen, en 106 
openingen en 106 sluitingen bij enkelvoudig opgestelde liften. 

• Het bijzonder bestek kan voor sommige installaties een deurtype eisen met 
proefattest van 3.106 bewegingen. De aannemer kan hiertoe een dergelijke 
proefopstelling aanvragen bij de Regie der Gebouwen (Directie Elektromechanica). 

 
De bewegingen van de deurpanelen zijn soepel, synchroon en geruisloos. 
 
De versnellingen en vertragingen dienen geleidelijk te gebeuren zonder schokken. 
 
De controlerende elementen, zijnde eindschakelaars, gevoelige boorden, enz… zijn 
gemakkelijk en op een veilige manier bij te regelen en te onderhouden. 

 
 
8.10 Schuifdeuren met meer, onderling mechanisch verbonden panelen 
 
 
8.10.3.* Telescopische deuren, die voorzien zijn van de mechanische koppeling (volgens art. 8.6.8.*), 

bezitten alleen een controle-inrichting op het gesloten zijn op de snelle panelen. 
 
 
8.10.4.* Overzicht van de controle op het gesloten zijn van de kooideuren. 
 

Onverminderd de voorschriften van art. 8.10.1 en 8.10.2 zijn volgende systemen toegestaan : 
 
 

Bij direct mechanisch gekoppelde panelen 
 
 

K E

K
E

 
 
 

Bij niet direct mechanisch gekoppelde panelen 
 

K E

E

E

K
E

K = kooideur

E = deurcontact-veiligheids-
       contact

= voorbeeld van een direct
   mechanische koppeling
   bij telescopische deuren
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8.13 Kooidak 
 
8.13.3 Het kooidak moet steeds voorzien zijn van een borstwering, behalve aan de toegangszijde(n). Deze 

voldoet aan de eisen van de norm. 
 
 
 
8.17 Verlichting 
 
 
8.17.1 De kooiverlichting is permanent en bestaat uit minstens twee lichtbronnen die niet in serie mogen 

geschakeld worden. 
 
De bevestigingswijze van de kooiverlichting moet altijd verzekerd blijven, zelfs bij de werking van 
de vang. 
 
De verlichtingssterkte op de kooivloer bedraagt minstens 100 lux. 
 
De voeding wordt afgetakt vóór de hoofdschakelaar van de lift. 

 
 
8.17.4 De kooi dient uitgerust te worden met een noodverlichtingstoestel dat voldoet aan de voorschriften 

van art 13.6.4*. De noodbatterij moet een verlichtingsduur van 3 uur, zonder onderbreking, 
verzekeren. 

 
 
 
8.18 Tegengewicht en balanceergewicht 
 
 
8.18.1 Het tegengewicht bestaat uit een profielstalen raam. 

 
Blokken mogen niet uit tegengewichten kunnen losraken. Voor een tegengewicht in beton is een 
gesloten metalen constructie vereist, die het betonnen tegengewicht volledig omsluit; de eventuele 
bijregeling dient te gebeuren met afzonderlijke metalen blokken. 
 
De blokken dienen trillingsvrij te worden aangebracht. 
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9 OPHANGING - COMPENSATIE - SNELHEIDSBEGRENZER 
 
 
 
9.1 Ophanging 
 
 
9.1.2.c Langslagkabels mogen niet gebruikt worden in schijven met V-vormige groeven. 

 
De kabels van éénzelfde installatie hebben dezelfde karakteristieken. De slaglengte der kabels 
mag geen deler zijn van de omtrek van de tractieschijf. 

 
 
 
9.2 Middellijn-verhouding van de middellijn van tractie- en andere schijven en trommels tot kabels, 

kabel-/kettingeindbevestigingen 
 
9.2.3.1 Als bevestigingswijze van de draagkabels aan kooi en tegengewicht (of balanceergewicht) worden 

alleen gietkegels of speciale klemkegels met grote vastklemmingsoppervlakte toegestaan. 
 
Het dode part van de kabel wordt afgeklemd door een kabelklem. Het belaste part en het dode 
part mogen niet samengeklemd worden. 

 
9.2.3.2 Alleen de bevestigingswijze van de draagkabels op trommels door middel van spieën of klemmen 

is toegestaan. 
 
 
9.2.6.* Op de hijskabels en de kettingen worden moeilijk uitwisbare merktekens aangebracht, die de 

verschillende stopplaatsen aangeven t.o.v. een vast referentiepunt aangebracht op het frame van de 
machine.  
Ten behoeve van de noodbediening zijn deze merktekens duidelijk zichtbaar vanaf het tornwiel en de 
tornbesturing. 

 
 
 
9.3 Tractie van draagkabels. 

 
De berekeningen voldoen aan de bijlage M van de norm en worden, per liftinstallatie, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de opdrachtgever. 
De aannemer dient over de goedkeuring te beschikken vóór de aanvang van de werken ter plaatse. 
 
Bij de berekening van de kabels wordt ook rekening gehouden met de vlaktedruk van de kabel in de 
groef : 

 
De vlaktedruk wordt berekend met de volgende formules : 

 
 

− bij ondersneden groef : 
 

 p =  T   .    8 cos (β/2)  
   n . d . D π − β − sinβ 

 
 

− bij V-groef: 
 

 p =  T   .    4,5  
   n . d . D sin (γ/2) 
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− de maximale toelaatbare vlaktedruk bij nominaal belaste kooi wordt berekend volgens onderstaande 
formule: 

 

 p ≤ 12,5 + 4 vc 
   1 + vc 

 
 

waarbij : 
 
d is de kabelmiddellijn (mm); 
D is de middellijn van de tractieschijf (mm); 
n is het aantal kabels; 
p is de vlaktedruk (N/mm²); 
T is de statische kracht in de kabels bij de tractieschijf aan de zijde van de kooi als de met nominale 

last beladen kooi op de onderste stopplaats staat (N); 
vc is de snelheid van de kabels bij de nominale snelheid (m/s). 

 
 
 
9.4 Het opwinden van draagkabels voor trommelliften 
 
 
9.4.1 Wanneer de groef van een trommel links draaiend is moet de kabel rechts geslagen zijn en 

omgekeerd. 
 
 
9.4.5* De kabelschijven en trommels draaien op kogellagers of in bronzen bussen. De smering, verzekerd 

gedurende minstens drie maanden, dient te gebeuren op een vlotte en eenvoudige wijze. De 
kogellagers zijn van het onderhoudsvrije type. 
 
Kabelschijven met een V-groef worden niet toegelaten voor liften met een kabelsnelheid groter dan 
0,63 m/s. De inwendige flanken van de kabelgroeven mogen geen hoek vormen kleiner dan 30° en 
de omspanningshoek van de kabel op de tractieschijven mag niet minder bedragen dan 135°. 
 
Bij wisselende buigingen mag de afstand tussen de twee uiterste contactpunten op de opeenvolgende 
schijven niet minder dan 150 maal de kabeldiameter bedragen. 

 
 
 
9.5 Verdeling van de last over de draagkabels of draagkettingen 
 
 
9.5.4 De borging gebeurt met behulp van een splitpen. 
 
 
 
9.8 Vang 
 
 
9.8.2 Toepassingsgebied van de verschillende vangtypen 
 
9.8.2.1 Van de voorgestelde vangsystemen is de blokkeervang (art. 9.8.2.1.b.) niet toegelaten. 
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9.8.3 Wijzen van inklinken 
 
9.8.3.1 Ongeacht de snelheid van de lift wordt de vang steeds door een snelheidsbegrenzer in werking 

gesteld. 
 
 
9.8.4 Vertraging 
 

Voor de blokkeervangen met bufferwerking mag de maximale vertraging niet groter zijn dan 2,5 gn 
gedurende 1/10 s en de gemiddelde vertraging moet minder blijven dan 1 gn. 
 
Voor ziekenliften mag de maximale vertraging niet meer dan 1 gn bedragen. 

 
 
 
9.9 Snelheidsbegrenzer 
 
 
9.9.9 Mogelijkheid van in werking stellen van de snelheidsbegrenzers 

 
Een proefschijf wordt voorzien op de snelheidsbegrenzer teneinde de goede werking ervan te kunnen 
testen, alsmede de werking van de vang. 
 
Voor gearless-machines mag een andere beproevingswijze toegepast worden die, op eenzelfde 
eenvoudige manier, de goede werking ervan kan testen. De handleiding van de testwijze dient in het 
technisch dossier opgenomen te worden. 
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10 LEIDERS, BUFFERS EN NOODEINDSCHAKELAARS 
 
10.1 Algemene voorzieningen betreffende leiders 
 
10.1.1 De leiders van de kooi en het tegengewicht zijn gericht en vergaard. Ze zijn nauwkeurig evenwijdig 

en verticaal. 
De hoogst toelaatbare waarde voor de slankheid is 175. 
 
Vóór de aanvang van de werken ter plaatse dient, per liftinstallatie, een volledige berekening van de 
leiders, volgens bijlage G van de norm, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever 
en dient de aannemer over de door de opdrachtgever goedgekeurde berekeningsnota te beschikken. 
 
De in G.2.5. vermelde kracht Fs, op het midden van de kooidrempel, is minimaal gelijk aan de in de 
norm opgelegde waarden; het bijzonder bestek kan in sommige omstandigheden een hogere waarde 
opleggen. 

 
10.1.2 De aansluitingen tussen de verschillende leiders zijn zorgvuldig uitgevoerd en verzwakken in geen 

geval de leiders; een bijkomende verankering wordt voorzien in de onmiddellijke nabijheid. 
 
De bevestigingswijze van de leiders is derwijze uitgevoerd dat deze regelbaar zijn in de drie 
richtingen. De regeling gebeurt zonder gebruik van stelplaatjes. 
 
De verticaal geplaatste bouten voor de bevestiging van de leiders moeten zo gemonteerd worden dat 
de moer onderaan geplaatst wordt. 
 
De leiders mogen niet tegelijk in het plafond en in de bodem van de schachtput zijn vastgezet. 
 
In functie van de werkingsrichting van de vanginrichting dient de bevestigingswijze van de leiders in 
de schacht aangepast te worden. 
 
Wanneer leiders worden vastgezet in vol metselwerk of in beton mogen expansiebouten worden 
gebruikt. Wenst de aannemer een alternatieve bevestigingswijze toe te passen, dan dient hij deze 
vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever, eventueel met proefopstelling. 

 
10.1.2.2 De doorbuiging van de leiders voor kooi of tegengewicht in de x- of y-richting mag in gelijk welk 

belastingsgeval de 4 mm niet overschrijden. In geval een vanginrichting is voorzien op het 
tegengewicht zullen de leiders van kooi en tegengewicht identiek zijn. 
De elektrische en mechanische organen in de schacht zoals : elektrische verdiepingopnemers, 
deurschaatsen, eindschakelaars, enz … moeten rekening houden met mogelijke spelingen 
ingevolge doorbuigingen van de leiders. 
Bij buiten opgestelde liften moet rekening worden gehouden met de windbelasting. 

 
10.1.4.* De leisloffen van kooi en tegengewicht zijn gemakkelijk regelbaar. De sloffen zijn in staal of 

gietijzer en zijn voorzien van een speciale voering om de wrijving te beperken. Bij volledige slijtage 
van de voering mag geen gevaar bestaan voor het blijven haken van de leisloffen of het vrijkomen 
van de leiders. 
 
Het gebruik van leirollen op kogellagers is toegelaten. Wanneer de kooisnelheid 1 m/s of meer 
bedraagt, worden de leisloffen of leirollen voorzien van veren om automatisch de zijdelingse speling 
op te nemen. 
 
De smeerinrichting bij het gebruik van leisloffen op kooi en tegengewicht zorgt voor een 
automatische smering gedurende minstens twee maanden. In de schachtput wordt een inrichting 
voorzien, die de overtollige smeerstof opvangt, in een wegneembare opvangbak. Deze inrichting is 
niet vereist bij het gebruik van leirollen of zelfsmerende leischoenen. 
 
Voor liften met snelheid vanaf 2 m/s of hoger  worden leirollen verplicht. 
 
De leiders worden geaard. 
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10.2 Geleiding van de kooi, het tegengewicht of balanceergewicht 
 
10.2.1 De leiders zijn vervaardigd in geschaafde of getrokken T-profielen waarvan de vleugel die tot 

geleiding dient, volmaakt uitgelijnd is. Leiders, vastzettings- en vergaringselementen en 
verankeringsprofielen zijn vervaardigd uit staal. De uitzonderingen vermeld in art. 10.2.2. en 10.2.3. 
zijn niet toegelaten. 

 
 
10.4 Slag van de buffers van de kooi en het tegengewicht 
 
10.4.4.* Meting van de vertragingen, remweg en remtijd. 
 

De opdrachtgever heeft het recht een proefmeting te laten uitvoeren, ten laste van de aannemer, ter 
controle van de onder art. 10.4.1. - 10.4.2. - 10.4.3. vermelde waarden van de grootte van de 
afremming, de afremweg en de afremtijd. 

 
 
10.5 Noodeindschakelaars 
 
10.5.2 Bediening van de noodeindschakelaars 
 
10.5.2.4.* De eindschakelaar is zowel mechanisch als elektrisch van hoge kwaliteit en bezit minstens een 

mechanische beschermingsgraad IPxx-7 (volgens NBN C20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 
50102) en is uitgerust met veiligheidscontacten. 
 
De bedieningshefboom moet stevig zijn, over een voldoende vrije loop beschikken en op een 
degelijke wijze bevestigd zijn op de as; een bevestiging op basis van wrijving is niet toegelaten. 
Vorkvormige hefbomen en hefbomen vervaardigd uit kunststof of zamac zijn verboden. De 
bedieningswieltjes hebben een minimum diameter van 40 mm. 
 
De mechanische levensduur is minstens 1 miljoen schakelingen en de elektrische levensduur is 
minstens driehonderdduizend schakelingen. 
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11 VRIJE RUIMTE TUSSEN KOOI EN WAND TEGENOVER DE KOOITOEGANG, EN TUSSEN 
 KOOI, TEGENGEWICHT OF BALANCEERGEWICHT 
 
 
11.2 Vrije ruimte tussen kooi en wand tegenover de kooitoegang 
 
 
11.2.1 De bepalingen onder art. 11.2.1.c. worden verplicht opgelegd indien de kooideur kan ontgrendeld 

worden vanuit de kooi en er gevaar bestaat om in de schacht te vallen. 
 
 
 
11.4.* Horizontale speelruimte tussen beweegbare onderdelen en schacht voor alle liften 

 
De speling tussen de kooiwanden en de schachtwanden of steunbalken moet ten minste 5 cm bedragen, 
wanneer in deze wanden geen kooitoegang is voorzien. 
 
De speling tussen kooi en tegengewicht moet ten minste 5 cm bedragen. 
 
De speling tussen schachtwanden en tegengewicht moet ten minste 3 cm bedragen. 
 
Hogervermelde spelingen gelden niet alleen tussen kooi, tegengewicht en schachtwanden, maar ook 
tussen de toebehoren die hierop uitsteken (bij voorbeeld : elektrische leidingen, verbindingsbouten, 
enz…). 
 
Anderzijds zijn de spelingen tussen elementen van de toebehoren natuurlijk niet beperkt, wanneer deze 
elementen met elkaar in contact moeten komen voor de werking van de lift (bij voorbeeld : slothendel, 
noodeindschakelaar en desbetreffende nokken, enz…). 

 
 
 

min. 30 mm

min. 50 mm

min. 50 mm min. 50 mm
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12 MACHINE 
 
12.2 Aandrijving van de kooi en het tegengewicht of balanceergewicht 
 
12.2.1 Ingeval van een tractie-aandrijving moet de tractieschijf een minimale hardheid bezitten van 220 

BRINELL. 
 
12.2.2 Bij het gebruik van reductiekast gebeurt de overbrenging d.m.v. worm-wormwiel. Elk ander 

overbrengingssysteem dient vooraf ter goedkeuring aan de Directie Elektromechanica van de Regie 
der Gebouwen te worden voorgelegd (zie “Inleiding” – blz. 2). Bij het gebruik van andere 
overbrengingsorganen zoals vb. met riemen, tandwielen, enz … dient de rem direct in te grijpen op 
de tractieschijf. 

 
12.2.3.* Bij installaties met reductiekast is het takelen toegestaan tot een kooisnelheid van 1 m/s. 

Het takelen bij kooisnelheden tussen >1 m/s en 1,6 m/s is slechts toegestaan als de aannemer, vóór 
de oplevering van de materialen, proefondervindelijk via metingen, kan aantonen dat het 
trillingsniveau (in de kooi) ingevolge het aandrijfsysteem beneden de 10 milli (g) (= ± 0,1 m/s²) ligt. 
Deze proef gebeurt in het bijzijn van de opdrachtgever en mag uitgevoerd worden op een door de 
aannemer vooraf voorgestelde, vergelijkbare bestaande installatie. 
Het rendementsverlies per keerwiel mag maximum 1% bedragen. 
De berekeningsnota van de kabels (volgens bijlage M van de norm) houdt rekening met de 
takelwijze, het aantal afleidwielen en het rendementsverlies (1% per keerwiel). 

 
12.2.4.* a. Voor liften met tractieaandrijving met een snelheid tot 2 m/s, of met gekoppelde aandrijving, zal 

de overbrenging van de beweging van de motor door een reductor met worm gebeuren, behalve 
indien oplossing 12.2.4.b* gekozen wordt. 

 
b. Voor hijssnelheden groter dan 2 m/s wordt er gebruik gemaakt van een elektrische motor met 

regelbare snelheid op wiens as rechtstreeks een tractieschijf geplaatst wordt. 
 
12.4 Remsysteem 
 
12.4.2 Elektromechanische rem 
 
12.4.2.3.1 1ste alinea : “Het verbreken van deze stroom moet gebeuren met behulp van ten minste twee 

onafhankelijke contactoren of hulpcontactoren, al dan niet gemeenschappelijk met deze die de 
voedingsstroom van de machine onderbreken.” 

 
12.4.2.3.4.* De bedieningstoestellen van de rem zijn ongevoelig voor remanente magnetische invloeden; 

hun werking is geluidloos. 
Het geheel van de rem is regelbaar. De slijtage van remvoering of remplaatjes moet 
controleerbaar zijn op zicht. De open en gesloten stand van de rem moet goed zichtbaar zijn. 
Remmen ingebouwd in de motor zijn verboden. 
Het remsysteem moet een zekere speling hebben die de slijtage van de remvoeringen opvangt. 
De gebruiksaanwijzing ervan is opgenomen in de gebruikershandleiding (art. 16.3). 

 
12.4.2.8.* Het openen van de elektromechanische rem mag door een elektromagneet of een servomotor 

bediend worden. In dit laatste geval, dienen voorzorgen genomen te worden om te vermijden dat 
op het ogenblik van het remmen het mechanisme zijn rustpositie overschrijdt. 

 
12.5 Noodbediening 
 
12.5.1 Elke installatie die geen gearless-installatie is moet, in alle omstandigheden, voorzien zijn van een 

glad tornwiel; art. 12.5.1.1. is hier dus niet van toepassing. Gearless-machines moeten voorzien zijn 
van een aangepast handbedieningssysteem. Het in werking stellen van dit systeem moet een 
veiligheidscontact openen in de veiligheidsketen. 
 
In geval een sturing met geregelde snelheid is voorzien worden de tornwielen uitgevoerd in licht 
metaal. 
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12.5.2 In de machinekamer wordt steeds een elektrische tornbesturing geplaatst overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 14.2.1.4. 

 
 
12.7 Het stoppen van de machine en de controle daarop 

 
Bij de oplevering, in aanwezigheid van de opdrachtgever, dient de aannemer een test uit te voeren 
waaruit blijkt dat het stoppen van de machine volgens een veiligheidsschakeling (art. 14.1.2.) is 
uitgevoerd. 
De aannemer levert een technische nota die de beproevingswijze verklaart; deze nota wordt opgenomen 
in de gebruikershandleiding (art. 16.3). 

 
12.7.2 Aandrijving door middel van een “Ward-Leonard”-systeem 
 
12.7.2.1 Er dienen minstens 2 verschillende systemen toegepast om het remanent magnetisme op te heffen 

en/of te controleren tijdens de stilstand. Indien één van de systemen niet meer werkt, of een 
remanent veld detecteert, dient de lift buiten werking te worden gesteld. 

 
12.7.5.* Stoppen op de uiterste verdiepingen 

 
Op de uiterste verdiepingen gebeurt de uitschakeling van de grote snelheid bij middel van een 
gedwongen contact, voor liften met hefmotoren rechtstreeks gevoed door een wisselstroom- of 
gelijkstroomnet. 
 
Bij Ward-Leonard en hefmotoren voor wissel- of gelijkstroom, gevoed of geregeld door statische 
elementen moet de energiestroom naar de motor onderbroken worden, indien de kooi niet tijdig in 
verlaagde snelheid is gekomen. 

 
 
12.12.* Reductiekast 
 
12.12.*1 Materialen 

 
De worm wordt uitgevoerd in gelegeerd en gecementeerd staal met een minimale treksterkte gelijk 
aan 900 N/mm². 
 
Het wormwiel wordt vervaardigd, ofwel geheel in fosforbrons, ofwel door een wormwielkrans in 
fosforbrons te plaatsen op een naaf in staal of gietijzer. 
 
In dit geval moet de treksterkte voor de naaf gelijk zijn aan minstens 410 N/mm². 
 
Het carter wordt uitgevoerd in gietijzer of in gewalste staalplaten, die worden gelast en waarvan de 
minimum kwaliteit de volgende is : 
 
• FGG 20 voor gietijzer met gelamelleerde grafiet (norm NBN 830.01); 
• A 360 D voor staal (norm NBN A 21-101). 
 
Voor gelaste carters moeten de inwendige spanningen weggenomen worden door een aangepaste 
thermische behandeling. 

 
12.12.*2 Afwerkingsgraad van de machine 

 
De fabricage gebeurt met hoge precisie (toleranties lager dan 0,002 mm). Het roderen van de 
machine, na de montage, ter plaatse is niet toegelaten. 
Het geheel motor-machine wordt proefgedraaid onder belasting in de werkplaats en wordt 
gecontroleerd op warmteafgifte, trillingen, geluid en onbalans. 
De opdrachtgever heeft het recht deze proef bij te wonen. Een technisch verslag van deze proeven 
wordt bij de voorlopige oplevering in de werkplaats aan de opdrachtgever overgemaakt. 
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12.12.*3 Realisatie - Schikking - Smering 
 
De toegelaten oplossingen om wormwielkroon en naaf aan elkaar te bevestigen, ingeval van 
constructie in afzonderlijke elementen, zijn de volgende : 

• samenvoegen van de wormwielkroon op de naaf door bevestiging met pasbouten die werken 
op afschuiving; 

• opkrimpen van het wormwiel met een verbinding “vel en vlees”; 
• centrifugaal gieten van de bronzen wormwielkroon op de naaf waarvan het omtrekoppervlak 

een getand of holtevormig profiel heeft dat een goede ineenhechting van beide materialen 
toelaat; 

• een andere uitvoering, waarvan de gelijkwaardigheid aangetoond wordt door middel van een 
berekeningsnota en goedgekeurd door de opdrachtgever. 

 
De worm wordt gerectificeerd. 
 
De werking van de reductiekast moet zeer geluidloos zijn. 
 
De smering gebeurt door spatsmering. 
 
Ongeacht de plaats van de worm moet de dichtheid van het carter steeds verzekerd zijn. 
 
Het carter is voorzien van een ontluchter, van een olieniveau-aanduiding of peilstok, van een vulstop 
en een aftapstop. 

 
12.12.*4 Berekening van de reductiekast 

 
Een berekeningsnota van de worm/wormwieloverbrenging van de reductiekast moet opgesteld 
worden volgens de door G. HENRIOT voorgestelde methode in zijn werk “Traité théorique et 
pratique des engrenages” Volume 1 ed. Dunod (laatste editie) of volgens een gelijkwaardige methode 
leidende tot een materiaal van een goede kwaliteit ten minste gelijkwaardig aan deze die door de 
eerste methode zou bepaald worden. 
 
De in acht te nemen elementen om de berekening uit te voeren zijn : 

• L : de werkelijke levensduur in uren van de reductiekast; 
• J : de dagelijkse gebruiksduur in uren; 
• S : het lastspectrum van de reductiekast. 

 
Deze drie elementen hebben volgende waarden : 

• L : 30 000 h; 
• J : 8 h; 
• S : gedurende 50% van de tijd J : reductiekast belast met nominaal koppel; 

gedurende 30% van de tijd J : nominaal koppel x 0,1; 
gedurende 20% van de tijd J : nominaal koppel x 0,5. 

 
Het nominaal koppel wordt bepaald bij werking van de lift bij nominale snelheid en nominale last in 
de kooi. 
 
De controleberekening van de reductiekast omvat eveneens volgende berekening : 
 

• controleberekening van assen op breuk en vermoeiing volgens norm NBN E 52-004; 
• controleberekening van de vastzetting van wormwielkroon op wormwielnaaf, van 

wormwielnaaf op wormwielas; 
• levensduurberekening van de lagers. 
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12.13.* Motor 
 
12.13.*1 Algemeen 

 
De voorschriften van het type-bestek 400, deel B.02, Hoofdstuk b, betreffende draaiende machines, 
worden vervolledigd of gewijzigd volgens de hierna volgende aanduidingen. 
 
Het bijzonder bestek legt het type aandrijfsysteem op. De voorschriften en eigenschappen ervan zijn 
beschreven in artikel 18.*. 
 
• Voor de vermogensberekening van de motor wordt er rekening gehouden met de verschillende 

krachten en traagheidsmomenten van de bewegende delen van de installatie zodat volgende 
performanties kunnen bekomen worden : 

∗ bij aanloop vollast-stijgen is de versnelling van de kooi gelijk aan of groter dan 0,5 m/s²; 
∗ bij aanloop nullast-stijgen, is de versnelling kleiner dan of gelijk aan 1,2 m/s²; 
∗ bij het remmen nullast-dalen, is de vertraging van de kooi begrensd tot 1,2 m/s²; 
∗ voor ziekenliften worden de versnelling en vertraging begrensd tot 0,60 m/s². 

 
Een gedetailleerde berekeningsnota van de traagheidskrachten wordt door de aannemer 
voorgesteld. Het in acht te nemen lastenspectrum voor de motor is hetzelfde als dit voorzien voor 
de reductiekast. 
 
Het bijzonder bestek geeft de volgende aanduidingen : 

∗ de voedingsspanning; 
∗ het motortype : - driefasige asynchroonmotor met twee snelheden; 

- driefasige asynchroonmotor met regelbare snelheid; 
- driefasige (a)synchrone motor met frequentieregelaar; 
- gelijkstroommotor; 

∗ het maximaal aantal aanlopen per uur. 
 
• In geval van een aanloopfrequentie hoger dan of gelijk aan 180 per uur wordt er op de hijsmotor 

een afzonderlijke ventilator voorzien, aangedreven door een asynchroonmotor, uitgezonderd 
frequentiegeregelde sturingen. Bij normale werking werkt deze ventilator vanaf een temperatuur 
van 60° C à 80° C. De ventilator is ingeschakeld bij rijden op inspectiebesturing. 

 
• De maximum toegelaten temperatuur van de wikkelingen van de motor is conform aan de 

voorschriften van de norm NBN C 51-101 (minimum isolatieklas B). 
 
Het temperatuurbeveiligingssysteem beveelt : 

∗ de eventuele werking van de ventilator; 
∗ de uitschakeling van de hefmotor. 

 
Het beveiligingssysteem is nauwkeurig geijkt in functie van de maximum toegelaten temperatuur. 

 
 
12.13.*2 Asynchrone motoren 

 
• Het hoogste synchrone toerental is 1.500 tr/min. 
• Voor motoren met twee snelheden, stemt de kleine snelheid overeen met een kooisnelheid tussen 

0,15 en 0,30 m/s. 
• De direct op het net aangesloten motoren worden geconstrueerd voor een driefazige aansluiting 

op 400 V. 
• Wanneer de voedingsspanning 3 x 220 (230) V bedraagt, voorziet de aannemer een driefazige 

transformator 230/400 V onmiddellijk achter de driefazige hoofdschakelaar. 
• De aanloopstroom wordt begrensd tot 3,5 maal de nominale stroom bij een motor met twee 

snelheden en tot 2 maal In bij geregelde aandrijfsystemen. 
• Het aanloopkoppel is gelijk aan of hoger dan 2 maal het nominaal koppel. 
• Een centrifugale aanloopschakelaar is verboden. 
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12.13.*3 Synchrone motoren 
 
De hier bedoelde synchrone motoren zijn speciaal gebouwd voor frequentie-geregelde aandrijvingen. 
Zij zijn voorzien van een rotor samengesteld uit vaste magneten zodat deze rotor geen stroomtoevoer 
heeft en dus zonder collector of sleepringen is geconstrueerd. Deze motor heeft aldus alle voordelen 
van een asynchrone motor (nagenoeg onderhoudsvrij en zeer lange levensduur) en heeft tevens geen 
slip. 
De magneten zijn van hoogwaardige kwaliteit en vertonen geen verzwakking in de tijd; zij bezitten 
voldoende bescherming tegen demagnetisatie. Zij voldoen in aantal en kracht om bij het vereiste 
motorvermogen de vereiste koppels te verzekeren (nominaal- en aanloopkoppel, waarbij Ma > 2Mn 
zoals bij de asynchrone motoren). Bij de voorlopige oplevering wordt hiertoe een belastingproef 
uitgevoerd met 1,25 maal de nominale last in de kooi (bij volledige rit met a = 1 m/s²). 

 
12.13.*4 Gelijkstroommotoren 

 
De gelijkstroommotoren, gevoed door thyristor/transistor-omzetters, hebben, ongeacht het vermogen, 
een gelamineerde rotor, stator- en commutatiepolen. 

 
 
12.14.* Chassis 

 
Al de elementen van een lierwerk, leischijven inbegrepen, worden op één enkel chassis bevestigd, 
ofwel in gietijzer ofwel samengesteld uit gelaste profielijzers in gewalst staal. 
 
De uitlijning moet correct uitgevoerd worden : er mag bovendien slechts gebruik gemaakt worden van 
één onderlegplaatje per steunpunt. 
 
Het chassis mag vervangen worden door dwarsliggers in gewalst staal wanneer de lier in monobloc is 
uitgevoerd. 
 
De verbinding motor-reductiekast gebeurt met een 'flens'-koppeling. Alleen bij speciale toepassingen 

(grote vermogens) kan een opstelling met apart montageframe worden toegelaten. In dit geval wordt 

bij de voorlopige oplevering van de materialen, in de werkplaats, een proefmeting uitgevoerd wat de 

uitlijning betreft van de snelle en trage assen. 

 

De opstelling van de uitgaande as (reductiekast, tractieschijf en eventueel buitenlager) en afleidwiel 

moet met grote nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Ofwel wordt een vlakgefreesde stijve draagstoel 

(type monobloc) gebruikt voor de montage ervan, ofwel is de constructie zodanig dat een 

hyperstatische opstelling wordt vermeden. 

De noodzakelijke nauwkeurigheidsgraden en toleranties dienen gerespecteerd om een goede uitlijning 

te verzekeren (toegelaten doorbuiging van de draagas < 1/3000). De opdrachtgever kan 

berekeningsnota’s en een bijkomende proef vragen ter controle van de uitlijningen van de snelle en 

trage as. 

 

De verbinding van het draagframe van de machine (chassis monobloc) met de voorziene 

draagconstructies van het gebouw dient indirect te geschieden door middel van elastische 

trillingsdempers (alleen op druk belast) op basis van elastomeren of rubber. 

Deze regel is ook van toepassing bij zijdelings opgestelde machines. 

 
Een tekening met berekeningsnota van de draagconstructie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
opdrachtgever. 
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13 ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN TOESTELLEN 
 
13.1 Algemeen 
 
13.1.6.* Elektrische voeding en aarding 

 
De volledige installatie van de lift gebeurt 3-fazig in 400 V. Ingeval de elektrische voeding nog 3 x 
220/230 V bedraagt voorziet de aannemer, op zijn kosten, een driefazige vermogentransformator 
(220/400 V) onmiddellijk na de hoofdschakelaar. 
 
Alle metalen delen, die normaal niet onder spanning staan, met inbegrip van schachtdeuren, 
signalisatie- en drukknoppendozen, leiders, enz … worden zorgvuldig met de aarde verbonden. 
 
In de schacht worden alle metalen delen aangesloten op een geleider met doorsnede van 6 mm² (geen 
serieschakelingen) die samen met de andere aardgeleiders in de apparatuurkast toekomt op de 
aardingsrail (conform EN 60204-1). 
 
Deze voorschriften zijn niet van toepassing op onderdelen bevestigd op een metalen geraamte, dat 
geaard is, op voorwaarde dat er een goede elektrische geleiding bestaat tussen beide. 
 
De profielen waarop de vlakke wand is bevestigd worden niet aanzien als geraamte. 
 
Bij de besturings- en veiligheidsketen, met scheidingstransformator van klasse 1, wordt één pool van 
een smeltveiligheid voorzien. De andere pool wordt aan de aarde gelegd. Deze verbinding moet 
worden voorzien van een aardonderbrekingsklem zodat een gemakkelijke isolatiemeting van de 
veiligheidsketen mogelijk is. 
 
De spoelen van alle relais of de uitgangen van de elektronische sturing, die de veiligheid van de lift 
tijdens haar werking verzekeren, worden geschakeld langs de zijde van de geaarde pool. 
 
De aardgeleider wordt door de opdrachtgever samen met de voedingskabel tot aan de algemene 
schakelaar gebracht. De andere aansluitingen zijn ten laste van de liftaannemer. 

 
13.2 Contactoren, hulpcontactoren, delen van veiligheidsketens 
 
13.2.1 Contactoren en hulpcontactoren 
 
13.2.1.4.* De contactoren en hulpcontactoren moeten bovendien : 

a. beantwoorden aan de publicaties CEI 158.1 of 337.1 of de overeenkomstige EN-norm; 
b. van het elektromagnetisch type zijn en voorzien voor een permanente werkingsduur van 8 

uren; 
c. de richtingscontactoren en contactoren grote en kleine snelheid worden ten minste 

elektrisch vergrendeld. 
 
13.2.1.5.* De nominale isolatiespanning bedraagt ten minste 400 V voor contactoren met een nominale 

stroom kleiner dan 32 A en 500 V voor contactoren met een nominale stroom van 32 A of meer. 
De nominale gebruiksspanning bedraagt 400 V tussen fasen. 

 
13.2.1.6.* De schakelfrequentie van de contactoren en hulpcontactoren is van klasse 3. (300 schakelingen 

per uur). 
 
13.2.1.7.* De mechanische levensduur bedraagt 10 000 000 schakelingen tot 63 A en 3 000 000 

schakelingen boven 63 A. 
 
De elektrische levensduur bij 90 % schakelingen AC 3 en 10 % schakelingen AC 4 mag niet 
minder zijn dan 1/20 van het aantal schakelingen bij nullast, overeenstemmend met de 
mechanische levensduur van de contactor. Het bepalen van de klasse mag gebeuren op basis van 
de door de constructeur geleverde krommen, gebaseerd op typeproeven. 
De aannemer levert een attest van de mechanische en elektrische levensduur van de contactoren. 
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13.2.2 Onderdelen van veiligheidsketens 
 
13.2.2.3 2de alinea : Dit geldt niet voor toestellen die beantwoorden aan de I.E.C.-publicaties 158-1 en 

337-1 of de overeenkomstige EN-norm. 
 
Op printplaten bedragen de kruip- en luchtwegen tussen de geleiders 6 mm (voor zover deze deel 
uitmaken van de veiligheidsketen) met inbegrip van de verbindingselementen. 
 
De verbindingen tussen de veiligheidsketens en toestellen, die achter veiligheidsinrichtingen zijn 
geschakeld of er parallel mee staan, moeten uitgevoerd worden met draad van 0,75 mm2. 

 
 
13.3 Beveiliging van motoren en overige elektrische apparatuur 
 
13.3.7.* Beschermingstoestellen 
 
13.3.7.*1 Voor alle installaties 

 
Er wordt een relais voorzien dat de aanwezigheid en de volgorde van de fasen aan de ingang van 
de apparatuurkast controleert. Ingeval van onderbreking van een fase opent dit relais de 
besturingsketen onmiddellijk na de eerste normale halte van de kooi, die op de onderbreking 
volgt, ofwel onmiddellijk indien de kooi reeds stilstaat. 
Ingeval van omkering van de fase-volgorde wordt de bedieningsketen onmiddellijk onderbroken. 
 
Het relais mag ook door een elektronische inrichting vervangen worden; de goede werking ervan 
dient bij de oplevering te worden aangetoond 

 
13.3.7.*2 Voor hijsmotoren van het (a)synchroontype 

 
Een overbelastingsdetectie-inrichting wordt voorzien; deze bevat minstens één meetpunt per 
motorwikkeling op basis van thermokoppel. 
 
Deze thermische weerstanden worden aangesloten in de kring van de spoel van een relais of 
elektronische inrichting die tijdens normale werking de bevelkring onderbreekt, onmiddellijk na 
de eerste halte die op de detectie van overbelasting volgt. 
 
Bij rijden op inspectiesturing onderbreekt deze overbelastingsinrichting onmiddellijk de 
bedieningskring zonder het loslaten van de bedieningsdrukknoppen af te wachten. 
 
De bedieningskring moet zich automatisch sluiten wanneer de temperatuur van de motor onder 
de uitschakeldrempel ligt; het vertrek van de motor heeft plaats na een nieuw bevel. 
Het relais verbonden met de thermische weerstanden moet worden aanvaard door de 
motorconstructeur. 
 
Onderrichtingen worden met iedere installatie geleverd, ten einde aan de onderhoudsdienst toe te 
laten de goede werking van de thermische weerstanden te controleren. 

 
13.3.7.*3 Controle van de elektrische stroom in de motor gestuurd met elektronische schakelaars : 

 
Ter beveiliging van de motor wordt er een controle voorzien die de motor zowel beschermt tegen 
te hoge elektrische stroom (instelbaar) als tegen kortsluitstroom. 
 
Een instelbare thermomagnetische schakelaar is toegelaten. 
 
Deze stroomcontrole kan ook elektronisch uitgevoerd worden. 
 
De opdrachtgever kan bij de oplevering een controle vragen van de goede werking en van de 
goede instelling van de parameters. 
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13.3.7.*4 Voor de aandrijvingsmotoren van hulpventilatoren en automatische deuren : 
 
Men voorziet een uitschakelaar met magneto-thermische relais regelbaar in functie van de 
motorintensiteit, ofwel een uitschakelaar met niet regelbare magneto-thermische relais, 
vervolledigd met regelbare thermische relais geplaatst op de voedingscontactor van de motor. 

 
 
13.5 Elektrische leidingen 
 
13.5.1.3 Het aantal soepele kabels is minstens gelijk aan 2, waarvan één uitsluitend gebruikt wordt voor de 

veiligheidsketen. Per kabel worden twee reservegeleiders voorzien. 
 
De minimum doorsnede van de geleiders mag niet kleiner zijn dan 0,75 mm2. 
 
De aardgeleider(s) moet(en) een minimum getotaliseerde doorsnede bezitten van 2,5 mm2. 

 
13.5.3 Installatiewijze 
 
13.5.3.2 De bevestiging en de verbinding van de soepele kabels gebeurt met speciale, aangepaste 

hulpmiddelen zodat geen beschadiging van de kabels kan optreden. 
De elektrische verbindingen mogen niet onder de kooi worden aangebracht. Zij geschieden door 
middel van een gemerkte klemmenplaat of door niet onderling verwisselbare en gemerkte 
stekkers. 

 
 
13.6 Verlichting en wandcontactdozen 
 
13.6.4.* Noodverlichting : 

 
Er wordt een noodverlichtingstoestel van het type VS 8 volgens het type bestek 400.D.02 voorzien in 

de kooi en de machinekamer. 

 

De noodbatterij moet echter zonder onderbreking een verlichtingsduur van 3 uur verzekeren. 

 

Het noodverlichtingstoestel is uitgerust met een automatische controle of een controle met testknop 

en verklikkerlamp en wordt gemakkelijk bereikbaar opgesteld. 

 

13.6.5.* Bijzondere eisen voor het elektrisch materiaal in de schacht en in de machinekamer : 
 

Naast de voorschriften van het A.R.E.I. zijn volgende minimum beschermingseisen gesteld: 

 

• al het elektrisch materiaal zoals schakelaars, stopcontacten, aftakdozen moeten tenminste van 

het type IPxx-7 (volgens NBN C 20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 50102) zijn. 

• de mechanische bescherming van de elektrische leidingen zoals buizen, kabelgoten en 

dergelijke hebben een schokweerstand IPxx-9 (volgens NBN C 20-001) of IK 10 (volgens 

NBN EN 50102). 
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13.7.* Apparatuurkast 
 
De hierna vermelde beschrijving vervangt de overeenstemmende voorschriften van het bijzonder bestek 
400.B.01. Het geheel van de apparatuurkast voldoet aan de EMC-richtlijn. 

 
 
13.7.*1 Opbouw 

 
De apparatuurkast rust op de grond of wordt tegen een wand bevestigd. 
Wanneer de apparatuurkast op de grond rust is een voetstuk van minimum 0,15 m hoog vereist. 
 
De bovenste rand van de apparatuurkast reikt tot maximum 2 m boven de vloer van de 
machinekamer. 
 
De apparatuurkast of het frame, drager van de apparatuur, dient onder alle omstandigheden 
trillingsvrij opgesteld te worden. De kast, omhulsel, deuren en eventueel een rug, vormt één gesloten 
geheel. Het omhulsel, de deuren inbegrepen, wordt samengesteld met panelen uit plaatijzer van ten 
minste 1,0 mm dikte of uit zelfdovende kunststof met een zelfde mechanische stevigheid. Hoekijzers 
zijn niet vereist wanneer de kast en de deuren een stevig geheel vormen. De mechanische weerstand 
dient beschermingsgraad IPxx-9 (volgens NBN C 20-001) of IK 10 (volgens NBN EN 50102) te 
bezitten. 
 
De deuren of deurpanelen hebben een maximale breedte van 800 mm; zij worden d.m.v. scharnieren 
bevestigd aan de verticale vlakken van de kast. De deuren zijn gemakkelijk afneembaar of de 
openingshoek bedraagt minstens 135°. De deuren zijn voorzien van een stevig handvat. Eventuele 
ventilatieopeningen worden zo geplaatst en uitgevoerd dat een stofinfiltratie tot een minimum wordt 
beperkt. 
 
De sluiting van de apparatuurkast wordt bekomen door een slot dat bediend wordt door de 
genormaliseerde driekantsleutel volgens bijlage B van de norm EN 81-1. 
 
Ongeacht de schakelstand van de apparatuur moeten de deur of deurpanelen van de apparatuurkast 
altijd kunnen gesloten worden. 
 
Een dichting uit soepel materiaal dat in de tijd niet veroudert, wordt op onverliesbare wijze 
aangebracht over de ganse lengte van de voeg tussen deur of scharnierend paneel en het omhulsel, 
evenals tussen de deurpanelen onderling (EMC-richtlijn). 
 
Wanneer de kast wordt voorzien van een frontpaneel dat meettoestellen, signalisatielampen en 
bedieningsknoppen bevat, moeten de aansluitingen gemakkelijk bereikbaar zijn en de elementen 
gemakkelijk te onderhouden en te demonteren. Dit paneel wordt bij voorkeur gemonteerd op 
manshoogte. 
 
Eventuele verluchtingsopeningen worden met een metalen rooster afgeschermd. 
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13.7.*2 Schikking van de apparatuur 
De apparatuur is logisch en regelmatig opgesteld. De apparaten van dezelfde aard en functie worden 
zoveel mogelijk volgens horizontale of verticale lijnen geplaatst en de groepering der apparaten 
stemt overeen met een logische onderverdeling van de te vervullen functies. 
 
De belangrijkste te bedienen componenten worden aangebracht op manshoogte. Het geheel van 
contactoren en andere elementen die trillingen veroorzaken worden op trillingsdempers gemonteerd. 
Rond alle apparatuur blijft er voldoende plaatsruimte om het kabelwerk, het demonteren, het nazicht, 
het onderhoud en het uitmeten in de beste voorwaarden te kunnen uitvoeren. Daarenboven wordt een 
reserveruimte voorzien, waarvan het volume overeenstemt met minstens het tiende van het volume 
van het geheel der voorziene apparatuur en  dat toelaat eventuele bijkomende apparaten op te stellen 
op dezelfde wijze als de voorziene apparaten. 
 
In de kasten, met slechts één toegangszijde, moeten de toestellen zo bevestigd zijn dat montage en 
demontage mogelijk is langs de toegankelijke zijde, zonder dat men met de hand of met gereedschap 
achter de toestellen moet gaan. Er moet dus gebruik gemaakt worden van clips-systemen, enz... 
 
Aanvaardbaar is ook een scharnierend frame waarop de apparatuur bevestigd is. Het frame vormt een 
stevig geheel en mag niet vervormen onder invloed van de aangebrachte apparatuur. 
 
De uiteinden van de aankomende en vertrekkende kabels worden aangesloten op aansluitklemmen 
die op een gemakkelijk bereikbare plaats zijn opgesteld. 
 
De apparatuur die zich in de kast bevindt wordt op duurzame wijze aangeduid, volgens de 
aanduidingen van het elektrische schema. 

 
13.7.*3 De bekabeling 

De bekabeling gebeurt evenwijdig met de hoofdrichtingen van de apparatuurkast in bundels of in 
gootjes. Een andere bekabelingswijze kan door de opdrachtgever aanvaard worden wanneer deze 
systeemgebonden is. 
 
De bedrading geeft een verzorgde en ordelijke indruk. 
 
De bedrading is eenvoudig te volgen en het bijplaatsen van een bedrading mag geen enkel probleem 
stellen. 
 
Wanneer de schakelinrichting alleen langs de voorzijde toegankelijk is, wordt het kabelwerk volledig 
op de voorzijde van het raam, dat de apparaten draagt, geplaatst. 
 
Voor de fase-, nul- of aardgeleiders worden steeds dezelfde onderscheiden kleuren gebruikt. 
 
Draadwerk en klemmen dienen in principe volledig in de werkplaats te worden uitgevoerd. Ze 
mogen ter plaatse slechts geringe aanpassingen ondergaan, die alleen bestemd zijn om kleine aan het 
vervoer te wijten verplaatsingen of beschadigingen bij te werken, of met de opdrachtgever overeen te 
komen verbeteringen uit te voeren. 
 
De in- en uitgaande bedrading van de apparatuurkast in de machinekamer naar de schacht toe wordt 
aangeduid aan beide uiteinden. 

 
13.7.*4 Klemmen 

De klemmen zijn in overeenstemming met de gebruikte draadsectie. Het aanspannen van de draden 
gebeurt d.m.v. een klemstuk. 
De klemmen worden individueel genummerd en op een duurzame wijze aangeduid. 
 
De klemmen voor het aansluiten van een meerpolige kabel worden naast elkaar geplaatst ; per 
geleider wordt een klem voorzien, waarbij de reservegeleiders worden meegeteld. 
 
Klemmen met stekkers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze aangeduid zijn, en wat de 
veiligheidsketen betreft, onomwisselbaar. 
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13.7.*5 Bijkomende inrichtingen 
 
Per lift wordt er een schakelaar voorzien in de besturingsketen, die in of op de apparatuurkast wordt 
geplaatst. 
 
Deze schakelaar onderbreekt de normale bevelen van de bordes- en kooioproepen (dit laatste voor de 
handbediende schachtdeuren) en signaleert dat de lift buiten dienst staat. 
 
Tevens zijn er 2 drukknoppen voorzien voor het geven van een bevel naar de uiterste verdiepingen. 
 
In de apparatuurkast dient, per lift, de mogelijkheid te worden voorzien die toelaat elke lift alle 
verdiepingen te laten bedienen. 

 
13.7.*6 Schilderwerk 

 
Het schilderwerk van de metalen gedeelten gebeurt zoals beschreven in 400.A.01 - Hoofdstuk J. De 
buitenvlakken van de kast zijn zorgvuldig gepuimd om een volmaakt glad oppervlak te bekomen. 
 
Een omhulsel uit polyester is in de massa gekleurd. 

 
 
13.8.* Verdiepingsuitzoeker 

 
Het automatisch halt houden van de kooi gebeurt door middel van een elektronische 
verdiepingsuitzoeker. 
 
Na een eventuele ontregeling of na stroomonderbreking moet de verdiepingsuitzoeker zich automatisch 
terug juist instellen. 

 
 
13.9.* Beweegbare nok 

 
De beweegbare nok moet ongevoelig zijn aan de effecten van het remanent magnetisme; de werking 
ervan is geruisloos. 
 
Het mechanisme van de beweegbare nok is goed bereikbaar voor nazicht en herstelling. 
 
De mechanische levensduur bedraagt 2 miljoen bewegingen. 

 
 
13.10.* Toegangsbeveiliging van de liftkooi 

 
Het bijzonder bestek kan één of meer controlesystemen voorschrijven ter beveiliging van de toegang 
van de liftkooi : 
 

a. De enkelvoudige foto-elektrische cel : 
 
De foto-elektrische cel, als beveiliging in de zin van art. 8.7.2.1.1.3. en art. 8.8., is van het reflex 
type met infrarood gemoduleerd licht, met een modulatiefrequentie van minimum 150 à 200 Hz. 
 
De foto-elektrische cel dient stabiel opgesteld te worden en mag niet beïnvloedbaar zijn door 
schokken van de liftkooi. 
 
De bijstelling en de regeling van de richting van de optische as is gemakkelijk uit te voeren. 
 
De foto-elektrische cel bezit een eigen voedingsmodule, die voorzien is van smeltveiligheden in 
de primaire voedingsketen. 
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b. Het lichtgordijn : 
Een lichtgordijn voor de detectie van hindernissen door middel van een reeks infrarood foto-

elektrische cellen is opgesteld in het vlak tussen de kooideur en de schachtdeur. De afstand tussen 

de detectiestralen is kleiner dan 6 cm tot op 1 m boven de vloer, daarboven is die tussenafstand 

maximaal 15 cm. Dit detectiesysteem belet onmiddellijk het sluiten van de deuren en zal ze 

vervolgens gedeeltelijk of zo nodig helemaal heropenen. Deze inrichting moet zo opgevat zijn, 

dat ze reageert vóór de deur in contact komt met de hindernis. De wachttijd gedurende dewelke 

de deuren blijven open staan is instelbaar. 

 
c. De bewegingsdetectie : 
Een bewaking van de toegangsruimte (bewegingsdetectie) die het sluiten van de deuren vertraagt 
of belet zolang iemand zich naar de kooi beweegt. De gevoeligheid en de as van het veld moeten 
regelbaar zijn, alsook de stilstandtijd. 
 
Opmerking : De bewaking van de toegangsruimte kan ook verwezenlijkt worden door een 3-
dimensionaal lichtgordijn. In voorkomend geval dient de aannemer een technische beschrijving 
van het systeem ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. 

 
De voedingsspanning wordt verkregen door aftakking op de lichtketen van de liftkooi. 
 
Bij het wegvallen van de spanning wordt de veiligheidsketen onderbroken. 
 
Het bedieningsrelais bezit een mechanische levensduur van 6 miljoen schakelingen. 

 
 
13.11.* Signalisatiedozen en drukknoppen 

 
De drukknoppen en signalisatiedozen vervaardigd uit metaal of kunststof zijn voldoende ruim om de 
nodige uitrusting te bevatten. 
 
De afdekplaten zijn vervaardigd uit corrosievrij metaal van minimaal 2 mm dikte. 
De bevestiging van de afdekplaat gebeurt door middel van schroeven met verzonken kop. 
Worden de drukknoppen bevestigd op de afdekplaat dan wordt deze laatste geaard. 
 
De knoppen zijn vervaardigd uit een vormvast materiaal dat bestand is tegen atmosferische invloeden 
en tegen de warmteontwikkeling van een continu brandend signalisatielampje. 
 
De knoppen liggen nagenoeg in hetzelfde vlak als de frontplaat en zijn van het type “micro-course”. 
 
Drukknoppen van het elektronische type zijn niet beïnvloedbaar door vreemde storingsvelden (EMC -
voorschriften). 
 
De aanduidingen moeten op of naast de bedieningsknoppen zijn aangebracht op een onuitwisbare 
manier. 
 
De drukknoppen van de liften voor gehandicapten dienen te voldoen aan het Koninklijk Besluit van 9 
mei 1977 in uitvoering van de wet van 17 juli 1978. 
 
De drukknoppen bezitten minstens een mechanische en elektrische levensduur van 107 schakelingen. 
 
De drukknoppen op de bordessen lichten op bij het opnemen van een bevel en doven nadat het bevel is 
uitgevoerd. 
 
De drukknoppen in de kooi lichten op bij het opnemen van een bevel en doven ten laatste wanneer de 
bewegingszin omgekeerd wordt. 
 
Een anti-vandalisme drukknoppendoos dient enkel te worden voorzien wanneer het bijzonder bestek 
dit voorschrijft. 
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13.12.* Opzoekbord - diagnosetoestel 
 
Het opzoekbord moet beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften van de elementen en toestellen 
die verbonden zijn met de veiligheidsketen. 
 

Het opzoekbord is bestemd om de opzoekingen, in geval van storingen in de veiligheidsketen, 
te vergemakkelijken. Het wordt samengesteld door een aantal testpunten, waardoor de 
verschillende veiligheden, zoals deurcontacten, grendelcontacten, de eventuele "stopknop", 
het contact van de fotocel, de eindschakelaars, enz...kunnen gecontroleerd worden. 
 
Tussen twee opeenvolgende testpunten, aangesloten in de apparatuurkast door middel van 
pilootdraden, mogen er gemiddeld slechts drie veiligheidscontacten aangesloten worden. 
 
Ieder testpunt wordt op onuitwisbare wijze aangeduid. 
 
De tester laat toe de stand na te gaan van het overeenstemmend veiligheidscontact door 
middel van een getuigenlamp. 
 
De tester moet zodanig opgevat zijn dat het onmogelijk is deze in de testpunten vast te steken, 
ten einde een eventuele kortsluiting van de veiligheidscontacten te vermijden. De tester moet 
geïsoleerd worden na gebruik.  
 
Getuigenlampjes in parallel geschakeld met de veiligheidscontacten, die op elk ogenblik de 
stand van deze contacten aanduiden, zijn niet toegelaten. 

 
Een diagnosetoestel dat minstens evenwaardige informatie biedt als het hierboven beschreven 
opzoekbord en even gebruiksvriendelijk is kan aanvaard worden mits onderzoek en schriftelijke 
goedkeuring door de Directie Elektromechanica van de Regie der Gebouwen. Een 
gebruikershandleiding wordt vast aangebracht in de apparatuurkast en een tweede exemplaar wordt 
samen met een technische fiche bij het technisch dossier gevoegd. 

 
 
13.13.* Relais 

 
De mechanische levensduur van de toegepaste relais bedraagt tenminste 107 schakelingen, de 
elektrische 2.106 schakelingen. 
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14 BEVEILIGING TEGEN ELEKTRISCHE GEBREKEN, BESTURINGSORGANEN, 
PRIORITEITEN 

 
14.2 Besturing 
 
14.2.1 Besturingsopdrachten 
 

De besturingsopdrachten zijn gespecificeerd in de tabel “Karakteristieken” van het bijzonder bestek. 
 
Hierna volgen de meest toegepaste systemen met hun eigenschappen. 
 
Indien de aannemer een nieuwe technologie wenst toe te passen, dan dient hij vooraf over een 
goedkeuring te beschikken vanwege de Directie Elektromechanica (zie inleiding blz. 2). 

 
14.2.1.1 Normale besturing 
 
14.2.1.1.1.* Blokkeerbesturing : 

De blokkeerbesturing is de meest eenvoudige automatische bediening die enkel de registratie 
van één oproep toelaat. 
De kooi beantwoordt dus enkel aan een bordesoproep, wanneer deze ter beschikking is (kooi 
in rust met gesloten schachtdeur) en blijft ter beschikking van de passagiers in de kooi tot op 
het eind van de rit. 
Op elke bordes wordt één oproepknop voorzien (zwart of wit), zonder teken. 

 
14.2.1.1.2.* Verzamelbesturing : 

De verzamelbesturing laat de registratie toe van alle bordesoproepen en kooibevelen, of de 
kooi al dan niet in beweging is. 
Ze worden in logische volgorde afgewerkt volgens de verplaatsingsrichting van de kooi. 
Op ieder bordes worden tenminste 2 oproepknoppen voorzien, de ene gekenmerkt ↑ en de 
andere ↓ (wit of zwart). 
Op elk uiterste niveau, één enkele oproepknop. 

 
14.2.1.1.3.* Duplexwerking : 

De automatische werking en bediening voor twee liften geschiedt zoals de bediening met 
registratie, maar zijn samengevoegd. 
 
De duplexwerking wordt elektronisch uitgevoerd en voldoet aan volgende voorwaarden : 

• één lift heeft als "garageniveau" de gelijkvloerse verdieping en de tweede lift de 
hoogste verdieping. Het "garageniveau" betekent dat de lift automatisch naar deze 
verdieping terugkeert wanneer alle oproepen en bevelen uitgevoerd zijn; 

• de selectiviteit van de twee liften wordt behouden : de lift die stijgt beantwoordt 
normaal alle oproepen "stijgen", uitgaande van verdiepingen hoger gelegen dan haar 
ogenblikkelijke positie. Zo ook beantwoordt de lift die daalt, alle oproepen "dalen" die 
uitgaan van een niveau, gelegen beneden haar ogenblikkelijke positie; 

• elke bordesoproep wordt beantwoord door die lift, die in de tijd gemeten het gunstigste 
geplaatst is, dit nochtans met inachtneming der voornoemde selectiviteit van de 
bewegingszin; 

• wanneer een bepaalde oproep door een lift normaal moet beantwoord worden, doch 
onbeantwoord blijft, wordt deze oproep aan de andere lift doorgegeven na verloop van 
een instelbare tijd (ongeveer 30 s). 

• de liften worden uitgerust met een inrichting “vooropenen deuren”; 
• de kooideuren worden aangedreven door een deuroperator met hoge prestaties en 

instelbare snelheid. De openings- sluitingstijden zijn bepaald in art. 8.7; 
• de kooideuren zijn uitgerust met een lichtgordijn volgens art. 13.10.*b; 
• bij liften met meer dan 8 stopplaatsen worden de liftkooien voorzien van een inrichting 

met weegsysteem die de bordesoproepen uitschakelt wanneer de last in de kooi een 
instelbare waarde overschrijdt. 

 
Bij defect van één lift, neemt de andere lift al de bedieningen over. 
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14.2.1.1.4.* Programmatiebesturing met normale performanties 
 
 
14.2.1.1.4.*1 Algemeen 

 
Voor liftenbatterijen wordt het toekennen van de kooien door een evolutief elektronisch 
programma gestuurd. 
 
In functie van de trafiek worden verschillende trafiekverwerkingsprogramma's van de 
batterij uitgevoerd. 
 
Volgens het voorziene gebruik van de batterij worden de programmamogelijkheden 
verdeeld in twee types : het normaal type en het type met hoge performanties. 
 
Het bijzonder bestek bepaalt de programmatypes waarmee de batterij moet uitgerust 
worden. 
 
In geval de keuze niet bepaald wordt, dan wordt art. 19.* toegepast. 
 
Het nagaan van de performanties van de besturing wordt uitgevoerd bij iedere batterij, in 
werking. 
 
De liften worden uitgerust met een inrichting “vooropenen deuren”. 
 
De kooideuren worden aangedreven door een deuroperator met hoge prestaties en 
instelbare snelheid. 

• De openings- sluitingstijden zijn bepaald in art. 8.7. 
 
De kooideuren zijn uitgerust met een lichtgordijn. 

 
 
14.2.1.1.4.*2 Trafiekanalyse 

 
De trafiekanalyse wordt verwezenlijkt door het programmatiesysteem. Het moet ten minste 
rekening houden met volgende parameters : 

• last in de kooi (vollast, 75 % vollast, nullast + een extra instelling naar keuze); 
• tijdsverloop sinds de registratie van een bordesoproep; 
• stand en bewegingsrichting van elke kooi; 
• tijdsverloop vanaf de eerste kooioproep (gedurende een interval van maximum 30 

s), met het terug op nul stellen bij elke terugkeer naar het hoofdniveau (zie hierna 
volgend punt). 

 
 
14.2.1.1.4.*3 Stationeren op het hoofdniveau 

 
Behalve bij piek-dalen wordt het vertrek van de kooi op het hoofdniveau als gevolg van 
een kooioproep slechts gegeven nadat een regelbaar interval tussen 5 en 30 s verlopen is, 
te rekenen vanaf de eerste kooioproep gegeven na de terugkeer van de kooi op dit niveau. 
 
Dit vertrek-vertragingssysteem wordt na elke terugkeer naar het hoofdniveau 
teruggebracht op nul en start na registratie van de eerste kooioproep. 
 
Wanneer de last in de kooi een instelbare waarde overschrijdt, dan heeft het vertrek 
onmiddellijk plaats zonder rekening te houden met de verlopen tijd. 
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14.2.1.1.4.*4 Bijkomende voorzieningen : 
 
• De programmatie wordt uitgerust met een inrichting die het openen van de 

automatische deuren beveelt kort vóór het aankomen van de kooi op een verdieping. 
 
• Wanneer een persoon het sluiten van een deur belet, zal de deur zich, na 2 à 3 

pogingen, sluiten zoals beschreven onder art. 7.5.2.1.1.3.c en na het geven van een 
geluidssignaal. 

 
• Wanneer een lift geblokkeerd blijft op één of ander niveau : 

∗ wordt hij automatisch buiten dienst gesteld en de oproepen worden onder de andere 
kooien verdeeld; 

∗ wordt een defectaanduiding overgeseind naar de synoptische borden met 
aanduiding van het defect toestel. Een signaal voor automatische terug 
indienststelling wordt iedere minuut gegeven. 
De visualisering van een defect verdwijnt met het defect. 

 
• Nota : het niet sluiten van een kooideur na meer dan 60 s zonder dat de knop openen 

deur werd gebruikt en het niet openen van de rem nadat een bevel aan de kooi werd 
gegeven, worden aanzien als blokkage van een lift. 

 
• Per lift wordt een signalisatie op iedere bordes voorzien. Ze bevindt zich boven de 

schachtdeur en moet een pijl bevatten die de toekomstige bewegingsrichting van de lift 
aanduidt na het halt houden. Het halt houden van een kooi wordt voorgesignaleerd 
door een geluidssignaal. 
Op het hoofdniveau wordt naast de pijl of pijlen van het volgend vertrek, een 
standsignalisatie voorzien die de plaats van de kooi aangeeft. Deze aanduiding wordt 
op ononderbroken wijze gegeven. 

 
• In de kooi is een standsignalisatie voorzien. 
 
• Het moet mogelijk zijn minstens één lift van de batterij te isoleren door middel van een 

sleutelschakelaar op het evacuatieniveau. Bij de keuze van de lift komt deze lift 
automatisch naar het evacuatieniveau en wacht met open deuren op de mogelijke 
kooibevelen. Een signalisatie “Speciale dienst” is voorzien in de kooi. De uitgekozen 
kooi beantwoordt geen enkele bordesoproep en wacht op de verdiepingen met open 
deuren op een nieuw kooibevel. Bij het brand- en noodprogramma vervalt deze 
bijzondere bedieningswijze. 
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14.2.1.1.4.*5 Synoptische uitrustingen: 
 
Algemeen : 
De synoptische uitrusting bevat een computergestuurd controlesysteem dat minstens is 
samengesteld uit : 
 

• een computerterminal en een printer per machinekamer. 
• een computerterminal in het bewakingslokaal van het gebouw (enkel te voorzien 

indien het bijzonder bestek hoge performanties eist volgens art. 14.2.1.1.5*) 
 
De terminal in het bewakingslokaal is verbonden met de terminal in de machinekamer 
(systeem netwerk). 
De onderlinge aansluiting van de apparatuur gebeurt met aangepaste leidingen. 
 
 
Opmerking : Naast deze computereenheid wordt in het bewakingslokaal een vast 
opgestelde drukknop voorzien voor de bediening bij branddetectie en ontruiming van het 
gebouw. 
 
De hardware van elke computerterminal  bestaat uit een computer, een scherm van 
minstens 17” en een klavier. 
 
De aannemer legt, vóór de voorlopige oplevering van de materialen in de werkplaats, een 
technische beschrijving van de opvatting van het systeem en van de werking ervan ter 
goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Een duidelijke handleiding wordt meegeleverd. 
 
 
Doel : 
Het beheer van de liftinstallaties op een gebruiksvriendelijke manier, met name : 
 

• een visuele voorstelling, controle en registratie van de status van de liften; 
• nazicht en bediening van de besturing; 
• opsporing van defecten, diagnose, opvragen van rapporten, trafiekverloop en 

andere statistische gegevens. 
 
 
Werking en beveiliging : 
Het computerprogramma van het controlesysteem voorziet minstens twee toegangsniveaus: 
 

• een eerste toegangsniveau, ten behoeve van de gebruiker, met de noodzakelijke 
algemene gegevens, signalisaties (weergeven van alarmen), bedieningen en functies 
voor de weergave van de status van alle liften; 

 
• een tweede toegangsniveau, ten behoeve van de technische verantwoordelijke(n) 

van de aannemer en van de gemachtigde (na scholing) van de bezettende dienst. 
Dit niveau is enkel toegankelijk via een geheime code. Naast de eigenschappen van 
het eerste niveau is het in dit tweede niveau mogelijk sommige parameters van de 
liften (zoals uitschakelen verdiepingen, tijdsinstellingen, enz…) te wijzigen zonder 
dat deze enige invloed hebben op de veilige werking van de liften zelf. 

 
• het wijzigen van het opgeladen computerprogramma zelf is onmogelijk via deze 

toegangen. 
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Functies: 
a. Van de computerterminal in de machinekamer : 

 
1. De computerterminal geeft in de machinekamer per lift een visuele weergave van 

de volgende functies (in het eerste toegangsniveau) : 
∗ lift in of buiten dienst; 
∗ plaats van de liftkooien; 
∗ bewegingszin van de liftkooien; 
∗ deuren open of gesloten; 
∗ aanduiding van de kooi- en bordesoproepen; 
∗ kooibelasting (in % of aantal personen); 
∗ geïsoleerde werking van een lift;  
∗ ingesteld regime; 
∗ voorkeursniveau; 
∗ signalisatie van alle alarmen; 

 
2. De computerterminal laat in de machinekamer per lift de volgende 

bedieningsmogelijkheden toe (in het tweede toegangsniveau) : 
 
∗ uit programma nemen van een lift; 
∗ uitschakelen van de bordesoproepen, naar keuze; 
∗ naar keuze inbrengen van kooi- en bordesoproepen; 
∗ wijziging van het hoofdniveau; 
∗ wijziging van de instelbare dode tijden bij de openings- en sluitingscyclus van 

de deuren; 
∗ keuze en simulatie van de verschillende regimes van programmatie : piek-

stijgen, piek-dalen, intermitterende en normale trafiek. 
 
3. De computerterminal levert in de machinekamer volgende statistische en 

diagnostische gegevens per lift (in het tweede toegangsniveau) : 
 
∗ aantal starten; 
∗ aantal uren in dienst; 
∗ aantal vertrekken per verdieping in het stijgen of in het dalen; 
∗ wachttijden na bordesoproepen; 
∗ aantal defecten en hun aard met vermelding van datum en tijd en de 

omstandigheidsfactoren; 
∗ aantal defecten van de deuren of ongeoorloofd openhouden ervan met 

vermelding van datum en tijd. 
 
Registratie  
De onder punt 3 vermelde geregistreerde gegevens kunnen op een printer worden 
afgedrukt op standaard A4-papier. 
Al deze informatie kan chronologisch per uur, per dag, per week en per maand 
opgevraagd worden. 
Het (rollend) geheugen moet voldoende zijn om de beoogde gegevens te bewaren. 
 
Bij een storing van één van de liften worden de gegevens van de gestoorde 
vertrekcyclus in het computergeheugen geregistreerd, met vermelding van het 
falende onderdeel. 
Door de onderhoudsfirma kunnen deze gegevens opgevraagd worden op het 
beeldscherm en op de printer. 

 
b. Van de extra computerterminal in het controle- en bewakingslokaal : (enkel indien het 

bijzonder bestek hoge performanties voorschrijft) 
Dezelfde voorschriften als voor de computerterminal voor de machinekamer (art. 
14.2.1.1.4.5 a) zijn hier van toepassing. 
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14.2.1.1.4.*6 Bedieningsprogramma bij noodstroom of autonome stroombron 
 
Wanneer de normale voeding uitvalt en een noodstroomaggregaat aanwezig is worden de 
liften automatisch gevoed door deze autonome stroombron. 
 
Het programma van de batterij is dan als volgt : 
 

• De informatie van het overgaan op autonome bron wordt, in de machinekamer, 
gegeven door een spanningsloos contact dat zich opent bij de overgang van 
normale voeding op voeding door autonome stroombron. 

• Het programma stuurt automatisch en opeenvolgend de liften naar het 
evacuatieniveau. 

• Op dit niveau blijft één lift per batterij in dienst en werkt als verzamelbesturing. 
 
 
14.2.1.1.4.*7 Bordesoproepen 

 
Aan ieder door de batterij te bedienen bordes worden drukknoppendozen voorzien. Deze 
bevatten een drukknop voor iedere mogelijke richting vanaf het betrokken bordes. De 
registratie van een oproep is zichtbaar op de drukknoppendoos. 
 
Er worden minimum 2 dozen per verdieping geïnstalleerd. Wanneer de toestellen 
tegenover elkaar geplaatst zijn, bevindt zich minimum een doos op elke muur. 
 
Wanneer een bijzondere functie aan een toestel wordt toegewezen (b.v. technische dienst) 
bevindt zich een bijkomende speciale doos naast iedere schachtdeur van dit toestel. Naast 
de oproepdrukknoppen die normaal geïnstalleerd zijn, wordt een schakelaar met sleutel 
voorzien. 
 
Wanneer een bordesoproep uitgaat vanaf de verdieping waar een kooi zich bevindt, dan 
worden de deuren geopend terwijl een geluidssignaal wordt gegeven. 
 
Een bordesoproep wordt aan één enkele kooi toegekend. Dus wanneer meerdere kooien op 
eenzelfde verdieping staan wordt slechts één deur geopend (behalve bij situatie “piek-
stijgen”). 

 
 
14.2.1.1.4.*8 Programmatie-eigenschappen 

 
Naast de mogelijkheden beschreven in art. 14.2.1.1.4.*3. tot 14.2.1.1.4.*7. verzekert het 
programmatiesysteem een werking die ten minste gelijk is aan deze hierna beschreven. 
 

Situatie: piek-stijgen 
(vulling van het gebouw of sterke toeloop op een bepaald niveau) 
 
Moet minimum voorzien worden voor het hoofdniveau en 1 andere verdieping nader te 
bepalen door de opdrachtgever. 
 
In werking stellen van het programma : dit moet mogelijk zijn zowel met een 
(elektronisch) uurwerk als automatisch. 
 
Werking van de batterij : 
 

• onmiddellijke terugkeer van de vrije kooien naar het betrokken niveau; 
• opnemen van de andere bordesoproepen, om de 120 s minimum, en 

beantwoording van deze oproepen door een kooi werkend volgens het principe 
van de verzamelbesturing. 
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Situatie : piek-dalen 
(verlaten van het gebouw) 
 
In werking stellen : zoals voor het stijgen. 
 
Werking van de batterij : 

• afschaffing van de vertrek-vertraging op het hoofdniveau; 
• prioritaire bediening van de oproepen "dalen"; 
• opnemen van de bordesoproepen in de andere richting alle 120 s minimum. 

 
Situatie : intermitterend trafiek 
(lange tussentijd tussen oproepen) 
 
Inwerkingstelling : automatisch in functie van de tijd tussen 2 verplaatsingsbevelen 
van de kooi, de detectie gebeurt door een tijdschakeling, regelbaar tussen 10 s en 300 s. 
 
Werking van de batterij : wanneer de batterij uitgerust is met Ward-Leonardgroepen : 
uitschakeling van de niet in dienst zijnde groepen. 
 
Situatie : evenwichtig trafiek 
(trafiek tussen de verdiepingen) 
 
Inwerkingstelling : automatisch wanneer geen enkel van de vorige programma's 
ingeschakeld is. 
 
Werking van de batterij : 

• oproepen worden verdeeld tussen de kooien volgens het principe van 
verzamelbesturing; 

• stationeren van de kooien zó dat een goede verdeling over de hoogte van het 
gebouw is verzekerd. 

 
14.2.1.1.5.* Programmatiesysteem met hoge performanties. 

Dit programmatiesysteem is enkel van toepassing wanneer het bijzonder bestek dit 
voorschrijft. 
 
Naast de voorschriften van paragrafen 14.2.1.1.4.*1. tot 14.2.1.1.4.*8. beantwoordt dit 
programmasysteem eveneens aan de hierna beschreven eigenschappen. 
 

Situatie : piek-stijgen of intens trafiek vanaf voorafbepaalde verdiepingen 
(moet minimum voorzien worden voor het hoofdniveau en 2 andere verdiepingen nader te 
bepalen door de opdrachtgever) 
 
Inwerkingstelling : automatisch in functie van de last van de kooi bij vertrek op de 
bedoelde verdieping en volgens de frequentie van de oproepen uitgaande van deze 
verdieping en zodanig dat, wanneer een kooi van een verdieping vertrekt met meer dan 
75% (instelbaar) van haar nominale last en er onmiddellijk een bordesoproep in dezelfde 
richting volgt, het hierna volgende programma wordt gerealiseerd : 

• een vrije kooi wordt gezonden naar het desbetreffend niveau; wanneer het gaat om 
het hoofdniveau worden al de vrije kooien hiernaar toegezonden; 

• deze werking heeft plaats tot verdwijning van de voorwaarden die het hebben 
veroorzaakt; 

• bij piek-stijgen worden de andere bordesoproepen eveneens in rekening gebracht in 
een tijdsinterval regelbaar van 15 s tot 120 s. 

 
Situatie : piek-dalen 
Inwerkingstelling : 

• automatisch in functie van de last van de kooien die op het hoofdniveau toekomen; 
• dit programma kan alleen maar in werking worden gesteld wanneer het programma 

voor intens trafiek vanaf een verdieping in werking is. 
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Werking van de batterij : 
• de vertrek-vertraging op het hoofdniveau wordt gesupprimeerd; 
• één van de hierna vermelde werkingswijzen a. of b. moet mogelijk zijn : 

a. het systeem laat toe individueel de wachttijd bij elke bordesoproep te 
controleren in een tijdsinterval van minimum 0 à 60 s. 
De vrije kooien worden gestuurd naar de bordesoproepen die de hoogste 
voorrang hebben. Na het eerste kooibevel beantwoorden de liften aan de 
oproepen dalen volgens de gestelde prioriteit. De mogelijkheid moet bestaan om 
een instelbare prioriteit aan iedere verdieping toe te kennen. 

b. In daalrichting wordt het gedeelte van het gebouw dat door de batterij bediend 
wordt, verdeeld in zones van 1 tot 3 stopplaatsen. De niveaus van deze 
stopplaatsen zijn veranderlijk en niet noodzakelijk opeenvolgend. Het 
programmatiesysteem kent op cyclische wijze de verschillende zones toe, 
rekening houdend met de stand, bewegingszin en de belasting der kooien. 
Wanneer het aantal zones groter is dan het dubbel van het aantal kooien worden 
de door de batterij bediende niveaus in 2 fictieve en regelbare gedeelten 
verdeeld teneinde de hoogst gelegen verdiepingen niet te benadelen. Dit laat toe 
meerdere lagen zones aan éénzelfde kooi toe te kennen en de kooien sneller 
naar de hoogst gelegen niveaus terug te sturen. 

 
Situatie : intermitterend trafiek 
Inwerkingstelling : automatisch wanneer de tijd tussen 2 verplaatsingsbevelen van een 
kooi een regelbare tussentijd van 5 à 30 s te boven gaat. 
 
Werking van de batterij : de kooien staan op het laatst bediende niveau behalve de kooi die 
naar het hoofdniveau wordt gestuurd. 
 
Situatie : normaal trafiek 
Inwerkingstelling : automatisch wanneer geen ander trafiekmodel in werking is. 
 
Werking van de batterij : 

• zones van één of meerdere niveaus worden afwisselend toegekend aan verschillende 
kooien; 

• het stationeren van een vrije kooi gebeurt normaal op het laatst bediende niveau; 
toch wordt een vrije kooi naar het hoofdniveau gestuurd wanneer geen andere kooi 
zich in de hoofdniveauzone bevindt of zich naar deze zone begeeft; 

• een bordesoproep wordt met voorrang aan een kooi toegekend wanneer deze kooi 
reeds een kooioproep voor ditzelfde niveau heeft ontvangen, behalve wanneer een 
vrije kooi zich reeds op dat niveau bevindt. 

 
14.2.1.4 Elektrische tornbesturing 

Een tornschakelaar, die voldoet aan art. 14.1.2, dient altijd in de machinekamer te zijn 
aangebracht. 

 
14.2.1.6.* Ontruimingsinrichting. 

Op het evacuatieniveau is een schakelaar met sleutel voorzien in of naast de knoppendoos die 
toelaat elke lift op deze verdieping bij prioriteit op te roepen. Zodra de lift op deze verdieping 
aankomt opent deze de deuren voor de evacuatie van de personen en sluit ze nadien. De lift blijft 
buiten dienst geblokkeerd staan, de bedieningsknop voor het heropenen van de deur in de kooi 
blijft echter actief. 

 
14.2.2 Blokkeerschakelaar 

Blokkeerinrichtingen moeten bestaan uit elektrische veiligheidsinrichtingen volgens art. 14.1.2. 
De blokkeerinrichting is van het vuistslagtype met vasthoudgrendel (drukken en trekken). 
De kleur is rood. 
De mechanische beschermingsgraad is minstens IPxx-7 (volgens NBN C 20-001) of IK 08 (volgens 
NBN EN 50102). De mechanische levensduur bedraagt minstens 1 000 000 schakelingen en de 
elektrische levensduur bedraagt minstens 300 000 schakelingen. 
Ingeval een stopschakelaar is voorzien in de kooi zet deze bij het indrukken de alarmbel in werking. 
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14.2.4 Prioriteiten en signalen 
 
14.2.4.3 Signalisatie eigen aan de verschillende bedieningswijzen 

Algemene opmerking : Voor alle signalisatieverlichting in de kooi, op de bordessen en in de 
machinekamer wordt uitsluitend gebruik gemaakt van L.E.D. (Ligh Emiting Diodes)- of L.C.D. 
(Liquid Crystal Displays) - systemen. Deze hebben een goede leesbaarheid en zijn beschermd 
tegen storende lichtinval van buitenaf. Het gebruik van gloeilampen voor signalisatieverlichting 
is niet toegelaten tenzij in uitzonderlijke gevallen, vb. speciale opschriften met grote 
lichtintensiteit, en mits goedkeuring van de opdrachtgever. 
 
a.  De signalisatie voor een blokkeersysteem omvat : 

• Op de bordessen : 
∗ Een "rode" verlichtingssignalisatie die aanduidt dat de lift in gebruik is (lift in 

beweging of open schachtdeur). 
∗ Ingeval van handbediende schachtdeuren : een of meerdere kijkglazen die toelaten de 

aanwezigheid van de kooi vast te stellen (deze zal permanent verlicht zijn). 
∗ Een lichtsignalisatie "Buiten dienst" (rode schijf met een horizontale witte lijn 

doorstreept zoals voor de "Verboden rijrichtingen"). 
∗ Een ingewerkte standsignalisatie (cijferhoogte minimum 40 mm) voorzien boven of 

naast elke schachtdeur (op minimum 1,8 m hoogte). 
• In de kooi : 

∗ Een standsignalisatie boven of naast elke kooideur (op minimum 1,8 m hoogte). 
 
b. De signalisatie voor een verzamelbesturing omvat : 

• Op de bordessen : 
∗ Een lichtsignalisatie (wit) die aanduidt dat de oproep aanvaard is en zal uitgevoerd 

worden. 
∗ Twee pijlen als voorsignalisatie (een pijl op de uiterste niveaus), geplaatst boven of 

naast de deuren, op een goed zichtbare plaats en die de liftgebruikers aangeeft welke 
kooi er zal stoppen en in welke richting ze haar weg zal voortzetten. 

∗ Een lichtsignalisatie "Buiten dienst" (rode schijf met een horizontale witte lijn 
doorstreept zoals voor "Verboden rijrichtingen"). 

∗ Op elk niveau wordt een ingewerkte standsignalisatie voorzien boven of naast elke 
schachtdeur, op minimum 1,8 m hoogte (cijferhoogte minimum 40 mm). 

• In de kooi : 
∗ Een wit lichtsignaal dat ieder aanvaard bevel aanduidt. 
∗ Een standsignalisatie boven of naast elke kooideur (op minimum 1,8 m hoogte). 

 
c. De signalisatie voor een duplexbesturing is dezelfde als voor een verzamelbesturing. 

Eén enkele bordesbedieningsdoos, zoals voorzien in artikel 14.2.1.1.2.* is dus voorzien voor 
het oproepen van de 2 liften. 

 
d. De signalisatie voor een bediening met programmatie omvat : 

• Op de bordessen : 
∗ Een lichtsignalisatie (per bediende richting) die aanduidt wanneer een bordesoproep 

geregistreerd is. 
∗ Twee pijlen als voorsignalisatie (een pijl op de uiterste niveaus), geplaatst boven elke 

deur, die de liftgebruikers aangeeft welke lift zal stoppen en in welke richting hij zijn 
weg zal voortzetten. 

∗ Een geluidssignaal, dat de aankomst van de kooi aankondigt. 
∗ Op elk niveau wordt naast de pijl of pijlen van de voorsignalisatie, een 

standsignalisatie geplaatst (minimum 40 mm hoogte). 
De aanduiding gebeurt op een ononderbroken wijze. 

• In de kooi : 
∗ Een witte lichtsignalisatie duidt elk aanvaard bevel aan. 
∗ Een standsignalisatie boven of naast elke kooideur (op minimum 1,8 m hoogte) samen 

met een verlichte pijl, die de bewegingsrichting van de kooi aanduidt (min. 40 mm 
hoogte). 
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15 OPSCHRIFTEN, AANDUIDINGEN EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 
 
 
15.2 Kooi 
 
15.2.1 "Voor de autoliften moet de letterhoogte voor de opschriften tenminste zijn : 
 

a. 100 mm voor de hoofdletters en cijfers 
b.   70 mm voor de kleine letters. 

 
 
15.4 Machinekamers en schijvenruimten 
 
15.4.3 De onderrichtingen betreffende de torninrichting van de lieren wordt aangebracht op plaatjes in 

aluminium of plastiek. 
 
Het plaatje voor de noodhandbediening wordt bevestigd in de nabijheid van de lier op een goed 
zichtbare plaats zodat goed toezicht op de werking van de lift gegarandeerd is. 
 
Wanneer de remsleutel voor de handbediening afneembaar is dan wordt hij bij het plaatje, waarvan 
sprake, geplaatst. 
 
Het plaatje i.v.m. de tornbesturing wordt bevestigd in de nabijheid van de betrokken omschakelaar. 
 
De respectievelijke teksten worden in een of meerdere talen opgesteld volgens de voorschriften op 
gebied van het taalgebruik. 

 
 
15.17.* Kenplaat 
 

Per kabeltype en per lift wordt een onbrandbare plaat met onuitwisbare opschriften voorzien, waarop 
de volgende inlichtingen vermeld staan : 
 

• de naam van de installateur van de kabels; 
• de datum van installatie van de kabels, 
• de naam van de kabelfabrikant; 
• de minimale breukbelasting van kabel; 
• de treksterkteklasse van de draad; 
• de diameter van de kabel; 
• samenstelling van de kabel. 
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16 ONDERZOEKEN - BEPROEVINGEN - LIFTBOEK - ONDERHOUD 
 
 
 
16.1 Onderzoeken en beproevingen 
 
 
16.1.1 Het technisch dossier 
 

Voor elke liftinstallatie moet een technisch dossier worden voorgelegd. Het bevat alle nodige 
informatie omtrent de installatie die gevraagd is in het type-bestek 101 en in dit type-bestek 
400.C.03. De aannemer dient over een door de opdrachtgever goedgekeurd dossier te beschikken 
vóór de oplevering van de materialen. 
Voor het technisch dossier wordt ook verwezen naar de voorschriften van bijlagen C en D, H en G 
van de norm. 

 
 
16.1.3 Attesten 
 

Een kopie van alle attesten vermeld in dit artikel dient aan de opdrachtgever geleverd te worden vóór 
de oplevering van de materialen. 

 
 
 
16.2 Liftboek 
 

Het liftboek, met alle gegevens vermeld in dit artikel van de norm, dient, in minstens drie exemplaren 
en in de vigerende landstalen, aan de opdrachtgever geleverd te worden bij de voorlopige oplevering van 
de installatie. 

 
 
 
16.3 Informatie van de installateur 
 
 
16.3.1 Normaal gebruik 
 

De aannemer levert bij de voorlopige oplevering, aan de opdrachtgever, een volledige handleiding in 
minstens drie exemplaren, in de vigerende landstalen. De handleiding bevat alle nodige gegevens 
vermeld in art. 16.3.1, 16.3.2 en 16.3.3. 

 
 
16.3.2 Onderhoud 
 

De aannemer levert bij de voorlopige oplevering, aan de opdrachtgever, een lijst met maandelijkse 
onderhoudsactiviteiten op de installatie, in drie exemplaren, in de vigerende landstalen. 
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17.* ELEKTRONISCHE BEDIENING 
 
 
17.*1 Algemeenheden 
 

De elektronische bediening beantwoordt aan de voorschriften van de EN 81-1 bijlagen F en H en 
volgende bijkomende eisen: 

 
 
17.*1.1 Bij gebruik van elektronische schakelapparatuur speciaal ontworpen voor liftbesturingen (als 

veiligheidscomponenten): 
 
 
17.*1.1.1 Eigenschappen van de programmatiesoftware: 

 
De software gebruikt voor de programmatie van de verschillende bedienings- en 
besturingssystemen kan van buitenaf via parallelle of seriële poort met een draagbare computer 
ingebracht en gebruikt worden. Het gebruikte programma voor de besturing van de lift bevat alle 
basisopties die in het bijzonder bestek gevraagd zijn (art. 14). De software is zodanig dat ter 
plaatse (in de machinekamer) programma-aanpassingen kunnen uitgevoerd worden zonder dat de 
veiligheid van de lift in gevaar komt. Het programma bevat daartoe de nodige beveiligingen 
(eventueel in verschillende niveaus) met geheime codes (paswoorden) zodat alleen een 
gespecialiseerde deskundige wijzigingen kan aanbrengen in dit programma. 
Tijdens de waarborgperiode is de aannemer eraan gehouden op vraag van de opdrachtgever 
kosteloos sommige opties in of uit te schakelen of parameters en instellingen te wijzigen (bv. 
aanpassen van tijdsinstellingen, in- of uitschakelen van verdiepingen, instellen van referentie- en 
evacuatieniveaus, in- of uitschakelen van automatische “nivellering” of “vooropenen deuren” 
enz…). 
Een duidelijke handleiding wordt geleverd teneinde de opdrachtgever toe te laten via een 
paswoord zelf, naar keuze, sommige verdiepingen uit te schakelen of andere parameters te 
wijzigen die de veiligheid niet in het gedrang brengen (zie ook art. 14.2.1.1.4.*5). 

 
 
17.*1.1.2 Koppelingen met de veiligheidskring. 

 
De gebruikte interfaces bij de koppeling met de veiligheidsketen zijn van hoogwaardige kwaliteit. 
Onverminderd de voorschriften van de EN 81-1 en hun bijlagen F en H verzekeren de gebruikte 
interfaces (relais, opto-koppeling, e.d.) een isolatieniveau van 2000 V tussen de veiligheidsketen 
en het elektronische besturingssysteem. Bij de oplevering van de installatie en tijdens de 
waarborgperiode heeft de opdrachtgever het recht een isolatietest (meggering bij 500V) uit te 
voeren ter controle van hogervermelde kwaliteitseisen. Indien hierbij onvolmaaktheden worden 
vastgesteld zal de aannemer op zijn kosten de nodige verbeteringen aanbrengen. 

 
 
17.*1.2 Bij gebruik van geprogrammeerde automaten (PLC) zijn naast de voorschriften van 17.*1.1 de 

volgende bijkomende eisen gesteld: 
 
Het gebruik van PLC-sturingen is toegelaten. De PLC is vervaardigd uit een stevige, slagvaste kast 
die voldoet aan de EMC-richtlijn en bevat de nodige stekkerverbindingen voor het aansluiten van 
alle nodige in- en uitgangen voor het liftbesturingssysteem evenals voor het aansluiten van de 
programmatiehardware (programmatie). 
 

• de voeding van de automaat gebeurt op 220/230 V (tolerantie: 15%), een aangepaste beveiliging 

moet worden voorzien. Het voedingsblok levert alle nodige gestabiliseerde spanningen; een korte 

onderbreking van het net tot 10 ms mag geen invloed hebben op de goede werking van het 

geheel. Bij volledige stroomonderbreking mag geen enkel gegevensgeheugen, noch enig 

programmageheugen verloren gaan. 
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• de geheugens: 
Het werkingsgeheugen is van het RAM, EPROM of EEPROM- type met zeer laag verbruik en 
wordt, indien gebruik gemaakt van RAM en/of Real Time Clock, gebufferd door een 
onderhoudsvrije Lithium-batterij met een autonomie van minstens 5 jaar. Bij een verminderde 
spanning van de batterij moet een opvallend signaal gegeven worden, minstens 3 maand voor het 
volledig uitvallen van de batterij. 
Het vervangen van deze batterij moet eenvoudig en snel kunnen gebeuren. Een ingebouwde 
buffer zorgt voor de nodige tijd (ophouden van RAM-geheugen en/of klok-data) bij het 
verwisselen van de batterij. 
Er wordt bij voorkeur een PLC met een onderhoudsvrij (E)EPROM-geheugen gebruikt. 
Indien de PLC standaard met een RAM-geheugen aangeboden word (i.f.v. de CPU-snelheid), 
moet het mogelijk zijn de PLC optioneel uit te rusten met een (E)EPROM-geheugencassette 
indien dit vereist wordt. In dit geval zal de (E)EPROM alle programmatiegegevens bevatten 
zodanig dat zelfs na een tijdelijk gegevensverlies van het RAM-geheugen het geheel van de PLC-
werking terug automatisch kan opstarten zonder dat de normale werking van de lift in het 
gedrang komt. 
Bij het uitvallen van de PLC, zal de veilige werking van de lift verzekerd blijven. Het wijzigen 
van het geheugen mag alleen door een bevoegde kunnen gebeuren (via geheime code). 
Het besturingsprogramma wordt opgeslagen op een niet vluchtig geheugen van het (E)EPROM-
type. 

 

• de bedradingsaansluitingen voor de in- en uitgangen gebeurt via een stekkerrail die een 

eenvoudige vergrendeling bezit. 

Indien de PLC-configuratie bestaat uit basis- en uitbreidingsblokken, zal het basisblok (Master-
unit met CPU) altijd afneembare klemmenstroken bevatten. 
Eventuele uitbreidingsblokken die een eigen voeding hebben, zullen ook afneembare 
klemmenstroken bevatten. Enkel de IO-uitbreidingsblokken en/of speciale modules die beperkte 
aansluitingen bevatten, mogen met vaste klemmenstroken gerealiseerd worden. 
Er dient altijd voor de grootst mogelijke basis- en uitbreidingsconfiguratie met afneembare 
klemmenstroken gezorgd te worden, zodanig dat het gebruik van vaste aansluitingen tot het 
strikte minimum kan beperkt worden. 
Aldus is het mogelijk de programmator (Master-unit met CPU) te vervangen zonder de bedrading 
van deze los te maken, wat een snelle en veilige uitvoering waarborgt. 

 

• de in- en uitgangen: 

∗ galvanische ontkoppeling t.o.v. de elektronische centrale is van het opto-elektrische type 

(isolatieniveau > 500V) en waarborgt naast een mechanische en elektrische scheiding de 

perfecte synchrone omzetting van het signaal; 

∗ logische drempels:  van 0 tot 30 % U = O 

van 70 tot 120 % U = 1 

∗ toestandsaanduiding door middel van led's; 

∗ de nodige tijdvertragingsconstante van 10ms voor de ingangen (softwarematig instelbaar); 

∗ bescherming tegen inductieve en capacitieve invloeden, rekening houdend met de soms 

lange schachtbedrading; 

∗ kortsluitvast. 

 

• de veiligheidsketen van de lift mag niet rechtstreeks zijn aangesloten op de programmator. Het 

inbrengen van informatie vanaf de veiligheidsketen naar de programmator gebeurt door middel 

van relais (volgens IEC 337-1/IEC 158-1 of de overeenkomstige EN-norm) die buiten de PLC 

zijn aangebracht en duidelijk in de apparatuurkast zijn aangeduid. Een evenwaardige oplossing 

met dezelfde galvanische scheiding is eveneens aanvaardbaar. 
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• de capaciteit van de centrale verwerkingseenheid: De capaciteit van de centrale 

verwerkingseenheid en het aantal in- en uitgangen dienen voldoende te zijn voor een mogelijke 

uitbreiding van 20% van de huidige realisatie (waarvan minstens de helft daadwerkelijk 

aanwezig is en de andere helft eventueel via uitbreidingsblokken). 

Er dient ook een voldoende reserve (>20%) te zijn aan timers, counters, interne bits en 
dataregisters voor eventuele latere programma-uitbreiding. 

 
• een interne foutdetectie met duidelijke signalisatie is voorzien. 

 

• de programmatie van de automaat is mogelijk door middel van een moderne pc en is MS-DOS  

en/of WIN- of NT-compatibel (recente versie). Elke wijziging aan de programmatie tijdens de 

waarborgperiode ingevolge vastgestelde gebreken, vallen ten laste van de aannemer. De 

aannemer waarborgt de levering van de automaat én de programmatie ervan gedurende een 

termijn van 10 jaar vanaf de definitieve oplevering. 

Welke wijziging er ook zou gebeuren aan de programmatie, deze mag geenszins enige invloed 

hebben op de veilige werking van de lift. Daarom zullen alle veiligheidsschakelingen (volgens 

art. 12.7 en 14.1.2) buiten de PLC worden opgebouwd. Zelfs het vervangen van de PLC door een 

ander type of merk mag geen gevaarlijke situaties opleveren. 

 

• te leveren documenten: 
programmeer- en bedieningsboek; 

∗ adressering en functieomschrijving van de in- en uitgangen; 

∗ installatie- en bedradingsschema; 

∗ lijst met technische karakteristieken. 

 

• proeven: (bij de oplevering of tijdens de waarborgperiode) 

De opdrachtgever heeft het recht de nodige testen uit te voeren ter controle van de PLC, zoals: 

∗ in- en uitgangen (kwaliteit van de galvanische scheiding en de stabiele werking ervan); 

∗ simulatietesten van slechte werkingsvoorwaarden. 

 

Elke onvolmaaktheid zal de aannemer op zijn kosten verbeteren. 

 

• opstelling: 
de automaat is in een aparte behuizing van het industriële type opgesteld in de apparatuurkast, 

bestand tegen schokken, temperatuurschommelingen (van -5° tot 55°C), vochtigheid en 

elektromagnetische- of elektrostatische invloeden.  

 

Er dient ook voor gezorgd te worden dat er voldoende vrije ruimte voorzien wordt bij de 
inplanting van de PLC in het sturingsbord, zodanig dat eventuele latere extensies gemakkelijk en 
ordentelijk kunnen bijgeplaatst worden. 
 

Elke elektronische stuurinrichting beschikt over een diagnose-eenheid die de mogelijkheid biedt 

de voornaamste functies te controleren, fouten te detecteren en in geheugen te houden (ten minste 

de laatste 10). 
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17.*2 Chassis 
 
Het geheel van de logische kringen wordt op een metalen frame gemonteerd. Dit wordt voorzien om de 
verschillende printen in verticale vlakken te plaatsen. 
 
De printen, waarop componenten zijn geplaatst, worden in vrouwelijke stekkers geschoven. De 
uitgangen van deze stekkers zijn toegankelijk. 
 
Ieder plaatje wordt over 2/3 van de lengte door leibanen geleid, onderling voldoende van elkaar 
verwijderd om toevallige contacten te vermijden en (eventueel) een goede verluchting te verzekeren. 
 
Wanneer de printen op een moederkaart aangesloten worden, is deze langs de twee zijden toegankelijk 
behalve wanneer al de schakelingen vanaf de voorkant toegankelijk zijn. 
 
Het frame wordt in een metalen kast geplaatst. 

 
 
17.*3 Printen 

 
De printen met gedrukte bekabelingen worden verwezenlijkt in epoxy-glas bedekt met een laagje koper; 
ze zijn brandwerend. 
 
Twee niet-identieke printen mogen niet verwisselbaar zijn. 
 
Iedere kaart met componenten heeft een maximale oppervlakte van 400 cm². Geen enkele bedrading 
mag op elektronische elementen of op een gedrukte kring gesoldeerd worden. 
 
Wanneer voor bepaalde verwezenlijkingen verschillende overbruggingen nodig zijn, worden daarvoor op 
de kaart uitstekende aansluitklemmen voorzien. 
 
De kaarten hebben een gegraveerd identificatieteken. 
 
De kaarten groter dan 100 mm x 160 mm worden van een handvat met herkenningsteken voorzien. 

 
 
17.*4 Stekkers 

 
De stekkers moeten aan de Publicatie 171 van I.E.C. of de overeenkomstige EN-norm beantwoorden. Zij 
hebben vergulde of verzilverde tweezijdige contacten. 
 
Iedere stekker wordt op een klare en onuitwisbare manier gekenmerkt. Het kenmerk is hetzelfde als dat 
aangebracht op de print. 
 
Wanneer de verbinding aan de verschillende stekkers door opgerolde en niet gesoldeerde aansluitingen 
gebeurt, dan beantwoorden zij aan de Publicatie 352 van I.E.C. of de overeenkomstige EN-norm. 
 
Het bekabelen gebeurt in goten of in bundels. 
 
De aansluiting met de printkaart gebeurt ofwel door een mannelijke monoblokstekker die op deze kaart 
gemonteerd is, ofwel bij middel van eindcontacten met dubbele zijde die op deze kaart gedrukt zijn. 
 
De op de kaart aangebrachte mannelijke individuele contacten zijn verboden. 
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17.*5 Apparatuurkast 
 
De apparatuurkast, conform aan art. 13.7., bevat eveneens de visualisatie van de bijzonderste 
werkingssequenties. 
Rechts van elke lichtsignalisatie wordt de functie aangeduid. 
 
Men moet onder andere vinden : 

• de stand van de kooi; 
• deuren open - dicht; 
• de bewegingszin "Stijgen" en "Dalen"; 
• vollast kooi (wanneer deze gemeten wordt); 
• motor of groep in dienst; 
• buiten dienst. 

 
 
17.*6 Omgevingsvoorwaarden 
 

Al de elektronische uitrustingen in de machinekamer, schacht en kooi zijn voorzien om te werken bij 
een temperatuur van +5°C tot +40°C. 
Elke temperatuursvariatie binnen deze grenzen mag geen : 

• vermindering van  veiligheid; 
• foutieve werking; 
• ontregeling; 
• versnelde veroudering van de componenten 

tot gevolg hebben. 
 
De nauwkeurigheid van de verschillende door de norm of het bestek opgelegde grootheden, die moeten 
worden geëerbiedigd in het ganse temperatuurgebied, bedraagt : 

• afstand, tijd, snelheid : ± 1%; 

• versnellingen, vertragingen : ± 2%; 

• spanningen, intensiteiten : ± 5%. 
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18.* ELEKTRISCHE AANDRIJFSYSTEMEN 
 
 
18.*1 Algemeen 

 
Het toe te passen aandrijfsysteem voor de motor is aangeduid in het bijzonder bestek. 
 
De voorschriften van art. 17.* zijn steeds van toepassing voor de gebruikte elektronische hardware. 
 
Hierna volgen de meest toegepaste systemen met hun eigenschappen: 
 
Indien de aannemer een nieuwe technologie wenst toe te passen, dan dient hij vooraf over een 
goedkeuring te beschikken vanwege de Directie Elektromechanica (zie inleiding blz. 2). 
 

 
18.*2 Aandrijving door asynchroonmotor met twee snelheden 

 
Het regelen van de versnellingen en de vertragingen gebeurt door middel van een vliegwiel. De 
verhouding van de twee motorsnelheden is 1/4. 
De aannemer levert bij zijn technisch dossier een GD² berekening. De toegepaste versnellingen en 
vertragingen moeten begrepen zijn tussen 0,5 en 1 m/s². De aannemer bepaalt op deze wijze de grootte 
van het vliegwiel en verantwoordt de keuze van het motorvermogen. 

 
 
18.*3 Aandrijvingen met elektronische vermogenschakelaars 

 
Alle gebruikte vermogenregelsystemen hebben tot doel het rijcomfort te verbeteren, de aanloopstroom te 
verminderen, het rendement en de levensduur van de machines te verhogen en de ritduur zo kort 
mogelijk te houden. Deze regelingen mogen geen gebruik maken van aanloopweerstanden of 
vliegwielen om de versnellingen en de vertragingen te regelen. 
 
De vermogenregelsystemen beantwoorden aan de voorschriften van de EMC-richtlijn en de EN 
12015/16 
 
De spanningsharmonischen beantwoorden aan de EN 60146-1, klasse 1. 
De toegelaten THD van de stroomharmonischen worden, per type frequentieregelaar, vermeld in de 
hierna volgende artikels. 
 
Voor liften geïnstalleerd in ziekenhuizen zijn daarenboven volgende voorschriften na te leven : 
 
• De vermogenkabels mogen zich op geen enkele plaats op minder dan 10 m afstand van de lokalen 

bevinden waar men elektrocardiogrammen, elektro-encephalogrammen, elektromyogrammen en 
nystagnogrammen neemt of waar medische scanners aanwezig zijn. 

 
• De omvormers mogen niet gevoed worden via een transformator die ook elektromedische 

meettoestellen voedt. 
 
• Op punt van neuter-regime wordt schema TN (volgens Publicatie CEI 364-3 of de overeenkomstige 

EN-norm) aanbevolen. 
 
• De inductieve storingsinductie mag hoogstens 4.10-7 T bedragen in de lokalen waar elektro-

cardiogrammen worden opgenomen en 2.10-7 T in het geval van encephalogrammen, 
elektromyogrammen en nystagnogrammen of waar medische scanners aanwezig zijn. 

 
• Deze inducties worden gemeten volgens de norm DIN 57107. 
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Volgende soorten elektronische schakelsystemen zijn toegestaan : 
 
18.*3.1 Eenvoudige snelheidsregeling voor asynchrone motor 

 
Deze regelaars worden alleen toegepast op aandrijvingen met reductiekast (worm-wormwiel). De 
regelaar geeft zowel bij het versnellen als bij het vertragen een aangepaste regeling; om de 
stopnauwkeurigheid te verbeteren mag een lage naderingssnelheid worden toegepast. 

 
 
18.*3.1.1 Blokschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.1.2 Beschrijving en eigenschappen : 

 
• Het blokschema van hierboven geeft een voorbeeld van een geregelde sturing met asynchrone 

wisselstroommotor: de versnelling wordt geregeld door de aanloopstroom te beperken door 
middel van  thyristoren, de afremming gebeurt door gelijkstroominjectie in de tweede 
motorwikkeling. 

• Andere mogelijke aanloopregelingen zijn : met soft-start, aanloopspoel, met geregeld 
tegenkoppel, impulsregeling of een ander evenwaardig systeem.  

• Andere afremsystemen : met Foucaultrem, gelijkstroominjectie, impulsregeling of een ander 
evenwaardig systeem. 

• Een frequentieregelaar zonder snelheidsmeting die gebruik maakt van een kleine 
naderingssnelheid is hier toegelaten. 

• De aansturing van de motor gebeurt met hoogwaardige thyristoren of vermogenstransistoren. 
In geval van sturing met gelijkstroom moet hiertoe een tweede wikkeling aanwezig zijn. 
Tussen de regelaar en de motor is minstens één contactor voorzien. Het gebruik van 
vliegwielen of weerstanden voor de regeling van de versnellingen en vertragingen is niet 
toegelaten. 

• De stopnauwkeurigheid dient beter te zijn dan 5 mm. 
• De nodige filters F1 (hoogfrequent) en F2 (laagfrequent) worden voorzien om te voldoen aan 

de EMC-Richtlijn en om de stroomharmonischen (netzijde) te beperken (THD < 30 %). 
• De cos ϕ moet, gemeten bij nominale snelheid en last, minimaal 0,80 bedragen. 
• De versnellingen en vertragingen bedragen ± 0,8 m/s² en de verandering van de versnelling of 

vertraging (yerk) bedraagt 1,5 m/s³. 
• De regelaar moet uitgerust zijn met een elektronisch beveiligingssysteem tegen overbelasting 

(koppelcontrole). 
• Het rendement van de regelaar overtreft de 80%. 
• Het systeem is zo opgevat dat het tot 180 aanlopen / uur kan verwerken. 

 

Asynchrone 
  MOTOR 

 
      Sturingseenheid 

F1 

F2 
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18.*3.2 De frequentiegeregelde vermogensturing voor de asynchrone of synchrone motor met 
remweerstand : 
 
Deze frequentieregelaar is geschikt voor de sturing van liften met reductor (worm-wormwiel) met 
volledige regeling van start tot eindpunt. De afremming gebeurt over een dissipatieweerstand. 

 
 
18.*3.2.1 Blokschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.2.2 Beschrijving en eigenschappen : 
 

• De frequentieomvormer geeft de mogelijkheid om door middel van het regelen van de 

frequentie een willekeurig instelbare én regelbare snelheid aan de aandrijfmotor van de lift te 

verschaffen. De omzetter is gebaseerd op het principe van de pulsbreedtemodulatie (PWM= 

Puls-Width-Modulation) en uitgerust met halfgeleidercomponenten van het type IGBT 

(Insulated-Gate-Bipolar-Transistor). Het nominale koppel van de motor dient van 0 Hz tot 50 

Hz beschikbaar te zijn. Een permanente controle van de liftsnelheid is verplichtend. 

 

• De cos ϕ moet, gemeten bij nominale snelheid en last, minimaal 0,90 bedragen. 

 

• De regeling moet mogelijk zijn in de vier kwadranten. 

 

• De snelheidsregeling moet zo gebeuren dat in de kortst mogelijke tijd de grootst mogelijke 

afstand wordt afgelegd, ook bij korte verdiepingsafstanden. Het inrijden op de verdiepingen 

mag met naderingssnelheid gebeuren (kleine snelheid); deze moet beperkt blijven tot de 

ontgrendelingszone. Een aparte instelling van een tweede snelheid moet eveneens mogelijk 

zijn. 

Digitale 
Sturingseenheid 

F1 

F2 

DATA 
In/UIT 

Frequentieomvormer 
type 3-f-PWM 3-f - Bruggelijkrichter 

 Weerstand 
Remchopper 

of Asynchrone 
of Synchrone 
  MOTOR 

F3 

REM 
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• De versnellingen en vertragingen moeten regelbaar zijn tussen 0,5 en 1 m/s². De verandering 

van de versnelling of vertraging (yerk) bedraagt ± 1,5 m/s³. De vertraging dient volledig 

elektrisch te gebeuren, de mechanische rem komt pas in bij stilstand. 

 

• Bij vertrek moet het vereiste koppel onmiddellijk beschikbaar zijn in de gewenste richting 

(vertraagd openen van de rem is niet toegelaten). Ook bij snelheid nul dient men minimum 

over het nominale koppel te beschikken! 

 

• De frequentieregelaar moet uitgerust zijn met: 

 

∗ een regeling van spanning, stroom en frequentie; 

∗ een elektronisch beveiligingssysteem tegen overbelasting (koppelcontrole); 

∗ een permanente controle van de vooropgestelde snelheidscurve (Sollt-waarde <-> Ist-

waarde). 

 

• Het rendement van de regelaar overtreft de 85%. 

 

• Het aantal aanlopen/uur moet minstens 180 bedragen. 

 

• Het stoppen van de motor gebeurt met een veiligheidsschakeling volgens art 12.7; minstens 

één contactor moet geςnstalleerd zijn tussen de frequentieomvormer en de aandrijfmotor. 

 

• De stopnauwkeurigheid moet beter zijn dan 4 mm. 

 

• De keuze van alle elektronische elementen (in functie van stromen en spanningen), 

zekeringen, dioden, thyristoren, transistoren, weerstanden enz. moeten, op aanvraag van de 

opdrachtgever, kunnen gestaafd worden door middel van grafieken of berekeningsnota's. 

 

• Een netfilter (F1 voor hoge frequenties en F2 voor lage frequenties) en een smoorspoel (F3) 

voor de motor zijn verplicht evenals het gebruik van gefaradiseerde voedingskabels voor de 

motor. Het systeem voldoet in zijn geheel aan de Europese EMC-richtlijn en de EN 12015/16. 

De harmonische filter F2 mag aan de netzijde of in de tussenkring geplaatst worden. 

 

• De aanwezigheid van stroomharmonischen (netzijde) wordt door de aanwezige filters beperkt 

tot THD < 30 %. 
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18.*3.3 De frequentiegeregelde vermogensturing voor de asynchrone of synchrone motor met 
remweerstand : (met direct inrijden op de verdiepingen zonder naderingssnelheid - gesloten loop) 
 
Deze frequentieregelaar is geschikt voor de sturing van liften met reductor (worm-wormwiel) met 
volledige regeling van start tot eindpunt. De afremming gebeurt over een dissipatieweerstand. 

 
18.*3.3.1 Blokschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.3.2 Beschrijving en eigenschappen : 
 

• De frequentieomvormer geeft de mogelijkheid om door middel van het regelen van de 

frequentie een willekeurig instelbare én regelbare snelheid aan de aandrijfmotor van de lift te 

verschaffen. De omzetter is gebaseerd op het principe van de pulsbreedtemodulatie (PWM= 

Puls-Width-Modulation) en uitgerust met halfgeleidercomponenten van het type IGBT 

(Insulated-Gate-Bipolar-Transistor). Het nominale koppel van de motor dient van 0 Hz tot 50 

Hz beschikbaar te zijn. Een permanente controle van de liftsnelheid is verplichtend. Deze 

wordt door een digitale impulsgever (encoder) gerealiseerd. 

 

• De nominale snelheid van de lift is instelbaar (tussen 50 en 100%). 

 

• De cos ϕ moet, gemeten bij nominale snelheid en last, minimaal 0,95 bedragen. 

 

• De regeling moet mogelijk zijn in de vier kwadranten. 

 

• De snelheidsregeling moet zo gebeuren dat in de kortst mogelijke tijd de grootst mogelijke 

afstand wordt afgelegd, ook bij korte verdiepingsafstanden. Het inrijden op de verdiepingen is 

direct, zonder naderingssnelheid. De regeling maakt daartoe gebruik van een digitaal lineair 

meetsysteem dat de juiste positionering van de kooi in de schacht toelaat. 

Een externe meting van het motortoerental met digitale tachy is te voorzien. Een aparte 

instelling van een tweede snelheid moet eveneens mogelijk zijn. 

Digitale 
Sturingseenheid 

Vectoriële fluxcontrole 

F1 

F2 

DATA 
In/UIT 

Frequentieomvormer 
type 3-f-PWM 

3-f - Bruggelijkrichter 

 Weerstand 
Remchopper 

of Asynchrone 
of Synchrone 
  MOTOR 

F3 

REM 

Digit. 
tachy 
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• De versnellingen en vertragingen moeten regelbaar zijn tussen 0,5 en 1,2 m/s². De 

verandering van de versnelling of vertraging (yerk) is regelbaar tussen 1 en 2,5 m/s3. De 

vertraging dient volledig elektrisch te gebeuren, de mechanische rem komt pas in bij stilstand. 

 

• Bij vertrek moet het vereiste koppel onmiddellijk beschikbaar zijn in de gewenste richting 

(vertraagd openen van de rem is niet toegelaten). Ook bij snelheid nul dient men minimum 

over het nominale koppel te beschikken! 

 

• De frequentieregelaar moet uitgerust zijn met: 

 

∗ een vectoriële veldcontrole (meten van de motorconstante: met zelfinlezing bij 

onbekende motor of met voorprogrammatie bij gekende motor); 

∗ een terugkoppeling voor wat de controle van de liftsnelheid betreft (gesloten loop) met 

direct inrijden; 

∗ een regeling van spanning, stroom en frequentie; 

∗ een elektronisch beveiligingssysteem tegen overbelasting (koppelcontrole); 

∗ een permanente controle van de vooropgestelde snelheidscurve (Sollt-waarde <-> Ist-

waarde). 

∗ een meetsysteem voor positionering van de kooi in de schacht. 

 

• Het rendement van de regelaar overtreft de 90%. 

 

• Het aantal aanlopen/uur moet minstens 240 bedragen. 

 

• Het stoppen van de motor gebeurt met een veiligheidsschakeling volgens art 12.7; minstens 

één contactor moet geςnstalleerd zijn tussen de frequentieomvormer en de aandrijfmotor. 

 

• De stopnauwkeurigheid dient beter te zijn dan 3 mm. 

 

• De keuze van alle elektronische elementen (in functie van stromen en spanningen), 

zekeringen, dioden, thyristoren, transistoren, weerstanden enz. moeten, op aanvraag van de 

opdrachtgever, kunnen gestaafd worden door middel van grafieken of berekeningsnota's. 

 

• Een netfilter (F1 voor hoge frequenties en F2 voor lage frequenties) en een smoorspoel (F3) 

voor de motor zijn verplicht evenals het gebruik van gefaradiseerde voedingskabels voor de 

motor. Het systeem voldoet in zijn geheel aan de Europese EMC-richtlijn en de EN 12015/16. 

De harmonische filter F2 mag aan de netzijde of in de tussenkring geplaatst worden. 

 

• De aanwezigheid van stroomharmonischen (netzijde) wordt door de aanwezige filters beperkt 

tot THD < 30 % van de fundamentele. 

 

• De regelaar laat toe het besturingssysteem “vooropenen deuren” en “nastellen” volgens art. 

14.2.1.2 toe te passen. 
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18.*3.4 De frequentiegeregelde vermogensturing voor asynchrone of synchrone motor met 
energierecuperatie naar het net (steeds met direct inrijden op de verdiepingen - gesloten loop) 
 
Deze frequentieregelaar is geschikt voor de sturing van liften zonder reductiekast (gearless) met 
energierecuperatie en volledige snelheidsregeling van start tot eindpunt zonder gebruik te maken van 
een kleine naderingssnelheid. 

 
18.*3.4.1 Blokschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.4.2 Beschrijving en eigenschappen : 

 

• De frequentieomvormer geeft de mogelijkheid om door middel van het regelen van de 

frequentie een willekeurig instelbare én regelbare snelheid aan de aandrijfmotor van de lift te 

verschaffen. De omzetter is gebaseerd op het principe van de pulsbreedtemodulatie (PWM= 

Puls-Width-Modulation) en uitgerust met halfgeleidercomponenten van het type IGBT 

(Insulated-Gate-Bipolar-Transistor). Het nominale koppel van de motor dient van 0 Hz tot 50 

Hz beschikbaar te zijn. Een permanente controle van de liftsnelheid is verplichtend; deze 

wordt door een digitale impulsgever (encoder) gerealiseerd. Voor gearlessmachines is een 

tweede onafhankelijke snelheidscontrole verplicht. 

 

• De nominale snelheid van de lift is instelbaar (tussen 50 en 100%). 

 

• De cos ϕ moet, gemeten bij nominale snelheid en last, minimaal 0,95 bedragen. 

 

• De regeling moet mogelijk zijn in de vier kwadranten. 

 

• De snelheidsregeling moet zo gebeuren dat in de kortst mogelijke tijd de grootst mogelijke 

afstand wordt afgelegd, ook bij korte verdiepingsafstanden. Het inrijden op de verdiepingen is 

direct, zonder naderingssnelheid. De regeling maakt daartoe gebruik van een digitaal lineair 

meetsysteem dat de juiste positionering van de kooi in de schacht toelaat. 

Een externe meting van het motortoerental met digitale tachy is te voorzien. Een aparte 

instelling van een tweede snelheid moet eveneens mogelijk zijn. 

Digitale 
Sturingseenheid 

Vectoriële fluxcontrole 

F1 

F2 

DATA 
In/UIT 

Frequentieomvormer 
type 3-f-PWM 

3-f -PWM gelijkrichter 
met regeneratie 

Asynchrone 
of Synchrone 
  MOTOR 

F3 

REM 

Digit. 
tachy 
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• De versnellingen en vertragingen moeten regelbaar zijn tussen 0,5 en 1,4 m/s². De 

verandering van de versnelling of vertraging (yerk) is regelbaar tussen 1 en 3 m/s3. De 

vertraging dient volledig elektrisch te gebeuren, de mechanische rem komt pas in bij stilstand. 

 

• Bij vertrek moet het vereiste koppel onmiddellijk beschikbaar zijn in de gewenste richting 

(vertraagd openen van de rem is niet toegelaten). Ook bij snelheid nul dient men minimum 

over het nominale koppel te beschikken! Bij deze liften zonder reductiekast gebeurt de 

elektrische remming door terugsturing van de energie met behulp van een driefasige PWM-

gelijkrichter met regeneratie naar het net toe. 

 

• De frequentieregelaar moet uitgerust zijn met: 

 

∗ een vectoriële veldcontrole (meten van de motorconstante: met zelfinlezing bij 

onbekende motor of met voorprogrammatie bij gekende motor); 

∗ een terugkoppeling voor wat de controle van de liftsnelheid betreft (gesloten loop) met 

direct inrijden; 

∗ een regeling van spanning, stroom en frequentie; 

∗ een elektronisch beveiligingssysteem tegen overbelasting (koppelcontrole); 

∗ een permanente controle van de vooropgestelde snelheidscurve (Sollt-waarde <-> Ist-

waarde). 

∗ een meetsysteem voor positionering van de kooi in de schacht; 

 

• Het rendement van de regelaar overtreft de 95%. 

 

• Het aantal aanlopen/uur moet minstens 240 bedragen. 

 

• Het stoppen van de motor gebeurt met een veiligheidsschakeling volgens art 12.7; minstens 

één contactor moet geςnstalleerd zijn tussen de frequentieomvormer en de aandrijfmotor. 

 

• De stopnauwkeurigheid dient beter te zijn dan 2 mm. 

 

• De keuze van alle elektronische elementen (in functie van stromen en spanningen), 

zekeringen, dioden, thyristoren, transistoren, weerstanden enz. moeten, op aanvraag van de 

opdrachtgever, kunnen gestaafd worden door middel van grafieken of berekeningsnota's. 

 

• Een netfilter (F1 voor hoge frequenties en F2 voor lage frequenties) en een smoorspoel (F3) 

voor de motor zijn verplicht evenals het gebruik van gefaradiseerde voedingskabels voor de 

motor. De filter F3 zorgt tevens voor een correctie van de driefasige sinusoïdale stroom naar 

het net toe. Het systeem voldoet in zijn geheel aan de Europese EMC-richtlijn en de EN 

12015/16. 

De harmonische filter F2 mag aan de netzijde of in de tussenkring geplaatst worden. 

 

• De aanwezigheid van stroomharmonischen (netzijde) wordt door de aanwezige filters beperkt 

tot THD < 12 % van de fundamentele. 

 

• De regelaar laat toe het besturingssysteem “vooropenen deuren” en “nastellen” volgens art. 

14.2.1.2 toe te passen. 
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18.*3.5 Statische Ward Leonardaandrijving met gelijkstroommotor : 
 
 
18.*3.5.1 Blokschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.5.2 Beschrijving en eigenschappen: 

 
• De transistorenvermogenbrug van een omvormer bestaat uit IGBT transistoren die zodanig 

geschakeld zijn dat energieregeneratie naar het net mogelijk is. 
 
• Het laat de werking van de gelijkstroommotor toe in de vier kwadranten van het koppel-

snelheidsdiagram. 
 
• De commutatiespoelen worden opwaarts van iedere transistorengroep aangesloten. 

De ultra-snelle beschermingssmeltveiligheden van de transistoren worden als volgt 
gemonteerd : 

 
∗ ofwel een smeltveiligheid in iedere tak van de transistorenbrug voor de bescherming van 

de 2 anti-parallel geschakelde transistoren; 
 
∗ ofwel een smeltveiligheid op iedere voedingsfase van de brug en 2 smeltveiligheden in de 

gelijkstroomlus die gevormd worden door de brug en de motor. 
 
• De elektrische of elektronische bewakingsinrichting van het smelten van de smeltveiligheden 

veroorzaakt de onderbreking van de omvormer. 
De meting van de ankerstroom van de motor wordt verwezenlijkt door een inrichting die een 
galvanische scheiding verzekert tussen de vermogenkring, de bedienings- en 
regelingskringen. 

 
• Transistoren en smeltveiligheden van de vermogenbrug zijn gemakkelijk uitneembaar en 

vervangbaar langs de voorzijde van de omvormer. 
 

Digitale  
      Sturingseenheid 

Gelijkstroom 
  MOTOR 

REM 

Digit. 
tachy 

DATA 
In/UIT 

F1 

F2 

3-f -PWM gelijkrichter 
      met regeneratie 
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• Testpunten, voor het meten op alle belangrijke punten, worden voorzien, nl. vooropgestelde 
en ogenblikkelijke snelheid, opgelegde en verkregen ankerstroom, de bekrachtigingsstroom. 
De regelpotentiometers, de testpunten en de verklikkerlampjes worden op de voorzijde van de 
regeleenheid geplaatst. 

 
• De eventuele storingen worden door lichtsignalen gevisualiseerd. 
 
• De kast waarin de omvormer en zijn hulpapparaat geplaatst wordt, is voorzien van 

ventilatieopeningen nodig om een correcte werking van de uitrusting te verzekeren binnen de 
grenzen van de omgevingstemperatuur. 

 

• Een netfilter (F1 voor hoge frequenties en F2 voor lage frequenties) en een smoorspoel (F3) 

voor de motor zijn verplicht evenals het gebruik van gefaradiseerde voedingskabels voor de 

motor. De filter F3 zorgt tevens voor een correctie van de driefasige sinusoïdale stroom naar 

het net toe. Het systeem voldoet in zijn geheel aan de Europese EMC-richtlijn en de EN 

12015/16. 

 
• De aanwezigheid van stroomharmonischen (netzijde) wordt door de aanwezige filters beperkt 

tot THD < 12 %. 
 
• Snelheidsregeling 

Het gebruikte snelheidsregelsysteem van de omvormer die de aandrijfgelijkstroommotor voedt 
is van het type met lussen in cascade, met snelheidsregelhoofdlus en een interne lus voor de 
regeling van de ankerstroom van de motor. 
Het verloop van de werkelijke snelheid wordt gegeven door de digitale impulsteller. 
De nauwkeurigheid van de snelheidsregeling is groter dan 1% van de opgelegde snelheid bij 
een veranderlijke last van 0 à 100% en bij netspanningsveranderingen van +10% à -5%. 

 
• Omvormerskast 

De omvormerskast bevat de meettoestellen, die van klasse 1,5 zijn, en die volgende metingen 
toelaten : 

∗ wisselspanning en wisselstroom door voeding van de omvormer; 
∗ ankerspanning en ankerstroom van de motor; 
∗ bekrachtigingsspanning en -stroom van de motor. 

 
18.*3.6 Bijkomende eisen : 
 
18.*3.6.1 Maximaal vermogen per fase 

 
Wanneer de mogelijkheid bestaat dat door de regeling het net uit evenwicht kan gebracht worden, 
mag het verschil tussen de intensiteit in de meest belaste fase en deze van de minst belaste fase 
niet meer dan 30% bedragen van de totale stroom in iedere fase. 

 
18.*3.6.2 Motorvermogen 

 
Wanneer de voeding van de motor door niet-sinusoïdale stromen gebeurt, wordt het berekende 
theoretische vermogen met 10% verhoogd. 

 
18.*3.6.3 Thyristoren / Transistoren 

 
De veiligheidscoëfficiënt op de spanning van de thyristoren, m.a.w. de verhouding van de 
periodische piekspanning (URRM) en de piekwaarde van de wisselspanning voor de voeding van 
de groep, is gelijk aan of groter dan 2,5. De thyristoren en transistoren worden qua 
stroomintensiteit zo berekend dat de maximale waarde van de stroom die de brug permanent kan 
leveren (deze waarde is afhankelijk van de thyristoren zelf, van hun koppelingswijze in de brug, 
van hun koelelementen en van hun verluchting) hoger is dan de maximale waarde van de stroom 
van de hijsmotor gedurende de versnellings- en vertragingsfase. 
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De smeltveiligheden zijn van het ultra-snel type. 
 
De totale I2t (voorontsteking + ontsteking) van een smeltveiligheid moet kleiner zijn dan de I2t 
van de te beschermen thyristor/transistor. De waarde van I2t van de thyristor/transistor wordt 
berekend vanaf de waarde van de maximum niet terugkerende sinusoïdale stroomamplitude 
(ITSM) gedurende 10 ms en een junctie-temperatuur van 25°C. De waarde van I2t van de 
smeltveiligheid is gebaseerd op een veronderstelde foutstroom van 20 maal de effectieve waarde 
van de nominale stroom van de smeltveiligheid. 
 
De piekwaarde van de onderbrekingsspanning van de smeltveiligheid, moet kleiner zijn dan de 
repeterende blokkeerpiekspanning van de thyristor of transistor (URRM). 
 
De aannemer levert de catalogi die al de karakteristieken van de gekozen thyristoren/transistoren 
en smeltveiligheden aangeven, alsmede een berekeningsnota die hun keuze rechtvaardigen 
(spanningen, stromen, I2t, karakteristieken tijd/stroom). 

 
 
18.*3.7 Proeven bij de oplevering - Verscheidene voorschriften 

 
De opdrachtgever heeft het recht volgende kwalitatieve proeven uit te voeren in het werkhuis of bij 

de oplevering van de lift met volle belasting: (de aannemer zorgt voor de nodige proeflasten en 

meetapparatuur) 

 

• meting van nominale stroom en aanloopstroom van de motor, de omvormer en de eventuele 

dissipatieweerstand; 

• isolatiemeting van het sterkstroomgedeelte en de stuurketen; 

• controle op de aanwezigheid van het vereiste koppel (voor de frequentieregelaars in het 

frequentiegebied tussen 0 Hz tot 50 Hz door het verplaatsen van de lift met de tornbesturing 

ingesteld op 1/50 van de nominale snelheid!) 

• temperatuursmeting van de motor; 

• cos phi -meting en controle op aanwezigheid van harmonischen aan het net; 

• opnemen van de snelheidscurve en versnellingscurve (ter controle van versnellingen en 

vertragingen en de stopnauwkeurigheid); 

• nazicht van de hulpapparatuur; 

• nazicht van de eigenschappen van de bedieningsinrichting en diagnostische mogelijkheden. 
 
Bijkomende proeven bij de statische Ward-Leonard installaties: 
 
Het afstellen van de regelkringen wordt in het werkhuis uitgevoerd met de omvormer aangesloten op 
de gelijkstroommotor bestemd voor de lift. 
 
De proef op de precisieregeling voor de last- en spanningsveranderingen, zoals gespecifieerd 
hierboven, alsmede de ankerstroombeperkingsproef gebeuren in dezelfde voorwaarden. 
 
De beschermingssequentie tegen hoge snelheden wordt getest door het verwezenlijken van een 
onderbreking in de tachymetrische signaalkring. 
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19.* AANBEVOLEN KEUZE VAN HET AANDRIJFSYSTEEM, DE SNELHEID, DE BESTURINGSWIJZE 
VOOR LIFTEN  i.f.v. DE HEFHOOGTE, TRAFIEK ENZ… 

 
“Richtlijnen voor ontwerpers van bestekken van liftinstallaties.” 
 
Een trafiekstudie (volgens NBN52019) zal bepalen hoeveel liften met hun nuttige last en met welke snelheid zijn 
aangewezen. Voor kantoorgebouwen wordt daarbij rekening gehouden met een maximale wachttijd (interval) van 25 
à 30 seconden, versnellingen van 1 m/s² en yerk van 1,5 m/s³ bij een vervoerscapaciteit van ± 15%. 
Op basis van de berekende snelheid worden in de hiernavolgende tabellen de minimale eisen gesteld voor wat betreft 
het aandrijfsysteem en besturingssysteem. 
In elk geval zal de toegepaste kooisnelheid in functie van de hefhoogte de volgende minimale waarden bezitten. 
 
Hefhoogte (m) < 12 12 – 20 20 – 36 36 – 50 > 50 
Snelheid (m/s) 0,63 1 1,6 2 2,5 à 5 

 
19.*1 Ingeval van een enkelvoudige liftopstelling of duplex-opstelling:  

 
Toegepaste kooisnelheid 
(v in m/s) 

Toe te passen 
Aandrijfsysteem 

Toe te passen 
Besturingssysteem 

 Type Aantal 
aanlopen/uur 

Bij enkelvoudige 
liften 

Bij duplex-liften 

 
v = 0,63 m/s 

- machine met reductiekast 
- motor met eenvoudige 
snelheidsregeling 
(volgens art. 18.*3.1) 

 
180 

- registratie stijgen of 
dalen (art. 14.2.1.1.2*) 

- duplexwerking 
(art. 14.2.1.1.3*) 

 
v = 1 m/s 

- machine met reductiekast (η> 0,80) 
- frekwentiegeregelde motorsturing 
(volgens art. 18.*.3.2) 

 
180 

- registratie stijgen en 
dalen (art. 14.2.1.1.2*) 

- duplexwerking 
(art. 14.2.1.1.3*) 

 
v = 1,6 m/s 

- machine met reductiekast (η> 0,85) 
(of gearless-machine) 
- frekwentiegeregelde motorsturing 
(volgens art. 18.*.3.2 of 18.*3.3) 

 
240 

- registratie stijgen en 
dalen (art. 14.2.1.1.2*) 
- vooropenen deuren 
(art. 14.2.1.2) 

- duplexwerking 
(art. 14.2.1.1.3*) 

 
v = 2 m/s 

- machine met reductiekast (η> 0,85) 
of gearless-machine 
- frekwentiegeregelde motorsturing 
(volgens art. 18.*.3.3) 

 
240 

- registratie stijgen en 
dalen (art. 14.2.1.1.2*) 
- vooropenen deuren 
(art. 14.2.1.2) 

- duplexwerking 
(art. 14.2.1.1.3*) 
- vooropenen deuren 
(art. 14.2.1.2) 

 
v > 2,5 m/s 

- gearless-machine 
- frekwentiegeregelde motorsturing 
(volgens art. 18.*.3.4) 

 
240 

- registratie stijgen en 
dalen (art. 14.2.1.1.2*) 
- vooropenen deuren 
(art. 14.2.1.2) 

- duplexwerking 
(art. 14.2.1.1.3*) 
- vooropenen deuren 
(art. 14.2.1.2) 

 
 

19.*2 Ingeval van een liftenbatterij (3 of meer liften) : 
 

Toe te passen Aandrijfsysteem Bedieningssysteem 
kooisnelheid (v in m/s) Type machine Motorsturing : Aantal 

Aanlopen/uur 
 

 
v = 1 m/s 

Machine met reductiekast 
(η > 0,8) 

Frekwentiegeregelde 
motorsturing 
(volgens art. 18.*3.2) 

 
180 

- programmatiebesturing 
met gewone performanties 
(volgens art. 14.2.1.1.4*) 
- met vooropenen deuren 

 
v = 1,6 m/s 

Machine met reductiekast 
(η > 0,85) of gearless 

Frekwentiegeregelde 
motorsturing 
(volgens art. 18.*3.3) 

 
240 

- programmatiebesturing 
met gewone performanties 
(volgens art. 14.2.1.1.4*) 
- met vooropenen deuren 

 
v = 2 m/s 

Machine met reductiekast 
(η > 0,9) of gearless 

Frekwentiegeregelde 
motorsturing 
(volgens art. 18.*3.3) 

 
240 

- programmatiebesturing 
met gewone performanties 
(volgens art. 14.2.1.1.4*) 
- met vooropenen deuren 

v = 2,5 m/s 
v = 4 m/s 
v = 6 m/s en hoger 

Gearless-machine Frekwentiegeregelde 
motorsturing 
(volgens art. 18.*3.4) 

 
240 

- programmatiebesturing 
met hoge performanties 
(volgens art. 14.2.1.1.5*) 
- met vooropenen deuren 

 
Noot:  

• Alle liften worden tevens uitgerust met een inspectiebesturing (art. 14.2.1.3), tornbesturing (art. 14.2.1.4) en 
evacuatiebesturing (art. 14.2.1.6*). 

• Bij gebouwen hoger dan 25 m wordt minstens één lift uitgerust met een brandweerbesturing. 
• Bij liften met korte wachttijden < 30 s en belangrijke trafiekverwerking is het aan te raden deuroperatoren met 

hoge prestaties te gebruiken volgens art. 8.7.2.1.1.6.*. 
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20.* VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
 
20.*1 Nazicht van de afmetingen door de inschrijver 

 
De aannemer gaat ter plaatse de juiste afmetingen na van schacht, machinekamer en deuropeningen 
alsmede de loodrechte stand van de schachtwanden vooraleer de uitvoeringsplans op te maken. Hij meldt 
onmiddellijk aan de opdrachtgever iedere vastgestelde afwijking ten opzichte van het aanbestedingsplan. 
Ingeval omstandigheden ter plaatse het opnemen van de hierboven vermelde gegevens niet toelaten, op 
het ogenblik waarop de goedkeuring van zijn inschrijving hem betekend wordt, richt de aannemer zich 
alleen naar de gegevens van het aanbestedingsplan, na hiervan schriftelijk de opdrachtgever verwittigd 
te hebben. 

 
 
20.*2 Artikels, die niet ten laste zijn van de liftconstructeur indien de desbetreffende werken niet 

expliciet zijn besteld 
 
5.2.3 Ventilatie van de schacht 
5.5 Ruimten onder banen van kooien, tegengewichten of balanceergewichten 
5.8 Geen vreemd materiaal in de schacht 
6.1.1 Machinekamers en schijvenruimten 
6.2 Toegang 
6.3.1 Constructie en uitrusting van machinekamers - Mechanische sterkte, vloeroppervlak 
6.3.3 Constructie en uitrusting van machinekamers - Deuren en luiken 
6.3.5 Constructie en uitrusting van machinekamers - Ventilatie 
6.3.6 Constructie en uitrusting van machinekamers - Verlichting en wandcontactdozen 
6.4.1 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Mechanische sterkte, vloeroppervlak 
6.4.3 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Deuren en luiken  
6.4.6 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Temperatuur 
6.5* Opstellingswijze van machinekamers 

 
 
20.*3 Artikels waarvan de toepassing slechts ten laste is van de liftconstructeur in de mate dat de werken 

niet rechtstreeks in verband staan met deze van de opdrachtgever 
 
5.2.1 Begrenzing van de schacht 
5.2.1.1 Geheel omsloten schacht 
5.2.1.2 Gedeeltelijk omsloten schacht 
5.3 Wanden, vloer en plafond van de schacht 
5.3.1 Sterkte van de wanden 
5.3.2 Sterkte van de schachtputvloer 
5.3.3 Sterkte van het plafond 
5.7.3.1 Schachtput 
6.1.1 Machinekamers en schijvenruimten 
6.3.2 Constructie en uitrusting van machinekamers - Afmetingen 
6.3.5 Constructie en uitrusting van machinekamers - Ventilatie 
6.4.2 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Afmetingen 
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BIJLAGE C - TECHNISCH DOSSIER 
 
De voorschriften van de norm EN 81-1 zijn van toepassing. 
 
In akkoord met de opdrachtgever kunnen deze documenten (geheel of gedeeltelijk) eveneens op elektronische 
drager geleverd worden (vb. tekeningen op CD-ROM; versturen via E-mail). 
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DEEL 2 : HYDRAULISCHE LIFTEN 
 
 
5 SCHACHT 
 
 
 
5.2 Begrenzing van de schacht 
 
5.2.2 Inspectie- en nooddeuren - inspectieluiken 
 
5.2.2.2.1 De sleutel is identiek aan de ontgrendelsleutel van de schachtdeuren. 
 
 
 
5.3 Wanden, vloer en plafond van de schacht 

 
Schachtwanden uit doorzichtig materiaal moeten vervaardigd zijn uit gelaagd veiligheidsglas of uit 
onbrandbaar materiaal, waarvan de mechanische sterkte tenminste overeenkomt met die van 
veiligheidsglas. De dikte van het glas of het onbrandbaar materiaal bedraagt ten minste 10 mm voor 
panelen waarvan de grootste afmeting ten hoogste 2 m bedraagt. 
 
Teneinde het doorzichtig materiaal te beschermen tegen het uitdrukken moet het langs alle zijden 
vastgezet worden d.m.v. bevestigingsmiddelen, die alleen met een speciaal gereedschap kunnen 
gedemonteerd worden. 

 
 
 
5.7 Schachtkop en schachtput 
 
5.7.2 Schachtput 
 
5.7.2.1 Ingeval de liftput voorzien is van een waterdichte bezetting of een waterdichte metalen kuip 

neemt de liftaannemer alle nodige voorzieningen om de metalen onderdelen niet in de 
schachtwanden en de putvloer te bevestigen. Er mag geen enkele doorboring van de waterdichte 
schachtwand en putvloer gerealiseerd worden. De aannemer stelt aan de opdrachtgever een 
alternatieve gelijkwaardige oplossing voor aangaande de bevestigingswijze van de leiders en 
buffers. 

 
5.7.2.2 De vast aangebrachte trap of  ladder is zo geplaatst dat de grendel van de schachtdeur 

gemakkelijk bereikbaar is en een gemakkelijke ontgrendeling mogelijk is. 
 
5.7.2.5.a Wanneer de blokkeerschakelaar niet bereikbaar is vanaf de schachtputvloer, dient een 

bijkomende blokkeerschakelaar in serie met de eerste geplaatst te worden in de schachtput. 
 
5.7.2.5.b De wandcontactdoos en de verlichtingsschakelaar bezitten een voldoende mechanische 

beschermingsgraad van minstens Ipxx-7 (volgens NBN C20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 
50102). 
De contactdoos is tweepolig met een aardpen en is aangesloten op 230 V. 

 
 
 
5.9 Verlichting van de schacht 
 

De schacht moet uitgerust worden met een elektrische verlichting, die herstelling en onderhoud toelaat, 
ook wanneer alle deuren gesloten zijn. 
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De schachtverlichting is altijd vereist. Deze wordt uitgevoerd d.m.v. verlichtingstoestellen met een 
voldoende mechanische weerstand en lamptypes die een levensduur hebben van minstens 8000 uren. 
Het aantal lichtpunten wordt aangepast in functie van de lichtintensiteit die door de norm wordt 
opgelegd. 
Een lichtpunt dient aangebracht op maximum 0,5 m van het hoogste en het laagste punt van de schacht. 
 
De bediening moet mogelijk zijn vanuit de machinekamer, de schachtput en van op het kooidak. 
 
De schakeling in de machinekamer is voorzien van een verklikkerlampje. 
 
De armaturen en alle bedieningselementen in de schacht, op het kooidak en in de machinekamer 
bezitten minstens een beschermingsgraad IPxx-7 (volgens NBN C20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 
50102). 
 
In een gemeenschappelijke schacht wordt per lift een schachtverlichting voorzien. Deze is bedienbaar 
per lift. 
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6 MACHINEKAMERS EN SCHIJVENRUIMTEN 
 
 
6.1 Algemeen 
 

Het geheel van de machinekamer met al haar uitrustingen voldoet aan de EMC-richtlijn (EN 12015 – 
EN 12016) 

 
 
6.3 Constructie en uitrusting van machinekamers 
 
 
6.3.3 Deuren en vloerluiken 
 
6.3.3.3 Een beglaasd kastje, met de sleutel van de machinekamer erin, wordt geplaatst in de nabijheid 

van de deur of het toegangsluik, zelfs indien het niet is voorzien door de normen over 
brandbeveiliging. Dit kastje moet kunnen geopend worden met de genormaliseerde 
driekantsleutel. 

 
 
6.5.* Extra uitrustingen: 
 

1. Een aansluitdoos met de noodzakelijke aansluitpunten voor het aansluiten van de 
noodalarminrichting volgens artikel 14.2.3 van de norm. 

 
2. In speciale gevallen kan het bijzonder bestek een aparte aansluitdoos eisen met een aangepaste 

klemmenrail voor het aansluiten van spanningsloze contacten die moeten dienen voor de besturing 
van de lift: zoals bij branddetectie, noodstroom of andere mogelijke scenario’s geëist in het bijzonder 
bestek. 

 
De aansluitdozen evenals de aansluitpunten dienen duidelijk geïdentificeerd te worden.  

 
3. Een brandblusinstallatie: 

Het blustoestel staat opgesteld op een metalen chassis, dat tegen de muur of op de vloer is 

vastgemaakt. Een smeltloot, dat zich in het midden boven de hydraulische groep bevindt, zal bij 

verhitting tot 70° C doorsmelten en via een staalkabel een gewicht op de slagpin van het 

blusapparaat laten vallen. 

Door een metalen buisleiding zal het blusproduct naar de sproeikop, die boven de hydraulische groep 

geïnstalleerd is, gestuwd worden. Het systeem is voorzien van een mechanische vergrendeling dat 

een ongewenste werking van het blusapparaat belet tijdens het transport, montage of onderhoud. 

De installatie is uitgerust met een elektrisch contact, dat bij werking van het blusapparaat, de lift 

buiten gebruik stelt. Indien de lift nog in werking is, wordt de lift op de eerstvolgende stopplaats 

buiten dienst gesteld. 
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7 SCHACHTDEUREN 
 
7.1 Algemeen 

 
Het geheel van de schachtdeuren met al hun uitrustingen voldoet aan de EMC-richtlijn (EN 12015 – EN 
12016) 
 
Het deurtype en de afmetingen van de nuttige doorgang van de deuren staan vermeld onder de rubriek 
“Karakteristieken” in het bijzonder bestek. 
 
De bouw van de schachtdeuren is zeer verzorgd. De platen zijn volledig vlak en gesloten, het geheel is 
zeer stijf en onvervormbaar. 
 
Het deurkader is stevig in de deuropening bevestigd door middel van aangepaste steunijzers en 
verankerd met cement in baksteen of met metalen plugs in beton. Andere evenwaardige 
bevestigingswijzen worden aanvaard mits goedkeuring van de opdrachtgever. 
 
De deurnisomlijsting is eveneens voorzien van aangepaste bevestigingsijzers en wordt zorgvuldig 
aangespannen door het gieten van cementvulsel in de vrije openingen. Is de vlamdichtheid van de 
uitvoering niet vereist dan mag, mits de goedkeuring van de opdrachtgever, ofwel de cementspecie vanaf 
één meter boven de vloer vervangen worden door een ander geluiddempend product ofwel de 
deuromlijsting uitgevoerd worden in 3 mm plaat. De aansluiting tussen kader en omlijsting is 
zorgvuldig uitgevoerd. 
 
De nodige schikkingen worden getroffen om iedere voortplanting van trillingen en geluid in 
metaalplaten te voorkomen, ook bij het sluiten van de deuren. 
 
De tolerantie op de loodrechte stand van de deurrand ten opzichte van de beneden- en de bovendrempel 
mag niet meer bedragen dan 2 mm. 
 
Alle gebruikte elementen en aandrijfmechanismen bezitten minstens een mechanische en elektrische 
levensduur die overeenkomt met 106 openingen en 106 sluitingen van de deur. 

 
7.2.2 Gedrag bij brand : Het geheel van de deur(en) voldoet aan de geldende brandnormen. Het bijzonder 

bestek kan een proefcertificaat eisen afgeleverd door een erkend laboratorium. 
 
 
7.7 Grendeling en controle van de gesloten stand van de schachtdeur 
 
7.7.3 Grendeling en noodontgrendeling 
 
7.7.3.1 Grendeling 
 
7.7.3.1.2 Bij een dubbele draaideur wordt elk paneel positief vergrendeld. 

Indien één paneel is voorzien van een aanslag, die het andere blokkeert in gesloten stand, 
volstaat een positieve grendel op het paneel met de aanslag. 

 
7.7.3.2 Noodontgrendeling 

 
Na een noodontgrendeling moet zowel een handbediende als een automatische schachtdeur zich 
automatisch sluiten en vergrendelen. 

 
7.7.4 Elektrische inrichting ter controle van de gesloten stand van de schachtdeur 
 
7.7.4.2 Ingeval van handbediende draaideuren moet deze inrichting geplaatst worden langs de kant van 

de sluiting. 
 
7.7.4.3 Bij dubbele draaideuren wordt elk paneel gecontroleerd door een deurcontact. 
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7.7.5 Gemeenschappelijke eisen voor inrichtingen die controleren of de deur gegrendeld en gesloten 
is. 

 
7.7.5.2 “De positieve vergrendeling wordt uitgevoerd door een automatisch slot en een grendelcontact. 

 
Het grendelcontact is een veiligheidscontact dat niet kan gesloten worden zolang de deur niet 
vergrendeld is. 
 
Bijgevolg is elke inrichting, die enkel de elektrische controle van de verplaatsing van de schoot 
(of een andere inrichting die dezelfde uitwerking heeft) teweegbrengt, onvoldoende. 
 
De positieve vergrendeling vergrendelt de deur in sluitstand en maakt het openen slechts 
mogelijk wanneer de kooi zich bevindt in de ontgrendelzone van de overeenstemmende 
bordesdrempel waar het toestel moet stoppen.” 

 
 
7.7.5.3.* Horizontale schuifdeuren van het telescopische type zijn voorzien van een directe mechanische 

koppeling volgens art. 7.9.*3. De positieve vergrendeling en de controle van de gesloten stand 
volgens art. 7.7.6. zijn slechts vereist op de snelle panelen. 

 
 
 
7.7.6 Schuifdeuren met meer, onderling mechanisch verbonden panelen. 
 
 
7.7.6.2 De mogelijke grendelingswijzen en controles van de gesloten stand zijn de volgende : 
 

• een positieve vergrendeling per paneel aan de sluitzijden; bij de telescopische deuren op de 
sluitzijde van de snelle panelen; 

• een positieve grendeling die op meerdere panelen inwerkt; 
• een vergrendelhaak die één paneel positief en het andere paneel mechanisch vergrendelt. De 

sluiting van het niet-positief vergrendelde paneel wordt elektrisch gecontroleerd door een 
deurcontact. 

 
 
 
7.7.7.* Horizontale schuifdeuren met centrale opening en waarvan de panelen met tegengestelde 

bewegingszin niet (direct) mechanisch gekoppeld zijn. 
 
De twee deurpanelen aan de sluitzijde (bij telescopische deuren zijn dit de twee snelle panelen), 
moeten positief vergrendeld worden (zie ook de figuren onder art. 7.7.8.*.A.b en c). 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Liften Regie der Gebouwen - DEM 

71

7.7.8.* Schematisch overzicht van de mogelijke uitvoeringen in verband met de controle op het sluiten 
en het grendelen van de schachtdeuren. 

 
Onverminderd de voorschriften van art. 7.6.1 en 7.6.2 zijn volgende controlesystemen opgelegd : zie volgende 
schema’s. 
 

A. Gekoppelde horizontale bewogen schacht- en kooideuren 
 

a. Direct mechanisch gekoppelde panelen 

K

S

E

K

S

E

E

S

K
 

 
b. Niet direct mechanisch gekoppelde panelen 

E

S

K E

E

S

K E

E
K

S

E

K = kooideur (*)

S = schachtdeur

= vaste aanslag

= draaipunt vergrendeling

= mechanische vergrendeling

= positieve vergrendeling

E = deurcontact

= koppeling tussen schacht-
   en kooideur

= voorbeeld van direct
   mechanische koppeling bij
   telescopische deuren

E

S

K E

E

K

S

E E

E

E
K

S

E

 
(*) Wanneer de deurpanelen van een centraal openende kooideur direct mechanisch gekoppeld zijn 

volstaat een enkel deurcontact. 
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c. Niet mechanisch gekoppelde panelen 
 

E

E

K

S

E

K

S

E

 
 

B. Niet gekoppelde schacht- en kooideuren 
 
 

a. Gelede deuren 
 

ES

 
 

b. Draaideuren 
 

SE

S E

S E

K = kooideur

S = schachtdeur

= positieve vergrendeling

E = deurcontact

= koppeling tussen schacht-
   en kooideur

= voorbeeld van direct mechanische
   koppeling bij telecopische deuren
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7.9.* Constructiekenmerken van de schachtdeuren 
 
7.9.*1 Enkelvoudige draaideuren 

 
De deurvleugel is opgehangen aan sterke hengsels of bevestigd op draaispillen, opgesteld en 
gemakkelijk regelbaar in de hoogte zonder het afnemen van de deur. 
 
Ieder draaipunt is voorzien van een smeeropening. Draaipunten in de vloer zijn niet toegelaten. 
 
De sluiting van de draaideuren geschiedt automatisch door middel van een regelbare en ingebouwde 
deursluiter. 
 
Rubberen bufferblokjes of een gelijkwaardig ingebouwd stelsel beperken de openingshoek van de 
deuren tot 90°. 
 
De bordeszijde van de schachtdeur is voorzien van een esthetische handgreep. 
 
De kooizijde van de schachtdeur is voorzien van een reinheidsplaat met minimale afmetingen van 80 
x 350 mm. 
 
Een handgreep in de kooizijde van de schachtdeur is verboden. 

 
 
7.9.*2 Dubbele draaideuren. 

 
De dubbele draaideur voldoet aan dezelfde eisen als de enkelvoudige draaideur. 
 
Een vaste aanslag onderaan de panelen verhindert dat deze in de schacht kunnen draaien. 
 
Is één van de panelen voorzien van een mechanische aanslag (overlapping langs de bordeszijde) dan 
is een mechanisme vereist dat ervoor zorgt dat de zelfsluiting behouden blijft, door het paneel zonder 
aanslag eerst te laten sluiten. 

 
 
7.9.*3 Meerdelige schuifdeuren 

 
De meerdelige schuifdeuren zijn van het horizontale type met centrale of laterale opening en worden 
automatisch en gelijktijdig aangedreven via de kooideur. 
 
De deurpanelen zijn opgehangen met aangepaste beugels om het ontsporen en het vallen van de 
panelen te verhinderen, ook bij eventuele breuk van loopwieltjes. De loopwieltjes, voorzien van 
lagers, zijn bekleed met of vervaardigd uit een geluiddempende stof. Aanslagen zorgen voor een 
mechanische regeling in de uiterste standen. Een gemakkelijke en degelijke hoogteregeling van de 
deurpanelen is vereist. Onderaan worden de panelen geleid in corrosievrije en uitgelijnde profielen 
waarin een opeenhoping van stof niet mogelijk is. 
 
Aandrijf- of koppelingselementen van de deurpanelen zijn gemakkelijk en op een veilige manier af te 
regelen en te onderhouden. Bij het gebruik van kabels, kettingen, riemen, snaren, enz… moet een 
doelmatige beveiliging voorzien zijn tegen het uit de groef of van het tandwiel lopen, ook bij het slap 
worden van bovenvermelde elementen. 
 
De deurpanelen van een telescopische deur met een zelfde bewegingszin zijn onderling direct 
mechanisch gekoppeld. De mechanische koppeling (aanslag) vormt één geheel met de deur en bezit 
een voldoende mechanische sterkte. 
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7.9.*4 Gelede deuren 
 
Gelede deuren zijn samengesteld uit een aantal panelen, die onderling verbonden zijn door 
scharnieren. De scharnieren verzekeren een directe mechanische koppeling. 
 
De panelen zijn opgehangen aan aangepaste beugels om het ontsporen en het vallen van de panelen 
te beletten, ook bij eventuele breuk van de loopwieltjes. 
 
De loopwieltjes, voorzien van lagers, zijn bekleed met of vervaardigd uit een geluiddempende stof. 
 
Een gemakkelijke en degelijke hoogteregeling van de deurpanelen is vereist. De verbinding tussen de 
beugels en de panelen gebeurt door middel van een verticale as en lagers. 
 
Onderaan worden de panelen geleid in corrosievrije en uitgelijnde profielen, waarin een ophoping 
van stof niet mogelijk is. 
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8 KOOI EN BALANCEERGEWICHT 
 

Het geheel van de kooiconstructie met al haar uitrustingen voldoet aan de EMC-richtlijn (EN 12015 – EN 
12016) 

 
8.3 Wanden, vloer en kooidak 
 
8.3.2 Bijkomende eisen worden gesteld : 

 
De kooi is van een verzorgde en stevige bouw uit blanke staalplaat van tenminste 1,25 mm dikte die 

aan de buitenzijde geluiddempend is gemaakt met een onbrandbare stof. 

 
Het geheel kooiconstructie, kooideur, binnenbekleding en andere toebehoren wordt trillingsvrij 
uitgevoerd zodanig dat het geluidsniveau, gemeten in de liftkooi, beneden de 50 dBA blijft en het 
trillingsniveau (verticaal en horizontaal) beneden de 10 milli (g) (= ± 0,1 m/s²). 
 
De platen van het dak en de vloer hebben een dikte van tenminste 2 mm en zijn eventueel met 

aangepaste profielijzers verstevigd. 

 
Bij de werking van de vanginrichting mag geen enkele blijvende vervorming zich voordoen aan het 
raam, aan de organen van de vanginrichting en aan de eigenlijke kooi zelf. 
 
Het ophangraam van een niet centraal opgehangen kooi moet van een verstevigde constructie zijn. 
Een berekeningsnota van het ophangraam dient voorgelegd. 
 
De kooiwanden zijn voorzien van een bevestigingssysteem voor het trillingsvrij aanbrengen van de 
afwerkingspanelen. De samenstellende elementen zijn gemakkelijk uitneembaar en de 
bevestigingspunten liggen verborgen. 
 
De kooi is steeds geïsoleerd opgesteld t.o.v. de kooibeugel.  

 

Een noodverlichtingstoestel, zoals beschreven onder art. 13.6 is te voorzien. 

 

In de kooiknoppendoos worden drukknoppen voorzien “heropenen en sluiten deuren” 

 

Wanneer het instelbaar overlastdetectiesysteem overlast meet, geeft het in de kooi een visueel- en een 

geluidssignaal. Deze inrichting belet het vertrek van de kooi zolang de overlast niet is weggenomen. 

Tijdens de rit is het overlastdetectiesysteem uitgeschakeld. 

Indien de sturing voorzien is voor een duplex of batterijwerking is een tweede 

belastingsniveaumeting voorzien dat gebruikt wordt in de besturing ter verbetering van de trafiek 

(zie ook art 14). 

 

De kooiafwerking, kooiwanden, vloerbekleding en verlichting wordt bepaald in het bijzonder bestek. 
Een gedetailleerd constructieplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever. 
 

Noodalarminrichting in de kooi. 

• De aannemer voorziet in de kooi een noodalarminrichting volgens de eisen van artikel 14.2.3 van 

de norm. 

• Tevens is een communicatiesysteem aanwezig dat de spraakcommunicatie mogelijk maakt tussen 

de liftkooi, de machinekamer, het kooidak en de liftput. 

 

De eventuele elektrische leidingen tussen de kooi, machinekamer, schacht en liftput worden 
uitgevoerd via ononderbroken soepele leidingen dewelke voldoen aan de EMC-richtlijn. 
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8.6 Kooideuren 
 
8.6.1 De kooideur wordt automatisch aangedreven. 

 
De bouw van de kooideur is zeer verzorgd en het geheel is zeer stijf. 
 
De platen aan de kooizijde zijn volledig vlak en glad. 
 
De kooideur beantwoordt aan art. 7.9.*3. 
 
De nodige schikkingen worden getroffen om iedere voortplanting van trillingen en geluid in 
metaalplaten te voorkomen ook bij het sluiten van de deuren; het geheel wordt geluiddempend 
gemaakt met een duurzame stof. 
 
De tolerantie op de loodrechte stand van de deurrand ten opzichte van de beneden- en bovendrempel 
mag niet meer bedragen dan 2 mm. 

 
8.6.8.* De deurpanelen van een telescopische deur met een zelfde bewegingszin zijn onderling direct 

mechanisch gekoppeld. 
 
Deze mechanische koppeling (aanslag) vormt één geheel met de deur en bezit een voldoende 
mechanische sterkte. 

 
 
8.7 Beveiliging bij het werken van de deuren 
 
8.7.2 Mechanisch aangedreven deuren 
 

(Zie ook art. 13.10.* - “Toegangsbeveiliging van de liftkooi”.) 
 
8.7.2.1 Horizontaal schuivende deuren 
 
8.7.2.1.1 Automatisch mechanisch aangedreven deuren 
 
8.7.2.1.1.6.* Aandrijving van de deuren 

 
De kooideuren worden aangedreven door een deuroperator met hoge prestaties. 

 

De kooideur wordt aangedreven door een elektro-mechanisme. Een pneumatisch systeem 
kan slechts worden aanvaard wanneer het bijzonder bestek het uitdrukkelijk toelaat. 
 

Het elektrisch aandrijfsysteem van de kooideuroperator wordt mechanisch beschermd met 
beschermingsgraad IPxx-7 (volgens NBN C 20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 50102). 
 

Openings- en sluitingstijden voor enkelvoudig opgestelde liften: 

• De maximum openingstijd is 5 s, de maximum sluitingstijd is eveneens 5 s. 

 

Openings- en sluitingstijden voor duplex-liften en liftenbatterijen: 

• De maximum openingstijd is 2,5 s, de maximum sluitingstijd is eveneens 2,5 s. 

• De openings- en sluitingssnelheid van de deuren en de dode tijden tussen de 

openings- en sluitingscyclus moeten in dit geval regelbaar zijn. Voor 

liftenbatterijen van minstens 4 liften of meer (hoge performanties volgens artikel 

14.2.1.1.5.*) zal de snelheid van de deuren automatisch worden gewijzigd in 

functie van de intensiteit van de trafiek. 
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Mechanische en elektrische levensduur van de deuroperator en de deurpanelen: 

• Alle gebruikte elementen en de aandrijfmechanismen bezitten minstens een 
mechanische en elektrische levensduur die overeenkomt met 3.106 openingen en 
3.106 sluitingen van de deur ingeval van duplex-liften of liftenbatterijen, en 106 
openingen en 106 sluitingen bij enkelvoudig opgestelde liften. 

• Het bijzonder bestek kan voor sommige installaties een deurtype eisen met 
proefattest van 3.106 bewegingen. De aannemer kan hiertoe een dergelijke 
proefopstelling aanvragen bij de Regie der Gebouwen (Directie Elektromechanica). 

 
De bewegingen van de deurpanelen zijn soepel, synchroon en geruisloos. 
 
De versnellingen en vertragingen dienen geleidelijk te gebeuren zonder schokken. 
 
De controlerende elementen, zijnde eindschakelaars, gevoelige boorden, enz… zijn 
gemakkelijk en op een veilige manier bij te regelen en te onderhouden. 

 
 
8.10 Schuifdeuren met meer, onderling mechanisch verbonden panelen 
 
 
8.10.3.* Telescopische deuren, die voorzien zijn van de mechanische koppeling (volgens art. 8.6.8.*), 

bezitten alleen een controle-inrichting op het gesloten zijn op de snelle panelen. 
 
8.10.4.* Overzicht van de controle op het gesloten zijn van de kooideuren. 
 

Onverminderd de voorschriften van art. 8.10.1 en 8.10.2 zijn volgende systemen toegestaan : 
 
 

Bij direct mechanisch gekoppelde panelen 
 
 

K E

K
E

 
 
 
 

Bij niet direct mechanisch gekoppelde panelen 
 

K E

E

E

K
E

K = kooideur

E = deurcontact-veiligheids-
       contact

= voorbeeld van een direct
   mechanische koppeling
   bij telescopische deuren
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8.13 Kooidak 
 
8.13.3 Het kooidak moet steeds voorzien zijn van een borstwering, behalve aan de toegangszijde(n). Deze 

voldoet aan de eisen van de norm. 
 
 
 
8.17 Verlichting 
 
 
8.17.1 De kooiverlichting is permanent en bestaat uit minstens twee lichtbronnen die niet in serie mogen 

geschakeld worden. 
 
De bevestigingswijze van de kooiverlichting moet altijd verzekerd blijven, zelfs bij de werking van 
de vang. 
 
De verlichtingssterkte op de kooivloer bedraagt minstens 100 lux. 
 
De voeding wordt afgetakt vóór de hoofdschakelaar van de lift. 

 
 
8.17.4 De kooi dient uitgerust te worden met een noodverlichtingstoestel dat voldoet aan de voorschriften 

van art 13.6.4*. De noodbatterij moet een verlichtingsduur van 3 uur, zonder onderbreking, 
verzekeren. 

 
 
 
8.18 Balanceergewicht 
 
 
8.18.1 Het balanceergewicht bestaat uit een profielstalen raam. 

 
Blokken mogen niet uit balanceergewichten kunnen losraken. Voor een balanceergewicht in beton is 
een gesloten metalen constructie vereist, die het betonnen balanceergewicht volledig omsluit; de 
eventuele bijregeling dient te gebeuren met afzonderlijke metalen blokken. 
 
De blokken dienen trillingsvrij te worden aangebracht. 
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9 OPHANGING, VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN VRIJE VAL, DALEN MET TE HOGE 
SNELHEID EN WEGZAKKEN VAN DE KOOI 

 
9.1 Ophanging 
 
9.1.2.c Langslagkabels mogen niet gebruikt worden in schijven met V-vormige groeven. 

 
De kabels van éénzelfde installatie hebben dezelfde karakteristieken. De slaglengte der kabels 
mag geen deler zijn van de omtrek van de tractieschijf. 

 
 
9.2 Middellijn-verhouding van de middellijn van schijven tot kabels, kabel-/kettingeindbevestigingen 
 
9.2.4 Als bevestigingswijze van de kabels aan kooi en balanceergewicht worden alleen gietkegels of 

speciale klemkegels met grote vastklemmingsoppervlakte toegestaan. 
 
Het dode part van de kabel wordt afgeklemd door een kabelklem. Het belaste part en het dode part 
mogen niet samengeklemd worden. 

 
 
9.3 Verdeling van de last over de kabels of kettingen 
 
9.3.4 De borging gebeurt met behulp van een splitpen. 
 
 
9.8 Vang 
 
9.8.2 Toepassingsgebied van de verschillende vangtypen 
 
9.8.2.1 Van de voorgestelde vangsystemen zijn de blokkeervangen (art. 9.8.2.1.c. en d.) niet toegelaten. 
 
9.8.3 Wijzen van inklinken 
 
9.8.3.3.* - Het moet mogelijk zijn met de gebruikte inklinkinrichting vanop het bordes (via het kooidak) 

of vanuit de machinekamer op een eenvoudige manier de vang in te schakelen om aldus de 
werking van de vang in te leiden. Eveneens moet op dezelfde wijze de vanginrichting terug in 
dienst kunnen gesteld worden op een veilige manier. 

- De technische tekeningen en plans van deze vanginrichting en zijn bediening moeten 
voorgelegd worden. 

- De nodige onderrichtingen worden in de machinekamer aangebracht. 
 
9.8.4 Vertraging 

 
Voor de blokkeervangen met bufferwerking mag de maximale vertraging niet groter zijn dan 2,5 gn 
gedurende 1/10 s en de gemiddelde vertraging moet minder blijven dan 1 gn. 
 
Voor ziekenliften mag de maximale vertraging niet meer dan 1 gn bedragen. 

 
 
9.10 Wijzen van inklinken van vangen en blokkeerinrichtingen 
 
9.10.2 Inklinken door middel van snelheidsbegrenzers 
 
9.10.2.8 In werking stellen van snelheidsbegrenzers 

 
Een proefschijf wordt voorzien op de snelheidsbegrenzer, ten einde de goede werking ervan te 
kunnen testen, alsmede de werking van de vang. 
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10 LEIDERS, BUFFERS EN NOODEINDSCHAKELAARS 
 
10.1 Algemene voorzieningen betreffende leiders 
 
10.1.1 De leiders van de kooi en het balanceergewicht zijn gericht en vergaard. Ze zijn nauwkeurig 

evenwijdig en verticaal. 
De hoogst toelaatbare waarde voor de slankheid is 175. 
 
Vóór de aanvang van de werken ter plaatse dient, per liftinstallatie, een volledige berekening van de 
leiders, volgens bijlage G van de norm, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever 
en dient de aannemer over de door de opdrachtgever goedgekeurde berekeningsnota te beschikken. 
 
De in G.2.5. vermelde kracht Fs, op het midden van de kooidrempel, is minimaal gelijk aan de in de 
norm opgelegde waarden; het bijzonder bestek kan in sommige omstandigheden een hogere waarde 
opleggen. 

 
10.1.2 De aansluitingen tussen de verschillende leiders zijn zorgvuldig uitgevoerd en verzwakken in geen 

geval de leiders; een bijkomende verankering wordt voorzien in de onmiddellijke nabijheid. 
 
De bevestigingswijze van de leiders is derwijze uitgevoerd dat deze regelbaar zijn in de drie 
richtingen. De regeling gebeurt zonder gebruik van stelplaatjes. 
 
De verticaal geplaatste bouten voor de bevestiging van de leiders moeten zo gemonteerd worden dat 
de moer onderaan geplaatst wordt. 
 
De leiders mogen niet tegelijk in het plafond en in de bodem van de schachtput zijn vastgezet. 
 
In functie van de werkingsrichting van de vanginrichting dient de bevestigingswijze van de leiders in 
de schacht aangepast te worden. 
 
Wanneer leiders worden vastgezet in vol metselwerk of in beton mogen expansiebouten worden 
gebruikt.Wenst de aannemer een alternatieve bevestigingswijze toe te passen, dan dient hij deze 
vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever, eventueel met proefopstelling. 

 
10.1.2.2 De doorbuiging van de leiders voor kooi of balanceergewicht in de x- of y-richting mag in gelijk 

welk belastingsgeval de 4 mm niet overschrijden. In geval een vanginrichting is voorzien op het 
balanceergewicht zullen de leiders van kooi en balanceergewicht identiek zijn. 
De elektrische en mechanische organen in de schacht zoals : elektrische verdiepingopnemers, 
deurschaatsen, eindschakelaars, enz … moeten rekening houden met mogelijke spelingen 
ingevolge doorbuigingen van de leiders. 
Bij buiten opgestelde liften moet rekening worden gehouden met de windbelasting. 

 
10.1.4.* De leisloffen van kooi en balanceergewicht zijn gemakkelijk regelbaar. De sloffen zijn in staal of 

gietijzer en zijn voorzien van een speciale voering om de wrijving te beperken. Bij volledige slijtage 
van de voering mag geen gevaar bestaan voor het blijven haken van de leisloffen of het vrijkomen 
van de leiders. 
 
Het gebruik van leirollen op kogellagers is toegelaten. Wanneer de kooisnelheid 1 m/s of meer 
bedraagt, worden de leisloffen of leirollen voorzien van veren om automatisch de zijdelingse speling 
op te nemen. 
 
De smeerinrichting bij het gebruik van leisloffen op kooi en balanceergewicht zorgt voor een 
automatische smering gedurende minstens twee maanden. In de schachtput wordt een inrichting 
voorzien, die de overtollige smeerstof opvangt, in een wegneembare opvangbak. Deze inrichting is 
niet vereist bij het gebruik van leirollen of zelfsmerende leischoenen. 
 
De leiders worden geaard. 
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10.2 Geleiding van de kooi en het balanceergewicht 
 
10.2.1 De leiders zijn vervaardigd in geschaafde of getrokken T-profielen waarvan de vleugel die tot 

geleiding dient, volmaakt uitgelijnd is. Leiders, vastzettings- en vergaringselementen en 
verankeringsprofielen zijn vervaardigd uit staal. De uitzonderingen vermeld in art. 10.2.2. en 10.2.3. 
zijn niet toegelaten. 

 
 
10.4 Slag van de buffers van de kooi 
 
10.4.4.* Meting van de vertragingen, remweg en remtijd. 

 
De opdrachtgever heeft het recht een proefmeting te laten uitvoeren, ten laste van de aannemer, ter 
controle van de onder art. 10.4.1. - 10.4.2. - 10.4.3. vermelde waarden van de grootte van de 
afremming, de afremweg en de afremtijd. 

 
 
10.5 Noodeindschakelaars 
 
10.5.2 Bediening van de noodeindschakelaars 
 
10.5.2.4.* De eindschakelaar is zowel mechanisch als elektrisch van hoge kwaliteit en bezit minstens een 

mechanische beschermingsgraad IPxx-7 (volgens NBN C20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 
50102) en is uitgerust met veiligheidscontacten. 
 
De bedieningshefboom moet stevig zijn, over een voldoende vrije loop beschikken en op een 
degelijke wijze bevestigd zijn op de as; een bevestiging op basis van wrijving is niet toegelaten. 
Vorkvormige hefbomen en hefbomen vervaardigd uit kunststof of zamac zijn verboden. De 
bedieningswieltjes hebben een minimum diameter van 40 mm. 
 
De mechanische levensduur is minstens 1 miljoen schakelingen en de elektrische levensduur is 
minstens driehonderdduizend schakelingen. 
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11 VRIJE RUIMTE TUSSEN KOOI EN WAND TEGENOVER DE KOOITOEGANG, EN TUSSEN 
KOOI EN BALANCEERGEWICHT 

 
 
11.2 Vrije ruimte tussen kooi en wand tegenover de kooitoegang 
 
 
11.2.1 De bepalingen onder art. 11.2.1.c. worden verplicht opgelegd indien de deur kan ontgrendeld worden 

vanuit de kooi en er gevaar bestaat om in de schacht te vallen. 
 
 
 
11.4.* Horizontale speelruimte tussen beweegbare onderdelen en schacht voor alle liften 

 
De speling tussen de kooiwanden en de schachtwanden of steunbalken moet ten minste 5 cm bedragen, 
wanneer in deze wanden geen kooitoegang is voorzien. 
 
De speling tussen kooi en balanceergewicht of vijzel moet ten minste 5 cm bedragen. 
 
De speling tussen schachtwanden en balanceergewicht of vijzel moet ten minste 3 cm bedragen. 
 
Hogervermelde spelingen gelden niet alleen tussen kooi, eventueel balanceergewicht en schachtwanden, 
maar ook tussen de toebehoren die hierop uitsteken (bij voorbeeld : elektrische leidingen, 
verbindingsbouten, enz…). 
 
Anderzijds zijn de spelingen tussen elementen van de toebehoren natuurlijk niet beperkt, wanneer deze 
elementen met elkaar in contact moeten komen voor de werking van de lift (bij voorbeeld : slothendel, 
noodeindschakelaar en desbetreffende nokken, enz…). 

 
 
 

 
 min. 50 mm 

min. 50 mm 

min. 50 mm 

min. 30 mm 
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12 MACHINE 
 
12.1 Algemeen 
 
12.1.1 De toegelaten aandrijvingswijze staat vermeld onder de rubriek “Karakteristieken” in het bijzonder 

bestek. 
• De maximaal toegelaten nominale werkdruk van de olie is 40 bar. Het oliereservoir bevat 

minstens dubbel zoveel olie als het vereiste werkingsvolume. De berekening (of tabel) van de 

warmtebalans dient voorgelegd. Indien nodig dient een extra koelaggregaat of koelradiator te 

worden voorzien om 120 aanlopen/uur te verzekeren. 

• Het oliereservoir dient voorzien te zijn van een verwarmingselement dat een 

minimumtemperatuur van de olie van +10°C. garandeert bij een omgevingstemperatuur van 

0°C. Een mogelijkheid om het niveau van de olie te meten is te voorzien. 

 

12.1.4.* Motorpompgroep 
 

De rotatiesnelheid van de elektrische motor die de pomp aandrijft is maximum 3000 tr / min. De 

rotatiesnelheid van de andere motoren wordt beperkt tot 1500 tr / min. 

 

De installatie wordt normaal voorzien om 120 maal per uur aan te lopen, ttz. 60 maal stijgen en 60 

maal dalen.  

 

Om de geluidshinder van het geheel te beperken en om een zo constant mogelijk debiet te verkrijgen, 

wordt gebruik gemaakt van een wormpomp; ze is geïsoleerd opgehangen en ondergedompeld in het 

oliereservoir. 

Het geluidsniveau van het geheel van de installatie, zowel in het aanlopen als in regime, gemeten op 

een afstand van één meter van de groep, moet beperkt blijven tot 80 dB (met inbegrip van de werking 

van de koelgroep indien deze aanwezig is). 

 

De aanloopstroom mag niet hoger zijn dan 2 maal de nominale stroom van de motor. 

 

De verbinding tussen de motorpompgroep en de pulsator, gemonteerd voor het stuurblok, moet 

uitgevoerd worden in soepele leiding. 

 

12.1.5.* Het stuurblok 
 

Het stuurblok bevindt zich bovenop het oliereservoir. Een goed rijkomfort wordt verzekerd door: 

a) ofwel instelbare magneetventielen, voor liftsnelheden tot 0,63 m/s 

• Stijgventiel voor grote snelheid 

• Stijgventiel voor naderingssnelheid 

• Daalventiel voor grote snelheid 

• Daalventiel voor naderingssnelheid 

b) ofwel een automatisch regelbaar schuifventiel (laat een permanente snelheidsregeling toe tijdens 

de rit) voor liftsnelheden tot 1 m/s. 

 

Elk ander regelsysteem dient eerst ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De versnellingen en vertragingen mogen niet groter zijn dan 1 m/s² met een minimum van 0,3 m/s² 

en in geval van een besturing voor mindervaliden een maximum van 0,6 m/s². De versnellings- of 

vertragingsvariatie bedraagt maximum 1,5 m/s3. 
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12.2 Cilinder 
De opstellingswijze en de aard van de cilinder staat vermeld onder de rubriek "Karakteristieken" in het 

bijzonder bestek. 

 

12.2.1 Berekening van cilinder en plunjer 

 

12.2.1.4.* Materiaal en opstelling: 

 

12.2.1.4.*1 Materiaal: 

 

De cilinder is vervaardigd uit een naadloze getrokken stalen buis. 

 

De karakteristieken van het gebruikte materiaal dienen gestaafd te worden met een 

fabrieksattest. 

 

De cilinder moet uitwendig beschermd worden tegen corrosie veroorzaakt door vochtigheid, 

scheikundige reacties en of elektrochemische oorzaken. 

 

De cilinder wordt geaard. 

 

12.2.1.4.*2 Opstelling van de cilinder in de schachtput: 

• Iedere rotatie van de cilinder rond zijn longitudinale as dient verhinderd te worden. 

• De cilinder dient zo opgesteld te worden dat er geen buigmomenten op de stang 

kunnen optreden. 

• Volgende ophangingssystemen van de cilinder worden toegelaten: 

ofwel : - een schotelgewricht of kardanophanging (steeds toepasbaar) 

Deze elementen worden op een afdoende manier beschermd tegen corrosie 

en vuilinfiltratie, en zijn gemakkelijk te controleren en te smeren. De 

nodige smeernippels zijn te voorzien. De hydraulische voeding van de 

cilinder geschiedt met een korte soepele leiding zodat de pendeling van de 

cilinder niet verhinderd wordt. 

ofwel : - een vast opgestelde cilinder (hefhoogte minder dan 7m en de belasting per 

zuiger kleiner is dan 1600 kg). 

In dit geval bevat de cilinderkop een korte geleidingsbus met een speling 

tussen stang en geleidingsbus van ongeveer 0,2 mm. De cilinderkop is 

voorzien van een volmaakte afdichting die een lichte oliefilm toelaat op de 

stang, olielekken daarentegen zijn onaanvaardbaar. De aannemer dient na 

montage de volmaakte verticale opstelling van de stang aan te tonen 

(maximaal toegelaten afwijking van de verticale stand is 4mm.) 

 

12.2.1.5.* Materiaal, bescherming en samenstelling van de plunjer. 

 

12.2.1.5.*1 Materiaal: 

 

De stang wordt vervaardigd uit een of meerdere stalen stangen of naadloze buizen. De 

karakteristieken voor het gebruikte materiaal dienen gestaafd te worden met een 

fabrikatieattest. Elke plunjer is nauwkeurig op diameter gedraaid en gepolijst. Het 

stangoppervlak mag na de bewerkingen geen enkele vormfout, groef of onregelmatigheid 

vertonen. De oppervlakteruwheid Ra bedraagt maximum 0,4 tot 0,8 µm. 
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12.2.1.5.*2 Bescherming tegen corrosie: 

De plunjer wordt verplichtend beschermd tegen corrosie door: 

 

De liftkooi automatisch terug te sturen naar zijn laagste stopplaats na de uitvoering van 

alle kooi- of oproepbevelen. Het gedeelte van de plunjer dat in deze positie niet 

beschermd wordt door de cilinder wordt beschermd door twee lagen corrosiewerende 

verf of een gelijkwaardig anti-corrossief product. 

 

In geval een gechromeerde stang is voorzien in de tabel "karakteristieken": 

Een chroomlaag van minstens 35 µm dik met een oppervlaktehardheid van minstens 64 

Rockwell C. In geval van twijfel kan de leidende ambtenaar een kopersulfaattest laten 

uitvoeren. Elke ontdekte fout in de chroomlaag heeft de afkeuring van de plunjer tot 

gevolg. 

 

12.2.1.5.*3 Samenstelling: 

 

De plunjer mag maximaal samengesteld zijn uit twee in elkaar geschroefde delen die degelijk 

geborgd zijn. De verbinding dient bestand te zijn tegen het gewicht van de opgehangen stang. 

De controleberekening op knik zal uitgevoerd worden in de meest verzwakte doorsnede. Het 

buitenoppervlak mag geen enkele onregelmatigheid of scherpe randen vertonen op de plaats 

van de samenvoeging. 

 

12.2.2 Verbinding tussen kooi en plunjer (cilinder) 
De aard van verbinding staat vermeld onder de rubriek “Karakteristieken” in het bijzonder bestek. 

 

12.2.2.1 - Bij directe verbinding tussen de stang en de kooi wordt deze uitgevoerd door middel van: 

∗ een schotel- of kogelgewricht dat bij de montage gesmeerd wordt met grafietvet; 

∗ een elastische oplegging die bestand is tegen oliën, zuren, basen, en 

verouderingsverschijnselen. 

De verbinding moet stevig zijn en toch voldoende soepel om te verhinderen dat er 

buigmomenten van de kooi zouden overgebracht worden op de vijzel (de overblijvende 

krachten moeten verwaarloosbaar zijn). 

De verbinding tussen de stang en de kooi moet zo geconstrueerd zijn dat deze het gewicht van 

de opgehangen elementen kan dragen en onder alle omstandigheden een blijvende verbinding 

verzekert. 

- Bij een indirecte verbinding met kabels en keerschijven is een bijkomende vanginrichting 

verplicht evenals een controle op “slappe kabel”. 

 

12.2.3 Beperking van de loop van de stang 

 

12.2.3.2 Enkel geval a van de norm is van toepassing. 

 

12.2.3.3.1 Enkel geval a van de norm is van toepassing. 

 

12.2.4.2 De cilinderkop is voorzien van een opvangruimte voor lekolie, die van daaruit naar een 

gemakkelijk te ledigen onafhankelijk reservoir vloeit. De lekolie mag in geen geval teruggestuurd 

worden naar het oliereservoir van de lift zelf. 

 

12.2.4.4.* De dichtingen zijn gemakkelijk te vervangen. 
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12.2.5 Telescopische cilinders 
 

12.2.5.2 Een uitwendige geleiding van de telescopische elementen is niet toegelaten. 

 

12.2.5.4 De cilinders moeten zijn voorzien van een hydraulische gelijkloopinrichting. 

 

12.2.6.* Stangvang 

Ingeval een stangvang is toegepast dient bij het bepalen van de stangwanddikte rekening gehouden 

met de supplementaire krachten afkomstig van het grijpen van de vang. 

De stangvang is bevestigd op de cilinderkop en mag geen deel uitmaken van de cilinderkop. 

De stangvang is gemakkelijk wegneembaar en mag na demontage geen enkele invloed hebben op de 

bedrijfszekere werking van de cilinder. 

De stangvang dient te werken als remvang en mag in geen enkel geval het stangoppervlak 

beschadigen. 

 

De stangvang wordt via een hydraulische klep bediend. De stand van de hydraulische klep wordt 

gecontroleerd met een veiligheidscontact. De goede werking van de hydraulische klep wordt 

gecontroleerd bij elke stijgbeweging. Bij een defecte werking, geblokkeerde klep, wordt de lift 

automatisch buiten dienst gesteld door middel van een veiligheidsschakeling. De stand van de 

stangvang moet elektrisch gecontroleerd worden. 

 

De stangvang moet zo opgesteld worden dat bij een drukval in de cilinder de stangvang automatisch 

in werking treedt. 

 

Bij lekverliezen wordt de stangvang gestuurd door een eenvoudig detectiesysteem. De stangvang 

dient in te grijpen vooraleer de kooi meer dan 0,03 m zakt beneden het verdiepingsniveau. 

 

Voor de handbediening-noodbediening moet het stuursysteem uitgerust zijn met : 

• een hydraulische handpomp met overdrukklep en terugslagklep die in staat is de kooi uit de vang 

te halen ; 

• een daalklep en eventueel een bedieningsklep voor de stangvang die het mogelijk maken om zelfs 

bij het wegvallen van de voedingsspanning de kooi te laten dalen tot op een niveau waar de 

liftgebruikers de kooi kunnen verlaten. 

 

Deze kleppen vereisen een blijvende handeling tijdens de noodbediening en moeten beschermd zijn 

tegen een niet opzettelijke handeling. 

De daalsnelheid mag niet groter zijn dan 0,3 m/s. 

De handbedieningstekst dient aangepast aan de toepassing van de stangvang. 

 

Tijdens de voorlopige en definitieve oplevering dienen de volgende supplementaire proeven 

uigevoerd te worden : 

• controle van de stangvang als beveiliging tegen breuk in de cilinder en lekverliezen bij nullast en 

25% overlast ; 

• de lift in stangvang zetten bij nullast en vollast en controleren of dat na 30 minuten de kooi niet 

verder weggezakt is; 

• gelieve te noteren dat het hydraulish leidingbreukventiel van toepassing blijft als controle op de 

oversnelheid van de lift; 

• art. 14.2.1.2. is niet te voorzien als de veiligheidsschakeling vermeld onder punt 12.2.6 aanvaard 

is. 
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12.4 Het stoppen van de machine en de controle daarop 
 
Bij de oplevering, in aanwezigheid van de opdrachtgever, dient de aannemer een test uit te voeren 
waaruit blijkt dat het stoppen van de machine volgens een veiligheidsschakeling (art. 14.1.2.) is 
uitgevoerd. 
De aannemer levert een technische nota die de beproevingswijze verklaart; deze nota wordt opgenomen 
in de gebruikershandleiding (art. 16.3). 
 
De controle van de hoofdcontactoren of de hydraulische kleppen moet verwezenlijkt worden volgens een 
veiligheidsschakeling die buiten de elektronische schakeling is aangebracht en onafhankelijk van 
programmeerbare schakelingen. 
Deze eis is tevens van toepassing bij de controle van de overbrugging van de deurcontacten bij 
“vooropenen deuren” of “nivellage”. 

 

 

12.5 Hydraulische bedienings- en veiligheidselementen. 
 

12.5.3 Drukbegrenzer 

 

12.5.3.3 De drukbegrenzing bedraagt maximum 140%. 
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13 ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN TOESTELLEN 
 
13.1 Algemeen 
 
13.1.6.* Elektrische voeding en aarding 

 
De volledige installatie van de lift gebeurt 3-fazig in 400 V. Ingeval de elektrische voeding nog 3 x 
220/230 V bedraagt voorziet de aannemer, op zijn kosten, een driefazige vermogentransformator 
(220/400 V) onmiddellijk na de hoofdschakelaar. 
 
Alle metalen delen, die normaal niet onder spanning staan, met inbegrip van schachtdeuren, 
signalisatie- en drukknoppendozen, leiders, enz… worden zorgvuldig met de aarde verbonden. 
 
In de schacht worden alle metalen delen aangesloten op een geleider met doorsnede van 6 mm² (geen 
serieschakelingen) die samen met de andere aardgeleiders in de apparatuurkast toekomt op de 
aardingsrail (conform EN 60204-1). 
 
Deze voorschriften zijn niet van toepassing op onderdelen bevestigd op een metalen geraamte, dat 
geaard is, op voorwaarde dat er een goede elektrische geleiding bestaat tussen beide. 
 
De profielen waarop de vlakke wand is bevestigd worden niet aanzien als geraamte. 
 
Bij de besturings- en veiligheidsketen, met scheidingstransformator van klasse 1, wordt één pool van 
een smeltveiligheid voorzien. De andere pool wordt aan de aarde gelegd. Deze verbinding moet 
worden voorzien van een aardonderbrekingsklem zodat een gemakkelijke isolatiemeting van de 
veiligheidsketen mogelijk is. 
 
De spoelen van alle relais of de uitgangen van de elektronische sturing, die de veiligheid van de lift 
tijdens haar werking verzekeren, worden geschakeld langs de zijde van de geaarde pool. 
 
De aardgeleider wordt door de opdrachtgever samen met de voedingskabel tot aan de algemene 
schakelaar gebracht. De andere aansluitingen zijn ten laste van de liftaannemer. 

 
13.2 Contactoren, hulpcontactoren, delen van veiligheidsketens 
 
13.2.1 Contactoren en hulpcontactoren 
 
13.2.1.4.* De contactoren en hulpcontactoren moeten bovendien : 

a. beantwoorden aan de publicaties CEI 158.1 of 337.1 of de overeenkomstige EN-norm; 
b. van het elektromagnetisch type zijn en voorzien voor een permanente werkingsduur van 8 

uren; 
c. elektrisch vergrendeld zijn ingeval van gebruik van richtingscontactoren en contactoren 

grote en kleine snelheid. 
 
13.2.1.5.* De nominale isolatiespanning bedraagt ten minste 400 V voor contactoren met een nominale 

stroom kleiner dan 32 A en 500 V voor contactoren met een nominale stroom van 32 A of meer. 
De nominale gebruiksspanning bedraagt 400 V tussen fasen. 

 
13.2.1.6.* De schakelfrequentie van de contactoren en hulpcontactoren is van klasse 3. (300 schakelingen 

per uur). 
 
13.2.1.7.* De mechanische levensduur bedraagt 10 000 000 schakelingen tot 63 A en 3 000 000 

schakelingen boven 63 A.  
 
De elektrische levensduur bij 90 % schakelingen AC 3 en 10 % schakelingen AC 4 mag niet 
minder zijn dan 1/20 van het aantal schakelingen bij nullast, overeenstemmend met de 
mechanische levensduur van de contactor. Het bepalen van de klasse mag gebeuren op basis van 
de door de constructeur geleverde krommen, gebaseerd op typeproeven. 
De aannemer levert een attest van de mechanische en elektrische levensduur van de contactoren. 
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13.2.2 Onderdelen van veiligheidsketens 
 
13.2.2.3 2de alinea : Dit geldt niet voor  toestellen, die beantwoorden aan de I.E.C.-publicaties 158-1 en 

337-1 of de overeenkomstige EN-norm. 
 
Op printplaten bedragen de kruip- en luchtwegen tussen de geleiders 6 mm (voor zover deze deel 
uitmaken van de veiligheidsketen) met inbegrip van de verbindingselementen. 
 
De verbindingen tussen de veiligheidsketens en toestellen, die achter veiligheidsinrichtingen zijn 
geschakeld of er parallel mee staan, moeten uitgevoerd worden met draad van 0,75 mm2. 

 
 
13.3 Beveiliging van motoren en overige elektrische apparatuur 
 
13.3.6.* Beschermingstoestellen 
 
13.3.6.*1 Voor alle installaties 

 
Er wordt een relais voorzien dat de aanwezigheid en de volgorde van de fasen aan de ingang van 
de apparatuurkast controleert. Ingeval van onderbreking van een fase opent dit relais de 
besturingsketen onmiddellijk na de eerste normale halte van de kooi, die op de onderbreking 
volgt, ofwel onmiddellijk indien de kooi reeds stilstaat. 
Ingeval van omkering van de fase-volgorde wordt de bedieningsketen onmiddellijk onderbroken. 
 
Het relais mag ook door een elektronische inrichting vervangen worden; de goede werking ervan 
dient bij de oplevering te worden aangetoond 

 
13.3.6.*2 Voor motoren van het (a)synchroontype 

 
Een overbelastingsdetectie-inrichting wordt voorzien; deze bevat minstens één meetpunt per 
motorwikkeling op basis van thermokoppel. 
 
Deze thermische weerstanden worden aangesloten in de kring van de spoel van een relais of 
elektronische inrichting die tijdens normale werking de bevelkring onderbreekt, onmiddellijk na 
de eerste halte die op de detectie van overbelasting volgt. 
 
Bij rijden op inspectiesturing onderbreekt deze overbelastingsinrichting onmiddellijk de 
bedieningskring zonder het loslaten van de bedieningsdrukknoppen af te wachten. 
 
De bedieningskring moet zich automatisch sluiten wanneer de temperatuur van de motor onder 
de uitschakeldrempel ligt; het vertrek van de motor heeft plaats na een nieuw bevel. 
Het relais verbonden met de thermische weerstanden moet worden aanvaard door de 
motorconstructeur. 
 
Onderrichtingen worden met iedere installatie geleverd, ten einde aan de onderhoudsdienst toe te 
laten de goede werking van de thermische weerstanden te controleren. 

 
13.3.6.*3 Controle van de elektrische stroom in de motor gestuurd met elektronische schakelaars : 

 
Ter beveiliging van de motor wordt er een controle voorzien die de motor zowel beschermt tegen 
te hoge elektrische stroom (instelbaar) als tegen kortsluitstroom. 
 
Een instelbare thermomagnetische schakelaar is toegelaten. 
 
Deze stroomcontrole kan ook elektronisch uitgevoerd worden. 
 
De opdrachtgever kan bij de oplevering een controle vragen van de goede werking en van de 
goede instelling van de parameters. 
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13.3.6.*4 Voor de aandrijvingsmotoren van automatische deuren : 
 
Men voorziet een uitschakelaar met magneto-thermische relais regelbaar in functie van de 
motorintensiteit, ofwel een uitschakelaar met niet regelbare magneto-thermische relais, 
vervolledigd met regelbare thermische relais geplaatst op de voedingscontactor van de motor. 

 
 
13.5 Elektrische leidingen 
 
13.5.1.3 Het aantal soepele kabels is minstens gelijk aan 2, waarvan één uitsluitend gebruikt wordt voor de 

veiligheidsketen. Per kabel worden twee reservegeleiders voorzien. 
 
De minimum doorsnede van de geleiders mag niet kleiner zijn dan 0,75 mm2. 
 
De aardgeleider(s) moet(en) een minimum getotaliseerde doorsnede bezitten van 2,5 mm2. 

 
13.5.3 Installatiewijze 
 
13.5.3.2 De bevestiging en de verbinding van de soepele kabels gebeurt met speciale, aangepaste 

hulpmiddelen zodat geen beschadiging van de kabels kan optreden. 
De elektrische verbindingen mogen niet onder de kooi worden aangebracht. Zij geschieden door 
middel van een gemerkte klemmenplaat of door niet onderling verwisselbare en gemerkte 
stekkers. 

 
 
13.6 Verlichting en wandcontactdozen 
 
13.6.4.* Noodverlichting : 

 
"Er wordt een noodverlichtingstoestel van het type VS 8 volgens het type bestek 400.D.02 voorzien 

in de kooi en de machinekamer. 

 

De noodbatterij moet echter zonder onderbreking een verlichtingsduur van 3 uur verzekeren. 

 

Het noodverlichtingstoestel is uitgerust met een automatische controle of een controle met testknop 

en verklikkerlamp en wordt gemakkelijk bereikbaar opgesteld. 

 

13.6.5.* Bijzondere eisen voor het elektrisch materiaal in de schacht en in de machinekamer : 
 

Naast de voorschriften van het A.R.E.I. zijn volgende minimum beschermingseisen gesteld: 

 

• al het elektrisch materiaal zoals schakelaars, stopcontacten, aftakdozen moeten tenminste van 

het type IPxx-7 (volgens NBN C 20-001) of IK 08 (volgens NBN EN 50102) zijn. 

• de mechanische bescherming van de elektrische leidingen zoals buizen, kabelgoten en 

dergelijke hebben een schokweerstand IPxx-9 (volgens NBN C 20-001) of IK 10 (volgens 

NBN EN 50102). 
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13.7.* Apparatuurkast 
 
De hierna vermelde beschrijving vervangt de overeenstemmende voorschriften van het bijzonder bestek 
400.B.01. Het geheel van de apparatuurkast voldoet aan de EMC-richtlijn. 

 
 
13.7.*1 Opbouw 

 
De apparatuurkast rust op de grond of wordt tegen een wand bevestigd. 
Wanneer de apparatuurkast op de grond rust is een voetstuk van minimum 0,15 m hoog vereist. 
 
De bovenste rand van de apparatuurkast reikt tot maximum 2 m boven de vloer van de 
machinekamer. 
 
De apparatuurkast of het frame, drager van de apparatuur, dient onder alle omstandigheden 
trillingsvrij opgesteld te worden. De kast, omhulsel, deuren en eventueel een rug, vormt één gesloten 
geheel. Het omhulsel, de deuren inbegrepen, wordt samengesteld met panelen uit plaatijzer van ten 
minste 1,0 mm dikte of uit zelfdovende kunststof met een zelfde mechanische stevigheid. Hoekijzers 
zijn niet vereist wanneer de kast en de deuren een stevig geheel vormen. De mechanische weerstand 
dient beschermingsgraad Ipxx-9 (volgens NBN C 20-001) of IK 10 (volgens NBN EN 50102) te 
bezitten. 
 
De deuren of deurpanelen hebben een maximale breedte van 800 mm; zij worden d.m.v. scharnieren 
bevestigd aan de verticale vlakken van de kast. De deuren zijn gemakkelijk afneembaar of de 
openingshoek bedraagt minstens 135°. De deuren zijn voorzien van een stevig handvat. Eventuele 
ventilatieopeningen worden zo geplaatst en uitgevoerd dat een stofinfiltratie tot een minimum wordt 
beperkt. 
 
De sluiting van de apparatuurkast wordt bekomen door een slot dat bediend wordt door de 
genormaliseerde driekantsleutel volgens bijlage B van de norm EN 81-2. 
 
Ongeacht de schakelstand van de apparatuur moeten de deur of deurpanelen van de apparatuurkast 
altijd kunnen gesloten worden. 
 
Een dichting uit soepel materiaal dat in de tijd niet veroudert, wordt op onverliesbare wijze 
aangebracht over de ganse lengte van de voeg tussen deur of scharnierend paneel en het omhulsel, 
evenals tussen de deurpanelen onderling (EMC-richtlijn). 
 
Wanneer de kast wordt voorzien van een frontpaneel dat meettoestellen, signalisatielampen en 
bedieningsknoppen bevat, moeten de aansluitingen gemakkelijk bereikbaar zijn en de elementen 
gemakkelijk te onderhouden en te demonteren. Dit paneel wordt bij voorkeur gemonteerd op 
manshoogte. 
 
Eventuele verluchtingsopeningen worden met een metalen rooster afgeschermd. 
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13.7.*2 Schikking van de apparatuur 
De apparatuur is logisch en regelmatig opgesteld. De apparaten van dezelfde aard en functie worden 
zoveel mogelijk volgens horizontale of verticale lijnen geplaatst en de groepering der apparaten 
stemt overeen met een logische onderverdeling van de te vervullen functies. 
 
De belangrijkste te bedienen componenten worden aangebracht op manshoogte. Het geheel van 
contactoren en andere elementen die trillingen veroorzaken worden op trillingsdempers gemonteerd. 
Rond alle apparatuur blijft er voldoende plaatsruimte om het kabelwerk, het demonteren, het nazicht, 
het onderhoud en het uitmeten in de beste voorwaarden te kunnen uitvoeren. Daarenboven wordt een 
reserveruimte voorzien, waarvan het volume overeenstemt met minstens het tiende van het volume 
van het geheel der voorziene apparatuur en  dat toelaat eventuele bijkomende apparaten op te stellen 
op dezelfde wijze als de voorziene apparaten. 
 
In de kasten, met slechts één toegangszijde, moeten de toestellen zo bevestigd zijn dat montage en 
demontage mogelijk is langs de toegankelijke zijde, zonder dat men met de hand of met gereedschap 
achter de toestellen moet gaan. Er moet dus gebruik gemaakt worden van clips-systemen, enz... 
 
Aanvaardbaar is ook een scharnierend frame waarop de apparatuur bevestigd is. Het frame vormt een 
stevig geheel en mag niet vervormen onder invloed van de aangebrachte apparatuur. 
 
De uiteinden van de aankomende en vertrekkende kabels worden aangesloten op aansluitklemmen 
die op een gemakkelijk bereikbare plaats zijn opgesteld. 
 
De apparatuur die zich in de kast bevindt wordt op duurzame wijze aangeduid, volgens de 
aanduidingen van het elektrische schema. 

 
13.7.*3 De bekabeling 

De bekabeling gebeurt evenwijdig met de hoofdrichtingen van de apparatuurkast in bundels of in 
gootjes. Een andere bekabelingswijze kan door de opdrachtgever aanvaard worden wanneer deze 
systeemgebonden is. 
 
De bedrading geeft een verzorgde en ordelijke indruk. 
 
De bedrading is eenvoudig te volgen en het bijplaatsen van een bedrading mag geen enkel probleem 
stellen. 
 
Wanneer de schakelinrichting alleen langs de voorzijde toegankelijk is, wordt het kabelwerk volledig 
op de voorzijde van het raam, dat de apparaten draagt, geplaatst. 
 
Voor de fase-, nul- of aardgeleiders worden steeds dezelfde onderscheiden kleuren gebruikt. 
 
Draadwerk en klemmen dienen in principe volledig in de werkplaats te worden uitgevoerd. Ze 
mogen ter plaatse slechts geringe aanpassingen ondergaan, die alleen bestemd zijn om kleine aan het 
vervoer te wijten verplaatsingen of beschadigingen bij te werken, of met de opdrachtgever overeen te 
komen verbeteringen uit te voeren. 
 
De in- en uitgaande bedrading van de apparatuurkast in de machinekamer naar de schacht toe wordt 
aangeduid aan beide uiteinden. 

 
13.7.*4 Klemmen 

De klemmen zijn in overeenstemming met de gebruikte draadsectie. Het aanspannen van de draden 
gebeurt d.m.v. een klemstuk. 
De klemmen worden individueel genummerd en op een duurzame wijze aangeduid. 
 
De klemmen voor het aansluiten van een meerpolige kabel worden naast elkaar geplaatst ; per 
geleider wordt een klem voorzien, waarbij de reservegeleiders worden meegeteld. 
 
Klemmen met stekkers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze aangeduid zijn en, wat de 
veiligheidsketen betreft, onomwisselbaar. 
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13.7.*5 Bijkomende inrichtingen 
 
Per lift wordt er een schakelaar voorzien in de besturingsketen, die in of op de apparatuurkast wordt 
geplaatst. 
 
Deze schakelaar onderbreekt de normale bevelen van de bordes- en kooioproepen (dit laatste voor de 
handbediende schachtdeuren) en signaleert dat de lift buiten dienst staat. 
 
Tevens zijn er 2 drukknoppen voorzien voor het geven van een bevel naar de uiterste verdiepingen. 
 
In de apparatuurkast dient, per lift, de mogelijkheid te worden voorzien die toelaat elke lift alle 
verdiepingen te laten bedienen. 

 
13.7.*6 Schilderwerk 

 
Het schilderwerk van de metalen gedeelten gebeurt zoals beschreven in 400.A.01 - Hoofdstuk J. De 
buitenvlakken van de kast zijn zorgvuldig gepuimd om een volmaakt glad oppervlak te bekomen. 
 
Een omhulsel uit polyester is in de massa gekleurd. 

 
 
13.8.* Verdiepingsuitzoeker 

 
Het automatisch halt houden van de kooi gebeurt door middel van een elektronische 
verdiepingsuitzoeker. 
 
Na een eventuele ontregeling of na stroomonderbreking moet de verdiepingsuitzoeker zich automatisch 
terug juist instellen. 

 
 
13.9.* Beweegbare nok 

 
De beweegbare nok moet ongevoelig zijn aan de effecten van het remanent magnetisme; de werking 
ervan is geruisloos. 
 
Het mechanisme van de beweegbare nok is goed bereikbaar voor nazicht en herstelling. 
 
De mechanische levensduur bedraagt 2 miljoen bewegingen. 

 
 
13.10.* Toegangsbeveiliging van de liftkooi 

 
Het bijzonder bestek kan één of meer controlesystemen voorschrijven ter beveiliging van de toegang 
van de liftkooi : 
 

a. De enkelvoudige foto-elektrische cel : 
 
De foto-elektrische cel, als beveiliging in de zin van art. 8.7.2.1.1.3. en art. 8.8., is van het reflex 
type met infrarood gemoduleerd licht, met een modulatiefrequentie van minimum 150 à 200 Hz. 
 
De foto-elektrische cel dient stabiel opgesteld te worden en mag niet beïnvloedbaar zijn door 
schokken van de liftkooi. 
 
De bijstelling en de regeling van de richting van de optische as is gemakkelijk uit te voeren. 
 
De foto-elektrische cel bezit een eigen voedingsmodule, die voorzien is van smeltveiligheden in 
de primaire voedingsketen. 
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b. Het lichtgordijn : 
Een lichtgordijn voor de detectie van hindernissen door middel van een reeks infrarood foto-

elektrische cellen is opgesteld in het vlak tussen de kooideur en de schachtdeur. De afstand tussen 

de detectiestralen is kleiner dan 6 cm tot op 1 m boven de vloer, daarboven is die tussenafstand 

maximaal 15 cm. Dit detectiesysteem belet onmiddellijk het sluiten van de deuren en zal ze 

vervolgens gedeeltelijk of zo nodig helemaal heropenen. Deze inrichting moet zo opgevat zijn, 

dat ze reageert vóór de deur in contact komt met de hindernis. De wachttijd gedurende dewelke 

de deuren blijven open staan is instelbaar. 

 
c. De bewegingsdetectie : 
Een bewaking van de toegangsruimte (bewegingsdetectie) die het sluiten van de deuren vertraagt 
of belet zolang iemand zich naar de kooi beweegt. De gevoeligheid en de as van het veld moeten 
regelbaar zijn, alsook de stilstandtijd. 
 
Opmerking : De bewaking van de toegangsruimte kan ook verwezenlijkt worden door een 3-
dimensionaal lichtgordijn. In voorkomend geval dient de aannemer een technische beschrijving 
van het systeem ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. 
 

De voedingsspanning wordt verkregen door aftakking op de lichtketen van de liftkooi. 
 
Bij het wegvallen van de spanning wordt de veiligheidsketen onderbroken. 
 
Het bedieningsrelais bezit een mechanische levensduur van 6 miljoen schakelingen. 

 
13.11.* Signalisatiedozen en drukknoppen 

 
De drukknoppen en signalisatiedozen vervaardigd uit metaal of kunststof zijn voldoende ruim om de 
nodige uitrusting te bevatten. 
 
De afdekplaten zijn vervaardigd uit corrosievrij metaal van minimaal 2 mm dikte. 
De bevestiging van de afdekplaat gebeurt door middel van schroeven met verzonken kop. 
Worden de drukknoppen bevestigd op de afdekplaat dan wordt deze laatste geaard. 
 
De knoppen zijn vervaardigd uit een vormvast materiaal dat bestand is tegen atmosferische invloeden 
en tegen de warmteontwikkeling van een continu brandend signalisatielampje. 
 
De knoppen liggen nagenoeg in hetzelfde vlak als de frontplaat en zijn van het type “micro-course”. 
 
Drukknoppen van het elektronische type zijn niet beïnvloedbaar door vreemde storingsvelden (EMC -
voorschriften). 
 
De aanduidingen moeten op of naast de bedieningsknoppen zijn aangebracht op een onuitwisbare 
manier. 
 
De drukknoppen van de liften voor gehandicapten dienen te voldoen aan het Koninklijk Besluit van 9 
mei 1977 in uitvoering van de wet van 17 juli 1978. 
 
De drukknoppen bezitten minstens een mechanische en elektrische levensduur van 107 schakelingen. 
 
De drukknoppen op de bordessen lichten op bij het opnemen van een bevel en doven nadat het bevel is 
uitgevoerd. 
 
De drukknoppen in de kooi lichten op bij het opnemen van een bevel en doven ten laatste wanneer de 
bewegingszin omgekeerd wordt. 
 
Een anti-vandalisme drukknoppendoos dient enkel te worden voorzien wanneer het bijzonder bestek 
dit voorschrijft. 
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13.12.* Opzoekbord - diagnosetoestel 
 
Het opzoekbord moet beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften van de elementen en toestellen 
die verbonden zijn met de veiligheidsketen. 
 

Het opzoekbord is bestemd om de opzoekingen, in geval van storingen in de veiligheidsketen, 
te vergemakkelijken. Het wordt samengesteld door een aantal testpunten, waardoor de 
verschillende veiligheden, zoals deurcontacten, grendelcontacten, de eventuele "stopknop", 
het contact van de fotocel, de eindschakelaars, enz...kunnen gecontroleerd worden. 
 
Tussen twee opeenvolgende testpunten, aangesloten in de apparatuurkast door middel van 
pilootdraden, mogen er slechts drie veiligheidscontacten aangesloten worden. 
 
Ieder testpunt wordt op onuitwisbare wijze aangeduid. 
 
De tester laat toe de stand na te gaan van het overeenstemmend veiligheidscontact door 
middel van een getuigenlamp. 
 
De tester moet zodanig opgevat zijn dat het onmogelijk is deze in de testpunten vast te steken, 
ten einde een eventuele kortsluiting van de veiligheidscontacten te vermijden. De tester moet 
geïsoleerd worden na gebruik.  
 
Getuigenlampjes in parallel geschakeld met de veiligheidscontacten, die op elk ogenblik de 
stand van deze contacten aanduiden, zijn niet toegelaten. 

 
Een diagnosetoestel dat minstens evenwaardige informatie biedt als het hierboven beschreven 
opzoekbord en even gebruiksvriendelijk is kan aanvaard worden mits onderzoek en schriftelijke 
goedkeuring door de Directie Elektromechanica van de Regie der Gebouwen. Een 
gebruikershandleiding wordt vast aangebracht in de apparatuurkast en een tweede exemplaar wordt 
samen met een technische fiche bij het technisch dossier gevoegd. 

 
 
13.13.* Relais 

 
De mechanische levensduur van de toegepaste relais bedraagt tenminste 107 schakelingen, de 
elektrische 2.106 schakelingen. 
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14 BEVEILIGING TEGEN ELEKTRISCHE GEBREKEN, BESTURINGSORGANEN, 
PRIORITEITEN 

 
14.2 Besturing 
 
14.2.1 Besturingsopdrachten 

 
De besturingsopdrachten zijn gespecificeerd in de tabel “Karakteristieken” van het bijzonder bestek. 

 
Hierna volgen de meest toegepaste systemen met hun eigenschappen. 
 
Indien de aannemer een nieuwe technologie wenst toe te passen, dan dient hij vooraf over een 
goedkeuring te beschikken vanwege de Directie Elektromechanica (zie inleiding blz. 2). 

 
14.2.1.1 Normale besturing 
 
14.2.1.1.1.* Blokkeerbesturing 

 
De blokkeerbesturing is de meest eenvoudige automatische bediening die enkel de registratie 
van één oproep toelaat. 
De kooi beantwoordt dus enkel aan een bordesoproep, wanneer deze ter beschikking is (kooi 
in rust met gesloten schachtdeur) en blijft ter beschikking van de passagiers in de kooi tot op 
het eind van de rit. 
Op elke bordes wordt één oproepknop voorzien (zwart of wit), zonder teken. 

 
14.2.1.1.2.* Verzamelbesturing 

 
De verzamelbesturing laat de registratie toe van alle bordesoproepen en kooibevelen, of de 
kooi al dan niet in beweging is. 
Ze worden in logische volgorde afgewerkt volgens de verplaatsingsrichting van de kooi. 
Op ieder bordes worden tenminste 2 oproepknoppen voorzien, de ene gekenmerkt ↑ en de 
andere ↓ (wit of zwart). 
Op elk uiterste niveau, één enkele oproepknop. 

 
14.2.1.1.3.* Duplexwerking 

 
De automatische werking en bediening voor twee liften geschiedt zoals de bediening met 
registratie, maar zijn samengevoegd. 
 
De duplexwerking wordt elektronisch uitgevoerd en voldoet aan volgende voorwaarden : 

• één lift heeft als "garageniveau" de gelijkvloerse verdieping en de tweede lift de 
hoogste verdieping. Het "garageniveau" betekent dat de lift automatisch naar deze 
verdieping terugkeert wanneer alle oproepen en bevelen uitgevoerd zijn; 

• de selectiviteit van de twee liften wordt behouden : de lift die stijgt beantwoordt 
normaal alle oproepen "stijgen", uitgaande van verdiepingen hoger gelegen dan haar 
ogenblikkelijke positie. Zo ook beantwoordt de lift die daalt, alle oproepen "dalen" die 
uitgaan van een niveau, gelegen beneden haar ogenblikkelijke positie; 

• elke bordesoproep wordt beantwoord door die lift, die in de tijd gemeten het gunstigste 
geplaatst is, dit nochtans met inachtneming der voornoemde selectiviteit van de 
bewegingszin; 

• wanneer een bepaalde oproep door een lift normaal moet beantwoord worden, doch 
onbeantwoord blijft, wordt deze oproep aan de andere lift doorgegeven na verloop van 
een instelbare tijd (ongeveer 30 s). 

• de liften worden uitgerust met een inrichting “vooropenen deuren”; 
• de kooideuren worden aangedreven door een deuroperator met hoge prestaties en 

instelbare snelheid. De openings- sluitingstijden zijn bepaald in art. 8.7; 
• de kooideuren zijn uitgerust met een lichtgordijn volgens art. 13.10.*b; 

 
Bij defect van één lift, neemt de andere lift al de bedieningen over. 
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14.2.1.1.4.* Programmatiebesturing met normale performaties 
 
14.2.1.1.4.*1 Algemeen 

 
Voor liftenbatterijen wordt het toekennen van de kooien door een evolutief elektronisch 
programma gestuurd. 
 
In functie van de trafiek worden verschillende trafiekverwerkingsprogramma's van de 
batterij uitgevoerd. 
 
Volgens het voorziene gebruik van de batterij worden de programmamogelijkheden 
verdeeld in twee types : het normaal type en het type met hoge performaties. 
 
Het bijzonder bestek bepaalt de programmatypes waarmee de batterij moet uitgerust 
worden. 
 
In geval de keuze niet bepaald wordt, dan wordt art. 19.* toegepast. 
 
Het nagaan van de performanties van de besturing wordt uitgevoerd bij iedere batterij, in 
werking. 
 
De liften worden uitgerust met een inrichting “vooropenen deuren”. 
 
De kooideuren worden aangedreven door een deuroperator met hoge prestaties en 
instelbare snelheid. 

• De openings- sluitingstijden zijn bepaald in art. 8.7. 
 
De kooideuren zijn uitgerust met een lichtgordijn. 

 
 
14.2.1.1.4.*2 Trafiekanalyse 

 
De trafiekanalyse wordt verwezenlijkt door het programmatiesysteem. Het moet ten minste 
rekening houden met volgende parameters : 

• last in de kooi (vollast, 75 % vollast, nullast + een extra instelling naar keuze); 
• tijdsverloop sinds de registratie van een bordesoproep; 
• stand en bewegingsrichting van elke kooi; 
• tijdsverloop vanaf de eerste kooioproep (gedurende een interval van maximum 30 

s), met het terug op nul stellen bij elke terugkeer naar het hoofdniveau (zie hierna 
volgend punt). 

 
 
14.2.1.1.4.*3 Stationeren op het hoofdniveau 

 
Behalve bij piek-dalen wordt het vertrek van de kooi op het hoofdniveau als gevolg van 
een kooioproep slechts gegeven nadat een regelbaar interval tussen 5 en 30 s verlopen is, 
te rekenen vanaf de eerste kooioproep gegeven na de terugkeer van de kooi op dit niveau. 
 
Dit vertrek-vertragingssysteem wordt na elke terugkeer naar het hoofdniveau 
teruggebracht op nul en start na registratie van de eerste kooioproep. 
 
Wanneer de last in de kooi een instelbare waarde overschrijdt, dan heeft het vertrek 
onmiddellijk plaats zonder rekening te houden met de verlopen tijd. 
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14.2.1.1.4.*4 Bijkomende voorzieningen 
 
• De programmatie wordt uitgerust met een inrichting die het openen van de 

automatische deuren beveelt kort vóór het aankomen van de kooi op een verdieping. 
 
• Wanneer een persoon het sluiten van een deur belet, zal de deur zich, na 2 à 3 

pogingen, sluiten zoals beschreven onder art. 7.5.2.1.1.3.c., na het geven van een 
geluidssignaal. 

 
• Wanneer een lift geblokkeerd blijft op één of ander niveau : 

∗ wordt hij automatisch buiten dienst gesteld en de oproepen worden onder de andere 
kooien verdeeld; 

∗ wordt een defectaanduiding overgeseind naar de synoptische borden met 
aanduiding van het defect toestel. Een signaal voor automatische terug-
indienststelling wordt iedere minuut gegeven. 
De visualisering van een defect verdwijnt met het defect. 

 
• Nota : het niet sluiten van een kooideur na meer dan 60 s zonder dat de knop openen 

deur werd gebruikt en het niet openen van de rem nadat een bevel aan de kooi werd 
gegeven, worden aanzien als blokkage van een lift. 

 
• Per lift wordt een signalisatie op iedere bordes voorzien. Ze bevindt zich boven de 

schachtdeur en moet een pijl bevatten die de toekomstige bewegingsrichting van de lift 
aanduidt na het halt houden. Het halt houden van een kooi wordt voorgesignaleerd 
door een geluidssignaal. 
Op het hoofdniveau wordt naast de pijl of pijlen van het volgend vertrek, een 
standsignalisatie voorzien die de plaats van de kooi aangeeft. Deze aanduiding wordt 
op ononderbroken wijze gegeven. 

 
• In de kooi is een standsignalisatie voorzien. 
 
• Het moet mogelijk zijn minstens één lift van de batterij te isoleren, door middel van 

een sleutelschakelaar op het evacuatieniveau. Bij de keuze van de lift komt deze lift 
automatisch naar het evacuatieniveau en wacht met open deuren op de mogelijke 
kooibevelen. Een signalisatie “Speciale dienst” is voorzien in de kooi. De uitgekozen 
kooi beantwoordt geen enkele bordesoproep en wacht op de verdiepingen met open 
deuren op een nieuw kooibevel. Bij het brand- en noodprogramma vervalt deze 
bijzondere bedieningswijze. 
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14.2.1.1.4.*5 Synoptische uitrustingen 
 
Algemeen : 
De synoptische uitrusting bevat een computergestuurd controlesysteem dat minstens is 
samengesteld uit : 
 

• een computerterminal en een printer per machinekamer; 
• een computerterminal in het bewakingslokaal van het gebouw (enkel te voorzien 

indien het bijzonder bestek hoge performanties eist volgens art. 14.2.1.1.5*). 
 
De terminal in het bewakingslokaal is verbonden met de terminal in de machinekamer 
(systeem netwerk). 
De onderlinge aansluiting van de apparatuur gebeurt met aangepaste leidingen. 
 
 
Opmerking : Naast deze computereenheid wordt in het bewakingslokaal een vast 
opgestelde drukknop voorzien voor de bediening bij branddetectie en ontruiming van het 
gebouw. 
 
De hardware van elke computerterminal bestaat uit een computer, een scherm van 
minstens 17” en een klavier. 
 
De aannemer legt, vóór de voorlopige oplevering van de materialen in de werkplaats, een 
technische beschrijving van de opvatting van het systeem en van de werking ervan, met 
een duidelijke handleiding, ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. 
 
Doel : 
Het beheer van de liftinstallaties op een gebruiksvriendelijke manier, met name : 
 

• een visuele voorstelling, controle en registratie van de status van de liften; 
• nazicht en bediening van de besturing; 
• opsporing van defecten, diagnose, opvragen van rapporten, trafiekverloop en 

andere statistische gegevens. 
 
 
Werking en beveiliging : 
Het computerprogramma van het controlesysteem voorziet minstens twee toegangsniveaus: 
 

• een eerste toegangsniveau, ten behoeve van de gebruiker, met de noodzakelijke 
algemene gegevens, signalisaties (weergeven van alarmen), bedieningen en functies 
voor de weergave van de status van alle liften; 

 
• een tweede toegangsniveau, ten behoeve van de technische verantwoordelijke(n) 

van de aannemer en van de gemachtigde (na scholing) van de bezettende dienst. 
Dit niveau is enkel toegankelijk via een geheime code. Naast de eigenschappen van 
het eerste niveau is het in dit tweede niveau mogelijk sommige parameters van de 
liften (zoals uitschakelen verdiepingen, tijdsinstellingen, enz…) te wijzigen zonder 
dat deze enige invloed hebben op de veilige werking van de liften zelf. 

 
• het wijzigen van het opgeladen computerprogramma zelf is onmogelijk via deze 

toegangen. 
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Functies: 
a. Van de computerterminal in de machinekamer : 

 
1. De computerterminal geeft in de machinekamer per lift een visuele weergave van 

de volgende functies (in het eerste toegangsniveau) : 
∗ lift in of buiten dienst; 
∗ plaats van de liftkooien; 
∗ bewegingszin van de liftkooien; 
∗ deuren open of gesloten; 
∗ aanduiding van de kooi- en bordesoproepen; 
∗ kooibelasting (in % of aantal personen); 
∗ geïsoleerde werking van een lift;  
∗ ingesteld regime; 
∗ voorkeursniveau; 
∗ signalisatie van alle alarmen; 
∗ informatiehulp betreffende de werking van het systeem, onderhoud, enz… 

 
2. De computerterminal laat in de machinekamer per lift de volgende 

bedieningsmogelijkheden toe (in het tweede toegangsniveau) : 
 
∗ uit programma nemen van een lift; 
∗ uitschakelen van de bordesoproepen, naar keuze; 
∗ naar keuze inbrengen van kooi- en bordesoproepen; 
∗ wijziging van het hoofdniveau; 
∗ wijziging van de instelbare dode tijden bij de openings- en sluitingscyclus van 

de deuren; 
∗ keuze en simulatie van de verschillende regimes van programmatie : piek-

stijgen, piek-dalen, intermitterende en normale trafiek. 
 

3. De computerterminal levert in de machinekamer volgende statistische en 
diagnostische gegevens per lift (in het tweede toegangsniveau) : 
∗ aantal starten; 
∗ aantal uren in dienst; 
∗ aantal vertrekken per verdieping in het stijgen of in het dalen; 
∗ wachttijden na bordesoproepen; 
∗ aantal defecten en hun aard met vermelding van datum en tijd en de 

omstandigheidsfactoren; 
∗ aantal defecten van de deuren of ongeoorloofd openhouden ervan met 

vermelding van datum en tijd. 
 
Registratie  
De onder punt 3 vermelde geregistreerde gegevens kunnen op een printer worden 
afgedrukt op standaard A4-papier. 
Al deze informatie kan chronologisch per uur, per dag, per week en per maand 
opgevraagd worden. 
Het (rollend) geheugen moet voldoende zijn om de beoogde gegevens te bewaren. 
 
Bij een storing van één van de liften worden de gegevens van de gestoorde 
vertrekcyclus in het computergeheugen geregistreerd, met vermelding van het 
falende onderdeel. 
Door de onderhoudsfirma kunnen deze gegevens opgevraagd worden op het 
beeldscherm en op de printer. 
 

b. Van de extra computerterminal in het controle- en bewakingslokaal : (enkel indien het 
bijzonder bestek hoge performanties voorschrijft) 
Dezelfde voorschriften als voor de computerterminal voor de machinekamer (art. 
14.2.1.1.4.5 a) zijn hier van toepassing. 
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14.2.1.1.4.*6 Bedieningsprogramma bij noodstroom of autonome stroombron 
 
Wanneer de normale voeding uitvalt en een noodstroomaggregaat aanwezig is, dan 
worden de liften automatisch gevoed door deze autonome stroombron. 
 
Het programma van de batterij is dan als volgt : 

• De informatie van het overgaan op autonome bron wordt, in de machinekamer, 
gegeven door een spanningsloos contact dat zich opent bij de overgang van 
normale voeding op voeding door autonome stroombron. 

• Het programma stuurt automatisch en opeenvolgend de liften naar het 
evacuatieniveau. 

• Op dit niveau blijft één lift per batterij in dienst en werkt als verzamelbesturing. 
 
 
14.2.1.1.4.*7 Bordesoproepen 

 
Aan ieder door de batterij te bedienen bordes worden drukknoppendozen voorzien. Deze 
bevatten een drukknop voor iedere mogelijke richting vanaf het betrokken bordes. De 
registratie van een oproep is zichtbaar op de drukknoppendoos. 
 
Er worden minimum 2 dozen per verdieping geïnstalleerd. Wanneer de toestellen 
tegenover elkaar geplaatst zijn, bevindt zich minimum een doos op elke muur. 
 
Wanneer een bijzondere functie aan een toestel wordt toegewezen (b.v. technische dienst) 
bevindt zich een bijkomende speciale doos naast iedere schachtdeur van dit toestel. Naast 
de oproepdrukknoppen die normaal geïnstalleerd zijn, wordt een schakelaar met sleutel 
voorzien. 
 
Wanneer een bordesoproep uitgaat vanaf de verdieping waar een kooi zich bevindt, dan 
worden de deuren geopend terwijl een geluidssignaal wordt gegeven. 
 
Een bordesoproep wordt aan één enkele kooi toegekend. Dus wanneer meerdere kooien op 
eenzelfde verdieping staan wordt slechts één deur geopend (behalve bij situatie “piek-
stijgen”). 

 
 
14.2.1.1.4.*8 Programmatie-eigenschappen 

 
Naast de mogelijkheden beschreven in art. 14.2.1.1.4.*3. tot 14.2.1.1.4.*7. verzekert het 
programmatiesysteem een werking die ten minste gelijk is aan deze hierna beschreven. 
 

Situatie: piek-stijgen 
(vulling van het gebouw of sterke toeloop op een bepaald niveau) 
 
Moet minimum voorzien worden voor het hoofdniveau en 1 andere verdieping nader te 
bepalen door de opdrachtgever. 
 
In werking stellen van het programma : dit moet mogelijk zijn zowel met een 
(elektronisch) uurwerk als automatisch. 
 
Werking van de batterij : 

 
• onmiddellijke terugkeer van de vrije kooien naar het betrokken niveau; 
• opnemen van de andere bordesoproepen, om de 120 s minimum, en 

beantwoording van deze oproepen door een kooi werkend volgens het principe 
van de verzamelbesturing. 
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Situatie : piek-dalen 
(verlaten van het gebouw) 
 
In werking stellen : zoals voor het stijgen. 
 
Werking van de batterij : 

• afschaffing van de vertrek-vertraging op het hoofdniveau; 
• prioritaire bediening van de oproepen "dalen"; 
• opnemen van de bordesoproepen in de andere richting alle 120 s minimum. 

 
Situatie : intermitterend trafiek 
(lange tussentijd tussen oproepen) 
 
Inwerkingstelling : automatisch in functie van de tijd tussen 2 verplaatsingsbevelen 
van de kooi, de detectie gebeurt door een tijdschakeling, regelbaar tussen 10 s en 300 s. 
 
Werking van de batterij : wanneer de batterij uitgerust is met Ward-Leonardgroepen : 
uitschakeling van de niet in dienst zijnde groepen. 
 
Situatie : evenwichtig trafiek 
(trafiek tussen de verdiepingen) 
 
Inwerkingstelling : automatisch wanneer geen enkel van de vorige programma's 
ingeschakeld is. 
 
Werking van de batterij : 

• oproepen worden verdeeld tussen de kooien volgens het principe van 
verzamelbesturing; 

• stationeren van de kooien zó dat een goede verdeling over de hoogte van het 
gebouw is verzekerd. 

 
14.2.1.6.* Ontruimingsinrichting. 

 
Op het evacuatieniveau is een schakelaar met sleutel voorzien in of naast de knoppendoos die 
toelaat elke lift op deze verdieping bij prioriteit op te roepen. Zodra de lift op deze verdieping 
aankomt opent deze de deuren voor de evacuatie van de personen en sluit ze nadien. De lift blijft 
buiten dienst geblokkeerd staan, de bedieningsknop voor het heropenen van de deur in de kooi 
blijft echter actief. 

 
14.2.1.7.* Een noodbediening conform art. 12.9 van de norm EN 81-2 is te voorzien. 
 
 
14.2.2 Blokkeerschakelaar 

 
Blokkeerinrichtingen moeten bestaan uit elektrische veiligheidsinrichtingen volgens art. 14.1.2. 
 
De blokkeerinrichting is van het vuistslagtype met vasthoudgrendel (drukken en trekken). 
 
De kleur is rood. 
 
De mechanische beschermingsgraad is minstens IPxx-7 (volgens NBN C 20-001) of IK 08 (volgens 
NBN EN 50102). 
De mechanische levensduur bedraagt minstens 1 000 000 schakelingen en de elektrische levensduur 
bedraagt minstens 300 000 schakelingen. 
 
Ingeval een stopschakelaar is voorzien in de kooi zet deze bij het indrukken de alarmbel in werking. 
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14.2.4 Prioriteiten en signalen 
 
14.2.4.3 Signalisatie eigen aan de verschillende bedieningswijzen 

Algemene opmerking : Voor alle signalisatieverlichting in de kooi, op de bordessen en in de 
machinekamer wordt uitsluitend gebruik gemaakt van L.E.D. (Ligh Emiting Diodes)- of L.C.D. 
(Liquid Crystal Displays) - systemen. Deze hebben een goede leesbaarheid en zijn beschermd 
tegen storende lichtinval van buitenaf. Het gebruik van gloeilampen voor signalisatieverlichting 
is niet toegelaten tenzij in uitzonderlijke gevallen, vb. speciale opschriften met grote 
lichtintensiteit, en mits goedkeuring van de opdrachtgever. 

 
a.  De signalisatie voor een blokkeersysteem omvat : 

• Op de bordessen : 
∗ Een "rode" verlichtingssignalisatie die aanduidt dat de lift in gebruik is (lift in 

beweging of open schachtdeur). 
∗ Ingeval van handbediende schachtdeuren : een of meerdere kijkglazen die toelaten de 

aanwezigheid van de kooi vast te stellen (deze zal permanent verlicht zijn). 
∗ Een lichtsignalisatie "Buiten dienst" (rode schijf met een horizontale witte lijn 

doorstreept zoals voor de "Verboden rijrichtingen"). 
∗ Een ingewerkte standsignalisatie (cijferhoogte minimum 40 mm) voorzien boven of 

naast elke schachtdeur (op minimum 1,8 m hoogte). 
• In de kooi : 

∗ Een standsignalisatie boven of naast elke kooideur (op minimum 1,8 m hoogte). 
 

b. De signalisatie voor een verzamelbesturing omvat : 
• Op de bordessen : 

∗ Een lichtsignalisatie (wit) die aanduidt dat de oproep aanvaard is en zal uitgevoerd 
worden. 

∗ Twee pijlen als voorsignalisatie (een pijl op de uiterste niveaus), geplaatst boven of 
naast de deuren, op een goed zichtbare plaats en die de liftgebruikers aangeeft welke 
kooi er zal stoppen en in welke richting ze haar weg zal voortzetten. 

∗ Een lichtsignalisatie "Buiten dienst" (rode schijf met een horizontale witte lijn 
doorstreept zoals voor "Verboden rijrichtingen"). 

∗ Op elk niveau wordt een ingewerkte standsignalisatie voorzien boven of naast elke 
schachtdeur, op minimum 1,8 m hoogte (cijferhoogte minimum 40 mm). 

• In de kooi : 
∗ Een wit lichtsignaal dat ieder aanvaard bevel aanduidt. 
∗ Een standsignalisatie boven of naast elke kooideur (op minimum 1,8 m hoogte). 
 

c. De signalisatie voor een duplexbesturing is dezelfde als voor een verzamelbesturing. 
Eén enkele bordesbedieningsdoos, zoals voorzien in artikel 14.2.1.1.2.* is dus voorzien voor 
het oproepen van de 2 liften. 
 

d. De signalisatie voor een bediening met programmatie omvat : 
• Op de bordessen : 

∗ Een lichtsignalisatie (per bediende richting) die aanduidt wanneer een bordesoproep 
geregistreerd is. 

∗ Twee pijlen als voorsignalisatie (een pijl op de uiterste niveaus), geplaatst boven elke 
deur, die de liftgebruikers aangeeft welke lift zal stoppen en in welke richting hij zijn 
haar weg zal voortzetten. 

∗ Een geluidssignaal, dat de aankomst van de kooi aankondigt. 
∗ Op elk niveau wordt naast de pijl of pijlen van de voorsignalisatie, een 

standsignalisatie geplaatst (minimum 40 mm hoogte). 
De aanduiding gebeurt op een ononderbroken wijze. 

• In de kooi : 
∗ Een witte lichtsignalisatie duidt elk aanvaard bevel aan. 
∗ Een standsignalisatie boven of naast elke kooideur (op minimum 1,8 m hoogte) samen 

met een verlichte pijl, die de bewegingsrichting van de kooi aanduidt (min. 40 mm 
hoogte). 
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15 OPSCHRIFTEN, AANDUIDINGEN EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 
 
 
15.2 Kooi 
 
15.2.1 "Voor de autoliften moet de letterhoogte voor de opschriften tenminste zijn : 
 

a. 100 mm voor de hoofdletters en cijfers 
b.   70 mm voor de kleine letters. 

 
 
15.4 Machinekamers en schijvenruimten 
 
15.4.3 De onderrichtingen betreffende de noodbediening worden aangebracht op plaatjes in aluminium of 

plastiek. 
 
Het plaatje voor de noodbediening wordt bevestigd in de nabijheid van de hydraulische groep op een 
goed zichtbare plaats. 
 
Bij liften uitgerust met stangvang dient de tekst van de handbediening vervolledigd te worden met de 
tekst in verband met de hanbediening voor de bediening van de stangvang. 
 
De respectievelijke teksten worden in een of meerdere talen opgesteld volgens de voorschriften op 
gebied van het taalgebruik. 

 
 
15.20.* Kenplaat 

 
Per kabeltype en per type hydraulische leiding en per lift wordt een onbrandbare plaat met 
onuitwisbare opschriften voorzien, waarop de volgende inlichtingen vermeld staan : 
 

• de naam van de installateur van de kabels en hydraulische leidingen; 
• de datum van installatie van de kabels en hydraulische leidingen; 
• de naam van de fabrikant van de kabels en hydraulische leidingen; 
• de minimale breukbelasting van kabel en de maximale druk in de hydraulische leidingen; 
• de treksterkteklasse van de draad van de kabels; 
• de diameter van de kabel; 
• samenstelling van de kabel. 
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16 ONDERZOEKEN - BEPROEVINGEN - LIFTBOEK - ONDERHOUD 
 
 
 
16.1 Onderzoeken en beproevingen 
 
 
16.1.1 Het technisch dossier 

 
Voor elke liftinstallatie moet een technisch dossier worden voorgelegd. Het bevat alle nodige 
informatie omtrent de installatie die gevraagd is in het type-bestek 101 en in dit type-bestek 
400.C.03. De aannemer dient over een door de opdrachtgever goedgekeurd dossier te beschikken 
vóór de oplevering van de materialen. 
Voor het technisch dossier wordt ook verwezen naar de voorschriften van bijlagen C en D, H en G 
van de norm. 

 
 
16.1.3 Attesten 

 
Een kopie van alle attesten vermeld in dit artikel dient aan de opdrachtgever geleverd te worden vóór 
de oplevering van de materialen. 

 
 
 
16.2 Liftboek 

 
Het liftboek, met alle gegevens vermeld in dit artikel van de norm, dient, in minstens drie exemplaren 
en in de vigerende landstalen, aan de opdrachtgever te worden geleverd bij de voorlopige oplevering van 
de installatie. 

 
 
 
16.3 Informatie van de installateur 
 
 
16.3.1 Normaal gebruik 

 
De aannemer levert bij de voorlopige oplevering, aan de opdrachtgever, een volledige handleiding in 
minstens drie exemplaren, in de vigerende landstalen. De handleiding bevat alle nodige gegevens 
vermeld in art. 16.3.1, 16.3.2 en 16.3.3. 

 
 
16.3.2 Onderhoud 

 
De aannemer levert bij de voorlopige oplevering, aan de opdrachtgever, een lijst met maandelijkse 
onderhoudsactiviteiten op de installatie, in drie exemplaren, in de vigerende landstalen. 
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17.* ELEKTRONISCHE BEDIENING 
 
 
17.*1 Algemeenheden 

 
De elektronische bediening beantwoordt aan de voorschriften van de EN 81-2 bijlagen F en H en 
volgende bijkomende eisen: 

 
 
17.*1.1 Bij gebruik van elektronische schakelapparatuur speciaal ontworpen voor liftbesturingen (als 

veiligheidscomponenten): 
 
 
17.*1.1.1 Eigenschappen van de programmatiesoftware: 

 
De software gebruikt voor de programmatie van de verschillende bedienings- en 
besturingssystemen kan van buitenaf via parallelle of seriële poort met een draagbare computer 
ingebracht en gebruikt worden. Het gebruikte programma voor de besturing van de lift bevat alle 
basisopties die in het bijzonder bestek gevraagd zijn (art. 14). De software is zodanig dat ter 
plaatse (in de machinekamer) programma-aanpassingen kunnen uitgevoerd worden zonder dat de 
veiligheid van de lift in gevaar komt. Het programma bevat daartoe de nodige beveiligingen 
(eventueel in verschillende niveaus) met geheime codes (paswoorden) zodat alleen een 
gespecialiseerde deskundige wijzigingen kan aanbrengen in dit programma. 
Tijdens de waarborgperiode is de aannemer eraan gehouden op vraag van de opdrachtgever 
kosteloos sommige opties in of uit te schakelen of parameters en instellingen te wijzigen (bv. 
aanpassen van tijdsinstellingen, in- of uitschakelen van verdiepingen, instellen van referentie- en 
evacuatieniveaus, in- of uitschakelen van automatische “nivellering” of “vooropenen deuren” 
enz…). 
Een duidelijke handleiding wordt geleverd teneinde de opdrachtgever toe te laten via een 
paswoord zelf, naar keuze, sommige verdiepingen uit te schakelen of andere parameters te 
wijzigen die de veiligheid niet in het gedrang brengen (zie ook art. 14.2.1.1.4.*5). 

 
 
17.*1.1.2 Koppelingen met de veiligheidskring. 

 
De gebruikte interfaces bij de koppeling met de veiligheidsketen zijn van hoogwaardige kwaliteit. 
Onverminderd de voorschriften van de EN 81-2 en hun bijlagen F en H verzekeren de gebruikte 
interfaces (relais, opto-koppeling, e.d.) een isolatieniveau van 2000 V tussen de veiligheidsketen 
en het elektronische besturingssysteem. Bij de oplevering van de installatie en tijdens de 
waarborgperiode heeft de opdrachtgever het recht een isolatietest (meggering bij 500V) uit te 
voeren ter controle van hogervermelde kwaliteitseisen. Indien hierbij onvolmaaktheden worden 
vastgesteld zal de aannemer op zijn kosten de nodige verbeteringen aanbrengen. 

 
 
17.*1.2 Bij gebruik van geprogrammeerde automaten (PLC) zijn naast de voorschriften van 17.*1.1 

volgende bijkomende eisen gesteld: 
 
Het gebruik van PLC-sturingen is toegelaten. De PLC is vervaardigd uit een stevige, slagvaste kast 
die voldoet aan de EMC-richtlijn en bevat de nodige stekkerverbindingen voor het aansluiten van 
alle nodige in- en uitgangen voor het liftbesturingssysteem evenals voor het aansluiten van de 
programmatiehardware (programmatie). 
 

• de voeding van de automaat gebeurt op 220/230 V (tolerantie: 15%), een aangepaste beveiliging 

moet worden voorzien. Het voedingsblok levert alle nodige gestabiliseerde spanningen; een korte 

onderbreking van het net tot 10 ms mag geen invloed hebben op de goede werking van het 

geheel. Bij volledige stroomonderbreking mag geen enkel gegevensgeheugen, noch enig 

programmageheugen verloren gaan. 
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• de geheugens: 
Het werkingsgeheugen is van het RAM, EPROM of EEPROM- type met zeer laag verbruik en 
wordt, indien gebruik gemaakt van RAM en/of Real Time Clock, gebufferd door een 
onderhoudsvrije Lithium-batterij met een autonomie van minstens 5 jaar. Bij een verminderde 
spanning van de batterij moet een opvallend signaal gegeven worden, minstens 3 maand voor het 
volledig uitvallen van de batterij. 
Het vervangen van deze batterij moet eenvoudig en snel kunnen gebeuren. Een ingebouwde 
buffer zorgt voor de nodige tijd (ophouden van RAM-geheugen en/of klok-data) bij het 
verwisselen van de batterij. 
Er wordt bij voorkeur een PLC met een onderhoudsvrij (E)EPROM-geheugen gebruikt. 
Indien de PLC standaard met een RAM-geheugen aangeboden word (i.f.v. de CPU-snelheid), 
moet het mogelijk zijn de PLC optioneel uit te rusten met een (E)EPROM-geheugencassette 
indien dit vereist wordt. In dit geval zal de (E)EPROM alle programmatiegegevens bevatten 
zodanig dat zelfs na een tijdelijk gegevensverlies van het RAM-geheugen het geheel van de PLC-
werking terug automatisch kan opstarten zonder dat de normale werking van de lift in het 
gedrang komt. 
Bij het uitvallen van de PLC, zal de veilige werking van de lift verzekerd blijven. Het wijzigen 
van het geheugen mag alleen door een bevoegde kunnen gebeuren (via geheime code). 
Het besturingsprogramma wordt opgeslagen op een niet vluchtig geheugen van het (E)EPROM-
type. 

 

• de bedradingsaansluitingen voor de in- en uitgangen gebeurt via een stekkerrail die een 

eenvoudige vergrendeling bezit. 

Indien de PLC-configuratie bestaat uit basis- en uitbreidingsblokken, zal het basisblok (Master-
unit met CPU) altijd afneembare klemmenstroken bevatten.  
Eventuele uitbreidingsblokken die een eigen voeding hebben, zullen ook afneembare 
klemmenstroken bevatten. Enkel de IO-uitbreidingsblokken en/of speciale modules die beperkte 
aansluitingen bevatten, mogen met vaste klemmenstroken gerealiseerd worden. 
Er dient altijd voor de grootst mogelijke basis- en uitbreidingsconfiguratie met afneembare 
klemmenstroken gezorgd te worden, zodanig dat het gebruik van vaste aansluitingen tot het 
strikte minimum kan beperkt worden. 
Aldus is het mogelijk de programmator (Master-unit met CPU) te vervangen zonder de bedrading 
van deze los te maken, wat een snelle en veilige uitvoering waarborgt. 

 

• de in- en uitgangen: 

∗ galvanische ontkoppeling t.o.v. de elektronische centrale is van het opto-elektrische type 

(isolatieniveau > 500V) en waarborgt naast een mechanische en elektrische scheiding de 

perfecte synchrone omzetting van het signaal; 

∗ logische drempels: van 0 tot 30 %U = O 

 van 70 tot 120 %U = 1 

∗ toestandsaanduiding door middel van led's; 

∗ de nodige tijdvertragingsconstante van 10ms voor de ingangen (softwarematig instelbaar); 

∗ bescherming tegen inductieve en capacitieve invloeden, rekening houdend met de soms 

lange schachtbedrading; 

∗ kortsluitvast. 

 

• de veiligheidsketen van de lift mag niet rechtstreeks zijn aangesloten op de programmator. Het 

inbrengen van informatie vanaf de veiligheidsketen naar de programmator gebeurt door middel 

van relais (volgens IEC 337-1/IEC 158-1 of de overeenkomstige EN-norm) die buiten de PLC 

zijn aangebracht en duidelijk in de apparatuurkast zijn aangeduid. Een evenwaardige oplossing 

met dezelfde galvanische scheiding is eveneens aanvaardbaar. 
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• de capaciteit van de centrale verwerkingseenheid: De capaciteit van de centrale 

verwerkingseenheid en het aantal in- en uitgangen dienen voldoende te zijn voor een mogelijke 

uitbreiding van 20% van de huidige realisatie (waarvan minstens de helft daadwerkelijk 

aanwezig is en de andere helft eventueel via uitbreidingsblokken). 

Er dient ook een voldoende reserve (>20%) te zijn aan timers, counters, interne bits en 

dataregisters voor eventuele latere programma-uitbreiding. 

 

• een interne foutdetectie met duidelijke signalisatie is voorzien. 

 

• de programmatie van de automaat is mogelijk door middel van een moderne pc en is MS-DOS  

en/of WIN of NT-compatibel (recente versie). Elke wijziging aan de programmatie tijdens de 

waarborgperiode ingevolge vastgestelde gebreken, vallen ten laste van de aannemer. De 

aannemer waarborgt de levering van de automaat én de programmatie ervan gedurende een 

termijn van 10 jaar vanaf de definitieve oplevering. 

Welke wijziging er ook zou gebeuren aan de programmatie, deze mag geenszins enige invloed 

hebben op de veilige werking van de lift. Daarom zullen alle veiligheidsschakelingen (volgens 

art. 12.7 en 14.1.2) buiten de PLC worden opgebouwd. Zelfs het vervangen van de PLC door een 

ander type of merk mag geen gevaarlijke situaties opleveren. 

 

• te leveren documenten: 
programmeer- en bedieningsboek; 

∗ adressering en functieomschrijving van de in- en uitgangen; 

∗ installatie- en bedradingsschema; 

∗ lijst met technische karakteristieken. 

 

• proeven: (bij de oplevering of tijdens de waarborgperiode) 

De opdrachtgever heeft het recht de nodige testen uit te voeren ter controle van de PLC, zoals: 

∗ in- en uitgangen (kwaliteit van de galvanische scheiding en de stabiele werking ervan); 

∗ simulatietesten van slechte werkingsvoorwaarden. 

 

Elke onvolmaaktheid zal de aannemer op zijn kosten verbeteren. 

 

• opstelling: 
de automaat is in een aparte behuizing van het industriële type opgesteld in de apparatuurkast, 

bestand tegen schokken, temperatuurschommelingen (van -5° tot 55°C), vochtigheid en 

elektromagnetische- of elektrostatische invloeden.  

 

Er dient ook voor gezorgd te worden dat er voldoende vrije ruimte voorzien wordt bij de 
inplanting van de PLC in het sturingsbord, zodanig dat eventuele latere extensies gemakkelijk en 
ordentelijk kunnen bijgeplaatst worden. 

 

Elke elektronische stuurinrichting beschikt over een diagnose-eenheid die de mogelijkheid biedt 

de voornaamste functies te controleren, fouten te detecteren en in geheugen te houden (ten minste 

de laatste 10). 
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17.*2 Chassis 
 

Het geheel van de logische kringen wordt op een metalen frame gemonteerd. Dit wordt voorzien om de 
verschillende printen in verticale vlakken te plaatsen. 
 
De printen, waarop componenten zijn geplaatst, worden in vrouwelijke stekkers geschoven. De 
uitgangen van deze stekkers zijn toegankelijk. 
 
Ieder plaatje wordt over 2/3 van de lengte door leibanen geleid, onderling voldoende van elkaar 
verwijderd om toevallige contacten te vermijden en (eventueel) een goede verluchting te verzekeren. 
 
Wanneer de printen op een moederkaart aangesloten worden, is deze langs de twee zijden toegankelijk 
behalve wanneer al de schakelingen vanaf de voorkant toegankelijk zijn. 
 
Het frame wordt in een metalen kast geplaatst. 

 
 
17.*3 Printen 
 

De printen met gedrukte bekabelingen worden verwezenlijkt in epoxy-glas bedekt met een laagje koper; 
ze zijn brandwerend. 
 
Twee niet-identieke printen mogen niet verwisselbaar zijn. 
 
Iedere kaart met componenten heeft een maximale oppervlakte van 400 cm². Geen enkele bedrading 
mag op elektronische elementen of op een gedrukte kring gesoldeerd worden. 
 
Wanneer voor bepaalde verwezenlijkingen verschillende overbruggingen nodig zijn, worden daarvoor op 
de kaart uitstekende aansluitklemmen voorzien. 
 
De kaarten hebben een gegraveerd identificatieteken. 
 
De kaarten groter dan 100 mm x 160 mm worden van een handvat met herkenningsteken voorzien. 

 
 
17.*4 Stekkers 
 

De stekkers moeten aan de Publicatie 171 van I.E.C. of de overeenkomstige EN-norm beantwoorden. Zij 
hebben vergulde of verzilverde tweezijdige contacten. 
 
Iedere stekker wordt op een klare en onuitwisbare manier gekenmerkt. Het kenmerk is hetzelfde als dat 
aangebracht op de print. 
 
Wanneer de verbinding aan de verschillende stekkers door opgerolde en niet gesoldeerde aansluitingen 
gebeurt, dan beantwoorden zij aan de Publicatie 352 van I.E.C. of de overeenkomstige EN-norm. 
 
Het bekabelen gebeurt in goten of in bundels. 
 
De aansluiting met de printkaart gebeurt ofwel door een mannelijke monoblokstekker die op deze kaart 
gemonteerd is, ofwel bij middel van eindcontacten met dubbele zijde die op deze kaart gedrukt zijn. 
 
De op de kaart aangebrachte mannelijke individuele contacten zijn verboden. 
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17.*5 Apparatuurkast 
 

De apparatuurkast, conform aan art. 13.7., bevat eveneens de visualisatie van de bijzonderste 
werkingssequenties. 
Rechts van elke lichtsignalisatie wordt de functie aangeduid. 
 
Men moet onder andere vinden : 

• de stand van de kooi; 
• deuren open - dicht; 
• de bewegingszin "Stijgen" en "Dalen"; 
• vollast kooi (wanneer deze gemeten wordt); 
• motor of groep in dienst; 
• buiten dienst. 

 
 
17.*6 Omgevingsvoorwaarden 
 

Al de elektronische uitrustingen in de machinekamer, schacht en kooi zijn voorzien om te werken bij 
een temperatuur van +5°C tot +40°C. 
Elke temperatuursvariatie binnen deze grenzen mag geen : 

• vermindering van  veiligheid; 
• foutieve werking; 
• ontregeling; 
• versnelde veroudering van de componenten 

tot gevolg hebben. 
 

De nauwkeurigheid van de verschillende door de norm of het bestek opgelegde grootheden, die moeten 
worden geëerbiedigd in het ganse temperatuurgebied, bedraagt : 

• afstand, tijd, snelheid : ± 1%; 

• versnellingen, vertragingen : ± 2%; 

• spanningen, intensiteiten : ± 5%. 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Liften Regie der Gebouwen - DEM 

111

18.* AANDRIJFSYSTEMEN 
 

Het toe te passen hydraulisch aandrijfsysteem, de opstellingswijze en het gebruikte type van de cilinder en 
de verbindingswijze kooi-stang zijn aangeduid in de tabel “Karakteristieken” van het bijzonder bestek. 
 
De voorschriften van art. 17.* zijn steeds van toepassing voor de gebruikte elektronische hardware. 
 
Het hydraulisch aandrijfsysteem is samengesteld uit minstens volgende onderdelen: 

• een oliereservoir dat trillingsvrij is opgesteld in een machinekamer en voldoet aan de eisen van art. 
12.1.1; 

• een motorpompgroep van het schroeftype, ondergedompeld in de olie, volgens art. 12.1.4.*; 
• het stuurblok, gemonteerd bovenop het oliereservoir, is voorzien van de nodige regelbare ventielen 

voor de snelheidsregeling volgens art. 12.1.5.*; 
• een direct- of indirect opgestelde cilinder van het enkelvoudige of telescopische type, volgens art. 

12.2; 
• een brandblusinstallatie volgens art. 6.5.*3. 
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19.* AANBEVELINGEN BIJ HET ONTWERPEN VAN HYDRAULISCHE LIFTINSTALLATIES 
 
Algemeen: 
 
De klassieke hydraulische liften hebben (bij het ontbreken van een balanceergewicht) een belangrijk hoger 
elektrisch verbruik; zij zijn ook beperkt in snelheid en aantal starten (opwarming van de hydraulische 
vloeistof). Het toegelaten aantal aanlopen per uur voor de hydraulische aandrijfgroepen is beperkt tot 90. 
Ingeval extra koelaggregaten worden toegevoegd kan het aantal starten per uur tot 120 worden 
opgedreven. 
Het is tevens aan te raden de werkingsdruk van de hydraulische vloeistof te beperken tot nagenoeg 40 bar 
bij nominale last en een voldoende ruim oliereservoir te voorzien (inhoud minstens gelijk aan het dubbele 
van het minimaal noodzakelijke werkingsvolume). 
 
Mogelijke opstellingswijzen van de hydraulische zuigers: 
 

1. Bij voorkeur: centrale opstelling met enkelvoudige zuiger, voorzien van een beschermbuis in de 
grond. Indien de beschermbuis niet voldoende diep kan gerealiseerd worden kan men een 
tweedelige telescopische zuiger toepassen voorzien van een gelijkmatige progressieve werking 
met automatische gelijkstelling in de laagste stand. Bij deze opstellingswijze is de nuttige last 
onbeperkt. 

2. Ingeval de centrale boring onmogelijk is zijn volgende (weliswaar met lager rendement) 
oplossingen mogelijk: 

2.1 Zijdelings opgestelde zuiger met directe of indirecte (met keerwielen op de zuiger) 
verbinding met de in uitkraging opgestelde kooi; toe te passen tot max. 1000 kg 
nuttige last en max. snelheid van 1 m/s. 

2.2 Zijdelings opgestelde zuiger met keerwiel én een getakelde kooi; toe te passen tot 
max. 3000 kg nuttige last en max. snelheid van 0,63 m/s. 

2.3 Twee zijdelings opgestelde zuigers, zo centraal mogelijk aan twee tegenovergestelde 
zijden van de kooi; toe te passen tot max. 3000 kg nuttige last en max. snelheid van 
0,63 m/s. 

 
Bij gebruik voor (begeleidend) goederentransport: 
 
Voor het vervoer van grote lasten bij beperkte snelheid zijn de hydraulische liften zeer geschikt. 
Toe te passen besturingssystemen: 

• Blokkeerbesturing volgens art. 14.2.1.1.1.* of besturing met registratie (stijgen en dalen) volgens 
art. 14.2.1.1.2.*; 

• Inspectiebesturing (art. 14.2.1.3); 
• Evacuatiebesturing (art. 14.2.1.6.*); 
• Eventueel noodbedieningssystemen (art. 14.2.1.7.*). 

De aangewezen snelheid: 0,25 tot 0,63 m/s  
 
Aangaande hun gebruik als personenlift: 
 
Bij gebruik van de hydraulische lift voor personenvervoer dient men te letten op de beperkte toepasbare 
snelheid van nagenoeg 1 m/s en maximaal aantal starten van 120/uur. 
Het is aan te raden een trafiekstudie te maken voor gebouwen met een intens personenvervoer. Hieruit zal 
blijken welke de aangewezen snelheid en het te verwachten aantal starten per uur zal bedragen. Als de 
opgegeven waarden de mogelijkheden van de hydraulische lift overschrijden dient men over te gaan tot 
een ontwerp met elektrische kabelliften volgens de aanwijzingen van art. 19.* van deel 1 van dit type-
bestek. 
Toe te passen besturingssystemen: 

• Besturing met registratie – stijgen en dalen - (art. 14.2.1.1.2.*) of duplex (art. 14.2.1.1.3.*) of 
batterijsturing i.f.v. het aantal liften (art. 14.2.1.1.4.*); 

• Inspectiebesturing (art. 14.2.1.3); 
• Evacuatiebesturing (art. 14.2.1.6.*); 
• Eventuele noodbedieningssystemen (art. 14.2.1.7.*). 

Aangewezen snelheid: 0,3 tot 1 m/s. 
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20.* VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
 
20.*1 Nazicht van de afmetingen door de inschrijver 

 
De aannemer gaat ter plaatse de juiste afmetingen na van schacht, machinekamer en deuropeningen 
alsmede de loodrechte stand van de schachtwanden vooraleer de uitvoeringsplans op te maken. Hij meldt 
onmiddellijk aan de opdrachtgever iedere vastgestelde afwijking ten opzichte van het aanbestedingsplan. 
Ingeval omstandigheden ter plaatse het opnemen van de hierboven vermelde gegevens niet toelaten, op 
het ogenblik waarop de goedkeuring van zijn inschrijving hem betekend wordt, richt de aannemer zich 
alleen naar de gegevens van het aanbestedingsplan, na hiervan schriftelijk de opdrachtgever verwittigd 
te hebben. 

 
 
20.*2 Artikels, die niet ten laste zijn van de liftconstructeur indien de desbetreffende werken niet 

expliciet zijn besteld 
 
5.2.3 Ventilatie van de schacht 
5.5 Ruimten onder banen van kooien en balanceergewichten 
5.8 Geen vreemd materiaal in de schacht 
6.1.1 Machinekamers en schijvenruimten 
6.2 Toegang 
6.3.1 Constructie en uitrusting van machinekamers - Mechanische sterkte, vloeroppervlak 
6.3.3 Constructie en uitrusting van machinekamers - Deuren en luiken 
6.3.5 Constructie en uitrusting van machinekamers - Ventilatie 
6.3.6 Constructie en uitrusting van machinekamers - Verlichting en wandcontactdozen 
6.4.1 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Mechanische sterkte, vloeroppervlak 
6.4.3 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Deuren en luiken  
6.4.6 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Temperatuur 

 
 
20.*3 Artikels waarvan de toepassing slechts ten laste is van de liftconstructeur in de mate dat de werken 

niet rechtstreeks in verband staan met deze van de opdrachtgever 
 
5.2.1 Begrenzing van de schacht 
5.2.1.1 Geheel omsloten schacht 
5.2.1.2 Gedeeltelijk omsloten schacht 
5.3 Wanden, vloer en plafond van de schacht 
5.3.1 Sterkte van de wanden 
5.3.2 Sterkte van de schachtputvloer 
5.3.3 Sterkte van het plafond 
5.7.2.1 Schachtput 
6.1.1 Machinekamers en schijvenruimten 
6.3.2 Constructie en uitrusting van machinekamers - Afmetingen 
6.3.5 Constructie en uitrusting van machinekamers - Ventilatie 
6.4.2 Constructie en uitrusting van schijvenruimten - Afmetingen 
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BIJLAGE C - TECHNISCH DOSSIER 
 
De voorschriften van de norm EN 81-1 zijn van toepassing. 
 
In akkoord met de opdrachtgever kunnen deze documenten (geheel of gedeeltelijk) eveneens op elektronische 
drager geleverd worden (vb. tekeningen op CD-ROM; versturen via E-mail). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goedgekeurd, 
 

Brussel, 
 

DE MINISTER VAN TELECOMMUNICATIE  
EN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN PARTICIPATIES, 

 
 
 
 
 

RIK DAEMS 
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TYPE-BESTEK 400 

 

geldende aIs vaste bijlage bij de bijzondere bestekken 

betreffende de mechanische en elektrische instaIIaties en constructies 
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VERLICHTING IN GEBOUWEN 

 

 

 

a. BEDlENlNGSTOESTELLEN EN CONTACTDOZEN  

1. Algemeenheden  

 

De toestellen worden symmetrisch opgesteld ten opzichte van de constructieëlementen (betegeling, 

stenen, enz...) van de wanden.  

 

ln eenzeIfde Iokaal worden de toestellen die Iichtkringen bedienen op dezeIfde hoogte geplaatst.  

 

2. Toestellen gemonteerd op de wand  

 

De toestellen die op de wand gemonteerd worden zijn van het spatwaterdichte type. De constructie en 

de opstelling van deze toestellen zijn beschreven in paragraaf 4 hierna.  

 

3. Toestellen voor verzonken montage  

 

De zichtbare delen van de toestellen voor verzonken montage hebben een heldere kleur.  
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De toestellen worden geplaatst in inbouwdozen van minstens 40 mm diepte. Indien het wegens 

plaatselijke omstandigheden onmogelijk is dozen van 40 mm diepte te voorzien, mag gebruik gemaakt 

worden van minder diepe dozen.  

 

Ingeval in de doos verbindingen worden verwezenlijkt, wordt er gebruik gemaakt van dozen van 

zodanige diepte dat achter het toestel een vrije ruimte van minstens 3 cm diepte beschikbaar is voor het 

opbergen van de verbindingen en de draadreserve.  

 

De inbouwdozen beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 61-111.  

 

Voor de bevestiging van contactdozen en trekschakelaars in de inbouwdozen is alleen 

schroefbevestiging toegelaten.  

 

Op de aansluitklemmen van de toestellen mogen aftakkingen gemaakt worden op voorwaarde dat :  

-  hoogstens één aftakking per klem wordt verwezenlijkt;  

-  de klemmen bestemd zijn voor het doorverbinden van twee geleiders.  

 

In gemetselde muren worden de inbouwdozen nauwkeurig in de muuropening geplaatst met behulp van 

plaaster; de opening wordt vervolgens aangevuld met cementmortel van dezelfde samenstelling als 

deze van de muur. Bij plaatsing in reeds bepleisterde muren wordt de bepleistering hersteld met 

pIeistermortel.  

 

In holle wanden met bekleding van pIaasterpIaten, vezelplaten of andere soortgelijke platen, wordt 

gebruik gemaakt van speciaal daartoe geschikte ronde inbouwdozen voorzien van een aanslagrand die 

een te diepe plaatsing verhindert en van een zijdelings bevestigingssysteem bestaande uit twee 

spanklemmen die door middel van schroeven aangespannen worden tegen de achterzijde van de 

bekleding. De inbouwopening voor deze dozen wordt gemaakt met een klokboor waarvan de diameter 

overeenstemt met de buitendiameter van de doos. Voor de aansluiting van de dozen te plaatsen in de 

laatst aangebrachte wandbekleding van de holle wand wordt aan het uiteinde van de in de holle ruimte 

aangelegde buisleiding een eind geringde buis bevestigd  
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die voldoende lang is om ze doorheen de inbouwopening te kunnen trekken om ze te verbinden aan de 

inbouwdoos. Deze laatste wordt dan in de inbouwopening geduwd waarbij de geringde buis vrij een 

standplaatst inneemt in de holle ruimte van de wand. De verbinding van de geringde buis met de vaste 

buisleiding en met de doos is voldoende verzekerd tegen loskomen bij het induwen van de doos en bij 

het trekken van de draden. Voor de aansluiting van de dozen te plaatsen in de eerst geplaatste 

wandbekleding is het gebruik van een eind geringde buis uiteraard niet vereist, gezien de volledige 

bereikbaarheid van de holle ruimte in dat stadium.  

 

ln holle wanden met metalen bekleding of met een bekleding waarbij de hierboven vermelde werkwijze 

niet kan toegepast worden, worden de aangewende inbouwdozen en hun manier van bevestiging vooraf 

ter goedkeuring voorgelegd aan de leidende ambtenaar; het gebruik van nagels of metaalschroeven 

aangebracht doorheen de wanden van de doos, is evenwel niet toegelaten.  

 

Bij elkaar geplaatste toestellen worden voor zover als mogelijk afgedekt door gemeenschappelijke 

afdekplaten. Afzonderlijke afdekplaten zijn toegelaten op voorwaarde dat ze volkomen tegen elkaar 

aansluiten en hun zijkanten in eenzelfde lijn liggen.  

 

4. Spatwaterdichte toestellen  

 

De spatwaterdichte toestellen voldoen aan de bescherming IPX 4 volgens de norm NBN C 20-001.  

 

De behuizing van de spatwaterdichte toestellen is van kunststof van heldere of lichtgrijze kleur.  

 

De toestellen zijn voorzien van pakkingbussen. De pakkingbussen aan de bovenzijde van de toestellen 

worden opgevuld met niet verhardende stopverf, die naar boven toe wordt afgeschuimd zodat van de 

leidingen afvloeiend water niet in de pakkingbussen kan dringen.  
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Behalve buiten de gebouwen en in ruimten die beantwoorden aan de code AD 4 en AD 5 zoals bepaald 

in art. 84 van het A.R.E.l., mogen de pakkingbussen vervangen worden door soepele zelfaansluitende 

waterdichte invoernippels op voorwaarde dat de aansluitleiding volkomen axiaal in de invoernippel wordt 

ingevoerd.  

 

In installaties met in zicht gelegde buizen in droge ruimten die beantwoorden aan de code AD 1, worden 

de pakkingsbussen vervangen door gladde invoertullen aangepast aan de diameter van de aangesloten 

buizen.  

 

De dekselschroeven zijn van niet corrodeerbaar of van tegen corrosie beschermd metaal, ofwel van 

kunststof.  

 

Het uitdrukbare afvoergat voorzien in de bodem van de doos, wordt vrij gemaakt bij de opstelling van de 

toestellen. 

 

De toestellen worden bevestigd met schroeven van niet corrodeerbaar of van tegen corrosie behandeld 

metaal in plugs van minstens 30 mm lengte van een model zoals beschreven in paragraaf B.h.6. Op 

oneffen muren evenwel, worden ze vastgeschroefd op steunijzers verankerd in het metselwerk.  

 

Ingeval spatwaterdichte toestellen worden ingewerkt, moet de dekselvoeg juist buiten het vlak van de 

muurbekleding liggen. Hiertoe wordt zo nodig gebruik gemaakt van één of meer verhogingskaders, die 

met de nodige dichtingsvoegen tussen de doos en het deksel worden aangebracht. Rond de ingewerkte 

toestellen wordt steeds een omlijsting van kunststof van dezeIfde kleur aIs de toestellen aangebracht om 

de onvolmaaktheden van de muurherstelling te bedekken.  
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5. Bedieningstoestellen  

5.1. Schakelaars en drukknoppen 

 

De schakelaars en drukknoppen beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 61-111.  

 

De nominale waarden van de stroom en spanning zijn :  

- 10 A - 250 V voor de schakelaars die lichtinstallaties bedienen; 

- 16 A - 250 V voor de dubbelpolige schakelaars die tweepolige contactdozen 10/16A - 250 V 

bedienen; 

- 6 A - 250 V voor de drukknoppen gebruikt voor afstandsbediening van lichtkringen.  

 

De schakelaars zijn van het type tuimelschakelaar en zodanig gebouwd dat geen enkel onderdeel kan 

weggenomen worden zonder gebruik van gereedschap.  

 

Volgens de aanduidingen in het bestek zijn de dubbelpolige tuimelschakelaars van het type 1, 2 of 3, 

overeenkomstig de hierna volgende voorschriften :  

- type 1  

de "open" en "gesloten" stand wordt aangegeven door merktekens 0 en 1 die beantwoorden aan de 

voorschriften van art. 7.f. van de norm NBN C 61-111;  

- type 2  

de "open" en "gesloten" stand wordt aangegeven door een verkliklampje gemonteerd achter een rood 

venstertje dat deel uitmaakt van het toestel en dat brandt als de schakelaar gesloten is;  

- type 3  

het aangeven van de "open" en "gesloten" stand is niet vereist.  

 

Bij gebrek aan aanduidingen in het bestek nopens het type van de dubbelpolige schakelaars, mag het 

type 3 geleverd worden.  
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De enkeIpolige-, meerpolige- en serieschakelaars van het type tuimelschakeIaar worden zo geplaatst 

dat hun gesloten stand bekomen wordt door te drukken op de onderste helft van het bedieningsorgaan.  

 

5.2. Dimmers voor huishoudelijk en aanverwant gebruik  

5.2.1. Definitie  

 

Een dimmer is een elektronische Iichtregelaar waarvan de werking berust op het princiep van de 

elektronische faseaansnijding en die toelaat het opgenomen vermogen en derhalve ook de Iichtsterkte 

van een Iampenkring continu te regelen.  

 

5.2.2. Dimmers voor gloeilampen  

5.2.2.1. Algemeenheden  

 

De dimmers voor gloeilampen beantwoorden aan de voorschriften van de I.E.C. publicatie 65 van 1976 

en zijn aanvaard door de R.T.T. voor wat hun ontstoringsgraad betreft.  

 

De toestellen zijn voorzien van een ingebouwde beveiliging bestaande uit een miniatuursmeItveiIigheid 

type 250 V met smeItIood van het type met uItra-snelle werking en van een ingebouwde schakelaar van 

buitenaf bediend die toelaat de geregelde Iichtkring in en uit te schakelen bij elke regelstand van de 

dimmer.  

 

Voormelde schakelaar is een wisselschakelaar. Alleen voor toestellen van 300 W mag ook gebruik 

gemaakt worden van een eenpoI1ge schakelaar.  

 

5.2.2.2. Type en vermogen  

 

De toestellen zijn van het inbouw of van het opbouwtype naargelang de installatie waarin ze 

geïntegreerd worden een ingewerkte of een in zicht aangelegde installatie is.  

 

Het nominaal vermogen van de dimmers bedraagt 300, 600, 1000 of 1200 W.  
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De keuze van het nominaal vermogen geschiedt in functie van de belasting, de omgevingstemperatuur 

en de plaatsingswijze.  

 

Bij individuele plaatsing in of op volle wanden van steen, beton of plaasterblokken en bij een 

omgevingstemperatuur van maximum 25° C is de maxima le toelaatbare belasting gelijk aan het 

nominaal vermogen van de dimmer.  

  

Bij eenzelfde plaatsing als hiervoor, maar bij omgevingstemperaturen hoger dan 25° C, is de maximaal 

toelaatbare belasting gelijk aan het nominaal vermogen van de dimmer min 10 % per 5° C boven de 25°.  

 

Bij individuele plaatsing in of op wanden, andere dan deze hiervoor vermeld, alsook bij groepsmontage 

wordt de maximale toelaatbare belasting bekomen door het nominaal vermogen van de dimmer te 

vermenigvuldigen met een veiligheidscoëfficiënt bepaald door de constructeur.  

 

6. Contactdozen voor huishoudelijk en aanverwant gebruik 

6.1. Contactdozen voor algemeen gebruik  

 

De contactdozen en contactstoppen beantwoorden aan de norm NBN 50 en addenda.  

 

De tweepolige contactdozen en de tweepolige contactstoppen zijn van het type 10/16 A - 250 V.  

 

De contactdozen zijn voorzien van een aardcontact.  

 

Indien bepaalde contactdozen bediend worden door een schakelaar, onderbreekt deze laatste de fasen 

en de nulleider en zijn nominale stroomsterkte is ten minste gelijk aan de nominale stroomsterkte van de 

bediende contactdoos. Deze schakelaar mag van het type nokkenschakelaar zijn, 
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bediend hetzij door drukknoppen, hetzij door een draaiknop. Het gebruik van een "combinatie van 

schakelaar met contactdoos" is toegelaten. 

 

De tweepolige contactdozen zijn van het veiligheidstype waarbij de contactbussen enkel bereikbaar 

worden bij gelijktijdig inbrengen van de twee pennen van de contactstop.  

 

6.2. Veiligheidscontactdozen voor_elektrische scheerapparaten  

6.2.1. Veiligheidscontactdozen yoor elektrische scheerapparaten van het huishoudelijk type  

 

De veiligheidscontactdozen voor elektrische scheerapparaten van het huishoudelijk type zijn voorzien 

van een isoleringstransformator 220/220 V - 20 VA en van een thermisch of elektronische beveiliging 

tegen overbelasting, ingebouwd in de doos.  

 

Deze contactdozen bezitten geen aardcontact. Ze zijn van het type voor verzonken montage met 

afdekplaat in heldere kleur.  

 

6.2.2. Veiligheidscontactdozen voor elektrische scheerapparaten van het hoteltype  

 

De veiligheidscontactdozen voor elektrische scheerapparaten van het hoteltype beantwoorden aan de 

voorschriften van a.6.2.1. hiervoor, doch zijn daarenboven voorzien van een tussenaftakking voor 110 V 

op de secundaire van de transformator en van een tweede stel contactbussen. Deze laatste zijn van het 

type met platte bussen voor Amerikaanse contactstop met platte pennen, die uitsluitend toelaten een 

spanning van 110 V af te nemen.  

 

Dit type van contactdoos is ook voorzien van een inrichting die automatisch de voeding van de 

transformator inschakelt wanneer de contactstop in de contactdoos geduwd wordt, zodat het nullast 

verbruik van de transformator vermeden wordt. 
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c.  VERLICHTINGSTOESTELLEN VOOR GLOEILAMPEN 

 1    Algemeenheden  

1.1. Normen  

 

De verlichtingstoestellen voor gloeilampen beantwoorden aan de voorschriften van de norm 

NBN C 71-598.  

 

De beschermingsgraden van de verlichtingstoestellen worden vastgesteld overeenkomstig de 

bepalingen van de norm NBN C 20-001.  

 

1.2. Terminologie  

 

De terminologie van dit hoofdstuk stemt overeen met deze van hogervermelde normen en met deze van 

de norm NBN L 14-002.  

 

1.3. Aanvaardingsattest  

 

Voor ieder type van verlichtingstoestel vermeld in dit hoofdstuk, legt de aannemer aan de leidende 

ambtenaar een aanvaardingsattest voor, ondertekend door de Directeur-generaal van het Bestuur voor 

Elektriciteit en Elektromechanica.  

 

Voor het bekomen van dit attest moet de constructeur of leverancier de nodige documenten voorleggen 

aan het Bestuur waaruit blijkt dat de toestellen voldoen aan de voorschriften van dit typebestek. Deze 

documenten zijn opgesteld door een laboratorium dat on- afhankelijk is van de constructeur en erkend 

door het Bestuur. Zij moeten betrekking hebben op toestellen uit de normale fabricatiegamma.  

 

2. Definities  

 

De definities van paragraaf D.b.2. zijn van toepassing.  
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3. Bouw van de verlichtingstoestel!en 

3. 1. Algemeenheden  

 

De vaste afmetingen opgegeven in de beschrijving van de verlichtingstoestellen zijn opgelegd met een 

tolerantie van 5 %.  

 

De verlichtingstoestellen die niet dubbel geïsoleerd zijn, worden voorzien van een aardklem.  

 

De bouw van de verlichtingstoestellen en de opstelling van de lamphouders zijn zodanig dat de 

toestellen geen aanleiding kunnen geven tot brand in de gebouwen. Voor plafond en muurtoestellen 

waarvan het bevestigingsvlak blootgesteld is aan de warmteuitstraling van de lampen, is dit vlak ofwel 

voorzien van noppen ofwel van een uitspringende boord, zodat een luchtlaag aanwezig is tussen de 

basis van het toestel en het plafond of de muur.  

 

De oriënteerbare toestellen zijn stabiel in elke stand.  

 

3.2. Metalen delen  

 

De metalen delen zijn beschermd tegen corrosie of zijn van niet-corrodeerbaar metaal.  

 

De metalen delen die betrokken zijn bij de weerkaatsing van het licht hebben een reflectiecoëfficiënt van 

ten minste 0,80 en zijn ofwel wit geëmailleerd, ofwel van geglansd of gesatineerd aluminium 

gepassiveerd door anodische oxydatie.  

 

De kleur van de overige delen wordt bepaald in het bestek. Bij gebrek aan deze aanduiding mag de 

aannemer aan de leidende ambtenaar een of meerdere kleuren voorstellen. In het geval van onderdelen 

in aluminium, mag de kleur bekomen worden door anodische oxydatie.  
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3.3. Kunststofdelen  

 

Tenzij andersluidende bepaling in de beschrijving van de verlichtingstoestellen beantwoorden de 

kunststofdelen aan de voorschriften van artikel D.b.3.2. met uitzondering van de voorschriften van artikel 

D.b.3.2.4.1.  

 

De doorschijnende diffuserende wanden in opaal glas of in opale kunststof zijn zodanig dat het gericht 

licht niet waarneembaar is. Dit voorschrift wordt nagezien door de proef beschreven in paragraaf 3.4.4. 

van de norm NBN L 14-002.  

 

3.4. Dichtingsvoegen  

 

De dichtingsvoegen zijn van synthetisch rubber met gesloten cellen. Zij weerstaan aan veroudering en 

aan de thermische en atmosferische invloeden waaraan zij blootgesteld zijn in het verlichtingstoestel.  

 

4. Hulpapparatuur  

 

De lamphouders beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 71-061. De Edison-

schroeflamphouders beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 71-238.  

 

Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de verlichtingstoestellen wordt er gebruik gemaakt van 

lamphouders met porseleinen huis.  

 

5. Lampen  

 

De gewone lampen beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 72-064.  

 

Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de verlichtingstoestellen wordt er gebruik gemaakt van:  
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- klare lampen in de verlichtingstoestellen waarvoor het gebruik van deze lampen essentieel is 

voor het bekomen van bepaalde decoratieve lichteffecten, hetzij door breking van de lichtstralen 

in refractoren van gestructureerd of gepareld glas, hetzij door lichtspeling in lampbeschermers 

van helder of getint glas;  

- gesilicateerde lampen in aIle andere verlichtingstoestellen.  

 

De lichtstroom van de gesilicateerde lampen mag niet kleiner zijn dan de waarden van de lichtstroom die 

in de norm NBN C 72-064 vermeld worden voor de lampen van het type met normale lichtstroom, 

uitgezonderd voor de gesilicateerde lamp van 25 W die een lichtstroom heeft van minstens 195 lm.  

 

De klare lampen zijn van het type met hoge lichtstroom.  

 

6. Voedingsrails voor gloeilampverlichtingstoestellen  

6.1. Definitie  

 

Een voedingsrail voor gloeilampverlichtingstoestellen, hierna eenvoudigheidshalve "voedingsrail" 

genoemd, is een geprefabriceerde leiding bestaande uit koperen geleiders ingevat in een 

kunststofprofiel dat op zijn beurt gevat is in een metalen profiel. De conceptie van de rail is zodanig dat 

gloeilampverlichtingstoestellen uitgerust met een daartoe speciaal bestemd aansluitstuk (adaptor) er 

kunnen op bevestigd en elektrisch aangesloten worden op om het even welke plaats van de leiding, 

zonder gebruik van gereedschap.  

 

Afhankelijk van de lengte en het tracé is de leiding samengesteld uit één of meerdere leidingselementen 

van gestandaardiseerde lengte en ze is uitgerust met aansluit-, eind- en verbindingsstukken nodig voor 

een bedrijfsklare opstelling.  
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6.2. Normen  

 

De voedingsrails beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C 71-570 en ze worden 

geklasseerd in de railsystemen bestemd voor opstelling in de ruimte binnen normaai handbereik.  

 

6.3. Elektrische kenmerken  

 

De voedingsrails zijn van het type geschikt voor dubbele aansteking van de er op aangesloten 

verlichtingstoestellen en derhalve voorzien met 3 stroomvoerende geleiders;  

 

De stroomvoerende geleiders zijn voorzien voor ten minste 16 A in continu bedrijf. 

 

Een beschermingsgeleider van gelijkwaardige doorsnede als de stroomvoerende geleiders is voorzien 

over de volledige lengte van de voedingsrails. De beschermingsgeleider is ingebouwd in het metalen 

profiel op zodanige wijze dat de contactweerstand tussen beide te verwaarlozen is.  

 

6.4. Constructieve kenmerken  

 

Het metalen profiel is van geanodiseerd aluminium.  

 

De toebehoren, zoals aansluit-, eind- en verbindingsstukken, mogen van kunststof zijn met een tint in 

harmonie met de tint van het metalen profiel.  

 

Naargelang het te verwezenlijken tracé wordt gebruik gemaakt van rechlijnige-, L-, T- en X-

verbindingsstukken en van soepele verbindingsstukken ingeval van verbindingen onder een willekeurige 

hoek.  

 

De gestandaardiseerde leidingselementen kunnen op gewenste lengte gezaagd worden zodat de lengte 

van de voedingsrail niet noodzakelijk gebonden is aan de lengte van de gestandaardiseerde elementen.  
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Indien meerdere aansluitdozen op éénzelfde plaats worden aangesloten aan éénzelfde voedingsleiding 

worden ze afgedekt door een gemeenschappelijke afdekplaat.  

 

De voedingsrails worden op onzichtbare wijze bevestigd en er is bevestigingsmogelijkheid ten minste om 

de 250 mm.  

 

De voedingselementen zijn zowel geschikt voor aansluiting op een zichtbare, als op een ingewerkte 

leiding.  

 

Indien het tracé van de voedingsrails is voorgesteld op de plans zijn de toebehoren (voedings-, eind- en 

verbindingsstukken) begrepen in de prijs.  

 

6.5. Adaptor  

 

De verlichtingstoestellen bevestigd op een voedingsrail, zijn voorzien van een adaptor waarvan de 

functie erin bestaat de mechanische en elektrische aansluiting te verwezenlijken van het lichttoestel op 

de voedingsrail zonder gebruik van gereedschap.  

 

De adaptor is van onbrandbaar synthetisch materiaal versterkt met glasvezels; hij is zodanig gebouwd 

dat de bevestiging op de rail mechanisch vergrendeld wordt. De mechanische vergrendeling geschiedt 

voor het sluiten van het elektrische contact en omgekeerd geschiedt de mechanische ontgrendeling na 

het verbreken van het elektrisch contact, zodat aanraking van onder spanning staande delen uitgesloten 

is. 

 

Adaptors voor lichttoestellen van isolatieklasse I zijn voorzien van een aardverbinding, die contact maakt 

voor de elektrische verbinding tot stand komt en die slechts verbroken kan worden na de elektrische 

ontkoppeling.  

 

De adaptors zijn tweepolig en voorzien voor een nominale stroomsterkte van tenminste 6 A.  
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De aansluiting op een bepaald circuit van de dubbele aan- steking van de voedingsrail wordt bekomen 

door de draaizin toegepast bij de bevestiging van de adaptor.  

 

7. Bevestiging  

7.1. Algemeenheden  

 

De systemen aangewend voor de bevestiging van de verlichtingstoestellen zijn stevig genoeg om te 

weerstaan aan een trekkracht van 700 N.  

 

De plafond en wandtoestellen worden op minstens twee plaatsen bevestigd.  

 

Tenzij andersluidende bepaling in par. 8 hierna, is het bevestigen van verlichtingstoestellen aan de 

plafondbekleding verboden.  

 

De schroeven aangewend voor de bevestiging van de verlichtingstoestellen zijn voorzien van een kop 

met plat draagvlak.  

 

Indien houten planken aangewend worden voor de bevestiging van verlichtingstoestellen zijn deze 

vooraf behandeld tegen verrotting en tegen insectenschade. De dikte van die planken is minstens 27 

mm.  

 

7.2. Bevestiging van plafondtoestellen  

7.2.1. In gebouwen in aanbouw  

 

Volgens de aard van het plafond wordt de bevestiging van plafondtoestellen in gebouwen in aanbouw 

volgens één der volgende wijzen verwezenlijkt :  

- Betonnen ribbenvloer  

Het verlichtingstoestel wordt met vijzen bevestigd op de houten bekistingslatten of op een plank 

vastgeklemd tussen de ribben.  
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Deze laatste wordt bovendien op minstens twee plaatsen vastgemaakt aan profielrails door 

middel van schroefgesneden stangen, moeren en rondels. De profielrails worden naargelang de 

omstandigheden bevestigd volgens één der wijzen beschreven in artikel b.7.2.1.1.  

- Volle betonnen vloerplaat  

Het verlichtingstoestel wordt bevestigd met spanhouten ofwel met vijzen geschroefd in uitzetbare 

metalen ankerplugs van minstens 22 mm lengte en 8 mm diameter met inwendige schroefdraad. 

De spanhouten of de plugs worden aangebracht in gepaste gaten die in het beton geboord 

worden. Het verlichtingstoestel mag ook vastgevezen worden in houten latten die in het beton 

werden ingegoten.  

- Vloerplaat van gewapende holle baksteen  

Het verlichtingstoestel wordt bevestigd met bouten voorzien van vleugels die zich vastzetten in 

de holten der stenen.  

 

7.2.2. In afgewerkte gebouwen  

 

Dezelfde bevestigingswijzen als beschreven in b.7.2.2., met uitzondering van het gebruik van een 

zichtbare bevestigingsplank, worden toegepast.  

 

7.3. Bevestiging van opgehangen verlichtingstoestellen  

 

Voor de bevestiging van opgehangen verlichtingstoestellen wordt gebruik gemaakt van een 
ophangsysteem dat bestaat uit:  

- een ophanghaak bevestigd volgens een der wijzen vermeld in c.7.2.; de ophanghaak  mag ook 

bevestigd worden aan de basis van een ingewerkte stalen aftakdoos;  

- een ophangsnoer met ronde doorsnede en met isolatie van polyvinylchloride versterkt met 

staaldraden, bevattende drie of twee geleiders van minstens 0,75 mm² doorsnede naargelang de massa 

van het verlichtingstoestel al of niet dient geaard. Het ophangsnoer wordt aan de haak bevestigd door 

middel van een inrichting die het trekken op de draadverbindingen en beschadiging van het 

ophangsnoer verhindert;  
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- een paviljoen in kunststof zodanig bevestigd dat het steeds volkomen tegen het plafond 

aangesloten blijft. Het paviljoen is voldoende ruim om er de draadverbindingen en de draadreserve in op 

te bergen, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een in het plafond ingewerkte aftakdoos.  

 

Indien het verlichtingstoestel wordt aangesloten op een in zicht aangelegde leiding wordt er tussen het 

paviljoen en het plafond een rozet voorzien van gepolijst en geschilderd beukenhout van 23 mm dikte, 

waarvan de diameter een weinig groter is dan de diameter van het paviljoen.  

 

7.4. Bevestiging van wandtoestellen  

 

Dezelfde bevestigingswijze als beschreven in artikel b.7.4. wordt toegepast. Er worden ten minste twee 

bevestigingspunten voorzien.  

 

7.5. Bevestiging van ingewerkte verlichtingstoestellen  

 

De bevestigingswijze wordt bepaald in de beschrijving van het verlichtingstoestel.  

 

8. Types van verlichtingstoestellen  

8.1. Symbolen  

 

De verlichtingstoestellen voor gloeilampen worden aangeduid door een symbool van drie of vier letters.  

 

De eerste letter, een hoofdletter, bepaalt de plaatsingswijze en heeft de volgende betekenis :  

P = plafondbevestiging  

M = wandbevestiging  

R = bevestiging op voedingsrail 

E = inbouwtoestel.  
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De tweede letter, eveneens een hoofdletter, bepaalt de aard van de lampbescherming en heeft volgende 

betekenis :  

D = diffusor  

B = beschermkap of beschermplaat van klaar glas .  

S = zonder lampbescherming.  

 

De derde letter, een kleine letter, onderscheidt de toe- stellen met zelfde plaatsingswijze en zelfde 

lampbescherming van elkaar. Alle letters van het alfabet zijn hiertoe bruikbaar uitgezonderd de letters h 

en s. 

 

De vierde letter, eveneens een kleine letter, wordt alleen toegevoegd ingeval van toestellen met een 

bepaalde beschermingsgraad tegen vocht, alsook ingeval van vierkante toestellen die afgezien van de 

vorm qua conceptie identiek zijn aan bepaalde cylindrische toestellen. De vierde letter heeft de volgende 

betekenis:  

h = toestel met een bepaalde beschermingsgraad tegen vocht;  

s = vierkantig toestel (als variante op een cylindrisch toestel).  

 

De getallen in het bestek aangeduid na de symbolen bepalen in volgorde het aantal lampen en het 

vermogen van de lamp of de lampen in de toestellen. Indien er slechts één lamp voorzien is, wordt het 

eerste getal niet vermeld.  

  

8.2. Plafondtoestellen  

8.2.1. Toestel PDa  

 

Het toestel PDa is samengesteld uit :  

- een cylindrische of konische basis van gevormd isolerend materiaal met onzichtbare bevestiging;  

- een lamphouder van gevormd isolerend materiaal;  
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- een gesloten bolvormige diffusor van opaal glas geschroefd in het voetstuk met tussenplaatsing 

van een dichtingsring.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II; 

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- minimum diameter diffusor :  125 mm voor lamp van 40 W  

150 mm voor lamp van 60 W 

                                                           180 mm voor lamp van 75 W en 100 W. 

 

De kleur van de basis is wit, zwart of bruin. Bij gebrek aan aanduidingen in het bestek is de basis wit.  

 

8.2.2. Toestel PDah  

 

Het toestel PDah is een hermetisch verlichtingstoestel, samengesteld uit :  

- een basis van ivoorkleurig gevormd isolerend materiaal, voorzien van zijdelingse 

pakkingbusinvoering;  

- een lamphouder en een bolvormige diffusor zoals beschreven voor het toestel PDa.  

- Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- beschermingswijze : IP 56; 

- geschikt voor aansluiting op zichtbare leiding;  

- isolatieklasse en afmetingen zoals voor toestel PDa.  

 

8.2.3. Toestel PDbh  

 

Het toestel PDbh is een hermetisch komvormig verlichtingstoestel waarvan alleen de diffusor zichtbaar 

is. Het is samengesteld uit :  

- een cylindrische basis van porselein van 100 mm diameter en 30 mm hoogte, onzichtbaar na 

montage van de diffusor; 

- een porseleinen lamphouder;  
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- een komvormige diffusor van opaal glas die op het voetstuk geschroefd wordt met 

tussenplaatsing van een dichtingsring.  

 

De doorsnede van de diffusor volgens een vlak dat door zijn verticale as loopt, vertoont een gelijkbenige 

driehoek met afgeronde hoeken waarvan de basis, die bovenaan gelegen is, het dubbel is van de 

hoogte.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II;  

- beschermingsgraad : IP 55;  

- lampvermogen : maximum 100 W;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding; 

- hoogte : 150 mm; 

- diameter : 300 mm.  

 

8.2.4. Toestel PDc  

 

Het toestel PDc is een cylindervormig verlichtingstoestel, uitwendig volledig van kunststof, met zwarte 

basis en opale diffusor.  

 

Het is samengesteld uit :  

- een cylindrische basis van zwart synthetisch materiaal, volledig gesloten langs de bovenzijde en 

bevestigd, hetzij met schroeven, hetzij aan centrale haak; 

- een porseleinen lamphouder;  

- een spiegelreflector boven de lamp; 

- een cylindrische diffusor van opale kunststof, bevestigd aan de basis door middel van 3    

verende klemmen. 

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II;  
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- beschermingsgraad : IP 23-1; 

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- afmetingen :  - voor lamp van 60 W :  hoogte 110 mm 

diameter 190 mm 

- voor lamp van 75 W :  hoogte 120 mm 

diameter 250 mm. 

 

8.2.5. Toestel PDcs  

 

Het toestel PDcs is een vierkantig verlichtingstoestel met dezelfde samenstelling en karakteristieken als 

het toestel PDc. 

De basis en de diffusor hebben evenwel een vierkante vorm met zijde van:  

- 180 mm voor een lamp van 60 W;  

- 235 mm voor een lamp van 75 W.  

De diffusor wordt bevestigd met 4 klemmen. 

 

8.2.6. Toestel PDd  

 

Het toestel PDd is een cylindrisch verlichtingstoestel met zwarte basis en diffusor van helder 

gestructureerd glas.  

Het is samengesteld uit :  

- een cylindrische zwart gelakte metalen basis van maximum 30 mm hoogte;  

- één of twee porseleinen lamphouders;  

- een cylindrische diffusor van klaar gestructureerd glas waarvan de diameter groter is dan de 

diameter van de basis. De diffusor wordt aan de basis bevestigd door middel van 3 vijsjes.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : 1;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding; 
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- hoogte: 100 mm;  

- diameter diffusor : -  voor één lamp van 60 W : minimum 200 mm. 

                                          -   voor twee lampen van 60 W : minimum 250 mm. 

 

De motieven van de glasstructuur kunnen eventueel in het bestek bepaald worden.  

 

8.2.7. Toestel PDds  

 

Het toestel PDds is een vierkantig verlichtingstoestel met dezelfde samenstelling en karakteristieken als 

het toestel PDd.  

De diffusor heeft evenwel een vierkante vorm met zijde van:  

- minstens 200 mm voor één lamp van 60 W;  

- minstens 250 mm voor twee lampen van 60 W.  

 

8.2.8. Toestel PDeh  

 

Het toestel PDeh is een hermetisch cylindrisch verlichtingstoestel met zichtbare basis van zwarte 

kunststof en glazen diffusor, geschikt voor plaatsing in bewoonde ruimten.  

 

Het toestel is samengesteld uit:  

- een metalen bevestigingsbeugel aan het plafond vastgezet met 2 schroeven of met een centrale 

haak; 

- een cylindrische basis met gesloten bovenvlak, van zwart gevormd isolerend materiaal 

gemonteerd op de bevestigingsbeugel;  

- een porseleinen lamphouder;  

- een spiegelreflector boven de lamp; 

- een cylindrische of vierkante diffusor waarvan de diameter of de zijde een weinig groter is dan de 

diameter van de basis. Indien de vorm.  

- van de diffusor niet bepaald is in het bestek wordt een cylindrische diffusor geleverd. 
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De diffusor is van opaal glas of van gestructureerd klaar glas volgens de aanduidingen in het bestek. Bij 

gebrek aan aanduidingen hieromtrent in het bestek, wordt een diffusor voorzien van klaar gestructureerd 

glas.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II;  

- beschermingsgraad IP 44;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding en voor plaatsing in badbeveiligingsruimte mits 

CEBEC-getuigschrift;  

- lampvermogen : maximum 100 W;  

- hoogte : 130 mm; 

- diameter of zijde van diffusor : 260 mm.  

 

8.2.9. Toestel PDfh  

 

Het toestel PDfh is een hermetisch cylindrisch verlichtingstoestel van geringe hoogte met onzichtbare 

basis en opaal glazen diffusor, geschikt voor plaatsing in bewoonde ruimten.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een cylindrische basis van kunststof, van maximum 25 mm hoogte, voorzien van een 

uitbreekpoortje in het bovenvlak en van twee diametraal tegenover elkaar gelegen soepele waterdichte 

invoernippels in de zijwand. De niet gebruikte invoernippels blijven volledig gesloten;  

- één of twee porseleinen lamphouders bevestigd op een wit gelakte metalen steunplaat die met 

een tussenruimte op de basis bevestigd wordt;  

- twee verende metalen klauwen bevestigd op voormelde steunplaat voor de bevestiging van de 

diffusor; 
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- een cylindrische diffusor van opaal glas die met tussenplaatsing van een dichtingsvoeg tegen de 

basis wordt aangetrokken door middel van voormelde klauwen. De diameter van de diffusor is minstens 

1,5 maal groter dan de diameter van de basis zodat deze laatste na montage van het toestel aan het 

zicht onttrokken wordt.  

 

Het toestel is gebouwd hetzij voor één lamp van 60 W, hetzij voor twee lampen van 40 W.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II;  

- beschermingsgraad : IP 44;  

- geschikt voor aansluiting zowel op een zichtbare kabelleiding als op een ingewerkte leiding;  

- afmeting :  hoogte : 105 mm 

diameter:  - voor een lamp van 60 W : 250 mm 

- voor 2 lampen van 40 W : 295 mm.  

 

8.2.10. Toestel PDg  

 

Het toestel PDg is een verlichtingstoestel van het bouwsteentype, samengesteld uit :  

- een onzichtbare rechthoekige basis van wit gelakt metaal; 

- een porseleinen lamphouder;  

- een balkvormige diffusor van opaal glas. 

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- lampvermogen : 40 W; 

- geschikt voor aansluiting op een ingewerkte leiding; 

- afmetingen :  lengte : 230 mm 

breedte: 115 mm 

hoogte : 95 mm.  
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8.2.11. Toestel PBah  

 

Het toestel PBah is een hermetisch verlichtingstoestel van het type "hublot", samengesteld uit :   

- een langwerpige kuipvormige basis van aluminiumlegering met zijdelingse pakkingbusinvoering;  

- een porseleinen lamphouder;  

- een beschermkap van klaar glas gevat in een scharnierend beschermrooster van 

aluminiumlegering dat gesloten wordt met een onverliesbare schroef;  

- een dichtingsvoeg tussen basis en beschermrooster.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken : 

- isolatieklasse : 1;  

- beschermingsgraad : IP 54;  

- lampvermogen : minstens 75 W;  

- geschikt voor aansluiting op een zichtbare leiding.  

 

8.2.12. Toestel PBbh  

 

Het toestel PBbh is een verlichtingstoestel gebouwd voor plaatsing in ontploffingsgevaarlijke ruimten van 

zone l, zoals bepaald in artikel 105 van het A.R.E.I. De veiligheidsgraad van het toestel is minstens 

EExdIIBT3 volgens de normen NBN C 23-001 en NBN C 23-103. 

 

Het toestel is voorzien van één of twee ontploffingsvaste invoernippels EExd, volgens de aanduidingen 

in het bestek. Indien het bestek hieromtrent niets vermeldt wordt één ontploffingsvaste invoernippel 

voorzien.  

 

Het toestel heeft de volgende karakteristieken :  

- isolatieklasse : 1; 

- beschermingsgraad : IP 65; .  

- veiligheidsgraad ten minste EExdIIBT3.  

 

Het vermogen van de lamp wordt bepaald in het bestek.  
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8.2.13. Toestel PBc  

 

Het toestel PBc is een richtbare projector voorzien voor een buisvormige halogeenlamp van 300 of 500 

W.  

 

De door het toestel uitgezonden lichtbundel heeft een spreidingshoek van 2 x 450  ± 10 % in de 

langsrichting van de lamp en 2 x 320  ± 10 % in de dwarsrichting.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een huis van gespoten aluminium voorzien van koelribben;  

- een spiegelreflector;  

- twee lamphouders R 7 S 15;  

- een vlakke lampbeschermer van hittebestendig en slagvast klaar glas; 

- een metalen ophangbuis van 150 mm lengte, enerzijds scharnierend aan het huis bevestigd en 

anderzijds draaibaar opgesteld in de hiernavermelde basisplaat;  

- een ronde basisplaat van metaal of kunststof voor de bevestiging en de aansluiting van het 

toestel, voorzien van een klemmenblok.  

 

Het huis is draaibaar over een hoek van minstens 250° rond zijn lengteas en kan tevens roteren over 

een hoek van minstens 160° rond de as van de ophang buis. Bij de instelling van het toestel dient er 

rekening mee gehouden dat de lamp steeds in een horizontale stand dient geplaatst te worden.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- afmetingen van het huis:  lengte : 270 mm  

breedte: 180 mm .  

hoogte : .90 mm.  
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Het vermogen van de lamp wordt bepaald in het bestek.  

 

Indien het bestek het voorschrijft wordt het toestel uitgerust met een afschermrooster van zwart gelakt 

metaal aIs mechanische bescherming en ter voorkoming van zijdelingse verblinding.  

 

8.2.14. Toestel PSa  

 

Het toestel PSa is een richtbaar verlichtingstoestel voor een spiegellamp van 75, 100 of 150 W van 

geperst korrelig glas met gerichte lichtbundel van 2 x 8° of 2 x 15°.  

 

De lamp, die op het toestel uitsteekt, is richtbaar in alle richtingen gelegen in een hoek van minstens 85° 

te beginnen vanaf de bevestigingsas van het toestel en dit in alle vlakken gaande door de 

bevestigingsas en gelegen binnen een hoek van minstens 350° rond deze as.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een ronde basisplaat voorzien van een klemmenblok;  

- een tussenstuk van speciale vorm, bestaande bovenaan uit een rond deksel met dezelfde 

diameter als de basisplaat en op deze laatste draaibaar bevestigd (over minstens 350°) door middel van  

een onverliesbaar bevestigingssysteem en onderaan uit een op het deksel uitspringende excentrisch 

geplaatste draagarm;  

- een buisvormig huis scharnierend (over minstens 85°) bevestigd aan het uiteinde van voormelde 

draagarm;  

- een porseleinen lamphouder bevestigd in het huis;  

- een buisvormige sierring van zwart gelakt aluminium gevat in het huis.  

 

De lamp steekt volledig buiten het toestel uit met uitzondering van de lamphals die door de sierring aan 

het zicht onttrokken is. 

 

De basisplaat, het tussenstuk en het huis zijn van polysulphon of van een gelijkwaardige 

hittebestendige, kleuren vormvaste kunststof; de kleur ervan is naar keuze wit of zwart.  
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Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- diameter van de basisplaat             : maximum 90 mm; 

- diameter van het huis                      : maximum 60 mm;  

- lengte van het huis met sierring       : maximum 100 mm; 

- totale hoogte van het toestel            : maximum 170 mm.  

 

De kleur van het toestel en het vermogen en de spreidingshoek van de lamp worden bepaald in het 

bestek.  

 

8.2.15. Toestel PSb  

 

Het toestel PSb is een richtbaar verlichtingstoestel voor een spiegellamp van 75, 100 of 150 W van 

geperst korrelig glas met gerichte lichtbundel van 2 x 8° of 2x 15°.  

 

Het toestel, dat eveneens van het type is met uitstekende lamp, heeft dezelfde functie en 

regelmogelijkheden als het toestel PSa maar het biedt daarenboven nog de mogelijkheid om de lamp te 

richten over een hoek van 2 x 85° in het vlak van d e bevestigingsas.  

 

Het toestel is samengesteld uit : 

- een ronde basisplaat met klemmenblok;  

- een tussenstuk met draagarm zoals beschreven voor het toestel PSa, maar van moderner 

design;  

- een buisvormig huis in elleboogvorm, draaibaar bevestigd (over minstens 350°) op voormelde 

draagarm;  

- een buisvormige lampvoetbeschermer bevestigd op het uiteinde van het huis, die ook de 

lamphals aan het zicht onttrekt.  

 

Op de lamphals na, steekt de lamp volledig buiten het toestel uit.  
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De basisplaat, het tussenstuk en het huis zijn van hetzelfde materiaal als voorzien voor het toestel PSa. 

De kleur ervan is naar keuze wit, zwart of bruin.  

 

De lampvoetbeschermer is van aluminiumplaat, inwendig zwart en uitwendig wit, aluminiumkleurig of 

bruin, naar keuze.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II. 

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- diameter van de basisplaat   : maximaal 90 mm; 

- diameter van het huis    : maximaal 60 mm;  

- totale hoogte van het toestel   : maximaal 170 mm.  

 

De kleur van het toestel, evenals het vermogen en de spreidinghoek van de lamp worden bepaald in het 

bestek.  

 

8.2.16. Toestel PSc  

 

Het toestel PSc is een richtbaar verlichtingstoestel voor een spiegellamp van 75, 100 of 150 W van 

geperst korrelig glas met gerichte lichtbundel van 2 x 8° of 2 x 15°.  

 

Het toestel heeft dezelfde functie en regelmogelijkheden als het toestel PSa, maar is zodanig gebouwd 

dat de lamp volledig verzonken is in het huis van het toestel.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een ronde basis van zwart gelakte aluminiumplaat voorzien van een klemmenblok; 

- een beugel van zwart gelakt aluminium, draaibaar (over minstens 350°) aan de basisplaat;  
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- een huis van gespoten aluminium in de vorm van een cylinder met afgeplat bovengedeelte, 

voorzien van koelribben en scharnierend (over minstens 170°) bevestigd in voormelde beugel;  

- een porseleinen lamphouder;  

- een hittebestendige voedingskabel als soepele elektrische verbinding tussen de klemmenblok in 

de basis en de lamphouder in het huis.  

 

De kleur van het huis is wit, bruin of aluminiumkleurig.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- diameter van het huis  :  135 mm;  

- hoogte van het huis  :  170 mm;  

- diameter van de basisplaat  :  maximum 100 mm.  

 

Het vermogen en de spreidingshoek van de lamp, evenals de kleur van het huis worden bepaald in het 

bestek.  

 

8.3. Muurtoestellen  

8.3.1. Toestellen MDa, MDah, MDbh, MDc, MDcs, MDd, MDds, MDeh,- MDfh, MDg, MBah, MBbh, MBc, 

MSa, MSb en MSc  

 

De toestellen MDa, MDah, MDbh, MDc, MDcs, MDd, l{Dds, MDeh, MDfh, MDg, MBah, MBbh, MBc, 

MSa, MSb en MSc beantwoorden respectievelijk aan de beschrijving van de toestellen PDa, PDah, 

PDbh, PDc, PDcs, PDd, PDds, PDeh, PDfh, PDg, PBah, PBbh, PBc, PSa, PSb en PSc, maar worden 

gebruikt aIs muurtoestellen.  

 

De toestellen MDa en MDah zijn evenwel voorzien van een schuin voetstuk,zodanig dat de aslijn van het 

toestel een hoek van maximum 60° vormt met de wand waarop het toestel bevestigd wordt.  
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Het toestel MDa voor een lamp van 40 W mag ook met normaal recht voetstuk voorzien worden.  

 

Het toestel MDah mag eveneens met normaal recht voetstuk voorzien worden, op voorwaarde dat het 

op een bevestigingsbeugel geplaatst wordt die toelaat de aslijn van het toestel te oriënteren volgens een 

hoek van 60° t.o.v. de wand.  

 

8.3.2. Toestel MDih  

 

Het toestel MDih is een hermetisch verlichtingstoestel van het bouwsteentype, samengesteld uit :  

- een rechthoekige basis van zwart synthetisch materiaal, aan de binnenzijde bekleed met 

reflecterend materiaal;  

- een porseleinen lamphouder;  

- een diffusor van opaal glas met rechthoekige of trapeziumvormige doorsnede.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : II;  

- beschermingsgraad : IP 23;  

- geschikt voor aansluiting op ingewerkte leiding;  

- lampvermogen : 60 W;  

- lengte : 210 mm;  

- breedte : 105 mm;  

- diepte : 110 mm.  

-  

8.3.3. Toestel MBd  

 

Het toestel MBd is een verlichtingstoestel voor buitenopstelling van het type "ondersteunde 

muurlantaarn".  
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Het toestel bestaat uit : 

- een zwart gelakte metalen console bestaande uit een muurplaat van 160 mm hoogte en 65 mm 

breedte, waarop een haakvormig geplooide buis van 20 mm diameter is gelast. ln het laagste gedeelte 

van de buis is een evacuatieopening voorzien;  

- een cylindervormig zwart gelakt metalen huis waarvan de open zijde  

- naar boven gericht is. Het huis is gelast op het naar boven gericht uiteinde van voormelde buis. 

De onderzijde van het huis is voorzien van evacuatie- en ventilatieopeningen;  

- een lamphouder van zwart isolerend materiaal, centraal en vertikaal gemonteerd op de basis van 

het huis;  

- een lampbeschermer van klaar-, groen- of bruingetint glas waarvan alleen de onderzijde open is 

en die de vorm heeft van een afgeplatte sfeer met boven- en onderaan een uitstekende cylindervormige 

kraag. De onderste kraag is volledig verzonken in het huis;  

- een CTMB-kabel van 3 x 0,75 mm² aangesloten op de lamphouder en met een zodanige lengte 

dat hij kan aangesloten worden op een verbindingsdoos die zich binnen in het gebouw bevindt.  

 

Indien de metalen delen van corrodeerbaar metaal zijn, worden ze vooraf gebichromateerd en is de 

laklaag geplastifieerd.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- lampvermogen : 100 W;  

- geschikt voor aansluiting op binneninstallatie doorheen de muur;  

- hoogte (huis + lampbeschermer)    : 290 mm; 

- diameter van lampbeschermer   : 250 mm; 

- diameter van huis      : 145 mm;  

- hoogte van huis     : 65 mm;  

- uitsprong op de muur (tot vertikale aslijn)  : 270 mm;  

- dikte van het glas     : 3 mm.  
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De tint van de lampbeschermer wordt aangeduid in het bestek; bij gebrek aan aanduidingen daaromtrent 

is de lampbeschermer van groen glas. 

 

8.3.4. Toestel MBeh  

 

Het toestel MBeh is een richtbare hermetische projector voor binnen- en buitenopstelling, geschikt voor 

een buisvormige halogeenlamp van 300, 500, 1000 of 1500 W.  

 

De lichtbundel heeft een asymetrische vertikale spreidingshoek hetzij van 1 x 8° / 1 x 14° 

(concentrerend), hetzij van 1 x 20° / 1 x 30° (diff userend) en een horizontale spreidingshoek van 

minstens 2 x 40° en is richtbaar over een hoek van 135° in het vertikaal vlak haakrecht op het 

bevestigingsvlak van het toestel.  

 

Het toestel bestaat uit :  

- een huis, hetzij volledig van geinjecteerd aluminium voorzien van koelribben, hetzij van 

geanodiseerde geëxtrudeerde aluminiumplaat gevat tussen twee zijflenzen van geïnjecteerd aluminium, 

voorzien van een verstelbaar (over 135°) bevestigin gssysteem;  

- twee lamphouders R 7 S 15 bevestigd op de zijvlakken van het huis; de voedingsgeleiders naar 

de lamphouders zijn beschermd door hittebestendige isolatiekousen;  

- een optisch systeem van geanodiseerd aluminium bestaande uit een centrale asymetrische 

paraboolvormige spiegelreflector en twee zijreflectoren;  

- een scharnierend aan het huis bevestigd raam van geïnjecteerd aluminium bevattende een klare 

ruit van slagvast en hittebestendig glas, een rooster van roestvrije staaldraad en een dichtingsvoeg van 

silicoonrubber, de scharnierbevestiging en het sluitingssysteem zijn onverliesbaar en van corrosievrij 

metaal;  

- een aansluitdoos van geïnjecteerd aluminium waarin een klemmenblok voor geleiders van 4 

mm², een trekontlastingsklem voor de aansluitkabel en een aardklem bevestigd zijn en die voorzien is 

van een aluminium pakkingbusinvoering.  
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De draaibare bevestiging van het huis geschiedt door middel van twee bouten van roestvrij of 

gecadmiëerd staal gedragen door een vorkvormige beugel van aluminiumprofiel die op de wand 

bevestigd wordt. De vorkvormige bevestigingsbeugel vormt eventueel één geheel met de aansluitdoos.  

 

Het toestel kan ook op een paaluiteinde gemonteerd worden mits gebruik van een bijkomende 

klembeugel van gecadmiëerd staal bestaande uit een geplooide ronde staaf met schroefgesneden 

uiteinden voorzien van rondsels en moeren.  

 

Indien het bestek het vermeld, wordt het toestel zodanig op de wand bevestigd dat het ook in het 

horizontaal vlak richtbaar is. Om deze supplementaire regeling mogelijk te maken wordt gebruik 

gemaakt van een draagarm bestaande uit een in rechte hoek geplooide aluminium lat van 5 mm dikte, 

waarvan het vertikaal gedeelte aan de wand bevestigd wordt met twee op een vertikale lijn liggende 

bevestigingspunten; de bevestigingsbeugel van het toestel wordt draaibaar bevestigd op het horizontaal 

gedeelte van de draagarm door middel van een bout van roestvrij- of gecadmiëerd staal.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : 1;  

- beschermingsgraad : IP 44;  

- afmetingen afhankelijk van het vermogen van de lamp.  

 

Het vermogen van de lamp en de vertikale spreidingshoek van de door het toestel uitgezonden 

lichtbundel worden bepaald in het bestek.  

 

8.4. Toestellen voor bevestiging op voedingsrail 

8.4.1.Toestellen RBc,- RSa, RSb en_RSc  

 

De toestellen RBc, RSa, RSb en RSc beantwoorden respectievelijk aan de beschrijving van de 

toestellen PBc, PSa, PSb en PSc vermeld in artikel 8.2. hiervoor, maar zijn uitgerust met een adaptor 

voor aansluiting en bevestiging op een voedingsrail zoals beschreven in par. 6 hiervoor, i.p.v. een 

basisplaat met klemmenblok.  
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8.5. Inbouwtoestellen 

8.5.1. Toestel EDa  

 

Het toestel EDa is een verlichtingstoestel voor een spiegellamp van 75 of 100 W van geperst korrelig 

glas met gerichte licht- bundel met spreidingshoek van 2 x 15°.  

 

Na montage in het plafond zijn alleen de uitstekende diffusor en de sierring van het toestel zichtbaar.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een geheel bestaande uit een metalen beugel voorzien van vier verende bevestigingsklauwen en 

een sierring van aluminium of gealuminiseerd metaal;  

- een porseleinen lamphouder;  

- een cylindrische diffusor van 145 mm diameter van helder gestructureerd glas, bevestigd in de 

sierring door middel van een viervoudige bajonetsluiting of een ander gelijkwaardig 

bevestigingssyssteem. De diffusor heeft een uitsprong van 35 mm op de sierring.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- buitendiameter van de sierring   : 200 mm;  

- hoogte van het toestel   : 210 mm;  

- diameter van de plafondopening   : 175 mm;  

- nodige inbouwhoogte    : 185 mm. 

 

Het vermogen van de lamp wordt bepaald in het bestek.  

 

8.5.2. Toestel EDb  

 

Het toestel EDb is een verlichtingstoestel voor nachtverlichting (doorgangsverlichting) of voor 

permanente verlichting in toneel- en cinemazalen en wordt ingebouwd onderaan in de wanden.  

 

Het is voorzien om uitgerust te worden met een buisvormige gloeilamp van 15 of 25 W.  
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Het toestel is samengesteld uit :  

- een rechthoekige inbouwdoos van wit gelakt metaal of van ivoorkleurige kunststof die dienst doet 

als reflector en die voorzien is van een klemmenblok en een lamphouder E 14;  

- een rechthoekige ruit van opaal lichtdoorlatende kunststof gevat in een kader van aluminium dat 

de inbouwdoos bedekt en overlapt en er op bevestigd wordt met 2 onverliesbare schroeven. 

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I; 

- breedte :          150 mm;  

- hoogte :          100 mm;  

- diepte :   minstens 50 mm.  

 

Het vermogen van de lamp wordt bepaald in het bestek.  

 

8.5.3. Toestel ESa  

 

Het toestel ESa is een verlichtingstoestel voor een spiegellamp van 75, 100 of 150 W van geperst 

korrelig glas met gerichte lichtbundel met spreidingshoek van 2 x 8° of van 2 x 15°.  

 

Na montage in het plafond zijn alleen de onderzijde van de lamp en de sierring van het toestel zichtbaar.  

  

Het toestel is samengesteld uit :  

- een geheel bestaande uit een metalen beugel voorzien van twee veren- de bevestigingsklauwen 

en een wit gelakte metalen sierring die de plafondopening afsluit;  

- een porseleinen lamphouder, bevestigd op de beugel.  
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De bevestiging van het toestel geschiedt door de veerkracht uitgeoefend op de bevestigingsklauwen 

waardoor deze zich vastgrijpen op de bovenzijde van de plafondbekleding en de sierring wordt 

aangetrokken tegen de onderzijde van het plafond.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- buitendiameter van de sierring :  170 mm; 

- hoogte van het toestel :    145 mm;  

- diameter van de plafondopening :   135 mm;  

- nodige inbouwhoogte :    165 mm.  

 

Het vermogen van de lamp en de spreidingshoek van haar lichtbundel worden bepaald in het bestek.  

 

8.5.4. Toestel ESb  

 

Het toestel ESb is een richtbaar verlichtingstoestel voor een spiegellamp van 75, 100 of 150 W van 

geperst korrelig glas met gerichte lichtbundel met spreidingshoek van 2 x 8° of van 2 x 15°.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een hemisferisch huis van wit gelakt metaal uitgerust met een porseleinen lamphouder;  

- een sierring van wit gelakt metaal voorzien van twee verende bevestigingsklauwen.  

 

Het huis, samen met de lamp, is oriënteerbaar in alle richtingen binnen een hoek van 30° t.o.v. de asl ijn 

van het toestel in vertikale stand en is stabiel in elke stand.  

 

Het huis steekt gedeeltelijk uit het plafond.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen :  

- isolatieklasse : I;  
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- buitendiameter van de sierring : 230 mm; 

- diameter van plafondopening  :  203 mm;  

- nodige inbouwhoogte   :  140 mm;  

- hoogte van het toestel   :  160 mm.  

 

Het vermogen van de lamp en haar spreidingshoek worden bepaald in het bestek.  

 

8.5.5. Toestel ESch  

 

Het toestel ESch is een verlichtingstoestel voor montage in een luifel, geschikt voor een spiegellamp van 

75, 100 of 150 W van geperst korrelig glas met gerichte lichtbundel van 2 x 8° of 2 x 15°.  

 

Na montage in het plafond zijn alleen de onderzijde van de lamp en de sierring van het toestel zichtbaar.  

 

Het toestel is samengesteld uit :  

- een geheel bestaande uit een metalen beugel voorzien van verende bevestigingsklauwen en een 

met rilsan of gelijkwaardig roestwerend produkt beschermde metalen sierring die de plafondopening 

afsluit;  

- een cylindervormig huis van hittebestendige kunststof bevestigd in de beugel, bovenaan voorzien 

van een pakkingbusinvoering en onderaan van een silicoon-afdichtingsring tussen de lamp en het huis;  

- een porseleinen lamphouder.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- beschermingsgraad : IP X3;  

- buitendiameter van de sierring  : 170 mm;  

- diameter van de plafondopening   : 135 mm; 

- hoogte van het toestel    : 200 mm;  

- nodige inbouwhoogte     : 220 mm.  
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Het vermogen van de lamp en de spreidingshoek van haar lichtbundel worden bepaald in het bestek.  

 

8.5.6. Toestel ESd  

 

Het toestel ESd is een verlichtingstoestel geschikt voor montage in één lamel van een lineair plafond 

met module van 100 mm en met onzichtbare profielen. 

 

Het toestel is voorzien voor een spiegellamp van 60 W van geblazen glas, met gerichte lichtbundel van 2 

x 15°.  

 

Het bestaat uit :  

- een balkvormig huis met vierkante doorsnede van plaatstaal, inwendig zwart en uitwendig zwart 

of wit gelakt naar keuze;  

- een porseleinen lamphouder;  

- een diafragma van 40 mm hoogte van zwart hittebestendig synthetisch materiaal, geklemd in het 

huis en onderaan eindigend op een vierkante afdekplaat die tegen de onderzijde van het huis aansluit;  

- een draagraam van zwart gelakt plaatstaal met vierkante uitsparing waarin het huis verschuifbaar 

bevestigd is door middel van druk- schroeven.  

 

Voor de ophanging van het toestel in het plafond mag het draagraam rusten op de lamellen op 

voorwaarde dat het langs twee zijden voorzien is van steunvlakken die elk rusten op minstens 3 

lamellen.  

 

Het huis van het toestel kan naar keuze geheel of gedeeltelijk ingevat worden in het plafond en de 

uitsprong van het huis op het plafond bij gedeeltelijk ingevatte stand is regelbaar tot een maximale 

uitsprong van minstens 150 mm.  

 

In de volledige ingevatte stand is praktisch alleen de afdekplaat van het diafragma zichtbaar.  
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De opstellingshoogte van de lamphouder in het huis is zodanig dat de onderzijde van de lamp gelijk 

komt met de bovenzijde van het diafragma.  

 

Het toestel heeft volgende karakteristieken en afmetingen:  

- isolatieklasse : I;  

- afmetingen van het huis: hoogte: 170 mm 

zijde : 70 mm.  

 

De uitwendige kleur van het huis (wit of zwart) wordt bepaald in het bestek of door de leidende 

ambtenaar.
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D.b. VERLICHTINGSTOESTELLEN VOOR FLUORESCENTIELAMPEN 
 
D.b.1. Algemeen 
 
D.b.1.1. Normen 

 
De verlichtingstoestellen voor fluorescentielampen beantwoorden aan de voorschriften van de 
normen  NBN EN 60598-1, de richtlijn 89/336/CE  betreffende de elektromagnetische 
compatibiliteit en de richtlijn 73/23/CE  betreffende de laagspanning.  

 
De opgelegde fotometrische kenmerken worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van 
de norm NBN L 14-002 en van zijn addendum.   

 
De in dit hoofdstuk vereiste rendementen zijn minimale waarden.  

 
De verlichtingssterktes en de UGR’s zijn in overeenstemming met de voorschriften van de norm 
NBN EN 12464-1.  

 
De verlichtingsberekeningen zijn gebaseerd op een softwareprogramma dat in overeenstemming 
is met de norm CEI 171/2006 “Test Cases for Assessment of Accuracy of Interior Lighting 
Computer Programs”. 
 
D.b.1.2. Terminologie 
 
De terminologie van dit hoofdstuk komt overeen met die van de normen en definities van 
hoofdstuk 2.  
 
D.b.1.3. Aanvaardingsattest 
  
Voor elk verlichtingstoestel vermeld in dit hoofdstuk legt de aannemer aan de leidende 
ambtenaar een door de Directeur-generaal van de Regie der Gebouwen en door de Directeur 
van de Dienst Elektriciteit ondertekend aanvaardingsattest voor. 

 
De Regie der Gebouwen levert dit attest af na het toestel te hebben onderzocht op de volgende 
aspecten :  
 

- de technische overeenstemming met de voorschriften van dit bestek;  
- het algemeen concept ervan;  
- het esthetisch uitzicht (kleur, hoogte/breedte verhouding en andere factoren in 

verband met het esthetisch uitzicht);  
- de gemakkelijke montage;  
- het gemakkelijk onderhoud;  
- de snelle bevoorrading van de onderdelen.  
 

Om dit attest te bekomen, moet de fabrikant of leverancier een volledig uitgerust 
verlichtingstoestel voorleggen aan de Regie der Gebouwen evenals de hierna vermelde  
documenten waaruit blijkt dat het toestel voldoet aan de voorschriften van dit bestek. 

 
Het voorgelegde verlichtingstoestel moet door een afgevaardigde van de Regie der Gebouwen 
kunnen worden gekozen uit een voorraad van ten minste 50 toestellen uit normale fabricatie die 
identiek zijn aan het voorgelegde toestel. 
 
De in te dienen documenten zijn: 
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- het ENEC attest afgeleverd door een organisme dat is erkend in het kader van de 

richtlijnen 73/23/CE en 89/336/CE ;   
 

- het verslag van de fotometrische kenmerken volgens de norm NBN L 14-002 en zijn 
addendum, met de lijsten van de gemeten waarden van de lichtsterkte in de 2 
vlakken C 0, C90 voor hoeken die een veelvoud zijn van 15; dit verslag wordt 
opgemaakt door een laboratorium met een EN/ISO 17025 accreditatie :  
« Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et 
d'essai ». 

 
- de berekening van de afschermhoeken en/of de luminantiegrenzen;  

 
- het gedetailleerd standaardverslag van de proeven uitgevoerd volgens de norm NBN 

EN 60598-1; 
 

- voor de verlichtingstoestellen met een IP-index hoger dan IP20, het proefverslag van 
de IP-beschermingsgraad van hoogstens 5 jaar geleden;  

 
- een attest met vermelding van de gebruikte synthetische materialen. 

 
Het gekozen toestel wordt eigendom van de Regie der Gebouwen, ongeacht het resultaat van 
het onderzoek.  

 
Elk verlichtingstoestel dat geleverd wordt op basis van een aanvaardingsattest, draagt het 
nummer van dit attest op onuitwisbare wijze. 
 



- 5 - 

__________________________________________________________________________________________________ 
400.D.04 Hoofdstuk b en d 

 

D.b.2. Definities 
 
D.b.2.1. Behuizing 
 
De behuizing is het deel van het verlichtingstoestel dat hoofdzakelijk dient voor de bescherming 
en de bevestiging van de lampen, de reflector(en) en de hulpapparatuur.   De behuizing kan  
eveneens dienst doen als reflector.  
 
D.b.2.2. Optisch systeem 
 
Het optisch systeem is het deel van het verlichtingstoestel dat dient om de ruimtelijke verdeling 
van het door de lampen uitgestraalde licht te wijzigen.  
 
D.b.2.3. Reflector 
 
De reflector is het deel van een optisch systeem dat dient om de ruimtelijke verdeling van de 
lichtstroom van de lampen te wijzigen, voornamelijk door het verschijnsel van de weerkaatsing 
van het licht.   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diffuse reflectoren en 
spiegelreflectoren.   De reflector kan dienen voor de bevestiging en de bescherming van de 
lampen en de hulpapparatuur.  
 
D.b.2.4. Diffusor 
 
De diffusor is het deel van een optisch systeem dat dient om de ruimtelijke verdeling van de 
lichtstroom van de lampen te wijzigen, voornamelijk door het verschijnsel van de verstrooiing van 
het licht.  
 
D.b.2.5. Refractor 
 
De refractor is het deel van een optisch systeem dat dient om de ruimtelijke verdeling van de 
lichtstroom van de lampen te wijzigen, voornamelijk door het verschijnsel van de breking van het 
licht.  
 
D.b.2.6. Lichtrooster 
 
Het lichtrooster is een deel van het optisch systeem dat in hoofdzaak dient om de lampen te 
onttrekken aan de rechtstreekse inkijk onder een bepaalde afschermhoek  
 
D.b.2.7. Beschermkap 
 
De beschermkap is een doorschijnend of doorzichtig onderdeel van een verlichtingstoestel dat 
hoofdzakelijk dient om het inwendige van het toestel, de lampen en de andere onderdelen te 
beschermen tegen aanraking, stofafzetting of vervuiling of om te vermijden dat de lampen in 
aanraking zouden komen met vloeistoffen, dampen of gassen.  
 
D.b.2.8. Beschermingsrooster 
 
Het beschermingsrooster is een rooster dat dient om de lamp of het verlichtingstoestel te 
beschermen tegen aanraking, stoten of schokken.  
 
D.b.2.9. Verlichtingstoestel met diepstralende lichtverdeling 
 
Een verlichtingstoestel met diepstralende lichtverdeling is een toestel waarvan de 
lichtsterktekromme 1 of 2 maxima vertoont in het vlak C0 omschreven in het addendum bij de 
norm NBN L 14-002 (art. 7.2.8.2. - fig. 3) in een hoek γ begrepen tussen 0° en 25° met de 
verticaallijn als symmetrieas. 



- 6 - 

__________________________________________________________________________________________________ 
400.D.04 Hoofdstuk b en d 

 

D.b.2.10. Verlichtingstoestel met breedstralende licht verdeling  
 
Een verlichtingstoestel met breedstralende lichtverdeling is een toestel waarvan de 
lichtsterktekromme 2 maxima vertoont in het vlak C0 omschreven in het addendum bij de norm 
NBN L 14-002 (art. 7.2.8.2. - fig. 3) in een hoek γ groter dan 25° en met de verticaallijn als 
symmetrieas. 
 
 
D.b.3. Bouw van de verlichtingstoestellen 
 
D.b.3.1. Metalen onderdelen 
 
D.b.3.1.1. Algemeen 
 
De metalen onderdelen zijn beschermd tegen corrosie of zijn van corrosiebestendig metaal. 
 
De uitwendig zichtbare onderdelen van het verlichtingstoestel zijn ofwel geëmailleerd, ofwel in 
geanodiseerd aluminium. 
 
De minimale waarde van de schokenergie bedraagt 0,35 Nm voor de metalen onderdelen van 
het hoofddeel. 
 
D.b.3.1.2. Behuizing 
 
De metalen delen van de behuizing die als reflector dienen beantwoorden aan de voorschriften 
betreffende de diffuse reflectoren. 
 
D.b.3.1.3. Diffuse reflector 
 
De verstrooiing van het licht benadert zo goed mogelijk de stralingswet van Lambert.  
 
D.b.3.1.4. Spiegelreflector 
 
De reflectiecoëfficiënt van het oppervlak van de spiegelreflector bedraagt minstens 0,90.  
 
D.b.3.1.5. Lichtrooster 
 
De hoogte van de cellen bedraagt minstens 15 mm en de afschermhoek is minstens 45°. 
 
D.b.3.2. Onderdelen in kunststof 
 
D.b.3.2.1. Algemeen 
 
D.b.3.2.1.1. Types 
 
De kunststoffen gebruikt voor de onderdelen van de verlichtingstoestellen zijn recycleerbaar en 
bevatten geen halogeniden.  
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D.b.3.2.1.2. Mechanische weerstand 
 
De minimale waarde van de schokenergie bedraagt 0,35 Nm voor alle kunststoffen. 
 
D.b.3.2.1.3. Gedrag bij brand 
 
De delen in kunststof worden onderworpen aan de proef met de gloeidraad met een temperatuur 
van 850°C  en aan de proef met de naaldbrander. Dez e proeven worden respectievelijk 
omschreven in de normen NBN EN 60695-2-1 en NBN EN 60695-2-2. 
 
D.b.3.2.1.4. Gelaste of gelijmde kunststoffen 
 
Indien de kunststoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van diffusoren, refractoren of 
lichtroosters niet uit één stuk gevormd zijn, moeten de hechting of lasverbinding onzichtbaar zijn.  
Het lassen of lijmen mag de weerstand tegen schokken van de aldus verbonden stukken niet 
verminderen. De kleefstoffen mogen niet verkleuren. 
 
D.b.3.2.2. Behuizing 
 
De delen in kunststof van de behuizing zijn niet-lichtdoorlatend. 
 
De metalen delen van de behuizing die als reflector dienen beantwoorden aan de voorschriften 
betreffende de diffuse reflectoren. 
 
D.b.3.2.3. Diffuse reflector 
 
De diffuse reflectoren uit kunststof zijn niet-lichtdoorlatend en gekleurd in de massa. 
 
D.b.3.2.4. Diffusor 
 
De diffusoren zijn vervaardigd uit opaline kunststof of micro-prisma’s. Het licht moet gelijkmatig 
worden verspreid.  
 
D.b.3.2.5. Refractor 
 
De refractoren zijn vervaardigd uit kunststof. De gladde zijde bevindt zich aan de buitenkant van 
het verlichtingstoestel. 
 
D.b.3.2.6. Lichtrooster 
 
De lichtroosters zijn vervaardigd uit opalen kunststof. De hoogte van de cellen bedraagt minstens 
15 mm en de afschermhoek is minstens 45°. 
 
D.b.3.2.7. Beschermkap 
 
De beschermkappen zijn vervaardigd uit helder, geribde, opalen, geparelde of ruitvormige 
kunststof.  
De gladde zijde bevindt zich aan de buitenkant van het verlichtingstoestel. 
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D.b.3.3. Algemene constructieregels 
 
De verlichtingstoestellen zijn zodanig vervaardigd dat er geen lichtspleten zijn tussen de 
behuizing  en het optisch systeem. 
 
De delen van het optisch systeem die moeten verwijderd worden voor de vervanging van de 
lampen zijn met de behuizing verbonden door middel van een stijf of soepel scharnier. In open 
toestand blijft het optisch systeem met de behuizing verbonden zodat het niet kan loskomen 
zonder doelbewuste handeling, met uitzondering van de toestellen met een beschermkap en de 
half-hermetische toestellen.  
 
De verlichtingstoestellen zijn van klasse I zoals bepaald in artikel 1.2.22 van de norm NBN EN 
60598-1 met uitzondering van de half-hermetische toestellen die van klasse II zijn. De autonome 
blokken voor noodverlichting zijn van klasse I of II. 
 
De verlichtingstoestellen vermeld in dit hoofdstuk kunnen gemonteerd worden op normaal 
brandbare oppervlakken.  
 
D.b.3.4. Dichtingsvoegen 
 
De dichtingsvoegen zijn bestand tegen veroudering en tegen de invloed van de warmte waaraan 
ze worden blootgesteld in het verlichtingstoestel.    
De dichtingsvoegen zijn zodanig bevestigd dat zij niet kunnen loskomen bij normaal gebruik van 
het verlichtingstoestel (openen, sluiten, reinigen).   
De eventueel voor de bevestiging gebruikte lijm moet bestand zijn tegen een temperatuur van 
80° C.  
 
 
D.b.4. Hulpapparatuur 
 
D.b.4.1. Bedrading en klemmen 
 
De bedrading wordt uitgevoerd binnen in het verlichtingstoestel volgens de hoofdrichtingen 
(lengte, breedte en hoogte) van het verlichtingstoestel. 
Tussen de bevestigingspunten is er een zodanige afstand dat er geen afknijping van de draden 
kan gebeuren bij de opening en de sluiting van de behuizing.  
De aansluitklemmen van het klemmenblok op het net zijn voorzien om een aftakking te maken. 
Daartoe kunnen er op elke netaansluitklem twee geleiders van 2,5 mm² aangesloten worden; de 
2 draden worden ofwel samen ingevoerd in één opening ofwel afzonderlijk in twee openingen 
met gemeenschappelijk contactstuk waarbij in elke opening een draad wordt ingebracht.    
 
De bevestiging van de hulpapparatuur op de rug van de reflector is toegelaten op voorwaarde 
dat : 
 

- ofwel het systeem voor aansluiting van het verlichtingstoestel op het net bestaat uit, 
enerzijds contactpennen op de rug van de reflector en anderzijds uit vaste pluggaten 
die in de behuizing aangebracht zijn. 
Dit systeem zorgt voor een automatische aansluiting bij het plaatsen van de reflector; 
 

- ofwel de reflector, tijdens het losmaken ervan, verbonden blijft met de behuizing van 
het toestel. 
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D.b.4.2. Elektronische voorschakelapparaten 
 

D.b.4.2.1. Normen en definities 
 
De elektronische voorschakelapparaten voldoen aan de voorschriften van de volgende normen:  
 

EN 60924: Elektronische voorschakelapparaten met gelijkstroomvoeding voor 
buisvormige fluorescentielampen – Algemene en veiligheidseisen 

 
EN 60925:  Elektronische voorschakelapparaten met gelijkstroomvoeding voor 

buisvormige fluorescentielampen – Gebruikseigenschappen 
 
EN 60928: Elektronische voorschakelapparaten met wisselstroomvoeding voor 

buisvormige fluorescentielampen – Algemene en veiligheidseisen 
 
EN 60929:  Elektronische voorschakelapparaten met wisselstroomvoeding voor 

buisvormige fluorescentielampen – Gebruikseigenschappen 
 

EN 61000-3-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Limietwaarden voor de 
emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 
16 A) 

 
EN 61547 Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden – EMC 

immuniteitseisen 
 
EN 55015 Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van 

elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur 
 

De lichtbron bestaat uit de fluorescentielamp(en) verbonden met het elektronisch 
voorschakelapparaat.  
 
D.b.4.2.2. Kenmerken van de elektronische voorschakelapparaten 
 
De elektronische voorschakelapparaten dragen het merk ENEC.   

 
De voorschakelapparaten hebben de volgende kenmerken:  

 
- ontsteking van de lichtbron na voorverwarming van de kathodes, zonder knipperen, in 

minder dan 2 seconden;  
- geen stroboscopische effecten;  
- minimale werkfrequentie van 24 kHz;  
- automatische uitschakeling van het voorschakelapparaat bij defecte lampen en 

automatische herontsteking na vervanging van de lamp;  
- duurzaamheid met een tolerantie van 3 % van de lichtstroom veroorzaakt door de 

lichtbron bij spanningen tussen 202 V en 253 V;  
- werkingstemperatuur tussen -15° C en + 50° C;  
- vermogensfactor hoger dan 0,95. 

 
De kenmerken van de regelbare elektronische voorschakelapparaten zijn identiek aan de 
voormelde kenmerken, met uitzondering van : 
 

- minimale werkfrequentie van 40 kHz;  
- werkingstemperatuur tussen + 10° C en + 50° C;  
- controlesignaal:  1-10 V DC of digitaal; 
- ontsteking van de lichtbron mogelijk ongeacht het regelingsniveau, zonder knippering;  
- lichtbron regelbaar tussen 3 % en 100 %. 
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D.b.4.2.3. Opgenomen vermogen en uitgezonden lichtstroom 
 

D.b.4.2.3.1. Niet-regelbare elektronische voorschakelapparaten voor buisvormige 
fluorescentielampen van het type T26 

 
Het geheel gevormd door het voorschakelapparaat en de lichtbron voldoet aan de voorschriften 
van de volgende tabel:  
 
 

Vermogen van de 
lamp(en) (W) 

Aantal lampen Maximum vermogen 
van het geheel (W) 

Minimum lichtstroom 
(lm) 

18 1 21 1300 
 2 42 2600 
 3 63 3900 
 4 84 5200 

36 1 38 3200 
 2 76 6400 

58 1 59 5000 
 2 118 10000 

 
 
D.b.4.2.3.2. Regelbare elektronische voorschakelapparaten voor buisvormige 

fluorescentielampen van het type T26 
 
Het geheel gevormd door het voorschakelapparaat en de lichtbron voldoet aan de voorschriften 
van de volgende tabel:  
 
 

Vermogen van de 
lamp(en) (W) 

Aantal lampen Maximum vermogen 
van het geheel (W) 

Minimum lichtstroom 
(lm) 

18 1 21 1300 
 2 42 2600 

36 1 38 3200 
 2 76 6400 

58 1 59 5000 
 2 118 10000 

 
 
D.b.4.2.3.3. Elektronische voorschakelapparaten (al dan niet regelbaar) voor buisvormige 

fluorescentielampen van het type T16 
 
Het geheel gevormd door het voorschakelapparaat en de lichtbron voldoet aan de voorschriften 
van de volgende tabel:  
 

Vermogen van de 
lamp(en) (W) 

Aantal lampen Maximum vermogen 
van het geheel (W) 

Minimum lichtstroom 
(lm) bij nominale T° 

14 1 18 1350 
 2 31 2700 
 3 52 4050 
 4 66 5400 

21 1 25 2100 
 2 47 4200 

28 1 33 2900 
 2 66 5800 

35 1 40 3650 
 2 80 7300 
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49 1 55 4200 
 2 110 8400 

 
 
D.b.5. Lampen 
 
D.b.5.1. Normen 
 
De volgende normen zijn van toepassing: 
 
 

NBN EN 60061: Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van 
   uitwisselbaarheid en veiligheid 
 
NBN EN 60155: Starters voor fluorescentielampen 

 
NBN EN 60400: Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en houders 

voor starters 
 
NBN EN 60838-1 : Lamphouders (overigen) - Deel 1 : algemene eisen en 

beproevingen; 
 
NBN EN 60838-2 : Lamphouders (overigen) - Deel 2 : bijzondere regels 
 
NBN EN 61001-1 : Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van 

uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 1: lampvoeten 
 
NBN EN 61001-2 : Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van 

uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 2: lamphouders 
 
NBN EN 61001-3 : Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van 

uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 3: kalibers 
 
NBN EN 61184: Bajonetlamphouders 
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C 72 : Elektrische verlichtingsbronnen 
 

 
NBN C 72-081 : Buisvormige fluorescentielampen voor algemene 

verlichtingsdoeleinden 
 
NBN EN 60081: Buisvormige fluorescentielampen voor algemene 

verlichtingsdoeleinden 
 
NBN EN 60634: Beproevingslampen als warmtebron (HST-lampen) voor het 

uitvoeren van thermische beproevingen op verlichtingsarmaturen 
 
NBN EN 60901: Fluorescentielampen met een enkele lampvoet :  

Prestatievoorschriften 
 
NBN EN 61195: Fluorescentielampen met twee lampvoeten:  

Veiligheidsvoorschriften 
 
NBN EN 61199: Fluorescentielampen met een enkele lampvoet :  

Veiligheidsvoorschriften 
 
NBN EN 61547: Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden: EMC 

immuniteitseisen. 
 
D.b.5.2. Algemeen 
 
De fluorescentielampen hebben een voorverwarmde kathode.  
 
De fluorescentielampen moeten correct functioneren bij elke temperatuur begrepen tussen +5°C 
en +50°C.  
 
De kleurweergave-index Ra moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 85.  
 
D.b.5.3. Buisvormige fluorescentielampen voor algemene verlichtingsdoeleinden 
 
De buisvormige fluorescentielampen moeten voldoen aan de normen EN 60081 en EN 61195.  
 
De lampen zijn van het type met lage kathodeweerstand.  
 
D.b.5.4. Buisvormige fluorescentielampen van het type T26 
 
De buisvormige fluorescentielampen van het type T 26 voldoen aan de voorschriften van de 
volgende tabel :  
 

 Type Nominaal 
vermogen 

Kleur T° Min. nominale 
lichtstroom 

Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm u 
T26-18/30 18 3000 1350 12000 
T26-18/40 18 4000 1350 12000 
T26-36/30 36 3000 3350 12000 
T26-36/40 36 4000 3350 12000 
T26-58/30 58 3000 5200 12000 
T26-58/40 58 4000 5200 12000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
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  Lengte (mm) Diameter (mm) Lampvoet 
T26-18 590 26 G13 
T26-36 1200 26 G13 
T26-58 1500 26 G13 
 
 
D.b.5.5. Buisvormige fluorescentielampen van het type T16 
 
De buisvormige fluorescentielampen van het type T 16 voldoen aan de voorschriften van de 
volgende tabel :  
 

 Type Nominaal 
vermogen 

Kleur T° Min. nominale 
lichtstroom bij 

35°C 

Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm u 
T16-14/30 14 3000 1350 20000 
T16-14/40 14 4000 1350 20000 
T16-21/30 21 3000 2100 20000 
T16-21/40 21 4000 2100 20000 
T16-28/30 28 3000 2900 20000 
T16-28/40 28 4000 2900 20000 
T16-35/30 35 3000 3650 20000 
T16-35/40 35 4000 3650 20000 
T16-49/30 35 3000 5000 20000 
T16-49/40 35 4000 5000 20000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
 
 Type Lengte (mm) Diameter (mm) Lampvoet 
T16-14 549 16 G5 
T16-21 849 16 G5 
T16-28 1149 16 G5 
T16-35 1449 16 G5 
T16-49 1449 16 G5 
 
 
D.b.5.6. Buisvormige fluorescentielampen van het type T16 miniatuur 
 
De buisvormige fluorescentielampen van het type T 16 miniatuur voldoen aan de voorschriften 
van de volgende tabel :  
 

 Type Nominaal 
vermogen 

Kleur T° Min. nominale 
lichtstroom 

Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm u 
T16-6/40 6 4000 260 5000 
T16-8/40 8 4000 400 5000 
T16-13/40 13 4000 900 5000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
 
 Type Lengte (mm) Diameter (mm) Lampvoet 
T16-6 212 16 G5 
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T16-8 288 16 G5 
T16-13 517 16 G5 
 
 
D.b.5.7. Compacte fluorescentielampen 
 
D.b.5.7.1. Compacte fluorescentielampen van het type TC-EL 
 
De compacte fluorescentielampen van het type TC-EL functioneren met een elektronisch 
voorschakelapparaat; ze voldoen aan de voorschriften van de normen EN 60901 en EN 61199, 
en aan de voorschriften van de volgende tabel :  
 

 Type Nominaal 
vermogen 

Kleur T° Min. nominale 
lichtstroom  

Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm U 
TC-EL-5/30 5 3000 250 10000 
TC-EL-5/40 5 4000 250 10000 
TC-EL-7/30 7 3000 400 10000 
TC-EL-7/40 7 4000 400 10000 
TC-EL-9/30 9 3000 600 10000 
TC-EL-9/40 9 4000 600 10000 
TC-EL-11/30 11 3000 900 10000 
TC-EL-11/40 11 4000 900 10000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
 
 Type Globale lengte (mm) 

speling van 5 mm 
Max. breedte buizen 

(mm) 
Lampvoet 

TC-EL-5 85 28 2G7 
TC-EL-7 114 28 2G7 
TC-EL-9 145 28 2G7 
TC-EL-11 214 28 2G7 
 
 
D.b.5.7.2. Compacte fluorescentielampen van het type TC-DEL 
 
De compacte fluorescentielampen van het type TC-DEL functioneren met een elektronisch 
voorschakelapparaat; ze voldoen aan de voorschriften van de normen EN 60901 en EN 61199, 
en aan de voorschriften van de volgende tabel :  
 

Type Nominaal 
vermogen 

Kleur T° Min. nominale 
lichtstroom  

Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm u 
TC-DEL-10/30 10 3000 600 12000 
TC-DEL-10/40 10 4000 600 12000 
TC-DEL-13/30 13 3000 900 12000 
TC-DEL-13/40 13 4000 900 12000 
TC-DEL-18/30 18 3000 1200 12000 
TC-DEL-18/40 18 4000 1200 12000 
TC-DEL-26/30 26 3000 1800 12000 
TC-DEL-26/40 26 4000 1800 12000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
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 Type Globale lengte (mm) 

speling van 5 mm 
Max. breedte buizen 

(mm) 
Lampvoet 

TC-DEL-10 103 28 G24q-1 
TC-DEL-13 133 28 G24q-1 
TC-DEL-18 146 28 G24q-2 
TC-DEL-26 165 28 G24q-3 
 
 
D.b.5.7.3. Compacte fluorescentielampen van het type TC-TEL 
 
De compacte fluorescentielampen van het type TC-TEL functioneren met een elektronisch 
voorschakelapparaat; ze voldoen aan de voorschriften van de normen EN 60901 en EN 61199, 
en aan de voorschriften van de volgende tabel :  
 

 Type Nominaal 
vermogen 

Kleur T° Min. nominale 
lichtstroom  

Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm u 
TC-TEL-18/30 18 3000 1200 12000 
TC-TEL-18/40 18 4000 1200 12000 
TC-TEL-26/30 26 3000 1800 12000 
TC-TEL-26/40 26 4000 1800 12000 
TC-TEL-32/30 32 3000 2400 12000 
TC-TEL-32/40 32 4000 2400 12000 
TC-TEL-42/30 42 3000 3200 12000 
TC-TEL-42/40 42 4000 3200 12000 

 
De afmetingen van de lampen zijn : 
 
 Type Globale lengte (mm) 

speling van 5 mm 
Max. breedte buizen 

(mm) 
Lampvoet 

TC-TEL-18 112 41 GX24q-2 
TC-TEL-26 130 41 GX24q-3 
TC-TEL-32 145 41 GX24q-3 
TC-TEL-42 161 41 GX24q-4 
 
 
D.b.5.7.4. Compacte fluorescentielampen van het type TC-LEL 
 
De compacte fluorescentielampen van het type TC-LEL functioneren met een elektronisch 
voorschakelapparaat; ze voldoen aan de voorschriften van de normen EN 60901 en EN 61199, 
en aan de voorschriften van de volgende tabel :  

 
 Type Nominaal 

vermogen 
Kleur T° Min. nominale 

lichtstroom  
Gemiddelde 
levensduur 

 W K lm u 
TC-LEL-40/30 40 3000 3500 12000 
TC-LEL-40/40 40 4000 3500 12000 
TC-LEL-55/30 55 3000 4800 12000 
TC-LEL-55/40 55 4000 4800 12000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
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 Type Globale lengte (mm) 

speling van 5 mm 
Max. breedte buizen 

(mm) 
Lampvoet 

TC-LEL-40 535 38 2G11 
TC-LEL-55 535 38 2G11 
 
 
D.b.6. Voedingsrails 
 
D.b.6.1. Algemeen 
 
Een voedingsrail bestaat uit een profiel met minstens 2 ingebouwde stroomgeleiders.  
 
De voedingsrail is zo ontworpen dat de elektrische aansluiting en de mechanische bevestiging 
van een verlichtingstoestel op de voedingsrail kan gebeuren met minstens 2 passende 
aansluitstukken die dienen voor de bevestiging van het toestel op de rail en waarvan er één dient 
voor de elektrische aansluiting.    
Het verlichtingstoestel uitgerust met de aansluitstukken kan op de voedingsrail worden geplaatst 
en ervan afgenomen zonder gebruikmaking van gereedschap.    
De aansluiting gebeurt enkel wanneer de stroom onderbroken is.  
 
De voedingsrails zijn ontworpen voor gewone installaties in gebouwen en de isolatie voldoet aan 
klasse I zoals bepaald in de norm NBN EN 60598-1.  
 
D.b.6.2. Elektrische kenmerken 
 
De geleiders zijn voorzien voor een nominale stroomsterkte van minstens 16 A.  
Het aansluitstuk van elk verlichtingstoestel is voorzien voor 6 A.  
 
De rails zijn over de ganse lengte voorzien van een aardingsgeleidstrook met een doorsnede die 
minstens gelijk is aan die van de geleiders.  
 
D.b.6.3. Constructiekenmerken 
 
De voedingsrail bestaat uit één of meer rechte profielen van verschillende lengte in 
gegalvaniseerd plaatstaal of geanodiseerd aluminium, en de overeenkomstige verbindings-, 
voedings- en eindstukken.  
 
Indien het tracé van de voedingsrails staat aangegeven op de plans is in de prijs van de 
voedingsrails eveneens de prijs van alle verbindings-, voedings- en eindstukken inbegrepen.  
 
 
D.b.7 Bevestiging van de verlichtingstoestellen 
 
D.b.7.1. Algemeen 
 
Elk plafondbevestigingspunt moet bestand zijn tegen een kracht van 700 N. 
 
De behuizing van de verlichtingstoestellen is op minstens 4 punten aan het plafond bevestigd.   
Voor de verlichtingstoestellen met een breedte van minder dan of gelijk aan 150 mm is evenwel 
een bevestiging op 2 punten toegelaten.  
 
De bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvrij metaal of in tegen roest beschermd 
materiaal.  
 
De gebruikte schroeven hebben een ronde kop, uitgezonderd indien anders bepaald in dit artikel. 
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De houten planken gebruikt voor de bevestiging van de verlichtingstoestellen zijn op voorhand 
behandeld tegen rotten en tegen schade veroorzaakt door insecten. 
 
D.b.7.2. Bevestiging aan het plafond van opbouwtoestellen 
 
D.b.7.2.1. In gebouwen in aanbouw 
 
D.b.7.2.1.1. Gebouwen met geribde gewapende betonplaten 
 
Elk bevestigingspunt bestaat uit : 
 

- ofwel een draadstang met een diameter van 6 mm waaraan het verlichtingstoestel 
bevestigd is met schroeven en sluitringetjes;  

- ofwel een kabel uit gegalvaniseerd staal met een doorsnede van minstens 1,5 mm².  
 
De stangen zijn aan de bovenkant voorzien van een kop van 20 x 20 x 4 mm waarmee ze 2 per 2 
zijn opgehangen in de U-vormige profielrails met naar binnen geplooide randen.   De profielrails 
zijn op één van de volgende manieren bevestigd :  
 

- de rails zijn verankerd in de zijkanten van de betonribben;  
- elke rail is bevestigd op minstens twee plaatsen in de inwendig getapte metalen 

verankeringspennen die in de betonplaat zijn gedreven; de verankeringspennen 
hebben een diameter van minstens 8 mm en een lengte van minstens 22 mm;  

- elke rail is met 4 houten schroeven bevestigd aan het onderste deel van de 
bekistingslatten; deze bevestigingswijze kan uiteraard enkel worden gebruikt 
wanneer de plafondbekleding niet rechtstreeks tegen de bekistingslatten is 
aangebracht;  

- elke rail is opgehangen aan 2 draadstangen van 6 mm diameter die zijn gelast op 
een gemeenschappelijk plat ijzer van 40 x 4 mm dat rust op de betonplaat; de gaten 
voor de doorgang van de stangen worden geboord;  

- de rails worden met bouten bevestigd in de verankeringsrails wanneer deze vooraf in 
het beton zijn ingegoten. 

 
D.b.7.2.1.2. Gebouwen met vloer in volle gewapende betonplaat 
 
Het verlichtingstoestel wordt bevestigd met spanbouten van minstens 8 mm diameter die in de in 
het beton geboorde gaten worden ingebracht.   Indien de plafondbekleding niet rechtstreeks 
tegen de betonplaat wordt aangebracht, wordt gebruikgemaakt van het hiervoor beschreven 
ophangsysteem, meer bepaald met draadstangen opgehangen in profielrails die zijn bevestigd 
op de betonplaat zoals aangegeven voor de geribde gewapende betonplaten.  
 
D.b.7.2.1.3. Gebouwen met vloer in holle gewapende bakstenen 
 
Het verlichtingstoestel wordt bevestigd met bouten voorzien van verankeringsvleugels die zich 
openen in de holtes van de betonstenen.  Het verlichtingstoestel kan ook opgehangen worden 
aan draadstangen of metalen kabels die gelast zijn op een plat ijzer van 40 x 4 mm dat rust op 
de plaat zoals beschreven voor de geribde gewapende betonplaten.  
 
D.b.7.2.1.4. Gebouwen met vloer in geprefabriceerde geribde gewapende betonplaten 
 
Het toestel wordt bevestigd met aangepaste bevestigingsmiddelen (bouten, klemmen, bruggen, 
ophangstangen) aan de verankeringsrails of aan de profielijzers die daartoe voorzien zijn 
onderaan de betonplaat. Als die verankeringsrails of profielijzers niet in de aanneming van de 
ruwbouw zijn 
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inbegrepen, worden ze voorzien op verzoek en ten laste van de aannemer-elektricien door de 
aannemer van de ruwbouwwerken. 
 
D.b.7.2.2. In afgewerkte gebouwen 
 
De bevestiging tegen het plafond van de verlichtingstoestellen in afgewerkte gebouwen gebeurt 
op één van de hierna volgende manieren :  
 

- wanneer het een toestel betreft dat voorzien is voor zijdelingse aansluiting of wanneer 
de voedingskabel ingebouwd is op de plaats van het verlichtingstoestel, wordt het 
toestel rechtstreeks tegen het plafond vastgemaakt.  

- wanneer de voedingskabel niet is ingebouwd op de plaats van het verlichtingstoestel 
en het verlichtingstoestel niet voorzien is voor zijdelingse aansluiting of wanneer dit 
zo wordt bepaald in het bestek, wordt gebruikgemaakt van een bevestigingsplankje in 
gepolijst en geschilderd beukenhout met een dikte van 23 mm waarvan horizontale 
afmetingen lichtjes groter zijn dan die van de rug van het verlichtingstoestel.   Het 
verlichtingstoestel wordt op 4 punten aan dit plankje bevestigd.  

 
Wanneer de plafondbekleding niet rechtstreeks tegen de plafondplaat wordt aangebracht of 
wanneer er geen  bekleding voorzien is, worden het verlichtingstoestel of het bevestigingsplankje 
bevestigd naargelang van de aard van de plaat :  
 

- plafond in houten balken : met behulp van schroeven die in de balken worden 
geschroefd.  

 
- geribde gewapende betonplaat : met behulp van schroeven die worden 

vastgeschroefd in de houten latten van de bekisting onder de ribben.   Indien er geen 
bekistingslatten zijn, wordt het toestel bevestigd met spanbouten van minstens 8 mm 
diameter die worden ingebracht in de gaten geboord in de betonribben;  

 
- volle gewapende betonplaat :  met behulp van spanbouten van minstens 8 mm 

diamter die in de in het beton geboorde gaten worden ingebracht;  
 

- plaat in holle gewapende betonstenen :  met behulp van bouten voorzien van 
verankeringsvleugels die zich openen in de holtes van de betonstenen;  

 
- gewelven in volle baksteen :  op doken met zwaluwstaarten die in de gewelven zijn 

ingemetseld met cementmortel;  
 

- stalen gebinten :  met bouten bevestigd op beugels die op het stalen geraamte 
geklemd worden.   Het is enkel toegelaten om gaten te boren en lassen aan te 
brengen op het metalen geraamte met de schriftelijke toestemming van de leidende 
ambtenaar.  

 
Indien de plafondbekleding niet rechtstreeks tegen de betonplaat (loos plafond) is aangebracht, 
dient een ophangsysteeem met draadstangen en profielrails te worden gebruikt zoals 
beschreven in artikel D.b.7.2.1.   Het plaatselijk verwijderen van de plafondbekleding en 
eventueel de vloerbekleding, alsmede het terug in goede staat brengen, zijn in dit geval ten laste 
van aannemer-elektricien.  
 
D.b.7.3.  Bevestiging van de ingebouwde verlichtingstoestellen 
 
De ingebouwde verlichtingstoestellen worden   

 
- ofwel opgehangen met behulp van de stangen of kabels en profielrails zoals 

beschreven in artikel D.b.7.2.1. Naargelang van de aard van de betonplaat worden de 
profielrails volgens één van de in artikel D.b.7.2.1. vermelde methodes aangebracht;  



- 19 - 

__________________________________________________________________________________________________ 
400.D.04 Hoofdstuk b en d 

 

- ofwel bevestigd op de structuur van het verlaagde plafond voor zover dit aangepast is 
om verlichtingstoestellen te kunnen dragen. In dit geval blijft het toestel aan het 
plafond vastgemaakt via draadstangen, metalen kabel of kettingen.  

 
D.b.7.4. Bevestiging tegen de wand 
 
De bevestiging tegen de wand van verlichtingstoestellen gebeurt door middel van schroeven in 
pluggen van minstens 40 mm lang van het model beschreven in punt B.h.6.  

 
Wanneer de voedingsleiding niet is ingebouwd op de plaats van het verlichtingstoestel en het 
verlichtingstoestel niet voorzien is voor zijdelingse aansluiting, wordt gebruikgemaakt van een 
bevestigingsplankje zoals beschreven in artikel D.b.7.2.2. 
 
D.b.7.5. Bevestiging op montagerail met of zonder ophangsysteem 
 
D.b.7.5.1. Montagerail 
 
De montagerail is vervaardigd uit metaal van minstens 1,5 mm dik waarvan de uitwendige delen 
ofwel gelakt zijn ofwel vervaardigd zijn uit geanodiseerd aluminium. De rail is voorzien voor 
montage in lijn van de verlichtingstoestellen en is uitgerust met :  
 

- minstens 2 bevestigingsstukken per verlichtingstoestel ;  
 

- eventueel kappen ter afsluiting van de binnenkant van de rail tussen 2 
opeenvolgende toestellen en van de voor- en achterzijde van de rail.   De 
afsluitkappen en deze zijden zijn eveneens ofwel gelakt, ofwel geanodiseerd;  

 
- de noodzakelijke geleidingssteunen voor de bekabeling ;  

 
- de eventuele koppelstukken voor 2 opeenvolgende railgedeelten.  

 
Indien de rail rechtstreeks tegen de wand bevestigd is, volstaan 2 bevestigingspunten per lengte 
van 1,5 m.  
 
Voor de bevestiging van het verlichtingstoestel op de de rail volstaan eveneens 2 
bevestigingspunten waarbij het aangewende systeem moet kunnen weerstaan aan een kracht 
van 70 N per bevestigingspunt.  
 
D.b.7.5.2. Ophangsysteem  
 
Het ophangsysteem van de montagerail bestaat uit :  
 

- geëmailleerde ophangbuizen van minstens 12 mm diameter, opgehangen aan het 
plafond met een aangepast ophangsysteem dat bestand is tegen een kracht van 
1400 N per buis.   Het aantal buizen is minstens gelijk aan het getal bekomen na 
deling van de lengte van de rail in meter door 1,5 met een minimum van 2;  
 

- een plafondplaat per ophangbuis of een gemeenschappelijke plafondplaat in 
geëmailleerde staalplaat of in de massa gekleurde kunststof die de verbindingen en 
het ophangsysteem van de buis aan het plafond verbergt en die volkomen tegen het 
plafond aansluit. 
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D.b.8. Types van verlichtingstoestellen 
 
D.b.8.1. Symbolen 
 
De verlichtingstoestellen voor fluorescentielampen met warme kathodes worden aangeduid met 
een symbool van 4 of 5 lettertekens.  
 

- De eerste hoofdletter duidt de plaatsingswijze aan.    
- De tweede letter, eveneens een hoofdletter, bepaalt het type van optisch systeem van 

het verlichtingstoestel.  
- De derde letter is ofwel de hoofdletter F die aanduidt dat het een verlichtingstoestel 

voor buisvormige fluorescentielampen is, ofwel de hoofdletter C die aanduidt dat het 
een toestel met compacte fluorescentielampen is.  Indien de derde letter een F is, 
m.a.w. indien het toestel uitgerust is met buisfluorescentielampen, wordt het cijfer 8 
toegevoegd voor buizen van 26 mm diameter en het cijfer 5 voor buizen van 16 mm 
diameter.  

- De vierde letter, een kleine letter, maakt een onderling onderscheid tussen de 
verlichtingstoestellen met de dezelfde plaatsingwijze en hetzelfde optisch systeem.  

 
Voor de inbouwtoestellen wordt een vijfde kleine letter toegevoegd, ofwel de letter m  bij een 
gemoduleerde inbouw of de letter l bij een halfgemoduleerde inbouw.  
 
De eerste letter van het symbool heeft de volgende betekenis :  
 
P = wandbevestiging (plafond of muur) 
 
E = inbouwtoestel 
 
R = bevestiging op voedingsrail. 
 
De tweede letter van het symbool heeft de volgende betekenis :  
 
S = strip 
 
M = optisch systeem met spiegel en/of diffuse reflectoren 
 
D = optisch systeem met diffusor 
 
R = optisch systeem met refractor 
 
B = beschermkap.  
 
De getallen die in het bestek zijn opgegeven na de symbolen bepalen het aantal lampen en het 
vermogen van de lamp of lampen die in de toestellen moeten worden geplaatst.   Indien maar 
één lamp voorzien is, wordt het eerste getal niet vermeld.  
 
Wanneer het toestel beschikbaar is in verschillende kleuren wordt in het bestek opgegeven 
welke kleur wordt gekozen. 
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D.b.8.2. Verlichtingstoestellen voor bevestiging op wanden 
 
D.b.8.2.1. Toestel PSF8a 
 
Het toestel PSF8a is een verlichtingstoestel voor directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 lampen 
van het type T26-18, T26-36 of T26-58.  

 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit een metaalprofiel ter ondersteuning van de lamphouders en 
de lampen en uit twee uiteinden in kunststof voor zijdelingse sluiting.   De buitenkant van het 
omhulsel van de behuizing langs de kant van de lampen dient als diffuse reflector.   Het 
vervangen en de eventuele resetting van de starter zijn mogelijk zonder de behuizing te openen.  
De doorgang van de kabels gebeurt binnen het metaalprofiel.  
Het is mogelijk om deze toestellen in continue lijnen te monteren.  
IP-index :  20 
Klasse : I 
 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,65; 
- η ≥ 0,95. 

 
 
D.b.8.2.2. Toestel PMF8a1 
 
Het toestel PMF8a1 is een verlichtingstoestel voor directe verlichting met diepstralende 
lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel is hoofdzakelijk samengesteld zoals het toestel PSFa uitgerust aan de kant van de 
lampen met een optisch systeem bestaande uit parabolische spiegelreflectoren evenwijdig met 
de as van de lampen.    De afschermhoek van de lampen bedraagt tenminste 30° in het vlak C 0. 

De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥0,75. 
 
 
D.b.8.2.3. Toestel PMF8a2 
 
Het toestel PMF8a2 is een verlichtingstoestel voor directe verlichting met breedstralende 
lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel is hoofdzakelijk samengesteld zoals het toestel PSFa uitgerust aan de kant van de 
lampen met een optisch systeem bestaande uit parabolische spiegelreflectoren evenwijdig met 
de as van de lampen.    De afschermhoek van de lampen bedraagt tenminste 30° in het vlak C 0. 

De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥0,75. 
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D.b.8.2.4. Toestel PMF8b 
 
Het toestel PMF8b is een verlichtingstoestel voor directe verlichting met breedstralende 
lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  

Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in witgelakt plaatstaal;   
 

- een optisch systeem bestaande uit een geheel van langs- en dwarsreflectoren 
vervaardigd uit witgelakt aluminium. Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de 
behuizing bevestigd, ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de 
voorschriften van artikel D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2.   

 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- ηi ≥ 0,66 voor de modellen met één lamp ; 
- ηi ≥ 0,63 voor de modellen met twee lampen ; 
- afschermhoek van minimum 30° in de vlakken C 0 et C90. 

 
 
D.b.8.2.5. Toestel PMF8c 
 
Het toestel PMF8c is een verlichtingstoestel voor directe verlichting met breedstralende 
lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  

Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in witgelakt plaatstaal;   
 

- een optisch systeem bestaande uit een geheel van dwarsreflectoren vervaardigd uit 
witgelakt aluminium en langsreflectoren uit mat of gesatineerd aluminium.  Het 
optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, ofwel met behulp 
van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel D.b.3.1.2. of 
D.b.3.2.2. 

 
Het toestel beantwoordt aan de volgende kenmerken:  
 

- η i ≥ 0,66 voor de modellen met één lamp; 
- η i ≥ 0,57 voor de modellen met twee lampen;  
- afschermhoek van minimum 30° in de vlakken C 0 et C90 

 
 
D.b.8.2.6. Toestel PMF8d 
 
Het toestel PMF8d is een verlichtingstoestel voor directe verlichting met breedstralende 
licthverdeling, gebouwd voor 1 of 2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  

Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit een geheel van dwarsreflectoren vervaardigd uit 
gesatineerd aluminium en langsreflectoren uit mat of gesatineerd aluminium.  Het 
optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, ofwel met behulp 
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van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel D.b.3.1.2. of 
D.b.3.2.2. 

 
Het toestel beantwoordt aan de volgende kenmerken:  
 

- ηi ≥ 0,67 voor de modellen met één lamp; 
- ηi ≥ 0,63 voor de modellen met twee lampen;   
- afschermhoek van miniimum 30° in de vlakken C 0 et C90 

 
 
D.b.8.2.7. Toestel PMF8e 
 
Het toestel PMF8e is een verlichtingstoestel met diespstralende lichtverdeling, gebouwd voor 1 
of 2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit langs- en dwarsreflectoren in mat of gesatineerd 
aluminium.  Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, 
ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 
D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2. 

 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,67 voor de modellen met één lamp; 
- ηi ≥ 0,64 voor de modellen met twee lampen; 
- afschermhoek van minimum 30° in de vlakken C 0 et C90; 
- Categorie CIBSE : 3, lichtsterkte minder dan 200 cd/m² voor de hoeken γ groter dan 

75° in de vlakken C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.8. Toestel PMF8f 
 
Het toestel PMF8f is een verlichtingstoestel met diespstralende lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 
2 lampen van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit langs- en dwarsreflectoren in glanzend 
aluminium.  Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, 
ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 
D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2. 

 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,68 voor de modellen met één lamp; 
- ηi ≥ 0,65 voor de modellen met twee lampen; 
- afschermhoek van minimum 40° in de vlakken C 0 et C90; 
- Categorie CIBSE : 2, lichtsterkte minder dan 200 cd/m² voor de hoeken γ groter dan 

65° in de vlakken C 0, C45, C90, C135. 
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D.b.8.2.9. Toestel PMF8g 
 
Het toestel PMF8g is een verlichtingstoestel met diespstralende lichtverdeling, gebouwd voor 1 
lamp van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit : 
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit langs- en dwarsreflectoren in glanzend 
aluminium.  Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, 
ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 
D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2. 

 
De fotometrische kenmerken zijn:  

 
- η i ≥ 0,61 ; 
- afschermhoek van minimum 40° in de vlakken C 0 et C90 
- Categorie CIBSE : 1, lichtsterkte minder dan 200 cd/m² voor de hoeken γ groter dan 

55° in de vlakken C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.10. Toestel PMF8h 
 
Het toestel PMF8h is een verlichtingstoestel voor directe verlichting  van sportzalen, gebouwd 
voor 2, 3 of 4 lampen van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel beantwoordt aan de voorschriften betreffende de weerstand tegen botsende ballen 
volgens de norm DIN 18.032, Teil 1. Het heeft een schokweerstandsindex van IK08. 

Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in witgelakt plaatstaal; 
 

- een optisch systeem bestaande uit diffuse reflectoren of spiegelreflectoren.   De 
afschermhoek van de lampen bedraagt minstens  30° i n het vlak C0 en 15° in het vlak 
C90.  
De reflectoren zijn spiegelreflectoren in gesatineerd of mat geanodiseerd aluminium.    
Het optisch systeem beantwoordt bovendien aan de andere voorschriften voor het 
optisch systeem vervat in artikel D.b.8.2.3.; 

 
- een beschermingsrooster dat kan deel uitmaken van of vervangen worden door het 

optisch systeem op voorwaarde dat dit laatste een stevig geheel vormt dat voldoet 
aan voormelde voorschriften betreffende de weerstand tegen botsende ballen. 

 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,71 ; 
 
 
D.b.8.2.11. Verlichtingstoestel type PMF8i 
 
Het toestel PMF8i is een ophangtoestel voor directe/indirecte verlichting voorzien voor 1 of 2 
lampen van het type T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel bestaat uit : 
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- een behuizing in wit gelakt plaatstaal of in aluminiumafwerking, afgerond aan de 
onderzijde ; dit huis kan voorzien zijn van 2 eindstukken in kunststof ; 

- een symmetrisch optisch systeem in gesatineerd aluminium bestaande uit 
langsreflectoren en dwarsschotjes waardoor de lichtverdeling kan geregeld worden in 
alle C-vlakken (verticale vlakken); het optisch systeem verbergt de elektrische 
hulpapparatuur en de bedrading;   

- een elektronisch voorschakelapparaat. 
 
Kenmerken: 
 

- onderhemisferisch rendement : ≥ 46 % ; 
- bovenhemisferisch rendement  : ≥ 29 % ; 
- totaal rendement : ≥ 75 % ; 
- optisch stelstel in overeenstemming met de norm DIN 5035/7 BAP 60° (lichtsterkte < 

200 cd/m² voor hoeken γ groter dan of gelijk aan 60° in de vlakken C 0 en C90) en  
CIBSE categorie 2. 

 
 
D.b.8.2.12. Toestel PDF8a 
 
Het toestel PDF8a is een verlichtingstoestel voor directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 lampen 
van het type T26-18, T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel heeft een beschermingsgraad IP 40.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een rechthoekige behuizing ;  
 

- diffuse reflectoren die in de behuizing gemonteerd zijn en dienen om de 
voorschakelapparaten aan het gezicht te onttrekken.   Voor een toestel met 1 lamp is 
deze reflector niet vereist indien het omhulsel van het voorschakeltoestel een witte 
tint heeft;  

 
- een optisch systeem bestaande uit een diffusor in opalen kunststof die ofwel 

rechtstreeks aan de behuizing bevestigd is, ofwel via een kader dat voldoet aan de 
voorschriften van artikel D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2.  De diffusor mag vlak of bol zijn. 

 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- η ≥ 0,54 ; 

 
 
D.b.8.2.13. Toestel PRF8a 
 
Het toestel PRF8a is een verlichtingstoestel voor directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 lampen 
van het type T26-18, T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel heeft een beschermingsgraad IP 40.  
 
Het toestel voldoet aan de voorschriften van artikel D.b.8.2.10 voor het toestel PDF8a met een 
optisch systeem bestaande uit een vlakke of bolle refractor.  
 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,65 ; 
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- η ≥ 0,60. 

 
 
D.b.8.2.14. Toestel PBF8a 
 
Het toestel PBF8a is een verlichtingstoestel voor semi-directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 
lampen van het type T26-18, T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel heeft een minimum beschermingsgraad IP 55 en IK02.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing uit met glasvezel versterkt polyester; 
 

- een diffuse reflector of een spiegelreflector;  
 

- een beschermkap uit helder, geribd, gepareld, gewafeld of opaal metacrylaat.  
 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi  ≥ 0,69 ; 
- η  ≥ 0,75. 

 
 
D.b.8.2.15. Toestel PBF8b 
 
Het toestel PBF8b is een verlichtingstoestel voor semi-directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 
lampen van het type T26-18, T26-36 of T26-58.  
 
Het toestel heeft een minimum beschermingsgraad IP 55 en IK06.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing uit met glasvezel versterkt polyester of uit polycarbonaat;  
 

- een diffuse reflector of een spiegelreflector;  
 

- een beschermkap uit helder, geribd, gepareld, gewafeld of opaal polycarbonaat.  
 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- ηi  ≥ 0,69 ; 
- η  ≥ 0,75. 

 
 
D.b.8.2.16. Toestel PBF8c 
 
Het toestel PBF8c is een verlichtingstoestel gebouwd voor 1 of 2 lampen van het type T26-36 om 
te worden geïnstalleerd in een ontploffingsgevaarlijke omgeving van zone 1 zoals omschreven in 
art. 105 van het A.R.E.I.  
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Het toestel heeft een veiligheidsgraad van minstens EExdIIBT3 volgens de normen NBN C 23-
001 en NBN C 23-103. Het is uitgerust met minstens twee ontploffingsvaste kabelingangen 
Eexd.  
Het toestel heeft een beschermingsgraad IP 55.  
 
 
D.b.8.2.17. Toestel PMF5e 
 
Het toestel PMF5e is een verlichtingstoestel met diepstralende lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 
2 lampen van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit langs- en dwarsreflectoren in mat of gesatineerd 
aluminium.  Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, 
ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 
D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2.   

 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- ηi ≥ 0,78 voor de modellen met één lamp; 
- ηi ≥ 0,76 voor de modellen met twee lampen;   
- afschermhoek van minstens 30° in de vlakken C 0 et C90 
- Categorie CIBSE : 3, lichtsterkte minder dan 200 cd/m² voor de hoeken γ groter dan 

75° in de vlakken C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.18. Toestel PMF5f 
 
Het toestel PMF5f is een verlichtingstoestel met diepstralende lichtverdeling, gebouwd voor 1 of 
2 lampen van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit langs- en dwarsreflectoren in glanzend 
aluminium.  Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, 
ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 
D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2. 

 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,85 voor de modellen met één lamp; 
- ηi ≥ 0,82 voor de modellen met twee lampen;   
- afschermhoek van minstens 40° in de vlakken C 0 et C90 
- Categorie CIBSE : 2, lichtsterkte minder dan 200 cd/m² voor de hoeken γ groter dan 

65° in de vlakken C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.19. Toestel PMF5g 
 
Het toestel PMF5g is een verlichtingstoestel met diepstralende lichtverdeling, gebouwd voor 
1lamp van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
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Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing in gelakt plaatstaal in witte of grijze gemetalliseerde kleur;  
 

- een optisch systeem bestaande uit langs- en dwarsreflectoren uit glanzend 
aluminium.  Het optisch systeem is ofwel rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, 
ofwel met behulp van een kader dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 
D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2. 

 
De fotometrische kenmerken zijn : 
 

- η i ≥ 0,79 ; 
- afschermhoek van maximum 40° in de vlakken C 0 et C90 
- Categorie CIBSE : 1, lichtsterkte minder dan 200 cd/m² voor de hoeken γ groter dan 

55° in de vlakken C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.20. Toestel PDF5a 
 
Het toestel PMF5a is een verlichtingstoestel voor directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 lampen 
van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
 
Het toestel heeft een beschermingsgraad IP 40.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  

 
- een rechthoekige behuizing ;  

 
- diffuse reflectoren die in de behuizing gemonteerd zijn en dienen om de 

voorschakelapparaten aan het gezicht te onttrekken.   Voor een toestel met 1 lamp is 
deze reflector niet vereist indien het omhulsel van het voorschakeltoestel een witte 
tint heeft;  

 
- een optisch systeem bestaande uit een diffusor in opale kunststof die ofwel 

rechtstreeks aan de behuizing bevestigd is, ofwel via een kader dat voldoet aan de 
voorschriften van artikel D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2.  De diffusor mag vlak of bol zijn.  

 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- η ≥ 0,70. 

 
 
D.b.8.2.21. Toestel PRF5a 
 
Het toestel PRF5a is een verlichtingstoestel voor directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 lampen 
van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
 
Het toestel heeft een beschermingsgraad IP 40.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een rechthoekige behuizing ; 
 

- diffuse reflectoren die in de behuizing gemonteerd zijn en dienen om de 
voorschakelapparaten aan het gezicht te onttrekken.   Voor een toestel met 1 lamp is 
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deze reflector niet vereist indien het omhulsel van het voorschakeltoestel een witte 
tint heeft;  
 

- een optisch systeem bestaande uit een prismatische diffusor uit kunststof die ofwel 
rechtstreeks aan de behuizing bevestigd is, ofwel via een kader dat voldoet aan de 
voorschriften van artikel D.b.3.1.2. of D.b.3.2.2.  De diffusor mag vlak of bol zijn.  

 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- η ≥ 0,75 . 

 
 
D.b.8.2.22. Toestel PBF5a 
 
Het toestel PBF5a is een verlichtingstoestel voor semi-directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 
lampen van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
 
Het toestel heeft een minimum beschermingsgraad IP 55 en IK02.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing uit met glasvezel versterkt polyester; 
 

- een diffuse reflector of een spiegelreflector;  
 

- een beschermkap uit helder, geribd, gepareld, gewafeld of opaal metacrylaat.  
 
De fotometrische kenmerken zijn :  
 

- ηi ≥ 0,69 ; 
- η ≥ 0,75. 

 
 
D.b.8.2.23. Toestel PBF5b 
 
Het toestel PBF5b is een verlichtingstoestel voor semi-directe verlichting, gebouwd voor 1 of 2 
lampen van het type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 of T16-49.  
 
Het toestel heeft een minimum beschermingsgraad IP 55 en IK06.  
 
Het toestel bestaat in hoofdzaak uit :  
 

- een behuizing uit met glasvezel versterkt polyester of uit polycarbonaat;  
 

- een diffuse reflector of een spiegelreflector;  
 

- een beschermkap uit helder, geribd, gepareld, gewafeld of opaal polycarbonaat.  
 
De fotometrische kenmerken zijn :  

 
- ηi ≥ 0,75 ; 
- η ≥ 0,85. 
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D.b.8.3. Verlichtingstoestellen voor inbouw 
 
 D.b.8.3.1. Toestellen voor niet-gemoduleerde inbouw in verlaagde plafonds 
 
De toestellen EMF8b, EMF8c, EMF8d, EMF8e, EMF8f,   EMF8g, EDF8a, ERF8a, EMF5e, 
EMF5f, EMF5g, EDF5a en ERF5a zijn verlichtingtoestellen voor directe verlichting om in te 
bouwen in niet-gemoduleerde verlaagde plafonds.  
 
De toestellen beantwoorden aan de voorschriften van de overeenkomstige verlichtingstoestellen 
voor plafondbevestiging zoals vermeld in artikel D.b.8.2. maar waarvan de behuizing voorzien is 
van een omlijsting om de inbouwopening in het verlaagde plafond af te sluiten. 
 
Enkel de omlijsting en eventueel het scharnierend kader of de diffusor of de uitkragende refractor 
blijven zichtbaar.  
 
D.b.8.3.2. Toestellen voor gemoduleerde inbouw in verlaagde plafonds 
 
De toestellen EMF8bm, EMF8cm, EMF8dm, EMF8em, EMF8fm, EMF8gm, EDF8am, ERF8am, 
EMF5em, EMF5fm, EMF5gm, EDF5am en ERF5am zijn verlichtingstoestellen voor directe 
verlichting om in te bouwen in verlaagde plafonds bestaande uit platen opgehangen met 
zichtbare of onzichtbare profielen met een module van 300 of een veelvoud van 300 op een wijze 
dat de platen niet moeten versneden worden.  
 
De toestellen beantwoorden aan de voorschriften van de overeenkomstige verlichtingstoestellen 
voor plafondbevestiging zoals vermeld in artikel D.b.8.2. maar waarvan de behuizing voorzien is 
voor inbouw in een opening waarvan de afmetingen een veelvoud van 300 zijn.  
 
De fotometrische rendementen zijn 0,05 lager dan die van de opbouwtoestellen.  
 
D.b.8.3.3. Toestellen voor half-gemoduleerde inbouw in verlaagde plafonds 
 
De toestellen EMF8bl, EMF8cl, EMF8dl, EMF8el, EMF8fl, EMF8gl, EDF8al, ERF8al, EMF5el, 
EMF5fl, EMF5gl, EDF5al en ERF5al zijn inbouwtoestellen voor directe verlichting : 
 

- ofwel in verlaagde plafonds bestaande uit lamellen opgehangen met onzichtbare 
profielen en enkel in de breedte gemoduleerd in veelvouden van 100 of 150 mm;  

 
- ofwel in verlaagde plafonds bestaande uit met zichtbare of onzichtbare profielen 

opgehangen platen, in modules die een veelvoud zijn van 300 mm en op zulke wijze 
dat enkel de breedte van de behuizing voorzien is voor inbouw in een opening 
waarvan de breedte een veelvoud is van 300 mm.  

 
De toestellen beantwoorden aan de voorschriften van de overeenkomstige verlichtingstoestellen 
voor plafondbevestiging zoals vermeld in artikel D.b.8.2. maar waarvan de behuizing voorzien is 
voor inbouw in een opening waarvan de lengte overeenkomt met die van het verlichtingstoestel 
en de breedte een veelvoud is van 100 of 150 mm.  
 
De fotometrische rendementen zijn 0,05 lager dan die van de opbouwtoestellen met uitzondering 
van de inbouwtoestellen voor lamellenplafonds met modulen van 100 mm waarvoor de 
rendementen 0,10 verlaagd worden.  
 
Deze toestellen kunnen eveneens gebruikt worden voor de inbouw van rijen toestellen in de 
plafondopeningen met een lengte die overeenkomt met ofwel de breedte ofwel de lengte van het 
plafond. De eventueel vrijgebleven openingen tussen de verlichtingstoestellen worden opgevuld 
met plafondplaten of afdekplaten.  
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D.b.8.3.4. Type EMCa1 
 
Het toestel EMCal is een inbouwspot van het type downlight voorzien van: 
 

- een parabolische reflector in mat aluminium;  
 

- een beugel en steun in gegalvaniseerd plaatstaal ter ondersteuning van het 
elektronische voorschakelapparaat, bevestigd aan de zijkant van het 
verlichtingstoestel 

 
De lamphouder is van het type G24 q1, q2 of q3. 
 
De lichtbron is horizontaal. 
 
Het is mogelijk om siertoebehoren aan te brengen zoals gekleurde ringen, opalen of heldere 
diffusoren.  

 
Kenmerken : 

 
- η :     70 % ; 
- beschermingsgraad:  IP 20; 
- lichtbron:    1 TC-DEL 13 of 18 W ; 
- voorschakelapparaat :  elektronisch HF; 
- inbouwdiameter:   170 mm ± 10 mm. 

 
 
D.b.8.3.5. Type EMCb1 
 
Het toestel EMCbl is een inbouwspot van het type downlight voorzien van: 
 

- een parabolische reflector in glanzend aluminium die de luminantie beperkt tot 200 
Cd/m² voor de hoeken γ > 60°;  
 

- een beugel en steun in gegalvaniseerd plaatstaal ter ondersteuning van het 
elektronische voorschakelapparaat, bevestigd aan de zijkant van het 
verlichtingstoestel 

 
De lamphouder is van het type G24 q1, q2 of q3. 
 
De lichtbron is horizontaal. 
 
Het is mogelijk om siertoebehoren aan te brengen zoals gekleurde ringen, opalen of glazen 
diffusoren.  
 
Kenmerken : 
 

- η :     67 % ; 
- beschermingsgraad:  IP 20; 
- lichtbron:    1 TC-DEL 13, 18 of 26 W ; 
- voorschakelapparaat :  elektronisch HF; 
- inbouwdiameter:   170 mm ± 10 mm. 
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D.b.8.3.6. Type EMCc1 
 
Het toestel EMCcl is een inbouwspot van het type downlight voorzien van:  
 

- een parabolische aluminium reflector met facetten;  
 

- een beugel en steun in gegalvaniseerd plaatstaal ter ondersteuning van het 
elektronische voorschakelapparaat, bevestigd aan de zijkant van het 
verlichtingstoestel 

 
De lamphouder is van het type G24 q1, q2 of q3. 
 
De lichtbron is horizontaal. 
 
Het is mogelijk om siertoebehoren aan te brengen zoals gekleurde ringen, opalen of glazen 
diffusoren.  
 
Kenmerken : 
 

- η :     63 % ; 
- beschermingsgraad:  IP 20; 
- lichtbron:    1 TC-DEL 13, 18 of 26 W ; 
- voorschakelapparaat :  elektronisch HF; 
- inbouwdiameter:   170 mm ± 10 mm. 

 
 
D.b.8.3.6. Type EMCa2 
 
Het toestel EMCa2 is gelijkaardig aan het toestel EMCa1 maar de inbouwdiameter bedraagt 210 
mm ±10 mm.  
 
 
D.b.8.3.7. Type EMCa3 
 
Het toestel EMCa3 is gelijkaardig aan het toestel EMCa1 maar de inbouwdiameter bedraagt 250 
mm ±10 mm.  
 
 
D.b.8.3.8. Type EMCb2 
 
Het toestel EMCb2 is gelijkaardig aan het toestel EMCb1 maar de inbouwdiameter bedraagt 210 
mm ±10 mm.  
 
 
D.b.8.3.9. Type EMCb3 
 
Het toestel EMCb3 is gelijkaardig aan het toestel EMCb1 maar de inbouwdiameter bedraagt 250 
mm ±10 mm.  
 
 
D.b.8.3.8. Type EMCc2 
 
Het toestel EMCc2 is gelijkaardig aan het toestel EMCc1 maar de inbouwdiameter bedraagt 210 
mm ±10 mm.  
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D.b.8.3.9. Type EMCc3 
 
Het toestel EMCc3 is gelijkaardig aan het toestel EMCc1 maar de inbouwdiameter bedraagt 250 
mm ±10 mm.  
 
 
D.b.8.4. Verlichtingstoestellen voor bevestiging op voedingsrail 
 
De toestellen RSFa en RMFa zijn verlichtingstoestellen voor directe verlichting die op een 
voedingsrail worden bevestigd.  
 
De toestellen beantwoorden aan de voorschriften voor overeenkomstige verlichtingstoestellen 
voor plafondbevestiging zoals vermeld in artikel D.b.8.2.  
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D.d. NOODVERLICHTINGTOESTELLEN 
 
D.d.1. Algemeen 
 
D.d.1.1. Normen 
 
De noodverlichtingstoestellen beantwoorden aan de voorschriften van de normen  NBN EN 
60598-2-22 "Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting", NBN EN 1838 "Toegepaste 
verlichtingstechniek, noodverlichting", NBN C71-100 "Veiligheidsverlichting :  installatieregels en 
instructies voor de controle en het onderhoud", de richtlijn 89/36/CE betreffende de 
elektromagnetische comptabiliteit en de richtlijn 73/23/CE betreffende de laagspanning.  
 
De opgelegde fotometrische kenmerken worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van 
de norm NBN L 14-002 "Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en 
verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten" en zijn addendum.  
 
 
D.d.1.2. Terminologie 
 
De terminologie van dit hoofdstuk stemt overeen met deze van de normen vermeld in artikel 
d.1.1. 
 
De terminologie « evacuatieverlichting” vermeld in artikel 3.4 van de norm NBN EN 1838 moet 
als identiek beschouwd worden met de terminologie “veiligheidsverlichting” vermeld in het K.B. 
van 19.12.1997. 
 
A.B.N. :autonome blok voor noodverlichting (art. 22.3.8. van de norm NBN EN60598-2-22). 
I.A.T.S. :ingebouwd automatisch testsysteem 
LED :elektroluminescente diode (Light emitting diode)  
 
 
D.d.1.3. Aanvaardingsattest 
 
Voor elk type verlichtingstoestel vermeld in dit hoofdstuk legt de aannemer aan de leidende 
ambtenaar een door de Directeur-generaal van de Regie der Gebouwen en door de Directeur 
van de Dienst Elektriciteit ondertekend aanvaardingsattest voor. 
 
De Regie der Gebouwen levert dit attest af na het toestel te hebben onderzocht op de volgende 
aspecten: 
 

- de technische overeenstemming met de voorschriften van dit bestek;  
- het algemeen concept ervan;  
- het esthetisch uitzicht (kleur, hoogte/breedte verhouding en andere factoren in 

verband met het esthetisch uitzicht);  
- de eenvormigheid van de lichtsterkte in geval van een toestel met diffusor;  
- de gemakkelijke montage;  
- het gemakkelijk onderhoud;  
- de snelle bevoorrading van de onderdelen.  

 
Om dit attest te bekomen, moet de fabrikant of leverancier een volledig uitgerust 
verlichtingstoestel voorleggen aan de Regie der Gebouwen evenals de hierna vermelde  
documenten waaruit blijkt dat het toestel voldoet aan de voorschriften van dit bestek. 



- 35 - 

__________________________________________________________________________________________________ 
400.D.04 Hoofdstuk b en d 

 

Het voorgelegde verlichtingstoestel moet door een afgevaardigde van de Regie der Gebouwen 
kunnen worden gekozen uit een voorraad van ten minste 50 toestellen uit normale fabricatie die 
identiek zijn aan het voorgelegde toestel. 
 
De in te dienen documenten zijn: 
 

- het ENEC attest afgeleverd door een organisme dat is erkend in het kader van de 
richtlijnen 73/23/CE en 89/336/CE ;   

- het verslag van de fotometrische kenmerken volgens de norm NBN L 14-002 en zijn 
addendum, met de lijsten van de gemeten waarden van de lichtsterkte in de 2 
vlakken C0 en C90 voor hoeken die een onpaar veelvoud zijn van 5°; 

- het gedetailleerd standaardverslag van de proeven uitgevoerd volgens de norm NBN 
EN 60598-2-22 (Test Report Form); 

- het verslag van de typeproeven op het I.A.T.S.; 
- het proefverslag van de beschermingsgraad IP van maximum 3 jaar geleden; 
- het constructieplan van het verlichtingstoestel op schaal van ten minste ½; 
- het elektrisch schema met vermelding van het merk, het type en de kenmerken van 

de apparatuur en de batterij; 
- een attest met vermelding van de gebruikte synthetische materialen; 
- de installatie-, onderhouds-, en herstellingshandleiding van het verlichtingstoestel. 

 
Het gekozen toestel wordt eigendom van de Regie der Gebouwen. 
 
Elk verlichtingstoestel dat geleverd wordt op basis van een aanvaardingsattest, draagt het 
nummer van dit attest op onuitwisbare wijze. 
 
 
D.d.2. Bouw van de verlichtingstoestellen 
 
De noodverlichtingstoestellen zijn A.B.N. 
 
De voorschriften van hoofdstuk D.b.3 zijn van toepassing voor de verlichtingstoestellen voor 
noodverlichting. 
 
 
D.d.3. Hulpapparatuur 
 
D.d.3.1. Voorschakelapparaten 
 
De voorschakelapparaten zijn elektronisch. De voorschakelapparaten met gelijkstroomvoeding 
beantwoorden aan de voorschriften van de norm EN 60924. De voorschakelapparaten met 
wisselstroomvoeding beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 60928. 
 
D.d.3.2. Bedrading en klemmen 
 
De voorschriften van hoofdstuk D.b.4.1. zijn van toepassing behalve wat betreft de 
aansluitklemmen op het net.  
 
Elke netaansluitklem is geschikt voor de aansluiting van 2 geleiders van 1,5 mm2 ; de twee 
geleiders worden ofwel samen ingevoerd in 1 opening, ofwel afzonderlijk in twee openingen met 
gemeenschappelijk contactstuk met 1 geleider in elke opening. Het gebruik van losse 
klemstukken is verboden. 
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D.d.4. Lampen 
 
D.d.4.1. Constructie- en fotometrische kenmerken 
 
De lampen die worden gebruikt in de noodverlichtingstoestellen zijn fluorescentielampen. De 
buisvormige lampen met twee lampvoeten beantwoorden aan de voorschriften van de normen 
NBN EN 60081 en NBN EN 61195.  De compacte lampen met één enkele lampvoet 
beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 60901 en NBN EN 61199. De 
kenmerken van de lampen zijn weergegeven in de volgende tabellen:  

 
 Type Nominaal 

vermogen 
Kleurtype Kleurweergave-

index Ra: 
Min. nominale 

lichtstroom 
Gemiddelde 
levensduur 

 W °K  lm u 
T16-6/40 6 4000 85 300 5000 
T16-8/40 8 4000 85 400 5000 
T16-13/40 13 4000 85 900 5000 
T26-18/40 18 4000 85 1350 6000 

TC-EL-11/40 11 4000 85 900 8000 
TC-L-24/40 24 4000 85 1800 6000 

 
 
De afmetingen van de lampen zijn : 
 

 Type Lengte (mm) Lampvoet 
T16-6/40 210 G5 
T16-8 288 G5 
T16-13 517 G5 
T26-18 590 G13 
TC-EL-11 214 2G7 
TC-L-24 320 2G11 

 
 
In de afmetingen van de lampen zijn de pennen niet inbegrepen.  De afwijkingen op de 
bovenstaande afmetingen zijn die van de norm NBN EN 60081.  
 
 
D.d.4.2. Lamphouders 

 
De lamphouders zijn in isolerende kunststof met heldere tint. 
 

De lamphouders met lampvoet G5 of G13 beantwoorden aan de voorschriften  van de norm NBN 
EN 60400 en de lamphouders met lampvoet 2G7 of 2G11 beantwoorden aan de voorschriften 
van de norm EN 61001-2. 
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D.d.5. Types van veiligheidsverlichtingstoestellen 
 
D.d.5.1. Verlichtingstoestel VS8 AUT 
 
D.d.5.1.1. Samenstelling van het verlichtingstoestel 
 
Het verlichtingstoestel VS8 AUT is een A.B.N. voor een fluorescentielamp met warme kathode 
van 8 W, voorzien van een I.A.T.S. dat de werking en de autonomie van het toestel controleert.  
 
Bij aanwezigheid van de netspanning mag de lamp niet branden.  De lamp gaat branden na het 
verdwijnen van de netspanning overeenkomstig de normen NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 
1838; na het terugkeren van de netspanning, blijft de lamp branden gedurende minstens 1 
minuut, daarna wordt ze automatisch uitgeschakeld en keert  het toestel automatisch terug naar 
de waaktoestand. 
 
Het verlichtingstoestel bestaat uit: 
 

- een behuizing uit metaal of kunststof, voorzien voor aansluiting in de rug en op de 
twee zijkanten, van een leiding bestaande uit XVB geleiders onder buis tot maat  ¾; 

 
- een reflector uit glanzend of gesatineerd aluminium, of in kunststof; 

 
- een fluorescentielamp van het type T16-8/40 zoals omschreven in artikel D.d.4.1; 

 
- een beschermkap waarvan het doorschijnend gedeelte in kunststof is. 

 
- de elektrische apparatuur.  Indien deze apparatuur bevestigd is op de rug van de 

reflector, geschiedt de elektrische aansluiting met pennen en bussen. 
 

De bevestigingssystemen van reflector, beschermkap en elektrische onderdelen zijn van het 
onverliesbaar type bij normaal gebruik van het verlichtingstoestel (opening, sluiting, 
schoonmaak). 
 
De beschermingsgraad van het verlichtingstoestel is tenminste IP21 zoals bepaald in de norm 
EN 60529. 
 
D.d.5.1.2.Samenstelling van de elektrische apparatuur 
 
De elektrische apparatuur van het verlichtingstoestel VS8 AUT bestaat uit: 
 

- een voedingsbron bestaande uit een accumulatorenbatterij voor een totale spanning 
van ten hoogste 12 V en met een capaciteit voldoende om het toestel na 1u werking 
een lichtstroom van ten minste 200 lm te doen leveren.  De batterij vergt geen enkel 
onderhoud en is conform met de voorschriften van de bijlage bij de norm NBN EN 
60598-2-22. Ze vormt een afzonderlijk geheel en is gemakkelijk vervangbaar met een 
gewone schroevendraaier.  De elementen zijn van het type dat permanent geladen 
mag worden. De elektrische verbinding gebeurt met geïsoleerde contactpennen en 
contactbussen en op zodanige wijze dat foutieve schakeling onmogelijk is;  

 
- een laadsysteem geschikt om een totaal ontladen batterij volledig te herladen in 

minder dan 16 u. Dit laadsysteem moet aangepast zijn aan het type van batterij dat 
gebruikt wordt; 

 
- een elektronische convertor voor de voeding van de lamp overeenkomstig de norm 

NBN EN 60924; de ontsteking van de lamp gebeurt zonder starter. 
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- een elektronisch netspanningsdetector-omschakelsysteem overeenkomstig de norm 
NBN EN 60598-2-22; 

 
- een vast klemmenblokje ; 

 
- een algemene beveiliging en een beveiliging van de apparatuur stroomafwaarts van 

de klemmen van de batterij. De smeltveiligheden zijn van een genormaliseerd type 
met hoog uitschakelvermogen. Voor de beveiliging stroomafwaarts van de batterij 
mag ook een gecalibreerd gesoldeerd zekeringsdraadje gebruikt worden; 

 
- een bedieningssysteem voor overschakeling van werktoestand naar rusttoestand en 

omgekeerd bij afwezigheid van de netspanning.  Het systeem kan zowel van op 
afstand bediend worden (door middel van een impuls uitgezonden vanaf een 
afstandsbediening) als door middel van een op het toestel geplaatste handbediening.  
Indien het toestel zich in rusttoestand bevindt,  komt het toestel  bij terugkeer van de 
netspanning automatisch terug in waaktoestand en wordt de batterij terug geladen. 
Het bestek vermeldt wanneer de rusttoestand vereist is. 
 

- een proefdrukknop om de onderbreking van de netspanning te simuleren;  
 

- een elektronisch uurwerk en een microprocessor die automatisch het onderstaande 
minimale proefprogramma uitvoert: 

 
- bij de ingebruikname 24 uur na de aansluiting op de netspanning, worden 

de werking en de autonomie van het toestel getest; 
- de werking van het verlichtingstoestel wordt wekelijks getest gedurende 

minstens 2 minuten; 
- de werking en de autonomie van het verlichtingstoestel worden om de 13 

maanden getest of nog vaker. 

Het ogenblik van de proeven is regelbaar. De keuze van de periode en de tijdspanne 
voor de automatische proeven kan gewijzigd worden.  Indien het toestel zijn 
autonomie van 1 uur niet verkrijgt tijdens een controle, wordt er automatisch een 
tweede proef uitgevoerd na 24 uur.  Een defect aan de  I.AT.S. verstoort op geen 
enkele manier de werking van het toestel in geval  van een verstoring van de 
netspanning. 
De uitvoering van automatische proeven is mogelijk onafhankelijk van de 
stroombaan waarop het veiligheidstoestel aangesloten is. 

- LED's die de zichtbare informatie leveren en de volgende toestanden onderscheiden:  
waaktoestand, laden van de batterij, testtoestand, herhaalde proef na 24 uur en 
defect. Deze aanwijzingen worden ondubbelzinnig vermeld op een legende 
aangebracht op het verlichtingstoestel. 

 
De batterij en de volledige elektrische apparatuur, met uitzondering van de 
handbedieningsorganen, zijn vervangbaar op een manier dat het maken van verkeerde 
verbindingen uitgesloten is. 
 
Voor loodaccumulatoren is de fabricatiedatum op de onderdelen gestempeld. 
 
D.d.5.1.3. Proeven 
 
De proeven van de norm EN 60598-2-22  worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 
van deze laatste norm. 
 
Het verlichtingstoestel VS8 AUT wordt onderworpen aan de volgende bijkomende proeven: 
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a. Proeven van het I.A.T.S. : 
 
Er wordt gecontroleerd of de werkingstesten wekelijks worden uitgevoerd gedurende 
minstens 2 minuten en dat de autonomieproef om de 13 weken (of nog vaker) wordt 
uitgevoerd.  

De fabrikant onderwerpt de proefmethode aan de goedkeuring van de Regie der 
Gebouwen tijdens zijn verzoek tot het verkrijgen van het aanvaardingsattest. 

 

b. Werkingsproef in geval van een defecte microprocessor: 
 
Het verlichtingstoestel wordt ingeschakeld in geval van een verstoring van de 
netspanning zoals beschreven in punt D.d.5.1.1. na een lading van 16 uur aan een 
netspanning van 0,9 Unom wanneer de microprocessor buiten werking is gesteld. 

De fabrikant onderwerpt de proefmethode aan de goedkeuring van de Regie der 
Gebouwen tijdens zijn verzoek tot het verkrijgen van het aanvaardingsattest. 

 

c. Werkingsproef: 
 
Tijdens de uitvoering van de typeproeven controleert men of de LEDs de 
voorgeschreven informatie leveren.  Indien bepaalde storingen zich niet voordoen 
tijdens de proeven, worden ze gesimuleerd om de LEDs te kunnen controleren. 

 
D.d.5.1.4. Waarborgtermijn 
 
De aannemer is verplicht gedurende vier jaar volledig op eigen kosten alle defecte onderdelen 
van het toestel, de batterij inbegrepen, te vervangen. De datum van inwerkingstelling wordt 
vermeld op de markering die daarvoor voorzien is op het verlichtingstoestel, zoals beschreven in 
punt 22.5.8 van de norm NBN EN 60598-2-22. 
 
 
D.d.5.2. Verlichtingstoestel VS8-3 AUT  
 
Het verlichtingstoestel VS8-3 AUT is een A.B.N. die beantwoordt aan de voorschriften van art. 
D.d.5.1. die werden vermeld voor het toestel VS8 AUT, en aan de volgende bijkomende 
voorschriften: 
 

- dit A.B.N. levert een lichtstroom van minstens 100 lm na 3 uur werking; 
 

- het laadsysteem maakt het mogelijk om de batterij (totaal ontladen) in 24 uur volledig 
te laden. 
 

- het aansluitklemmenblok van het belalarmcircuit van de lift is voorzien voor geleiders 
van 2,5 mm². 

 
 
D.d.5.3. Verlichtingstoestel VS13 AUT 
 
Het verlichtingstoestel VS13 AUT is een A.B.N. die voldoet aan de voorschriften van art. D.d.5.1. 
die werden vermeld voor het toestel VS8 AUT maar uitgerust is met een fluorescentielamp van 
het type T16-13/40, T26-18/40 of TC-EL-11/40  zoals bepaald in art. D.d.4.1 en die een 
lichtstroom van minstens 400 lm levert na 1 uur werking. 
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D.d.5.4. Verlichtingstoestel VS24 AUT 
 
Het verlichtingstoestel VS24 AUT is een A.B.N. die voldoet aan de voorschriften van art. D.d.5.1. 
die werden vemeld voor het toestel VS8 AUT maar die is uitgerust met een fluorescentielamp 
van het type TC-EL-24/40 bepaald in artikel D.d.4.1. 
Dit verlichtingstoestel levert een lichtstroom van minstens 600 lm na 1 uur werking. 
 
 
D.d.5.5. Verlichtingstoestellen VSh8 AUT, VSh13 AUT en VSh24 AUT 
 
De verlichtingstoestellen VSh8 AUT, VSh13 AUT en VSh24 AUT  zijn A.B.N. met een 
bescherming tegen het indringen van vaste voorwerpen en vloeistoffen, die respectievelijk 
beantwoorden aan de voorschriften voor de toestellen VS8 AUT, VS13 AUT en VS24 AUT en 
aan de volgende bijkomende voorschriften:  
 

- beschermingsgraad: IP 65 volgens de norm EN 60529 en IK 04 volgens de norm 
NBN EN 50102; 

 
- ontstekingstijd van de lamp bij een omgevingstemperatuur van -5° C : maximum 6 s; 

 
- een beschermkap waarvan het doorschijnend gedeelte in kunststof is. 

 
- de proefdrukknop voor de onderbreking van de netspanning mag geplaatst worden 

 tussen de reflector en de kap van het verlichtingstoestel. 
 
Voor de uitvoering van de proeven met betrekking tot de controle van de beschermingsgraad  
wordt op het toestel een XVB kabel met geleiders van 1,5 mm2  aangesloten. 
 
 
D.d.5.6. Toestel VSEx8 AUT 

 
Het verlichtingstoestel VSEx8 AUT is een A.B.N. geschikt voor plaatsing in 
ontploffingsgevaarlijke ruimten van zone 1 zoals beschreven in art. 105 van het A.R.E.I.   De 
veiligheidsgraad van het verlichtingstoestel is minstens EExd-IIB-T3 volgens de norm NBN EN 
50018 en de beschermingsgraad is IP 66. 
 
De elektrische uitrusting van het verlichtingstoestel beantwoordt aan de voorschriften vermeld in 
artikel D.d.5.1. voor het verlichtingstoestel VS8 AUT met als enig verschil dat de overgang van 
werktoestand naar rusttoestand en omgekeerd uitsluitend gebeurt door afstandsbediening. 
 
Indien de elektrische uitrusting van het verlichtingstoestel VSEx8 AUT identiek is aan deze van 
een toestel VS8 AUT waarvoor de fabrikant reeds een aanvaardingsattest bezit, moeten de 
hiervoor vermelde bijkomende proeven niet uitgevoerd worden;   
 
Volgens de aanduidingen in het bestek is het toestel voorzien van één of twee ontploffingsvaste 
invoernippels Eexd.  Bij gebrek aan aanduidingen hieromtrent wordt één ontploffingvaste 
invoernippel voorzien.  
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D.d.5.7. Verlichtingstoestel VSI AUT 
 
Het VSI AUT verlichtingstoestel is een autonoom noodverlichtingstoestel voorzien van een 
permanente lichtbron en van een autonome veiligheidsverlichtingsbron.  
 
Het toestel bestaat uit : 
 

- een behuizing, een reflector en een beschermkap zoals beschreven in artikel 
D.d.5.1.;  

 
- een permanente verlichtingsbron bestaande uit een fluorescentielamp met warme 

kathode zoals omschreven in hoofdstuk D.d.4.1.  en de aangepaste hulpapparatuur 
zoals beschreven in artikel D.d.5.1 voor het toestel VS8 AUT of een lamp en 
hulpapparatuur zoals beschreven in artikel D.d.5.9 voor het toestel VS6 AUT, 
aangesloten op de normale voeding (net) en aangestoken met een schakelaar die 
geen deel uitmaakt van het toestel;  

 
- een autonome noodverlichtingsbron bestaande uit een fluorescentielamp met warme 

kathode zoals omschreven in hoofdstuk D.d.4.1. en de aangepaste hulpapparatuur 
zoals beschreven in artikel D.d.5.1 voor het toestel VS8 AUT of een lamp en 
hulpapparatuur zoals beschreven in artikel D.d.5.9 voor het toestel VS6 AUT; 

 
Het verlichtingstoestel mag slechts één enkele lamp bevatten die zorgt voor de noodverlichting 
en de permanente verlichting. 
 
De waarborg van 4 jaar is niet van toepassing op de lamp met permanente werking. 
 
D.d.5.8. Verlichtingstoestel VSP AUT 
 
Het verlichtingstoestel VSP AUT is een verlichtingstoestel met verlichte aanwijzingen bestemd 
voor de aanduiding van uitgangen, nooduitgangen en evacuatiewegen en uitgerust met een 
verlichtingsbron aangesloten op het net van de algemene verlichting, hierna permanente 
lichtbron genoemd, en met een autonome veiligheidsverlichtingsbron. 
 
Het toestel bestaat uit : 
 

- een behuizing, een reflector en een beschermkap zoals beschreven in artikel D.d.5.1. 
voor het toestel VS 8 AUT. De reflector en de beschermkap zijn zodanig vervaardigd 
dat de verlichting van de aanwijzingen in overeenstemming is met de bepalingen van 
de norm NBN EN 1838;  
 

- een permanente verlichtingsbron en de bijbehorende hulpapparatuur aangesloten op 
het normale voedingsnet en bediend via een schakelaar die geen deel uitmaakt van 
het toestel;  
 

- een autonome verlichtingsbron en de bijbehorende hulpapparatuur;  De minimale 
lichtstroom na 1 uur is niet van toepassing;  
 

- een pictogram dat bestand is tegen ontkleuring volgens de richtlijnen van het bestek.  
De verlichting van het pictogram voldoet aan de bepalingen van de norm EN 1838. 
De minimum lichtsterkte van elk deel van het veiligheidskleur bedraagt 2 Cd/m² in 
toestand van noodverlichting. De verhouding tussen de lichtsterkte Lwit tot 
Lveiligheidskleur van 2 naast elkaar liggende delen van verschillende kleur is groter dan 
5/1 en kleiner dan 15/1. Voor elk kleur moet de gelijkmatigheidsgraad van de 
verlichting groter zijn dan 1/10. Deze waarden moeten ten laatste 1 minuut na het 
inschakelen van de veiligheidsverlichting worden bereikt en tenminste gedurende 1 
uur behouden blijven. 
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Het verlichtingstoestel mag slechts één enkele lamp bevatten die zorgt voor de noodverlichting 
en de permanente verlichting. Deze verlichtingsbron mag een lamp zijn van het type met warme 
kathode, een lamp van het type met koude kathode en mag eveneens bestaan uit één of meer 
elektroluminiscente diodes. 
 
De waarborg van 4 jaar is niet van toepassing op de lamp met permanente werking en de 
toegekende levensduur is korter dan deze periode.  
 
De symbolen op de aanwijzing zijn in overeenstemming met de voorschriften van de norm NBN 
EN 1838 van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en 
gezondheidssignalering op het werk (B.S. van 19 september 1997).  
 
Indien de aanduiding gebeurt door middel van zelfklevers die aangebracht zijn op de 
beschermkap moeten die zodanig zijn aangebracht dat de lichtsterktes in elke richting de 
grenswaarden niet overschrijden die zijn vastgelegd in de norm NBN EN 1838. De 
zichtbaarheidsafstand van het veiligheidsteken wordt bepaald op basis van de 
zichtbaarheidscriteria omschreven in de norm NBN EN 1838.  
 
 
D.d.5.9. Verlichtingstoestel VS6 AUT 
 
Het verlichtingstoestel VS6 AUT is een A.B.N. die voldoet aan de voorschriften van art. D.d.5.1. 
van het typebestek 400.D.04., vermeld voor het toestel VS8 AUT, maar uitgerust met een 
fluorescentielamp van het type T16-6/40 dat een lichtstroom verspreidt van minstens 200 lm na 1 
uur werking. 
 
 
 
 
 

GOEDGEKEURD: 
Brussel,  

 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,  
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