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1 Inleiding/samenvatting. 
 

De TVVL heeft in haar werkgebied Elektro Techniek en Gebouw Beheer 
Techniek (ET & GBT) een werkgroep samengesteld om in kaart te 
brengen hoe de situatie rondom bedieningsvoorschriften verbeterd kan 
worden.  
Als uitgangspunt voor de werkgroep geldt de z.g. ‘startnotitie ’  
(update 24-01-2002)  waaruit het volgende citaat: 
 

 “Doel is te onderzoeken hoe de kwaliteit van bedieningvoorschriften 

voor de gebruiker verbeterd kan worden en daarvoor richtlijnen op te 

stellen. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen technisch 

geschoolde gebruikers en de gebruiker als beheerder consument. Om 

te komen tot bedieningsvoorschriften moet een functionele 

systeembeschrijving beschikbaar zijn. 

Een functionele systeembeschrijving wordt om onbegrijpelijke reden 

vaak overgeslagen. Een functionele systeembeschrijving geeft in 

beschrijvende woorden, (evt. met verduidelijkende plaatjes) en 

termen, weer hoe een installatie moet gaan werken “ 

 
Door de werkgroep is bij aanvang afgesproken dat in het vervolg de 
term ‘gebruikershandleiding’ gebruikt wordt in de plaats van 
onderhoud- en bedieningsvoorschrift en voor regelinstallatie de term 
‘automatisering’. Daarmee wordt aangesloten op terminologie van 
ISSO publicatie 69: ‘ Model voor de beschrijving van de werking van 

een klimaatinstallatie en de norm NEN 5509: 
‘Gebruikershandleidingen‘. Hiermee wordt het voorstel in een breder 
perspectief geplaatst. 
 
De gebruikershandleiding is een onderdeel van het geleverde product, 
in dit geval de installatie, zijnde een koppeling van verscheidene 
producten ter vorming van een productsysteem. De producent, in de 
onderhavige situatie de installateur, is verplicht hiervoor een 
gebruikershandleiding te leveren. 
 
De regelgeving op het gebied van veiligheid legt steeds meer een 
zware verantwoordelijkheid voor het opstellen van een adequate 
gebruikershandleiding bij de aannemer/-installateur van installaties in 
gebouwen. De kwaliteit van de huidige gebruikershandleiding is echter 
veelal ontoereikend. 
 
De installaties zijn complexer geworden o.a. door interactie tussen 
verschillende installatieonderdelen met bouwfysische aspecten.  
De gebruikershandleiding wordt veelal samengesteld door het 
samenvoegen van alle (fabrikant)omschrijvingen in een map.  
Hierdoor is er vaak wel een goede beschrijving van elk separaat 
installatieonderdeel, maar juist de samenhang wordt niet goed 
beschreven. Met deze functionele samenhang wordt de automatisering 
van de installatie bepaald en is projectspecifiek.  
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van 
de werkgroep gedurende de periode februari 2004 tot juni 2005  
In 10 bijeenkomsten van de werkgroep is gewerkt aan de opstelling 
van dit rapport. 
Bij aanvang van de werkzaamheden is een inventarisatie opgemaakt 
van de onderwerpen die in de rapportage aan de orde gesteld zouden 
worden en is een taakverdeling opgesteld waarbij de diverse 
onderwerpen aan individuele werkgroepleden is toegewezen om 
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voorstellen op te stellen ter invulling hiervan. De volgende 
onderwerpen zijn hierbij aan de orde gesteld: 
1. Inleiding met probleemdefinitie, omvang van de studie 
2. Bedieningsvoorschriften voor gebruikers - randvoorwaarden, 

 regelgeving en definitie 
a. Randvoorwaarden en regelgeving 
b. Groepen gebruikers met eigenschappen 
c.  Definitie van bedieningsvoorschriften 

3. Totstandkoming van de bedieningsvoorschriften - 
procesbeschrijving:  hoe vindt dat plaats, waar liggen de 
knelpunten en hoe kunnen deze  worden weggenomen 

4. Overzicht installaties in gebouwen - over welke installaties wordt 
 gesproken 

5. Voorstel structuur richtlijn bedieningsvoorschriften 
6. Desk Top Publishing - mogelijkheden en knelpunten 
7. Voorbeeld 
8. Voorstel voor verdere aanpak 
 
De verdere uitwerking hiervan is in de hierop volgende paragrafen 
beschreven.  
Punt6: ‘Desk Top Publishing’ is niet nader onderzocht in de 
verwachting dat dit bij opstelling van een definitieve richtlijn verder 
kan worden uitgewerkt. 
Voor het overzicht van de installatiesoorten (punt 4) waarvoor de 
voorstellen betrekking hebben is een overzicht van gebouwgebonden 
installaties gegeven volgens de huidige Stabu-indeling. De codering 
hiervan is gebruikt bij het opstellen van een model 
gebruikershandleiding en het daarin opgenomen deel ‘automatisering’  
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2 Totstandkoming van de gebruikershandleiding. 
 
2.1 Probleemstelling. 
 

De gebruiker/beheerder van gebouwen weet vaak onvoldoende hoe de 
installatie  bediend moet worden en hoe de globale werking van de 
installatie is. Vooral de samenhang tussen de verschillende installatie-
onderdelen is onvoldoende duidelijk; temeer omdat ook dikwijls 
bouwkundige maatregelen van diverse aard in het thermische 
installatieproces zijn geïntegreerd. De bediening, de werking en de 
ontwerpuitgangspunten van de installatie zouden beschreven moeten 
zijn in de gebruikershandleiding voor de automatisering. De 
gebruikershandleiding is vaak opgebouwd uit materiaalspecificaties, 
revisietekeningen, een korte systeemomschrijving, meetstaten, etc. Ze 
geven te weinig systeembeschrijving en zijn vaak incompleet en 
onvoldoende toegankelijk.  
Verder wordt doorgaans weinig aandacht besteed aan veiligheid en 
milieueisen. 
 
 

2.2 Doelstelling. 
 

Het opstellen van richtlijnen voor een gebruikershandleiding, die 
voldoet aan het verstrekken van doeltreffende en logische informatie 
aan zowel eigenaren als gebruikers en technici die belast zijn met 
beheer, onderhoud en/of reparatie. Bij de opstelling hiervan rekening 
houdend met de eisen van de Machinerichtlijn en overige van 
toepassing zijnde normen. 
 
In deze voorstudie worden richtlijnen voorgesteld voor het opstellen 
van een goede en bruikbare gebruikershandleiding voor het onderdeel 
‘automatisering’ van installaties in gebouwen. Het samenstellen van 
een gebruikershandleiding is een proces waaraan in al de fasen van het 
bouwproces door verschillende disciplines een bijdrage dient te worden 
geleverd.  
 

2.3 Probleemanalyse. 
 

Gebruikershandleidingen voor installaties in gebouwen worden maar 
eenmalig gemaakt. Het specifieke gebouw met de daartoe behorende 
installaties is uniek; veel onderdelen in verschillende gebouwen kunnen 
gelijk zijn doch de onderlinge samenwerking kan verschillen. Elk ander 
gebouw heeft weer een andere opbouw, andere eisen, een andere 
installatie. Dit betekent dus ook dat de gebruikershandleiding elke keer 
"nieuw" en projectspecifiek is en voor elke gebouwinstallatie moet 
worden samengesteld. 

  
Een veelgehoorde opmerking is dat de gebruikershandleiding vooral 
wordt gezien als sluitpost van een project. Men vindt het belangrijker 
dat een project werkend en gebruiksgereed wordt opgeleverd. Dit staat 
veelal onder hoge tijdsdruk. Er is dan ook geen tijd voor allerlei 
"administratieve" zaken. Vaak wordt pas na de oplevering, als één van 
de restpunten, tijd besteed aan het opstellen van de 
gebruikershandleiding. Dit is algemeen de praktijk, hoewel het niet de 
juiste manier is. 

 
 De variatie in eisen die in bestekken en vanuit de markt worden 

gesteld aan een gebruikershandleiding maakt het voor aannemers 
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moeilijk om te werken aan een goede opbouw van gebruikershand-
leidingen. Door het standaardiseren van de opmaak van een 
gebruikershandleiding, kan de kwaliteit hiervan verbeteren. 
 
Eerst na constatering van gebreken in het functioneren van de 
installatie dan wel bij het optreden van calamiteiten blijkt vaak dat de 
gebruikershandleiding mogelijk onvoldoende informatie bevat om een 
goede analyse van het probleem mogelijk te maken. 
Een aantal klachten komt voort uit het feit dat de installatie anders 
wordt gebruikt dan waarvoor hij ontworpen en gemaakt is. Dit blijkt 
doorgaans niet uit de gebruikershandleiding maar uit bijvoorbeeld het 
energiegebruik, uitleg door gebruiker van de beleving, temperatuur-
trajecten bij controles e.d. 
Het opnemen van ontwerpuitgangspunten kan hier een controlemiddel 
voor zijn  en een aantal onduidelijkheden in de nazorg en het gebruik 
wegnemen. 

 
Ideaal zou zijn indien vanaf ontwerp tot en met uitvoering van de 
installaties relevante informatie verzameld wordt voor het opstellen 
van een gebruikershandleiding, gebaseerd op een gestandaardiseerde 
documentindeling waarin ook de ontwerpuitgangspunten zijn 
opgenomen. (Vergelijk TCD: Technisch Constructie Dossier)  
Het hier gepresenteerde kan de basis hiervan vormen. 
 
Binnen het concept dat nu voor ligt is gekozen om Stabu besteks-
methodiek te volgen. De achtergrond hiervan is dat meestal (en zeker 
de grotere projecten) de leveringsomvang en technische invulling in 
een bestek wordt opgenomen.  
Wanneer dit bestek als tekstdocument beschikbaar gesteld wordt aan 
de uitvoerende partij, kan deze de tekst tijdens het proces aanpassen 
aan wat daadwerkelijk gerealiseerd is en is bij oplevering het 
document up to date (dit is de ideale vorm) 
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3 Gebruikershandleidingen 
Definitie, regelgeving en randvoorwaarden, gebruikerscategorieën, 
structuur en indeling 

 
3.1 Definitie. 
 

Zoals in de inleiding genoemd, is het leveren van een gebruikershand-
leiding bij een product een verplichting van de fabrikant. Voor de 
installateur (fabrikant) van een klimaatinstallatie (product) is deze 
verplichting vastgelegd in de Europese regelgeving. 
Aangezien een klimaatinstallatie als een samenstelling van machines 
wordt beschouwd, is de Machinerichtlijn (98/37/EEG) van toepassing 
en in dit kader van primair belang. De specifieke eisen die aan de 
gebruikershandleiding worden gesteld zijn in de richtlijn opgenomen in 
artikel 1.7.4. In dit artikel wordt een opsomming gegeven van 
onderwerpen die de gebruikershandleiding moet bevatten om aan de 
primaire eisen van de richtlijn met betrekking tot veiligheid, 
gezondheid en milieu te voldoen. 
Een goede gebruikershandleiding bevat echter meer dan de genoemde 
onderwerpen en zal er op gericht moeten zijn de gebruiker informatie 
te verstrekken die een goed en verantwoord gebruik van de installatie 
mogelijk maakt in alle fasen van de levensduur van de installatie. 
 
Definitie gebruikershandleiding voor klimaatinstallaties: 
 
 

 
 
 
 
 
3.2 Regelgeving en randvoorwaarden. 
 

Behoudens de genoemde Machinerichtlijn zijn meerdere richtlijnen 
en/of normen relevant met betrekking tot een gebruikershandleiding, 
zoals: 
 
- EMC-richtlijn; 
- VEM-richtlijn (voorheen Laagspanningsrichtlijn); 
- Richtlijn gebruik voor arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. 
 
Aangezien een klimaatinstallatie vrijwel altijd aan de Machinerichtlijn 
dient te voldoen, impliceert dit tevens het voldoen aan EMC- en VEM-
richtlijn terwijl de richtlijn Arbeidsmiddelen voorschrijft dat 
“werknemers over voldoende informatie en in voorkomende gevallen 
over gebruikersaanwijzingen moeten beschikken betreffende de op het 
werk gebruikte arbeidsmiddelen”. 
Verder zijn meerdere normen van toepassing op een klimaatinstallatie 
die een directe relatie hebben met een veilig gebruik hiervan en 
waarnaar verwezen kan worden in de beschrijving van relevante 
installatiedelen voor bediening en onderhoud. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- NEN 1010; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
- NEN-EN 60204-1; veiligheid van machines - Elektrische uitrusting    
  van machines 
- NEN 3140. en NEN-EN 50110 -Bedrijfsvoering van elektrische 
 installaties 
 

De informatie voor eigenaar, gebruiker, bediener, monteur en 
technicus betreffende samenstelling en eigenschappen van de 
installatie die een goed, veilig gebruik en onderhoud mogelijk maakt 
gedurende de gehele levensduur. 
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Voor een goede opzet van de gebruikershandleiding kan gebruik 
gemaakt worden van NEN 5509:  
Hierin wordt de volgende inhoud aanbevolen: 
 
- technische specificaties; 
- voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies; 
- beschrijving en samenstelling van het product; 
- montage, installatie, ingebruikname; 
- beschrijving van bediening; wijze van gebruik; 
- storingen en reparatie; 
- buitenbedrijfstelling; 
- demontage, sloop; opslag en transport; 
- milieu. 
 
Verder geeft de norm aanwijzingen betreffende overige randvoor-
waarden bij de samenstelling van een gebruikershandleiding zoals 
opbouw, structuur, presentatie en opmaak. Tevens bevat de norm een 
overzicht van normen die betrekking hebben op te gebruiken 
pictogrammen, veiligheidskleuren en dergelijke die kunnen worden 
gebruikt bij het vormgeven van een gebruikershandleiding. 

 
3.3 Groepen gebruikers met eigenschappen. 
 

Een gebruikershandleiding wordt afgestemd op de installaties en kan 
voor zowel leken als deskundigen zijn. 
 
Onder “leken” wordt verstaan: 
 
1. de leiding van een beheerorganisatie zonder technische 

achtergrond; 
2. medewerkers die wel gebruikstaken moeten uitvoeren zonder 

technische achtergrond; 
3. bewoners/gebruikers van het gebouw met de daartoe behorende 

installaties. 
 
Als “deskundigen” kunnen worden beschouwd: 
 
1. technici die voor verschillende niveaus gemachtigd zijn om 

bedieningshandelingen (instellingen) te verrichten die van invloed 
kunnen zijn op de werking van de installaties; 

2. technici die gespecialiseerde werkzaamheden verrichten aan 
gebouwinstallaties of delen daarvan en daarbij de functionele 
werking hiervan kunnen beïnvloeden. 

 
Bij het opstellen van een gebruikershandleiding of delen daarvan dient 
vooraf duidelijk te worden aangegeven voor welke categorie gebruikers 
het onderdeel bestemd is. 
  

3.4 Structuur en indeling 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de onderwerpen die in de 
gebruikershandleiding kunnen voorkomen. Voor elk onderwerp is 
daarbij in grote lijnen de inhoud aangegeven. In hoofdstuk 5 zijn 
daarvan als voorbeeld meerdere onderwerpen meer of minder 
uitgewerkt.  
 
Aangezien veel van de informatie die in de gebruikershandleiding wordt 
opgenomen in digitale vorm beschikbaar zal zijn, is het wenselijk dat 
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de te ontwikkelen standaardteksten in digitale vorm beschikbaar 
komen en dat in de tekst gebruik wordt gemaakt van ‘links’ naar 
specifieke bijlagen, tekeningen e.d.    
De uiteindelijke mogelijkheden die een digitale uitgave biedt in een 
vervolgtraject nader te bepalen en uit te werken. 

 
De onderwerpen van de gebruikershandleiding 
 
3.4.1 Voorblad 
  - Logo, adres, bereikbaarheid van het installatiebedrijf. 
  - GEBRUIKERSHANDLEIDING met korte opgave van de  

  betreffende installatiesoorten bestemd voor gebouw of delen  
  daarvan, naam en adres etc.  

  - eventueel opdrachtgever, architect, adviseur etc. datum    
  ingebruikname en datum oplevering. 

  - datum uitgifte, versie nr. 
  - garantieduur (en ook langlopende garantie/onderhouds   

  verplichtingen), garantieverplichtingen en eventuele uitsluitingen. 
 
3.4.2 Voorwoord 
  Bedoeling van de gebruikershandleiding. 
 
  - Welke delen zijn bestemd voor leken en welke voor meer   

  deskundige personen. 
  - Aangeven de compleetheid/beperktheid van de inhoud. 
  - Aangeven dat veiligheid vooropstaat en dat hier ook voor de  

  eigenaar/gebruiker een verantwoordelijkheid ligt. In dat kader de 
  gebruikershandleiding zorgvuldig volgen; dit houdt ook in dat de 
  specifieke fabrikant/ leveranciersinstructies van de geïnstalleerde 
  producten als onderdeel van de gebruikershandleiding worden  
  beschouwd. 

 
  Voor de leek moet de tekst in de paragrafen “algemeen” van de 

verdere hoofdstukken voldoende zijn om zich een beeld te vormen 
van het geheel. 

 
3.4.3 Inhoud 
  De inhoudopgave van het geheel; hieronder ook: 
  
  - de tekeningen en schema’s, inbedrijfstelrapporten,  en staten,  

  instelstaten etc. 
  - Verwijzen naar de (digitale) mapnummers. In elke (digitale) map 

  de inhoudopgave van die map. 
 
3.4.4 Inleiding  
  Deze kan bestaan uit: 
 
  - Algemeen overzicht. 

- Overzicht van de installatiesoorten waarvoor de 
 gebruikershandleiding is opgesteld. 
- Structuur van de beschrijvingen met eventuele verwijzing naar 
 bijlagen waarin e.e.a. uitgebreider is weergegeven zoals 
 gebruikte symbolen, gebruikte afkortingen, voor installatiedelen 
 specifiek en consequent gebruikte benamingen, installatiecodes, 
 en een toelichting op de gebruikershandleiding. 
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Beschrijving van het object 
 

Ten behoeve van het gebruik door personen van het object in de 
uiteindelijk gerealiseerde vorm zijn namelijk de installaties ontworpen 
en geïnstalleerd. Wijzigingen van indeling, aard van het gebruik 
hebben vrijwel altijd ook gevolgen voor de installaties.  
 - De ligging en bestemming. 
- De toegankelijkheid/ontsluiting. 
- De beschrijving ervan via de ingang tot er weer uit; normaal en 
 via de nooduitgangen. Hierbij komen ook de verschillende 
 ruimtefuncties aan bod.  
- De gebruikswijze van het object kantooromgeving; verplaatsbare 
 wanden etc. 

 
3.4.5 Ontwerpuitgangspunten   

 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de uitgangspunten waarop 
installaties en de voorzieningen voor de automatisering zijn 
gebaseerd onder vermelding van toegepaste normen en/of 
voorschriften. 

 
3.4.6 Veiligheid en Milieu 

3.4.7   
Het opnemen van de betreffende aspecten in een apart hoofdstuk 
heeft de bedoeling de gebruiker te attenderen op het belang hiervan 
(het is uit het oogpunt van veiligheid en daarmee ook continuïteit in 
feite belangrijker dan het niet helemaal voldoen aan ruimtecomfort) 
De hieronder weergegeven teksten+pictogrammen kunnen worden 
gebruikt in bijvoorbeeld een werktuigkundig deel van een 
GEBRUIKERSHANDLEIDING en andere delen zoals alinea 4 in het 
gedeelte Automatisering. 

 
3.4.8 Mogelijke gevaren en te nemen maatregelen 

 
De installatie is ontworpen om thermische energie, met 
gebruikmaking van water en/of lucht, te verplaatsen. De installatie is 
zo ontworpen en vervaardigt dat deze aan de CE-richtlijnen voldoet. 
Desondanks kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door onzorgvuldig 
handelen. De gebruikers dienen dientengevolge op de hoogte te zijn 
van de mogelijke gevolgen van onzorgvuldig handelen. Daar waar 
nodig in de beschrijving zijn pictogrammen + tekst opgenomen. 

 
Enkele voorbeelden  met daarbij aangegeven de te nemen 
voorzorgsmaatregelen zijn: 
( Uit: Gebruikershandleiding Imtech Projects West) 

 
 

 

Elektrocutie 
De installatie bevat elektrische componenten. Sluit bij 
werkzaamheden aan elektrische componenten de spanning af en 
blokkeer de betreffende werkschakelaar. Elektrotechnische 
werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door 
gespecialiseerd personeel conform NEN 3140.  

 

 

Verbranding 
Motoren en leidingdelen kunnen heet zijn: nooit zomaar motoren 
of leidingdelen beetpakken. 
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Chemische verbranding 
Installatiedelen kunnen gevuld zijn met water waaraan biologische 
en/of chemische supplementen zijn toegevoegd: voorkom daarom 
direct contact met huid en ogen en maak gebruik van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

 

Brandgevaar 
Sommige installatiedelen zijn brandbaar; bij brandgevaarlijke 
werkzaamheden als solderen en lassen moeten passende 
veiligheidsmaatregelen genomen worden. 

 

Gladheid  
Vooral in de technische ruimten kan zich gladheid voordoen: draag 
hier daarom altijd goedgekeurde veiligheidsschoenen. 

 

 

Milieuverontreiniging 
Installatiedelen kunnen gevuld zijn met milieubelastende stoffen: 
zorg voor een milieutechnisch verantwoorde afwerking van deze 
stoffen en controleer systemen op lekdichtheid. 

 

 

Geluid 
Vooral in de technische ruimten maar ook in nabijheid van overige 
installatiedelen kan een hoog equivalent of momentaan 
geluidsniveau voorkomen: neem passende gehoorbeschermende 
maatregelen. 

 
 
3.4.9 Beschrijving van de installaties. 

 
Algemene beschrijving van de installatie waarin begrepen: 

 
- Locatie. 
- Doel 
- Verzorgingsgebied 
- Automatisering 
- etc 

 
3.4.10 Specifieke omschrijving 

 
Voorafgegaan door een beschrijving van het proces per regelkring 
waarin de automatisering moet functioneren de automatisering per 
regelkring meer specifiek beschrijven in de onderdelen: 

 
- regelen 
- optimaliseren 

 - schakelen  
 - bedienen 
 - bewaken  
 - beheren 
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4 Overzicht gebouwgebonden installaties 
 

4.1 Inleiding. 
 
In dit rapport is voor het overzicht gebruikgemaakt van de bestaande 
codering volgens de STABU methodiek. Er wordt daarom in dit 
voorbeeld geen gebruik gemaakt van een opeenvolgende nummering. 
De nummering is gebonden aan de zogenaamde bouwdelen. 
In een vervolgfase kan nader worden onderzocht in hoeverre deze 
methodiek bruikbaar is of dat andere identificatiesystemen hiervoor 
beter geschikt zijn.  

 
 
4.2 Overzicht STABU codering. 
 
 14. Buitenriolering en drainage 

 14.00 Algemeen 
 14.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
  14.11.20 Vuilwaterpompput 
  14.54.21 Vuilwatertank 
  14.60.21 Vuilwaterpomp(en) 
 
51. Binnenriolering 
 51.00 Algemeen 
 51.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
 51.50 Pompen en tanks 
   Vuilwaterput(en) 
   Vuilwaterpompen 
 
52. Waterinstallaties 
 52.00 Algemeen 
 52.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
  52.11.10 Koudwatertapinstallatie 
  52.11.20 Warmwatertapinstallatie 
 52.40 Pompen en apparaten 
  52.40.10 Tapwaterpomp(en) 
  52.40.20 Drukverhogingspomp(en) 
 52.51 Voorraadtoestellen 
  52.51.10 Elektrische boiler 
  52.51.20 Gasboiler 
  52.51.30 Indirect gestookte boiler 
  52.51.41 Voorraadvat 
 52.52 Doorstroomtoestellen 
  52.52.10 Elektrische geiser 
  52.52.20 Gasgeiser 
  52.52.30 Zonnecollector 
 52.61 Appendages in leidingen 
  52.61.41 Watermeter 
  52.61.42 Warmtemeter 
 52.63 Appendages en leidingen 
  52.63.2. Verwarmingskabel, elektrisch 
 
53. Sanitair 
 
54. Brandbestrijdingsinstallaties 
 54.00 Algemeen 
 54.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
  54.50.10 Brandpomp(installatie) 
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55. Gasinstallaties 
 

 56. Perslucht- en vacuüminstallaties 
 56.00 Algemeen 
 56.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
  56.11.10 Persluchtinstallatie 
  56.11.20 Vacuüminstallatie 
 56.40 Apparaten, flessen en tanks 
  56.40.10 Persluchtcompressor 
  56.40.20 Persluchtdroger 
 
60. Verwarmingsinstallaties 
 60.00 Algemeen 
 60.10 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
 60.33 Verdelers en verzamelaars (warmtedistributie) 
 60.41 Verwarmingslichamen, natuurlijke afgifte 
  60.41.11 Radiatoren (groep) 
  60.41.12 Convectoren (groep) 
  60.41.13 Ribbenbuis 
  60.41.21 Stralingspanelen 
  60.41.31 Vloerverwarming (groep) 
  60.41.32 Klimaatplafondelement 
 60.42 Verwarmingslichamen, geforceerde afgifte 
  60.42.11 Warmwaterluchtverhitter 
  60.42.12 Stoomluchtverhitter 
  60.42.21 Ventilatorconvector 
 60.51 Centrale warmte-opwekkingsapparaten 
  60.51.11 Gestookte waterketel 
  60.51.12 Gestookte thermische vloeistofketel 
  60.51.13 Gestookte stoomketel 
  60.51.31 Tegenstroomapparaat 
   Platenwarmtewisselaar 
   Zonnecollector, vloeistofmedium 
   Indirect verwarmde boiler 
 60.52 Lokale warmte-opwekkingsapparaten 
  60.52.21 Stralingspaneel, direct gestookt 
  60.52.31 Luchtverhitter, direct gestookt 
 60.60. Flessen en tanks 
  60.60.21 Expansievat 
 
61. Ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties 
 61.00 Algemeen 
 61.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
 61.41 Luchtbehandelingskast(en) 
 61.42 Ventilatie, verwarmings- en bevochtigingsapparaten 
 61.43 Ventilatoren 
 
62. Koelinstallaties 
 62.00 Algemeen 
 62.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
 62.41 Centrale koude-opwekkingsinstallaties 
 62.42 Lokale koude-opwekkingsinstallaties 
  Koudedistributie 
68. Regelinstallaties (Automatisering) 
 68.00 Algemeen 
 68.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
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 68.31 Meetorganen en opnemers 
 68.32 Regelaars 
 68.33 Corrigerende organen 
 68.34 Bedienende elementen 
 68.51 Schakel- en verdeelinrichtingen 
 68.52 Omvormers 
 
70. Elektrotechnische installaties 
  Algemeen 
  Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
  No-breaksystemen 
  Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning 
 
75. Communicatie- en beveiligingsinstallaties 
 75.00 Algemeen 
 75.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
  Centrale communicatieapparatuur 
  Bedienings- en signaleringspaneel 
  Registratieapparatuur 
  Meld- en detectieapparatuur 
  Grendel- en ontgrendelingsapparatuur  
 
78. Gebouwenbeheersystemen 
 78.00 Algemeen 
 78.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
 78.13 Niet autonome functies 
 78.14 Autonome functies 
 78.16 Beveiliging 
 78.17 Beheerfuncties 
 78.31 Systeemprogramma’s 
 78.32 Applicatieprogramma’s 
 78.33 Databehandeling 

78.41 Centrale verwerkingsapparatuur 
78.42 Randapparatuur 

 
80. Liftinstallaties 
 80.00 Algemeen 
 80.11 Functionele omschrijving, installatieonderdelen 
 80.34 Besturing en signalering 
 
81. Roltrappen en rolpaden 
 
82. Hef- en hijsinstallaties 
 
83. Goederentransport- en distributiesystemen 
 
84. Gevelonderhoudsinstallaties 
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5. Uitgewerkt voorbeeld. 
 

Ten geleide 
In dit hoofdstuk is een beperkte voorbeeld van een gebruikershandleiding 
volgens de voorgestelde structuur gegeven. 
Het voorblad is alleen genoemd en niet uitgewerkt. 
Het voorwoord is een complete weergave van hetgeen wordt beoogd. 
Inhoud en Inleiding zijn achterwege gelaten 
De algemene beschrijving van het object is een complete voorbeeld weergave 
met illustratie.  
Algemene objectgegevens, uitgangspunten en het hoofdstuk bescherming, 
veiligheid en milieu zijn wel aangegeven doch niet uitgewerkt. 
De beschrijving van de installaties is beperkt tot een opsomming van 
installaties die in principe in aanmerking komen om te beschrijven (de STABU-
indeling 14 t/m 62). 
Tenslotte is hoofdstuk 68, AUTOMATISERING, uitgewerkt voor de STABU 
categorie 60, VERWARMINGSINSTALLATIES. 
In de aanhef van hoofdstuk 68 is ter illustratie het algemene deel aangevuld 
met de principeschema’s van het gedeelte waarvan de automatisering is 
beschreven. 
De automatiseringsfuncties (ISSO publicatie 69) “beheer”en “onderhoud” uit de 
reeks 

- regelen 
- schakelen 
- bewaken 
- optimaliseren 
- bedienen 
- beheren 

zijn wel aangegeven doch in dit voorbeeld niet verder uitgewerkt. 
 

 

VOORWOORD  
 
De inhoud van deze gebruikershandleiding is in de eerste plaats bedoeld ter 
informatie voor het leidinggevend en bedienend personeel, om hen in de 
gelegenheid te stellen, een goede, zowel preventieve als actieve, controle uit 
te oefenen en een veilige bediening te waarborgen van de hierna beschreven 
installaties. Tevens is de gebruikershandleiding bedoeld als naslagwerk ten 
aanzien van de gehanteerde uitgangspunten waarop de installaties zijn 
gebaseerd en gerealiseerd en de aanbevelingen die zijn gegeven met 
betrekking tot preventief- en correctief onderhoud om het geheel in 
overeenstemming met die uitgangspunten en realisatie gedurende de 
gebruiksduur in stand te houden.  
 
Het spreekt voor zich, dat deze gebruikershandleiding geen complete 
aanwijzingen kunnen geven met betrekking tot de bedrijfsvoering. Daar wij 
aannemen, dat het inzicht, de theoretische en technische opleiding van het 
personeel voldoende is, volstaan wij met een elementaire beschrijving van de 
installatie met zijn componenten en de uit te voeren handelingen en 
onderhoudswerkzaamheden.  
 
De gebruiker en onderhoudsmonteur wordt dringend aanbevolen de 
gebruikershandleiding zorgvuldig op te volgen zodat de veiligheid en goede 
werking van de omschreven installatie gewaarborgd blijft. 
 

 
Voorwoordblad met een voorbeeld. Bron IMTECH, nader bewerkt. 
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INHOUD PM 
INLEIDING  PM 

 
00 ALGEMENE OMSCHRIJVING   
 
00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 
 
00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT 
 01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 
 
(Het voorbeeld van deze algemene omschrijving van het object is deels 
gebaseerd op schema pag. 21 van ISSO 69) 
 
Het object is een kantoorgebouw met werkplaats voor het op bestelling 
ontwerpen, construeren en bouwen van kleine apparaten en het onderhouden 
en repareren daarvan.Het is vrij gelegen aan een secundaire rijweg van een 
bedrijventerrein. De toegang tot de kantoren ligt aan de straatzijde. De 
werkplaats c.a. is via een inrit vanaf de straatzijde aan de achterzijde van het 
gebouw bereikbaar. 
Het kantoren gedeelte beslaat drie gebouwlagen. 

 
Centraal gebouwlaag 1 (begane grond) entree, ontvangst,  
receptie en sanitaire ruimten, de linkervleugel kantoren werkplaatsleiding c.a. 
met toegang tot de werkplaats en een verbinding met gebouwlaag 2; de 
rechtervleugel planning & service en bespreekruimten. 
 
Gebouwlaag 2 centraal verkeer en sanitaire ruimten, linkervleugel tekenkamer 
constructie en testruimte; er is een verbinding met gebouwlaag 1 
werkplaatsleiding en een verbinding naar boven. Rechtervleugel tekenkamer 
ontwikkeling en schetsontwerpen en daartoe behorende kantoorvertrekken. 
 
Gebouwlaag 3 centraal verkeer en sanitaire ruimten, linkervleugel kantoren 
inkoop en verkoop, bedrijfsrestaurant met kleine keuken c.a. en met een 
interne verbinding naar gebouwlaag 2; rechtervleugel directieruimten, 
presentatieruimte en boekhouding. 
 
Het werkplaatsgebied bestaat uit begane grond met enkele kantoorachtige 
ruimten, halfhoge afscheidingen voor bepaalde werkgebieden, 
machineopstellingen en voorraad/magazijn functies en een gesloten sanitaire 
afdeling. Boven het werkplaatsgebied bevinden zich de technische ruimten 
voor de werktuigkundige installaties. Deze zijn van buitenaf bereikbaar. 
 
Apart in de N.O. hoek van het terrein bevindt zich een gebouwtje voor de 
binnenkomst en meting van elektriciteit, water en gas. 
 
De algemene gebruikstijd van het object is 5 dagen per week van 07:00 –
 18:30uur. 
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Plattegrond object 
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00.02 ALGEMENE OBJECTGEGEVENS PM 

 
00.02.90 UITGANGSPUNTEN 
 

01. ONTWERPUITGANGSPUNTEN 
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het 
ontwerp van de voorzieningen op basis waarvan de installaties 
gedimensioneerd zijn en de automatisering zijn vorm heeft 
gekregen. 

 
01.00 ALGEMEEN PM 

 
01.10  PM 

 
etc. 

  
?? BESCHERMING, VEILIGHEID EN MILIEU 
 
 ALGEMEEN PM 

 
Etc. 

 
?? BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES 

  
 ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de soorten 
werktuigkundige voorzieningen waarvoor automatisering is 
toegepast. 
Voor elke soort is een algemene beschrijving opgesteld en 
voor zover nodig is de onderlinge samenhang weergegeven. 
 
De automatisering hiervoor is beschreven onder nummer 68 
en betreft in dit voorbeeld de beschrijving voor 
coderingsnummer 

 
60. VERWARMINGSINSTALLATIES 
 
 

BESCHRIJVING INSTALLATIESOORTEN MET AUTOMATISERING 
 

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE PM 
 
51. BINNENRIOLERING PM 
 
52 WATERINSTALLATIES PM 
 
53. SANITAIR PM 
 
54. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES PM 
 
55. GASINSTALLATIES PM 
 
56. PERSLUCHT- EN VACUÜMINSTALLATIES PM 
 
60. VERWARMINGSINSTALLATIES PM 

 
61. VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES PM 
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62. KOELINSTALLATIES PM 
 
68 AUTOMATISERING 
  

68.00 ALGEMEEN 
 

De automatisering bestaat voornamelijk uit: 
 

• Regelkast RK1 die staat opgesteld ----- 
• DDC (Direct Digital Control) regelaar die is opgenomen in RK1 
• Regeleenheden behorende bij installatieonderdelen die deel 

uitmaken van de totale installatie 
• Regelafsluiters, temperatuur-, drukopnemers e.d 
• Bekabeling tussen de componenten. 

 
68.00.01 Schema’s waarop de beschrijving is gebaseerd 

 

     
 
 
 

68.00.90 MODUUL BEGRIPPEN 
 

In de beschrijving van de automatisering worden verschillende 
begrippen gebruikt die in regelkringen van meerdere 
installatiedelen van toepassing kunnen zijn. Hierna volgt een 
toelichting. 
 
01. POMP-PERIODIEK MODUUL 
 
1* Via deze sturing wordt een circulatiepomp per 48 uur voor 
enige minuten gestart onafhankelijk van de bedrijfssituatie. 
 
2* Bij geen warmte- of koudevraag van een regelkring waartoe 
de circulatiepomp behoort of een relatie mee heeft, wordt deze 
vertraagd uitgeschakeld. 
 
3* De pomp wordt niet gestart  wanneer zich in het circuit 
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waartoe de pomp behoort een  regelafsluiter gesloten is  
Hiermee wordt een vrije circulatie gewaarborgd. 

 
02. ZOMERBLOKKERING MODUUL 
 
1* Via deze sturing wordt, indien gedurende een vrij in te stellen 
tijd de buitentemperatuur een grenswaarde overschrijdt, een 
regelkring geblokkeerd. Deze grenswaarde is voor dag en nacht 
verschillend en is vrij instelbaar.  
 
2* Een eenmaal door zomerblokkering geblokkeerde regelkring 
wordt weer vrijgegeven indien tijdens een dagperiode gedurende 
een vrij in te stellen tijd een vrij in te stellen grenswaarde wordt 
onderschreden. 
 
3* De zomerblokkering kan door de gebruiker, door middel van 
een parameterverstelling, voor onbepaalde tijd worden 
uitgeschakeld.  

 
03. RONDPOMPEN 

Bij buitentemperaturen lager dan 2°C wordt deze sturing 
geactiveerd  waardoor de circulatiepomp van de regelkring 
wordt ingeschakeld om het vloeistofmedium binnen de 
kring rond te pompen. 
Indien de buitentemperatuur de grenswaarde van 2°C 
weer overschrijdt, wordt de pomp vertraagd uitgeschakeld. 
 

04. WATERVERWARM-MODUUL 
Bij activering binnen een regelkring van de sturing 
"rondpompen" wordt bij onderschrijding van de ruimte-, 
aanvoer- of retourtemperatuur, al naar gelang de meting 
binnen de kring onder een kritische waarde komt, warmte  
toegevoegd tot een instelbare differentie. 
Zonodig wordt hiervoor een transportpomp en ketel  
geactiveerd.  
 

05. BEWAKING 
Elke  regelkring is voorzien van een bewaking op 
ondertemperatuur.  
Deze temperatuur is instelbaar. Bij radiator- en 
luchtverwarmercircuits heeft dit tot gevolg dat warmte 
wordt toegevoegd tot een instelbare differentie. (zie ook 
04) 

 
06. VERSNELD AANWARM-MODUUL 

Wanneer in de periode tussen einde gebruikstijd en begin 
volgende gebruikstijd de buitentemperatuur lager is dan 
17°C en de laagste ruimtetemperatuur van de bij elkaar 
behorende groepen lager dan bijvoorbeeld 20°C, dan 
wordt door middel van het actieve optimalisatieprogramma 
berekend wat de starttijd dient te zijn om met een lineair 
verhoogde weersafhankelijke stooklijn het gebouwgedeelte 
op te warmen tot de gewenste conditie is bereikt. (Deze 
verhoogde stooklijn kan in extreme situaties tijdens 
bedrijfstijd gehandhaafd worden) 
Deze sturing wordt "versneld aanwarmen" genoemd. 
Wanneer de "UIT" tijd langer dan 24 uur is, wordt een 
correctie op het te berekenen inschakeltijdstip uitgevoerd 
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zodat zonodig al voor 24.00 uur gestart kan worden. 
Deze factor werkt cumulatief na langere "UIT"-tijden. 
 
 Indien buiten  de normale bedrijfstijd een regelkring door 
een "overwerkfunctie" geactiveerd wordt, en deze kring is 
voorzien van de moduul "versneld aanwarmen", dan 
wordt, indien de buitentemperatuur lager is dan 17°C, met 
een lineair verhoogde weersafhankelijke stooklijn 
verwarmd, totdat de ruimteconditie op gebruiksniveau is. 
 
Bij gebruik van meerdere ruimtetemperatuuropnemers is 
voor bepaling van het startpunt  de laagste waarde 
bepalend. 
 

07. KLOKPROGRAMMA-/OVERWERK-MODUUL 
Het DDC bevat een klokprogramma waarmee met een 
instelbaar weekrooster per dag meerdere begin en einde 
gebruikstijden ingevoerd kunnen worden. 
 
In dit weekrooster kunnen via het "vrije dagen 
moduul"(zie 08) uitzonderingsperioden worden opgegeven.  
Het overwerksignaal geschiedt door middel van een 
hardwarematige ingang; hierbij is een continu-  en/of 
pulssignaal mogelijk. Verder zijn de nodige voorzieningen 
opgenomen voor selectieve bedieningmogelijkheden van 
overwerk via beheersysteem c.q. grafische beelden. De 
ingestelde overwerktijd wordt vrijgegeven NA einde 
bedrijfstijd van de betreffende groep.  Deze kan binnen de 
bedrijfstijd ingevoerd worden. 
 
Zowel het klokprogramma als vrije dagen-moduul kan via 
het receptietableau door de gebruiker worden ingesteld. 
 

08. VRIJE DAGEN-MODUUL 
Een vrije dagen-moduul kan worden ingesteld om binnen 
het ingestelde klokprogramma  uitzonderingsperioden aan 
te geven waarin het klokmoduul niet overschakelt naar 
dagbedrijf. 
 
Per moduul is programmering mogelijk van: 
- 5 uitzonderingsdagen; 
- 5 uitzonderingsperioden. 

In te vullen voor een meerjarige periode. 
 

In de beschrijving van de regelkringen is aangegeven van welke modulen in 
die regelkring gebruikgemaakt is. Daarin zijn dan ook de ingestelde waarden 
e.d. aangegeven. 
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68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING INSTALLATIEONDERDELEN 

 
68.11.10-a AUTOMATISERING 

 
0. ONDERVERDELING 
 

In deze functionele omschrijving is een onderverdeling in de 
diverse systemen aangebracht, waarvoor hierna de opzet is 
aangegeven. 

 
- 68.11.19a => Warmteopwekking. 
- 68.11.19b => Warmtetransport. 
- 68.11.19c => Warmtegroepen. 
- 68.11.29a => Koudeopwekking. 
- 68.11.29b => Koudetransport. 
- 68.11.29c => Koudegroepen. 
- 68.11.39a => Luchtbehandeling. 
- 68.11.49a => (Afzuig-)Ventilatie. 
- 68.11.59a => Naregelsystemen. 
- 68.11.69a => Hemelwater-, vuilwater- en sanitaire 
   installaties. 
- 68.11.79a => Elektrotechnische installaties. 
- 68.11.90a => Transportinstallaties. 
- 68.11.99a => Overige installaties. 

 
68.11.19-a WARMTE-OPWEKKING 
 

 0. CV-KETELS 
PROCES: 

 
De warmtecentrale bestaat uit twee warmwaterketels voorzien 
van rookgascondensor met eigen branderbesturing. 
Circulatie van het CV-water door de ketels en de open verdeler/ 
verzamelaar wordt verzorgd door twee opwekker-circuitpompen, 
die elkaars reserve zijn. 
 
REGELING: 
 
Centrale aanvoertemperatuurregeling van het Cv-water. 
De centrale aanvoertemperatuur wordt geregeld op een 
constante waarde die gekoppeld is aan de regelingen van de 
transportgroepen1; hierbij is de hoogst vragende met een positief 
verschil (instelling basis 5°K) bepalend voor de te regelen 
temperatuur. 
De regeling bestuurt in volgorde de ketels. 
Bij stijgende warmtevraag zijn de stappen als volgt:  
- openen vlinderklep leidende ketel; 
- inschakelen leidende ketel door aansturing brander; 
- wachttijd tweede ketel (ingesteld op x min. ten behoeve van 
 stabilisering van het proces); 
- openen vlinderklep tweede ketel; 
- sluiten vlinderklep in omloopleiding 
- inschakelen tweede ketel. 
 

 Bij dalende warmtevraag vindt bovenstaande in tegengestelde 
volgorde plaats. 
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1)Transportgroepen: het gedeelte van het leidingsysteem dat het cv water vanaf 
de verdeler verzamelaar brengt tot aan de punten op een gebouwlaag vanwaar 
het over die laag verder wordt verdeeld. 

 
SCHAKELING: 
 
De ketels worden paraat gezet door (in aflopende volgorde):   
- de brandschakelaar bij de ingang van het ketelhuis; 
- de handschakelaar in/uit/aut per ketel in de regelkast  RK……; 
- een warmtevraagsignaal vanuit één van de transportgroepen.  
Bij paraatstelling voert de regeling de volgende acties uit en 
omgekeerd: 
Voordat de betreffende ketelregeling wordt vrijgegeven wordt de 
vlinderklep van de ketel open gestuurd en de 
opwekkercircuitpomp ingeschakeld. Uitschakeling geschiedt 
vertraagd. 
De openstand van de vlinderklep wordt teruggekoppeld door het 
eindcontact. 
De vlinderklep in de omloopleiding staat normaliter open en 
wordt gesloten zodra de tweede ketel actief wordt. Dit geschiedt 
op basis van “open”-melding door de eindcontacten van de 
vlinderkleppen van de  ketels. 
 
De ketelinstallatie wordt vrijgegeven bij een buitentemperatuur 
van 20°C en lager, met differentie op uitschakeling. 
Bij een buitentemperatuur van 10°C of lager wordt de tweede 
ketel vrijgegeven. 
Bij storing van een opwekkereenheid (ketel)wordt automatisch de 
andere eenheid ingeschakeld. 
Op basis van bedrijfsuren worden de twee keteleenheden cyclisch 
als leidende ketel gewisseld. 
Bij storing van een opwekkercircuitpomp wordt automatisch de 
andere pomp ingeschakeld. 
Op basis van bedrijfsuren worden de twee pompen cyclisch als 
leidende gewisseld. 
 
BEVEILIGINGEN: 
 
Brand: 
Bij bediening van de brandschakelaar bij de ingang van het 
ketelhuis of een brandmelding worden de volgende acties 
uitgevoerd: 
- blokkeren branders keteleenheden; 
- storingsmelding. 
 
Keteleenheid: 
Van de keteleenheden zijn de storingsmeldcontacten aangesloten 
op de meldingen in de regelkast RK….  
Hiermee wordt doormelding van de storing naar het 
receptietableau bewerkstelligd en omschakeling naar de andere 
ketel. 
 
Lage druksignalering: 
Elke ketel is voorzien van een minimum drukbeveiliging. Bij het 
aanspreken van de min.drukschakelaar worden de volgende 
acties uitgevoerd: 
- storingsmelding; 
- uitschakelen keteleenheden. 
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BEDIENEN: 
 
Keteleenheid: 
Per keteleenheid is in regelkast RK ……. een interventieschakelaar 
opgenomen met de standen AUT-UIT-HAND. 
In de stand AUT, werkt het geheel zoals onder regeling 
omschreven. 
In de stand UIT, is er geen functie, vlinderklep dicht en 
keteleenheid niet gestuurd. 
In de stand HAND, wordt de keteleenheid continu gestuurd en 
werkt op zijn eigen thermostaten. 
Voor alle standen geldt als voorwaarde dat eerst de vlinderklep 
gestuurd is en een terugmelding geeft voor de vervolgactie. 

 
 

BEHEER: 
--- 
 
ONDERHOUD: 
--- 

 
68.11.19-b CV-GROEPEN (Transportgroepen) 
 

1. CV-GROEP BASISVERWARMING  
 

PROCES: 
 

De CV-transportgroep is aangesloten op de verdeler/verzamelaar 
in de technische ruimte en via transportleidingen verbonden met 
de distributiesystemen op de verschillende verdiepingen. 
De groep is gevelgeoriënteerd en wordt weersafhankelijk 
geregeld en geoptimaliseerd op basis van ruimtemperatuur. 
De radiatoren/convectoren (gebruikers die op het distributie 

gedeelte zijn aangesloten) zijn allen voorzien van een 
thermostatisch bediende afsluiter. 
 
REGELING: 
 
Aanvoertemperatuurregeling: 
De aanvoerwatertemperatuur van een transportgroep wordt 
geregeld op een constante waarde, afhankelijk van de 
buitentemperatuuropnemer TT….. die is geplaatst op de 
Noordgevel van de technische ruimte. 

 Bij stijgende warmtevraag wordt de regelafsluiter modulerend 
open gestuurd en omgekeerd. 

 
SCHAKELING: 
 
De transportgroep wordt geschakeld door: 
- het klokprogramma van de groep; 
- het optimaliseringsprogramma; 
- de overwerkschakeling. 
 
Bij inschakeling van de groep zijn de acties als volgt: 
- inschakelen transportpomp; 
- inschakelen aanvoertemperatuurregeling. 
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Zodra de regelafsluiter 5% geopend is, wordt een 
warmtevraagsignaal doorgestuurd naar de regelkring 
“warmteopwekking” (opwekkercircuitpomp en opwekeenheden 
c.a. 
Voor de transportgroep zijn de volgende modulen actief: 
- pomp periodiek; 
- zomerblokkering; 
- water verwarmen; 
- rondpompen. 
 
 
BEVEILIGING: 
 
Van de transportpomp is de motorbeveiliging in de 
storingsmelding verwerkt. 
 
BEDIENING: 

 
Transportpomp: 
De pompbesturing is in regelkast RK …. voorzien van een 
interventieschakelaar met de standen AUT-UIT-HAND. 
In de stand AUT, werkt het geheel zoals onder regeling 
omschreven. 
In de stand UIT, is er geen functie. 
In de stand HAND, wordt de pomp continu gestuurd. 
 
Regelafsluiter: 
De besturing van de regelafsluiter is in regelkast RK … voorzien 
van een interventieschakelaar met de standen AUT-UIT-HAND. 
In de stand AUT, werkt het geheel zoals onder regeling 
omschreven. 
In de stand UIT, is er geen functie. 
In de stand HAND, kan de regelafsluiter door middel van een 
instelpotentiometer op een vaste stand gezet worden. 
 
BEHEER: 
--- 
 
ONDERHOUD: 
--- 

68.34 BEDIENENDE ELEMENTEN 
 

68.34.19-a BEDIENVOORZIENINGEN 
 

1. RECEPTIETABLEAU 
1* Bij de receptie bevindt zich een tableau met de volgende 
voorzieningen: 
- meldingen installaties; 
- overwerk bediening. 

 
2* Meldingen installaties: 

 In het tableau geven twee rode signaallampen een storing weer 
van de centrale verwarming zijnde: 

 - urgent; 
 - niet urgent. 

 
Wanneer de urgente storing brandt, is er geen enkele vorm van 
verwarming meer en dient de installateur gebeld te worden. 
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Wanneer de niet urgente storing brandt is er een technisch 
probleem in de installatie. Ook hiervoor geldt dat de installateur 
gewaarschuwd dient te worden, echter is de prioriteit lager. 
 
Zodra een storing optreedt klinkt een akoestisch signaal, dat 
afgesteld kan worden door middel van de drukknop "afstel" op 
het tableau. 
 
3* Overwerk bediening. 
Op het tableau met de overwerkbediening kan de verwarming 
buiten de standaard bedrijfstijd ingeschakeld worden.  
De voorziening bestaat uit een digitale tijdklok met drukknop. 
Door het indrukken van de knop kan in stappen van 1 uur de 
duur van de gewenste overwerktijd ingegeven worden. 
Zodra de tijdklok ingesteld is, gaat deze aftellen. 
Eerder stoppen is mogelijk door te pulzen naar 0 uur. 

 
68.51 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN 

 
68.51.11-a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 
 

0. KASTOMSCHRIJVING 
1* In de technische ruimte staat schakelkast RK…opgesteld. 
Hierin zijn opgenomen alle elektrotechnische en regeltechnische 
voorzieningen voor de automatisering van dit complex. 
    
2* Bediening van de installatie in de kast mag alleen geschieden 
via daarvoor schakelbevoegde personen, overeenkomstig de 
NEN3140. 
 
3* De installatie is uitgevoerd met DDC-regelapparatuur en de 
sturingen zijn voorzien van interventiebedieningen met  
LED’s dio(light emtting des). 
 
4* Alle bedrijf- en storingsmeldingen worden op de  
interventiemodulen aangegeven.De betreffende sturing is met 
een tekstomschrijving vermeld. 
De LED's op de interventiemodulen  hebben de volgende kleuren:  
- rood voor storing; 
- groen voor bedrijf; 
- geel voor sturing vanuit het DDC-systeem. 

  
68.51.19-a BRANDSTURING 
 

0. BRANDSTURING 
 

1* Brandmelding wordt op de regelkasten door middel van een 
blauwe lamp kenbaar gemaakt.  

 
68.51.19-b STORINGSMELDING 
 

1. STORINGSMELDING 
 
 

1* Alle interne en externe technische storingen binnen een 
regelkast worden in het DDC-systeem verwerkt. 
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Binnen het DDC-systeem wordt per melding gesplitst naar 
urgentie in laag of hoog niveau. 
Beide niveaus  worden via twee digitale uitgangen van het DDC-
systeem afgewerkt op twee relais. Deze twee relais bieden via 
potentiaalvrije wisselcontacten de genoemde melding aan op de 
klemmen van de betreffende regelkast. Op de deur van de 
regelkast zijn twee rode   signaallampen "verzamelstoring" 
aangebracht ter indicatie van een urgente of niet urgente 
storingsmelding. 
 
2* Als basis voor de scheiding laag of hoog niveau "urgent en 
niet urgent"  is het volgende aangehouden: 
Altijd "urgent" is: 
- temperatuuronderschrijding regelkring/opnemer; 
- brandalarm; 
- storing van een pomp in een warmtecircuit bij lage 
  buitentemperatuur 
- storing van warmte-opwekcircuits. 
 
Alle overige meldingen zijn "niet urgent" niveaumeldingen. 
 
3* In het tableau bij de receptie worden de storingslampen 
aangestuurd vanuit kast RK… 

 
 

 

In dit beknopte voorbeeld komen bediening, onderhoud en beheer op veel plaatsen 

verspreid in de beschrijving voor. Dit is gedaan door consequent de onderverdeling 

van automatisering in de zes functies bij elke regelkring te beschrijven. 

In een vervolgfase zal nader overwogen moeten worden dit op deze manier te 

handhaven dan wel de betreffende aspecten onder te brengen in aparte 

hoofdstukken voor bediening, onderhoud en beheer. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
5.1  Conclusies 

 
1. Gebruikershandleidingen voldoen veelal niet aan de daaraan gestelde 

wettelijke eisen (Machinerichtlijn) en aan de verwachtingen van 
verschillende categorieën gebruikers. 

2. Om te voldoen aan ‘1’ is het opstellen van een uniforme basisstructuur 
met daarin een minimaal ‘verplichte ‘ inhoud wenselijk. Het gaat hierbij 
dan om een opzet voor het opstellen van de gehele 
gebruikershandleiding waarvan ‘automatisering’ een onderdeel is. 

3. Gebouwinstallaties zijn merendeels samengesteld uit systemen en 
componenten van vergelijkbare aard. Op basis hiervan moet het 
mogelijk zijn een basis voor een gebruikershandleiding op te stellen die 
voldoet aan de wettelijke eisen. 

4. Gebruikers verwachten uitgebreidere informatie op grond waarvan een 
verantwoord en doelmatig gebruik van de installaties mogelijk is. Voor 
zover mogelijk dient ook hierin te worden voorzien. Detailinformatie zal 
per geval door de producent (installateur) geleverd dienen te worden. 

5. Het ontwikkelen van standaardteksten voor de gebruikershandleiding, 
gebaseerd op de functionele beschrijvingen (conform ISSO 69) lijkt een 
geschikte basis om tot een uniforme structuur te komen. 

 
 
5.2  Aanbevelingen 
 

Om installateurs te ondersteunen bij het opzetten van een goede 
gebruikershandleiding stelt de werkgroep voor om een richtlijn op te 
zetten ten behoeven van gebruikershandleidingen voor gebouwgebonden 
installaties.  Van belang daarbij is dat er voldoende draagvlak is bij de 
betrokken partijen binnen de branche, zowel aan de kant van de 
installateurs en adviseurs alsook aan de kant van de gebruikers en 
eigenaars van gebouwen. Bij het opstellen van een richtlijn moet 
aandacht worden besteed aan de manier waarop de compleetheid, de 
juistheid van de gebruikershandleiding kan worden bereikt en getoetst 
tegen zo laag mogelijke kosten. 

 
Belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van de richtlijn zijn: 
- Definitieve structuur van een gebruikershandleiding voor 
 gebouwgebonden installaties met voorbeelden. 
- De mogelijke verbreding naar andere disciplines. 
- Waarborging van kwaliteit van de op te stellen 
 gebruikershandleiding. 
- Onderzoek naar mogelijkheden die de opstelling van een 
 gebruikershandleiding middels “desktop-publishing” 
 vereenvoudigen.  
- Aansluiting te zoeken bij bestaande systemen voor 
 informatieoverdracht in de bouw zoals Stabu of NL-Sfb 
 
De aangegeven structuur biedt een goede mogelijkheid om te komen tot 
een gebruikershandleiding “gebouw”. 
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Bijlage 1  Basisdocument Werkgroep ET & GBT. 
 

 
 
 
MOTIVATIE WERKGROEP ET & GBT 
 

Titel: Richtlijn Bedieningsvoorschriften Regelinstallaties voor Gebruikers 
 
1. Aanleiding en doel van de (voor)studie 

  
In het kader van regelgeving op het gebied van veiligheid ligt een zware 
verantwoordelijkheid voor adequate bediening- en onderhoudsvoorschriften 
bij de leveranciers van de installatie. De kwaliteit van bedieningsvoor-
schriften van gebouwgebonden installaties blijkt veelal met name voor de 

gebruiker van installaties niet toereikend. 
  

Het leveren van bedieningsvoorschriften behoort meestal tot de opdracht 
van het bedrijf dat de installatie realiseert. Praktijkomstandigheden hebben 
daarbij een nadelige invloed op de kwaliteit: - de uitgevoerde installaties zijn 
meestal eenmalig; - de auteur is zelden een op dit gebied geschoold 
tekstschrijver; - het tot stand komen van bedieningsvoorschriften staat 
vrijwel meestal onder de tijdsdruk van de oplevering, van het bouwwerk in 
een periode waarin vele zaken tegelijkertijd aandacht vragen. 
Doel is te onderzoeken hoe de kwaliteit van bedieningvoorschriften voor de 
gebruiker verbeterd kan worden en daarvoor richtlijnen op te stellen. Hierbij 
dient onderscheid gemaakt te worden tussen technisch geschoolde 
gebruikers en de gebruiker als beheerder consument. 

 
Om te komen tot bedieningsvoorschriften moet een functionele 
systeembeschrijving beschikbaar zijn. 
Een functionele systeembeschrijving wordt om onbegrijpelijke reden vaak 
overgeslagen. Een functionele systeembeschrijving geeft in beschrijvende 
woorden, (evt. met verduidelijkende plaatjes) en termen, weer hoe een 
installatie moet gaan werken.  

 
2. Vraagstelling /context 

 
Voor het maken van bedieningsvoorschriften zijn maatregelen in de vorm 
van richtlijnen denkbaar die de kwaliteit tot het gewenste niveau verbeteren 
binnen de context van de hiervoor genoemde (nadelige) 
praktijkomstandigheden die tot de werkelijkheid behoren. 
Aanknopingspunten voor verbetering kunnen waarschijnlijk worden in: 
• de CE-Machinerichtlijn, deze geeft aan waaraan bedieningsvoorschriften 
 in het kader van veilige bediening van technische voorzieningen moeten 
 voldoen. De VEV 5508 geeft hiervoor de benodigde normen, 
• de ontwikkeling om gebouwinstallaties en bijbehorende regelsystemen te 
  ordenen in genormaliseerde concepten en typen. Daarbij worden bouw/ 
  installatiedelen op een vaste wijze benoemd en weergegeven. Complexe 
  gebouwinstallaties kunnen daardoor goeddeels beschreven worden als  
  een samenstel van tot op zekere hoogte gestandaardiseerde delen, 
• Desk Top Publishing, voor veel uitvoerende bedrijven in de bouw- en  
  installatietechniek behoort DTP meer en meer tot de normale    
  bureauautomatisering. Het samenstellen van maatwerk      
  bedieningsvoorschriften met behulp van gestandaardiseerde teksten,  
  iconen, schema's en afbeeldingen is daardoor in principe haalbaar. 
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3. Uitvoering/ Taakstelling 
 

In eerste fase gaat het om het vaststellen van de eisen waaraan een 
bedieningsvoorschrift voor gebouwgebonden installaties moet voldoen, met 
name gericht op de regeltechnische voorzieningen voor verschillende 

categorieën gebruikers. 
In de tweede fase kan een structuurmodel (zonder inhoud) voor 
bedieningsvoorschriften worden opgesteld waarmede aan de geformuleerde 
eisen wordt voldaan. Dit model moet geschikt zijn om getoetst te worden 
door bijvoorbeeld een gebruikerspanel. Een voorbeeld met een ingevuld 
model van een eenvoudige installatie is daarbij gewenst. Van groot belang is 
dat daarbij duidelijk de demarcatie wordt aangegeven tussen de informatie 
die enerzijds voor de gebruiker en anderzijds voor service- en onderhoud 
bestemd is. Tevens worden suggesties verwacht voor de wijze waarop een 
bedieningsvoorschrift van de gewenste kwaliteit in de toekomst tot stand 
kan komen. 

 
 
4. Resultaat / Kennisoverdracht 
 

Aan het eind van de tweede fase een interim-rapportage aan de hand 
waarvan in een workshop evaluatie en toetsing van de tussenresultaten met 
gebruikers kan plaatsvinden. 
Eindrapportage inclusief een startnotitie voor een vervolgtraject. In bijlage 
een concept opdracht voor de realisatie van de voorstellen. 

 
5. Tijdplan en budget 
 

Start:    : 
Interim-rapport en workshop : 
eindrapportage   : 
Budget     :  

 
 
Basisinformatie  
 
Update basisdocument: 24 januari 2002 
 
STARTNOTITIE voor ET-GBT werkgroep 
(versie b, 15 juni 2000; correcties van GD en auteur verwerkt) 
 
I.J.Van wees, C:\DOC\N-ACT\TVVL\ET\WGBVS02B.WPD, printdatum 15juni 2000 
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