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1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikelen pro memorie, alle prestaties zijn inbegrepen in de verschillende prijzen van de aanneming.
De Aannemer staat, zonder enige beperking en zonder dat deze lijst limitatief zou zijn, in voor de noodzakelijke studies,
leveringen, werken, verstellingen, stappen, prestaties, enz., om de voorgeschreven resultaten te verkrijgen opdat de
installaties aan de vereiste voorwaarden en aan de regels van de kunst zouden voldoen.

1.1.

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
De artikelen van het bestek « Administratieve bepalingen » maken integraal deel uit van de aanneming.

1.2.

BEPALINGEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES
De aanneming en haar onderaannemers dienen bijgevolg alles in het werk te stellen om het verkrijgen en naleven van
deze criteria te vergemakkelijken. Dit binnen de door de ontwerpers voorziene grenzen tijdens de ontwerpfase.
De aannemingen dienen mee de nodige documenten op te stellen voor de verschillende getuigschriften (EPB, passief,
voorbeeldgebouw). De documenten en het aantal exemplaren staan vermeld in de documenten inzake passieve
premies, voorbeeldgebouw en de EPB-regelgeving.
De bepalingen inzake « Energieprestaties » maken eveneens integraal deel uit van de aanneming.

1.3.

AKOESTISCHE BEPALINGEN
De « technische akoestische bepalingen » maken eveneens integraal deel uit van de aanneming.

1.4.

ALGEMENE INHOUD VAN DE AANNEMINGEN
De Aanneming zoals die is geregeld voor dit Offerteaanvraagdossier heeft als voorwerp het dimensioneren van de
installaties, evenals de uitvoeringsstudie, de levering, hantering, plaatsing, montage, aansluiting, inbedrijfstelling,
oppuntstelling, de proeven en controles op de uitrustingen en installaties van deze opdracht.
De termen Aanneming en Aannemer die in dit volume worden gebruikt hebben betrekking op deze opdracht.
Verwijzingen naar andere Aannemingen of Aannemers worden vergezeld van de benaming van de opdracht. Termen
zoals opdrachten, techniek en deel zijn gelijkgesteld. De termen Bouwmeester, Bestuur, Directie der Werken en
Aanbestedende overheid zijn gelijkgesteld.
De Aannemers controleren meer bepaald de afmetingen van de technische lokalen, verticale kokers en voornaamste
uitsparingen evenals de nodige openingen voor het hanteren van materialen en voornamelijk de door de Ontwerpers
opgemaakte doorvoerplannen.
De architectuur- en afwerkingsplannen vermelden de aard en maten van de lokalen, brandwerende compartimenten
en de samenstelling van de wanden in de lokalen. De Aannemer dient rekening te houden met deze elementen om de
vereiste prestaties op gebied van akoestiek en brandveiligheid na te leven. Indien geen plannen bij het dossier voor de
opdracht voor werken werden gevoegd, kunnen deze bij de Ontwerpers worden geraadpleegd.
De Aannemers vermelden bij hun Inschrijving alle waarnemingen die zij nuttig beschouwen. Klachten die nadien
worden geuit zijn nietig en onwaardig. Eventuele aanpassingen aan de werken wordt ten laste van de Aannemer
uitgevoerd.
Los van de verdeling van de opdrachten, omvat elke aanneming:
1. De levering van alle synthese- en coördinatiegegevens, de gecoördineerde uitvoeringsstudies, de opmaak van de
uitvoeringsdossiers en de opmaak van alle "As-builtdossiers".
2. De levering, montage, aansluiting, indienststelling, afstellen, proeven en controles op de installaties, uitrustingen
en accessoires beschreven in de Bestek, die noodzakelijk zijn om aan de vereiste prestaties te beantwoorden.
3. De functionele analyses van de systemen, de programmering van de eenheden voor de inzameling of behandeling
van informatie en/of van de gegevens alsook het instellen ervan.
4. De levering van verbruiksmateries en producten voor de primaire opvulling, noodzakelijk voor de werking van de
installaties.
5. Diverse werken zoals:
- alle kleine doorvoeringen waarvan de uitvoering aanvankelijk niet voorzien werd in de ruwbouw,
- de steunframes en werksokkels,
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alle herstellingen die inherent zijn aan de dichting, thermische en akoestische isolatie en aan de brandweerstand
van de werken en na de Aannemingswerken,
- het restaureren en opnieuw in perfecte staat herstellen van het beton, metselwerk en afwerkingselementen die
beschadigd werden door de werken van de Aanneming,
- het afdichten van doorvoeren voorzien door/voor de Aanneming die niet zouden zijn gebruikt.
6. De bescherming van de uitrustingen door middel van een duurzaam en doeltreffend procedé tegen beschadiging,
ten gevolge van werken en hanteringen van andere vakgroepen evenals de diepgaande reiniging van de installaties
en uitrustingen.
7. Het transport, de hantering, het uitpakken en het plaatsen van de uitrustingen op de werf. De Aannemer staat in
voor de eventuele demontage, hermontage en heruitlijning ter plaatse, evenals de afbraak en versteviging van de
circulatiewegen en het herstellen van de elementen, ten gevolge van de invoering van zijn materiaal.
8. De beschermende verflagen en toplagen die op de metalen onderdelen worden aangebracht.
9. Het regelmatig verwijderen van afval en onbruikbaar materiaal afkomstig van de werken van de Aanneming en hun
transport naar de aangeduide de plaatsen, evenals de diverse lokalen en ruimten waar de werken werden
uitgevoerd in perfecte staat van netheid herstellen.
10. De nodige onderhandelingen om de goedkeuringen te verkrijgen bij de verschillende Nutsmaatschappijen voor de
invoering van vloeistoffen: elektriciteit, gas, stadswater, telefonie en teledistributie (de aansluiting met de openbare
riolering wordt in de ruwbouw voorzien). Alle aansluitingskosten zijn ten laste van de Aanbestedende overheid.
11. Het verkrijgen van vergunningen en goedkeuringen bij de Controle-instellingen en andere Maatschappijen.
12. Het controleerbaar maken van de uitrustingen en installaties en de controle door één of meerdere
Keuringsinstellingen.
13. De keuringen, proeven en de medewerking aan alle opleveringen voor de uitrustingen en installaties eigen aan de
Aanneming evenals voor de multidisciplinaire geïntegreerde systemen.
14. De scholing en opleiding van het personeel dat instaat voor het beheer van de installaties.
15. De aanpassing en verbetering van de uitrustingen en installaties die noodzakelijk blijken tijdens controles en
opleveringen.
16. Het onderhoud, de reparaties en herstellingen tijdens de waarborgperiode.
17. De noodzakelijke werken, leveringen en prestaties voor het geanticipeerd ter beschikking stellen van bepaalde
zones, voor zover deze ten gepaste tijde op de planning werden aangegeven.
Opmerking:
-

-

1.5.

Zonder dat de Aannemer aanspraak kan doen op enige meerprijs, behoudt de Aanbestedende Overheid zich het
recht voor om elk toestel te verplaatsen dat deel uitmaakt van deze Opdracht binnen een straal van 3 m ten opzichte
van de plaatsing zoals aangegeven in de Inschrijvingsplannen.
De Aannemer kan zich niet beroepen op leemten of nalatigheden in de meetstaten, plannen en bestekken om zijn
verplichtingen te beperken en zich bijgevolg vrij te stellen om zonder meerprijs de elementen te leveren die
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installaties.

BASISDOCUMENTEN VAN DE AANNEMING
De documenten die in deze bestekken van toepassing zijn worden gestaafd en/of aangevuld door volgende
documenten:
- De inschrijvingsdocumenten, meer bepaald de huidige bestekken, de plannen en schema’s evenals de Algemene
Administratieve Bepalingen waaraan de voorgenoemde documenten worden gevoegd.
- De aanvullende documenten die aan de Aannemer tijdens de uitvoering worden overhandigd, in functie van wat de
Aanbestedende overheid nodig vindt.
- Typebestek n° 100 van het MOW
- Typebestek n° 101 van het MOW
- Typebestek 105 uitg. 1990 MOW - Regie der gebouwen
- Typebestek 400 van het MOW en meer bepaald:
 400 B02 - toestellen en inrichtingen voor hoog- en laagspanning - Hoofdstuk c tot f
 400 B01 - algemene elektriciteit - Hoofdstuk g tot n.
- Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 april
1981 en updates.
- De laatste uitgave van het “Technisch Reglement” van de Vereniging der Elektriciteitsbedrijven in België, met
betrekking tot de elektrische installaties op laag- en middenspanning.
- De normen, voorschriften en gedragscodes uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie en het
Elektrotechnisch Belgisch Comité.
- Betreffende de brandveiligheid, de van kracht zijnde reglementen uitgegeven door de staat, de provincies, de
steden, gemeenten en meer bepaald de diensten voor brandbestrijding, de normen NBN S21 100-1, 100-2 -201-
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202-203, de EN54, het verslag van de DBDMH, de van kracht zijnde Koninklijke besluiten evenals de
goedkeuringen van BOSEC en NVBB.
Alle Koninklijke besluiten betreffende inbraakwerende technieken (19 juni 2002, 14 mei 1991, INSERT-conformiteit,
…).
De Europese en Internationale wetgeving en normen (IEC, EEG-EL, CEN of HD) met hun laatste uitgave.
De volledige wetgeving betreffende de "CE" markering.
De voorschriften van de FPE "Technische Voorschriften voor de aansluiting op het Hoogspanningsdistributienet",
herziening april 2003 (C2/112)
Het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en diens bijlagen.
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013, de wet van 15 juni 2006, het koninklijk besluit van 15 juli 2011, 16 juli 2012
en 14 januari 2013 evenals de wet van 17 juni 2013 betreffende alle overheidsopdrachten.
Alle gehomologeerde normen, opgenomen of gepubliceerd door het Belgisch Instituut voor Normalisatie.
De bijzondere voorschriften en wetgevingen waarvan de toepassing wordt opgelegd door:
 de Distributiemaatschappij voor Elektrische Energie,
 de Gasdistributiemaatschappij,
 de Waterdistributiemaatschappij,
 de Reglementen van het Waals Gewest.
De Besluiten of Decreten op gebied van milieu.
De Besluiten of Decreten betreffende het welzijn op het werk.
De laatste uitgave van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

Bovengenoemde documenten dienen in hun volledige uitgave te worden beschouwd, inclusief alle aanvullingen en
wijzigingen die 10 dagen vóór de datum van afgifte van de Inschrijvingen werden gepubliceerd.
Alle rechtgevende documenten uit dit dossier vullen elkaar aan en vormen een geheel. Elke tegenstrijdigheid dient in
het voordeel van de Aanbestedende overheid te worden behandeld.
Het feit dat, ofwel een voorschrift van een bepaalde norm, ofwel een vastgestelde norm wordt herhaald, verminderd in
geen geval de integrale toepassing van de norm in het algemeen. De Koninklijke of Ministeriële Besluiten en/of
Omzendbrieven vormen een aanvulling of wijziging van de algemene bestekken uit bovenstaande lijst. De algemene
normen zijn van toepassing in hun goedgekeurde uitgave op de datum van ondertekening van de Opdracht.
Brevetten - Licenties
De opdrachtnemer staat persoonlijk in voor alle rechten en brevetten, licenties of modellen, zelfs voor de in dit bestek
beschreven toestellen of procedés.
De Opdrachtnemer dient informatie in te winnen indien de toestellen of systemen die hij denkt te gebruiken, het
voorwerp zijn van zulke rechten. Alle aanverwante kosten vallen hem eveneens ten laste.

1.6.

COÖRDINATIE DOOR DE ALGEMENE AANNEMING - GRENZEN VAN DE
AANNEMING

1.6.2.

COÖRDINATIE
De huidige aanneming omvat de algemene aanneming, inclusief ruwbouw, speciale technieken, afwerking en
buitenaanleg.
De huidige aanneming staat bijgevolg in voor de nodige coördinatie met betrekking tot uitsparingen, uitsnijdingen en
doorvoeren in alle elementen, ongeacht hun aard.
Indien de huidige aanneming de correcte coördinatie van de verschillende delen van deze opdracht niet in acht neemt,
wordt zij aansprakelijk gesteld voor de gevolgen en belast met de nodige aansluitingen, bijkomende doorvoeren,
afbraakwerken en verbouwing van al uitgevoerde elementen, het afsluiten van onnodige uitsparingen of doorvoeren;
Deze lijst is in geen geval beperkend.
Bovengenoemde schikkingen zijn eveneens strikt van toepassing op eventuele doorvoeren doorheen structurele
elementen. In dit geval raadpleegt de aannemer de raadgevende stabiliteitsingenieur vooraleer maatregelen te nemen.
Alle gevolgen omtrent eventuele studiekosten zijn ten laste van de huidige aanneming.

1.6.3.

GRENZEN VAN DE AANNEMING
De verschillende delen worden als volgt benoemd:
- deel EL voor de elektriciteit
- deel SA voor het sanitair
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-

1.

deel CV voor verwarming en ventilatie
deel LE voor de heftoestellen
deel RB voor de ruwbouw

Nutsleidingen
De algemene aanneming neemt contact op met de distributiemaatschappijen inzake gas, elektriciteit, telefonie,
kabeltelevisie, enz. en organiseert met hen de invoering en aansluiting ter plaatse.

2.

Hoge verluchting van de schachten
De hoge verluchting van de technische schachten (10 %), indien geen enkele voorziening die toelaat om dit niet toe te
passen niet wordt uitgevoerd, en de liftschachten (4 %), indien een speciale klep niet is voorzien, valt ten laste van het
gedeelte Ruwbouw.
Indien de besturing van een klep op de ventilatie van de liftschacht is voorzien, blijft de uitvoering van het geheel, klaar
om te worden voorzien van het specifieke materiaal, ten laste van de algemene aanneming.

3.

Toevoerpunten
De Aannemer van het gedeelte EL stelt één of meerdere elektrische toevoerpunten met beschermingsgeleider ter
beschikking van de andere Aannemers, die onder volgende vorm kunnen voorkomen:
- wachtkabels, niet blootgesteld met een loos van 5m,
- kast, kasten of dozen voor de aansluiting met klemmen en pakkingsbussen voor de aan- en afvoerkabels (inclusief
de stroomtoevoer die erin toekomt),
- stopcontacten.
De diverse punten die ter beschikking moeten worden gesteld, staan in de beschrijving vermeld.
De Aannemer van elk gedeelte informeert het gedeelte EL over het uit te voeren type bescherming en kabels die voor
hem ter beschikking worden gesteld, en start zijn installatie met de aansluiting van zijn uitrusting op de toevoerpunten
die ter beschikking worden gesteld door het gedeelte EL.
Het gedeelte EL voorziet onder meer de toevoerpunten voor de heftoestellen (LE) conform de plannen. Het gedeelte
EL staat echter op eigen kosten in voor het plaatsen van de eventuele noodzakelijke spanningstransformatoren.
De Aannemer van elk gedeelte dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om, conform de van kracht zijnde
wetgeving, de bescherming van personen en het behoud van goederen te garanderen.

4.

Elektrische aansluiting van de installaties
Elke aanneming die betrokken is bij te voeden uitrustingen of apparatuur, is verantwoordelijk voor de aanvoer van de
kabel en diens aansluiting, met uitzondering van deze die door een ander deel ter beschikking wordt gesteld.

5.

Aarding van de installaties
Het gedeelte EL staat in voor de aansluiting van de aardingslus, die op de bodem van de bouwput wordt geplaatst in
het gedeelte RB.
Elke aanneming realiseert zijn aarding en equipotentiaalverbindingen van zijn eigen installaties tot aan het elektrische
bord of de voorziene aansluiting van de betrokken uit te rusten zone.

6.

Brand
Het volledige systeem voor de branddetectie wordt uitgevoerd door het gedeelte EL dat bovendien ALLE overdrachten
per vrij potentieel contact ter beschikking stelt aan het gedeelte CV voor de ventilatie en voor het liftgedeelte. De
aansluiting tot aan deze overdrachten is ten laste van de aanneming die de overgedragen uitrustingen bezit.

7.

Onbehandeld stadswater
Elke limiet wordt gevormd door een afsluitkraan dat deel uitmaakt van het deel SA.

8.

Sanitair warm water
Het gedeelte CV omvat de bereiding van sanitair warm water zowel via de zonnepanelen als via de hulpboiler. Het
gedeelte CV voorziet het ter beschikking stellen van twee afsluitkranen voor de vertrek- en retourleiding van de kring
bij de uitgang van het extra reservoir voor de bereiding van sanitair warm water.
Het gedeelte SA staat in voor de volledige installatie van de distributie van sanitair warm water, inclusief de
distributiecollector in de stookplaats, ter hoogte van de vertrekkranen zoals hierboven beschreven.

9.

Vloeistofmeters
Het gedeelte CV levert het volledige metersysteem voor vloeistoffen (sanitair warm water) en energie (warmte-energie
en gas) en stelt de meters voor het sanitair warm water ter beschikking aan het gedeelte SA, die deze elementen
plaatst en aansluit op de leidingnetten.
Het gedeelte CV staat in voor alle verbindingen en hun aansluiting, die toelaten om informatie te verzamelen over de
centralisator, gelegen in het meterlokaal van de kelderverdieping, inclusief de verbindingen vanuit de meters die door
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het gedeelte SA worden geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht op het gecentraliseerde regelsysteem met
mogelijke overdracht op afstand.
Het gedeelte CV is volledig aansprakelijk voor de goede werking van het globale metersysteem (sanitair warm water
en energie).

10.

Sanitaire evacuatie
De ondergrondse afvoernetten zijn inbegrepen in de huidige aanneming, inclusief het regenwaterreservoir; de huidige
aanneming staat bovendien in voor de aansluiting van de site met het openbaar rioleringsnet.

11.

Ventilatie
De ventilatie maakt integraal deel uit van het gedeelte CV, uitgezonderd het afschaven van de onderkant van deuren,
dat deel uitmaakt van het dossier architectuur.
De ventilatie van de kelderverdieping maakt eveneens deel uit van het gedeelte CV, uitgezonderd de kelderramen met
natuurlijke verluchting.

12.

Integratie in de afwerking - ruwbouw
Indien uitrustingen in de afwerking worden ingebouwd, zijn alle doorvoeren en uitsnijdingen in verlaagde plafonds,
lichte wanden en andere elementen uit de afwerking, voor het gebruik van de uitrustingen, inbegrepen in de betrokken
afwerkingen, inclusief de verstevigingen, aanpassingen en afwerkingen opdat deze afwerkingselementen hun
eigenschappen kunnen behouden op vlak van brandweerstand, stabiliteit en akoestiek.
De Aannemers van de delen EL, CV en SA zorgen voor de levering, installatie en aansluiting van hun uitrustingen.
De huidige aanneming omvat de algemene aanneming, inclusief ruwbouw, speciale technieken, afwerking en
buitenaanleg.
De huidige aanneming staat bijgevolg in voor de nodige coördinatie met betrekking tot uitsparingen, uitsnijdingen en
doorvoeren in alle elementen, ongeacht hun aard.

1.7.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.7.2.

ALGEMEEN

a)

Voordimensionering
De voordimensionering van materialen en installaties, aangegeven in de verschillende onderdelen van dit dossier
(plannen, bestek, enz.) zijn louter informatief.
De Aannemer wordt ertoe gehouden deze voorafgaande maatvoeringen na te kijken voor de afgifte van zijn offerte. Hij
zal bijgevolg geen klacht mogen indienen, ongeacht de aard, zelfs indien tijdens de uitvoering van de werken de
maatvoering ten gevolge van de uitvoeringsberekeningen hoger liggen dan de aangegeven maten in dit bestek.

b)

Regels van de kunst
Bepaalde details die de installateur dient te kennen, werden niet op de plannen noch in dit bestek aangegeven; deze
maken deel uit van de regels van de kunst en de bijzondere vakregels.
In ieder geval wordt expliciet overeengekomen dat de werken volgens de regels van de kunst en smaakvol worden
uitgevoerd, met oog voor detail. De installateur controleert eveneens of hij persoonlijk in staat is de aanneming goed
uit te voeren; hij is volledig aansprakelijk voor de perfecte werking van de installaties.

c)

Tracé van de installaties
De werken starten door het tracé van de installaties op de wanden en plafonds van de lokalen te tekenen. Dit tracé
heeft als doel om de ligging te bepalen van de schematisch op de plannen weergegeven leidingen, doorvoeren en
toestellen.
Dit tracé dient ter goedkeuring aan de Bouwdirectie te worden voorgelegd alvorens de werken te starten.
De leidingen staan in de mate van het mogelijke loodrecht of parallel met de voornaamste richtingen van het gebouw.
De Aanbestedende Overheid heeft het recht om elk toestel of elke leiding waarvan het tracé ter plaatse niet ter
goedkeuring werd voorgelegd, zonder vergoeding door de Opdrachtnemer te laten demonteren.
Het tracé is discreet en wordt indien nodig uitgewist na de plaatsing van de leidingen en toestellen.

d)

Invoer van materiaal
Behoudens de verplichtingen van het Algemeen Bestek wordt de Opdrachtnemer van de huidige aanneming belast
met alle willekeurige kosten die noodzakelijk zijn voor de invoering van materiaal, evenals de constructie van bepaalde
hinderlijke onderdelen die in verschillende delen worden geleverd en ter plaatse moeten worden geassembleerd, het
maken van openingen voor de doorgang en de afdichting van deze openingen.
Geen enkele meerprijs zal uit dien hoofde worden toegestaan.
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e)

Toegangsmiddelen
Het huidige deel omvat alle voorlopige en definitieve toegangsmiddelen, zoals vaste ladders, lauffervloeren,
begaanbare elementen, enz. en alle noodzakelijke middelen voor de toegang tot de meetorganen, controleorganen en
bedieningsorganen die zich op meer dan 1,80 m hoogte bevinden, enz., die noodzakelijk zijn om de aanwezige
toestellen te bereiken.

f)

Gebruik tijdens de werf
Alle kosten met betrekking tot het inherente energiegebruik van elektriciteit, gas en elke andere energievorm evenals
water gedurende de werf en tot aan de voorlopige oplevering zijn ten laste en ten koste van de huidige aanneming.

g)

Brandveiligheid
De Opdrachtnemer neemt alle noodzakelijke maatregelen om risico’s op brand te verhinderen (bv bij laswerken met
de brander en uitsnijdingen met de slijpschijf) en om de voorschriften van het ARAB (Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming) en van het K.B. van 19/12/'97 na te leven.
Alle kosten inherent aan de beveiliging- en bewakingsmiddelen om deze brandveiligheidsvoorwaarden te garanderen,
zijn ten laste van de Opdrachtnemer.

h)

Beschermende verflaag
Volgende elementen worden geschilderd:
- alle te isoleren stalen leidingen of die in de toekomst niet zichtbaar zullen zijn, alle dragers, beugels, moffen, diverse
niet verzinkte metalen onderdelen: twee lagen roestwerende verf, verschillend in kleur, waarbij de eerste laag wordt
aangebracht vanaf het ogenblik van levering op de werf;
- niet geïsoleerde leidingen of leidingen die later zichtbaar zullen zijn, in twee lagen geëmailleerde verf met
metaalglans, kleur door de Aanbestedende overheid te kiezen?
- verzinkte metalen onderdelen waarvan de beschermlaag tijdens het transport of de uitvoering werd beschadigd: 2
verflagen op basis van zink, verenigbaar met de verzinking;
Voor de uitrustingen die op de werf wordt geleverd met de definitieve verf, zal de aannemer alle nodige maatregelen
nemen om een absoluut onberispelijke presentatie tijdens de oplevering van werken te kunnen voorleggen. Eventuele
herstellingen zijn ten laste van de aannemer en mogen door de Aanbestedende overheid of diens Raadgevend
Ingenieur worden vereist.
Voor de uitvoeringsvoorwaarden van de schilderwerken, zijn de voorschriften uit artikel 9.3. van de NBN 237 van
toepassing.
In ieder geval is de grondlaag op basis van zinkchromaat.
Alle schilderwerken worden uitgevoerd na het ontvetten en afborstelen met behulp van een metalen borstel.
Het aanbrengen van een nieuwe verflaag zal slechts worden toegestaan wanneer de voorgaande laag over de
volledige installatie werd aangebracht.
De gebruikte verf dient aangepast te zijn aan de drager waarop de verf wordt aangebracht. De drager dient alle nodige
voorbereidingen te hebben ondergaan die noodzakelijk zijn voor de goede hechting van de verf.
Vóór de uitvoering van zijn schilderwerken, verwijdert de installateur verplicht alle hennepresten en andere
draadvormige elementen die uit de aansluitingen uitsteken, om een perfect zuiver buitenoppervlak te verkrijgen.
Geverfde oppervlakken die gedurende de waarborgperiode beginnen af te schilferen of te barsten, worden door de
aannemer op diens kosten opnieuw uitgevoerd.
Er zullen doeltreffende voorzorgsmaatregelen worden genomen om beschadiging of vervuiling in de gebouwen tijdens
de diverse schilderwerken te verhinderen. Het perfect herstellen van de ruimten, in de staat waarin deze zich vóór de
uitvoering van de schilderwerken bevonden, valt volledig ten laste van de huidige aanneming.

i)

Bevestiging tegen de structuurelementen
Eventuele bevestigingen tegen de structuur mogen geen “verwondingen” veroorzaken:
- Er mogen geen wapeningen worden doorgesneden zonder schriftelijk akkoord van de Raadgevend Ingenieur
Stabiliteit; in noodzakelijke gevallen kunnen de stabiliteitsplannen bij de Coördinerend Aannemer worden
geraadpleegd;
- Voor de bevestiging van elementen mogen geen openingen worden geboord op minder dan 50mm van de rand
van een element;
- Het inmetselproduct wordt ter goedkeuring aan de Aanbestedende overheid voorgelegd en moet verenigbaar zijn
met de structuur;
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van las- of boorwerken om elementen aan metalen balken te bevestigen.
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1.7.3.

ONDERHOUD VAN DE WERF

a)

Reiniging van de werf
De werf dient netjes te zijn; onderstaande lijst bijvoorbeeld, die bovendien niet beperkend is, valt ten laste van de
Opdrachtnemer:
- het regelmatig verwijderen van afval en waardeloos of in onbruik geraakt materiaal, afkomstig van de
aannemingswerken, evenals hun transport op kosten en door de opdrachtnemer, naar de containers die ter
beschikking worden gesteld door de hoofdaannemer;
- de diverse lokalen en ruimten waarin werken werden uitgevoerd dienen netjes te worden gehouden;
- de dagelijkse opkuis van de werf;
- enz.

b)

Materiaalopslag
De Opdrachtnemer moet er speciaal op toezien dat materialen die naar de werf worden gevoerd, vóór de montage
worden opgeslagen in ruimten die bescherming bieden tegen vocht, slechte weersomstandigheden, enz.
Materialen of uitrustingen die schade vertonen, onder meer ten gevolge van slechte weersomstandigheden of andere,
worden definitief geweigerd. Deze worden op kosten van de Opdrachtnemer van de werf verwijderd en mogen niet
opnieuw worden aangevoerd.

c)

Bescherming van de installaties
Alle wachtleidingen worden op het uiteinde voorzien van schroefdraad en beschermd door stoppen, die eveneens van
schroefdraad worden voorzien. Afdichten met papier, doeken of andere geïmproviseerde middelen is verboden. De te
lassen leidingen die verschillende dagen ter beschikking blijven in wachttoestand, worden afgedicht door middel van
op bepaalde punten gelaste schermen en platen.
De Aannemer is in ieder geval bijzonder aandachtig voor de bescherming van leidingen en kraanwerk tegen vocht en
contact met mortel door middel van waterdichte doeken, roofing, kleefstroken en andere doeltreffende
beschermingsmiddelen.
Alle leidingen en andere materialen die worden opgeslagen zullen van de grond worden gehouden door middel van
balken of andere dragers.
De bovenvermelde beschermingsmaatregelen zijn louter opsommend en niet beperkend. De aannemer wordt er te
allen tijde toe gehouden, de nodige maatregelen te nemen om zijn installaties doeltreffend te beschermen tegen
mogelijke normale schade ten gevolge van de werken van andere vakgroepen.

d)

Bescherming en reiniging van de toestellen
Tijdens en na de montage van de installaties, neemt de Aannemer alle nodige voorzorgsmaatregelen om de
aanwezigheid van stof in de ventilatiekanalen en schakelborden te verhinderen evenals de aanwezigheid van vreemde
lichamen in kranen en leidingen, enz.
De Aannemer verwijdert aan het einde van de werken alle veiligheidsinrichtingen die hij geplaatst heeft opdat het
materiaal een splinternieuw aspect vertoont, en reinigt diepgaand de toestellen, onder meer alvorens de installaties in
dienst te stellen.
Dit is meer bepaald van toepassing op alle verlichtingstoestellen.

1.7.4.

ELEKTRISCHE PARAMETERS

a)

Antiparasitaire voorzieningen
Toestellen waarvan de werking mogelijk storingen in de diverse installaties van de Aanbestedende overheid kan
veroorzaken (radio, TV, telefoon, computer, enz.) moeten worden uitgerust met een doeltreffende antiparasitaire
uitrusting. De uitrusting wordt bepaald om minstens de N-graad volgens VDE 0875 te garanderen.

b)

Richting van het draaiende veld
Het draaiend veld draait steeds volgens de wijzers van de klok en wordt als volgt opgesteld:
- klemmen voor de algemene toevoer: van links naar rechts,
- horizontale railstelsels: L1/L2/L3, van boven naar onder of van voor naar achter,
- uitgang van een bedieningsorgaan voor de veiligheidsonderbreking: L1/L2/L3, van links naar rechts.
Elk bord dat niet overeenstemt met deze specificaties wordt geweigerd.
Tri- of tetrapolige stopcontacten worden weliswaar aangesloten om niet alleen hetzelfde draaiveld te garanderen, maar
eveneens de overeenkomstigheid van de fasen.

c)

Drijfkracht in wachtfase
De aandacht van de Aannemer wordt meer bepaald gevestigd op het feit dat de ligging van de wachtkabels die ter
beschikking liggen van één of meerdere Aannemers en die op de plannen staan aangegeven, louter indicatief zijn.
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De exacte beëindiging van de kabels, voorzien met een meerlengte van minstens 3m, waar in de meetstaat rekening
mee werd gehouden, wordt op de werf bepaald tijdens de plaatsing, in coördinatie met de betrokken Aannemingen.
d)

Spanningsval
Wanneer alle receptoren actief zijn wordt de installatie uitgevoerd zodat het verschil tussen de spanning op de klemmen
van de hoofdschakelaar en de spanning op de klemmen van een willekeurig toestel, niet hoger liggen dan 5% van de
eerste spanning.
De Aannemer wordt ertoe gehouden alle nodige berekeningen en controles uit te voeren om aan deze voorwaarde te
kunnen voldoen.

e)

Equipotentiaalverbindingen
Elke aanneming omvat de uitvoering van alle equipotentiaalverbindingen voor haar installatie. Er wordt geen enkele
terbeschikkingstelling voorzien in het gedeelte elektriciteit. De aanneming neemt bijgevolg de nodige maatregelen met
de elektricien opdat deze hem de geelgroene bedrading ter beschikking kan stellen, op de door hem aangewezen
plaatsen.

1.7.5.
1.

DOORVOEREN - HERSTELLINGEN - AFSLUITINGEN
Doorvoeren
De Aannemer van het betrokken gedeelte dient de aanvankelijke en voorgestelde afmetingen en uitsparingen te
controleren en een uitvoeringsdossier te overhandigen met alle uitsparingen die noodzakelijk zijn voor zijn werken,
zowel voor de plaatsing van de uitrusting als voor de invoering van het materiaal.
Uitsparingen in verticale en horizontale elementen uit metselwerk of beton, zijn ten laste van de Aannemer van het
gedeelte Ruwbouw en worden door hem uitgevoerd. De keuze van de uitvoeringsmiddelen om deze uitsparingen uit
te voeren wordt overgelaten aan de Aannemer van het gedeelte Ruwbouw.
Indien tijdig onvoldoende inlichtingen werden meegedeeld, vallen nieuwe of vergeten doorvoeren of uitsnijdingen ten
laste van de aanneming van het betrokken gedeelte; ze worden echter uitgevoerd door de aanneming Ruwbouw.
Deze doorvoeren zijn ten laste van de verzoekende Aanneming. Ze worden uitgevoerd:
- door boorwerken met een diamantboor in betonvloeren en betonschalen.
- met de slijpschijf in metselwerk.
- met de wipzaag of trommelzaag in gipskartonnen wanden.
Elke uit te voeren doorvoer wordt goedgekeurd door de Raadgevend Ingenieur Stabiliteit.

2.

Sleuven en afdichtingen
Vóór elke interventie in een wand neemt de aanneming contact op met de algemene aanneming en het studiebureau
stabiliteit om te informeren over de omstandigheden waarin deze sleuven mogen worden uitgevoerd.
Alle sleuven worden door middel van een speciale slijpschijf uitgevoerd, indien mogelijk een toestel werkend op water.
In de steunmuren en muren van 9cm worden ingebouwde leidingen tot een minimum herleid en uitgevoerd zonder de
stevigheid van het metselwerk in het gedrang te brengen.
De werken betreffende doorvoeren en inkepingen in het zichtbaar blijvende metselwerk, worden met de grootste zorg
uitgevoerd, de installateur zal erover waken om de werken perfect te coördineren met de aannemer ruwbouw. De
doorvoer van zichtbare blokken voor de plaatsing van inbouwdozen gebeurt door middel van een roterende
boormachine met ronde klok.
De afdichting van sleuven en het opnieuw in perfecte staat stellen van metselwerk, muren, holle betonelementen,
vloeren, plafonds, betegeling, … die beschadigd werden tijdens de uitvoering van deze aanneming, gebeurt met
materialen en mortels die verenigbaar zijn en van dezelfde aard en kwaliteit als de bestaande of nieuw geplaatste
materialen, deze werken dienen verplicht te worden uitgevoerd door geschikte, gespecialiseerde arbeiders.
Na het plaatsen van de buizen worden de verticale inkepingen gecementeerd tot in het vlak van muren die uit blokken
bestaan, de cementering blijft ruw om een goede hechting van de pleisterlaag toe te laten.
Wanneer leidingen elkaar kruisen of andere technieken kruisen, worden alle nodige maatregelen genomen om de
doorgang van één leiding onder de andere toe te laten, om meerdiktes te vermijden.
De exacte ligging van de buiseinden voor de plaatsing van sanitaire toestellen worden gecoördineerd met de
Aanbestedende overheid.
Pro memorie, er wordt geen enkele sleuf toegestaan in de brandwerende wanden.

3.

Herstellingen

a)

Doorvoer in elementen uit metselwerk
Indien leidingen, kanalen of kabelgoten doorheen metselwerkwanden lopen, zal de Aannemer van het betrokken
gedeelte de corrosiewerende stalen mantelbuizen of moffen op vaste wijze plaatsen; de lengte van deze elementen
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stemt overeen met de dikte van de afgewerkte wanden. De Aanbestedende overheid staat vrij een meerdikte van 1cm
aan één of beide zijden te vragen.
Herstellingen tussen het metselwerk en de kokers zijn ten laste van de Ruwbouwaannemer.
De herstellingen tussen de koker en de uitrusting maakt deel uit van de betrokken Aanneming.
b)

Doorvoer doorheen betonnen elementen
Doorvoer voor één techniek
Indien de leidingen, kanalen of kabelgoten doorheen verticale betonnen wanden lopen, is het gebruik van stalen kokers
eveneens vereist; de herstelling wordt uitgevoerd zoals in bovengenoemd a).
Er wordt eveneens een stalen koker voorzien in horizontale wanden. Deze steekt 2 cm uit het afgewerkte niveau. De
voorschriften van bovenstaande § zijn van toepassing.
Gemeenschappelijke doorvoer voor verschillende technieken
In dat geval, voor zowel verticale als horizontale wanden, is het principe zoals beschreven in a) voor de doorvoer van
elementen doorheen metselwerk van toepassing.

c)

Eigenschappen van de herstelling
Het herstel- en voegproduct en de uitvoering, de huls en de eventuele beschermingsmof dienen zo te worden
uitgevoerd dat in de wand volgende kenmerken behouden blijven:
- de brandweerstand of dichting tegen vlammen en rook,
- de akoestische isolatie, die de wand vertoonde vóór de doorvoerwerken.
In elk geval dienen de voeg- en herstellingsproducten, evenals hun uitvoering vooraf ter goedkeuring aan de
Aanbestedende overheid te worden voorgelegd.
Na het herstellen en opvoegen is de afwerking van de wand ten laste van de Aannemer van het gedeelte Afwerking.

d)

Afsluiting
Het afdichten van uitsparingen in verticale en horizontale wanden van elementen uit metselwerk of beton is ten laste
van het gedeelte Ruwbouw.
Het afdichten van aanvankelijke uitsparingen of uitsparingen en doorvoeren die op vraag van de Aannemer van het
betrokken gedeelte werden uitgevoerd en niet door hem worden gebruikt, gebeurt door de Ruwbouwaannemer, ten
laste van de Aannemer van het betrokken gedeelte.

4.

Brandwerende dichtingen
Op de plaatsen waar de technische elementen doorheen brandwerende wanden lopen, wordt de Opdrachtnemer belast
met de RF-herstellingen voor de doorgang van deze doorvoeren na de plaatsing van de elementen, volgens een
procedé dat ter goedkeuring wordt voorgelegd en dat een glad oppervlak teweegbrengt.
Deze werken dienen door een specialist op dit vlak te worden uitgevoerd, ten laste van de Opdrachtnemer.
Ze worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften en wetgevingen, om de RF-eigenschappen van de
wanddoorvoer niet te verlagen. Het advies van de Brandweercommandant wordt in voorkomende gevallen op initiatief
van de Opdrachtnemer uitgevoerd.
In elk geval is de herstellingswijze minstens conform het KB van 12/07/2012 met bijlagen of aanvullingen.
De vereisten hiervoor (evenals voldoening gevende typeoplossingen zonder een noodzakelijke verantwoording op
basis van een proef- of classificatieverslag) worden in de ministeriële Omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken
van 15 april 2004 vermeld.
In sommige gevallen zal een bijzondere voorziening geplaatst worden: ingebouwde mantelbuis, mantelbuis in opbouw,
isolerend caisson, combinatie van soepele stroken en vermiculietgips, silicone met verbeterde brandprestaties,
opzwellende kit, krimpende lijm, brandwerende pakking, ...
De plaatsingsvoorschriften moeten zorgvuldig opgevolgd worden. Volgende punten zijn onder meer bijzonder
belangrijk:
- Type wanden waarin de voorziening geïnstalleerd kan worden (verticale en/of horizontale wand, metselwerk, beton,
lichte wand, …)
- Type voorziening en eigenschappen
- De doorsnede van de wandopening in vergelijking met de doorsnede van de voorziening
- Het afdichten tussen de voorziening, de leiding en de wand
De beoogde oplossingen baseren zich op een classificatieverslag en/of proeven uitgevoerd in een erkend laboratorium.

5.

Afdichtingen voor de luchtdichting
De uitvoering van een energiezuinig gebouw vereist strikte aandacht ten opzichte van de luchtdichtingen, door de
intensieve bestrijding van luchtlekken. In functie van de voorgeschreven vereisten over luchtdichting in het hoofdstuk
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aangaande energieprestaties, opgesteld door de Aanbestedende overheid, wordt een normatief gemeten waarde η 50
vereist, om te bewijzen dat deze dichtingswerken degelijk werden uitgevoerd.
Elke aanneming die op de werf tussenkomt, dient zich vooraf te informeren om deze vereisten te kennen.
De huidige aanneming omvat bijgevolg alle nodige werken met betrekking tot de perfecte afdichting van openingen,
doorvoeren en sleuven in de wanden van het gebouw.
Indien de vereiste criteria niet worden gehaald moet naar de bron van de luchtlekken worden gezocht. Elke aanneming
is bijgevolg verantwoordelijk voor gedetecteerde luchtlekken ten gevolge van haar werken.

1.7.6.

ARCHITECTURALE INTEGRATIE

a)

Bevestiging in de wanden - Versteviging van de structuren
Alvorens een willekeurig element in een structuur te bevestigen, informeert de aanneming bij de ruwbouwaanneming
om te bepalen of verstevigingen noodzakelijk zijn. Structuurelementen zoals gipsblokken laten een maximale belasting
toe (zie documentatie leverancier). De aanneming dient rekening te houden met eventuele personen die op deze
uitrustingen kunnen steunen.
De kosten die voortvloeien uit de versteviging van deze structuren zijn ten laste van de aanneming die de uitrustingen
plaatst.
Indien tijdens de werf of na de voorlopige oplevering een fout zou optreden, zijn alle kosten met betrekking tot de
afbraak, reconstructie, versteviging, afwerking en alle andere noodzakelijke werken, ten laste van de aanneming.

b)

Integratie van uitrustingen in de afwerking
Indien uitrustingen in de afwerking worden ingebouwd, zijn alle doorvoeren en uitsnijdingen in verlaagde plafonds,
lichte wanden en andere elementen uit de afwerking, voor het gebruik van de uitrustingen, inbegrepen in de betrokken
afwerkingen, inclusief de verstevigingen, aanpassingen en afwerkingen opdat deze afwerkingselementen hun
eigenschappen kunnen behouden op vlak van brandweerstand, stabiliteit en akoestiek.

c)

Plaatsing van de toestellen en inrichting van de ruimte
De theoretische ligging van de diverse toestellen staat op de plannen aangegeven.
Alle kosten die voortvloeien uit een speciale inrichting van de ruimten maken integraal deel uit van het forfaitaire bedrag
van de Aanneming.
De Opdrachtnemer wordt verondersteld ter plaatste kennis te hebben genomen van de indeling van de ruimten alvorens
zijn uitvoeringsplannen op te maken (zie administratieve bepalingen).

d)

Inplanting en tracé
- Op de plannen in bijlage van dit bestek worden de hoofdnetwerken voorgesteld, waarvan het principetracé, dat
louter indicatief wordt opgegeven, moet worden nageleefd tijdens de uitvoering. Dit tracé mag eventueel worden
aangepast aan de bijzonderheden van de uitrustingen en van de constructie. Eventuele wijzigingen aan de tracés
maken integraal deel uit van het forfaitaire bedrag van de aanneming.
- De netwerken en toestellen moeten op logische en esthetische wijze worden geplaatst, waarbij de toestellen
gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Behoudens tegenstrijdige richtlijnen, worden de netwerken zo dicht mogelijk tegen het plafond geplaatst, zelfs
indien rondom balken moet worden gegaan.
- Netwerken die in opgaande kolommen terechtkomen dienen strikt verticaal en parallel te lopen. De andere
netwerken worden horizontaal geplaatst en zullen onderling strikt parallel te lopen.
- Netwerken die deze voorschriften niet naleven worden gedemonteerd en correct opnieuw gemonteerd.
- Het is verboden netwerken in strengen op elkaar te plaatsen, waardoor onvoldoende afstand wordt gehouden om
de toegang te garanderen, of elke andere schikking die mogelijke herstellingen of onderhoudswerken bemoeilijkt.
- Alle netten dienen een zuiver aspect te vertonen, de leidingen worden op niveau geplaatst, de aftakkingen zijn strikt
haaks, de ophangingsmiddelen moeten loodrecht lopen op het ophangingselement van de beugel. Dit aspect is
eveneens van toepassing op installaties die later onzichtbaar worden omdat zij worden bedekt met een afwerkingof decoratie-element.

1.8.

UITVOERINGSPLANNEN - TECHNISCHE FICHES

1.

Uitvoeringsplannen
Deze aanneming levert alle uitvoeringsplannen en detailplannen, onder andere:
-

de geheelplannen van de installaties, grondplannen, snedes, enz.;
de detailplannen met de inplanting van de technische schachten en goten;
de detailplannen voor de technische lokalen;
de schema’s van de elektrische –, regel – en automatiseringsborden;
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-

alle andere plannen, schema’s of details die noodzakelijk zijn voor de goede verstaanbaarheid van de installaties
door de Bouwdirectie.

De plannen worden op de computer getekend op basis van de laatste architectuurplannen, de dossier voor de opdracht
voor werken documenten, de raadgevingen van de Aanbestedende overheid en de bijzonderheden van het
voorgestelde materiaal.
De grondplannen worden getekend op schaal 2%, de sneden en details op schaal 5%.
De diverse uitvoeringsplannen en -documenten worden in coördinatie met de andere technieken opgesteld, rekening
houdend met de afwerking.
De inschrijvingsplannen mogen in geen geval als uitvoeringsplannen worden gebruikt.
De planning voor de uitgave van de verschillende plannen wordt onmiddellijk na de kennisgeving van bestelling aan
de Hoofdaannemer opgemaakt, rekening houdend met de algemene uitvoeringsplanning opgemaakt door de
Hoofdaannemer en de aannemer van dit gedeelte, in onderling akkoord met de Aanbestedende overheid en de
verschillende Ontwerpers (zie voorwaarden omtrent de planning in de administratieve bepalingen).
De diverse uitvoeringsplannen en -documenten worden naarmate hun opstelling ter goedkeuring voorgelegd. Voor de
verspreidingsmodaliteiten dient men zich te richten tot de algemene bepalingen van deze Opdracht.
De goedkeuring van de uitvoeringsplannen en -documenten vrijwaart in geen geval de Opdrachtnemer van zijn
verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de installaties en de conformiteit met de technische verplichtingen van
het bestek.
Er wordt niet tot uitvoering overgegaan vooraleer de plannen door alle partijen werden goedgekeurd. In geval van
uitvoering zonder goedgekeurde plannen wordt indien nodig, op kosten van de Opdrachtnemer de demontage
aangevraagd van de betichte installatiedelen.
De verspreiding van uitvoeringsplannen en -documenten wordt vergezeld van een lijst met de diverse data, indexen
en goedkeuringen.

2.

Technische fiches – Rekennota’s
Materialen zijn zonder uitzondering en tot in het kleinste detail het voorwerp van een genummerde en duidelijk
geïnventariseerde technische fiche die ter goedkeuring aan de Bouwdirectie zal worden voorgelegd. Deze technische
fiches zullen in de taal van de inschrijving worden geformuleerd.
De verspreiding van de technische fiches wordt vergezeld van een lijst met de diverse data, indexen en goedkeuringen.
De Bouwdirectie weigert gedeeltelijke, onvolledige of te commerciële technische fiches die niet de nodige technische
inlichtingen verschaffen voor het onderzoek en de goedkeuring van het voorgestelde materiaal. Deze technische fiches
omvatten alle specifieke technische eigenschappen van de voorgestelde uitrusting alsook de betrokken certificaten.
Alle uitgevoerde uitrustingen in de installaties dienen van de beste kwaliteit te zijn, hun fabrikant en merk zijn gekend
en vertegenwoordigd op de Europese markt en zij beschikken over een georganiseerde technische dienst en
herstellingsdienst, en een magazijn met wisselstukken gelegen in België.
Uitrustingen voor geïmproviseerde, hybride en artisanale ontwerpen worden geweigerd.
De diverse technische fiches worden naarmate hun opmaak ter goedkeuring voorgelegd.
verspreidingsmodaliteiten dient men zich te richten tot de algemene bepalingen van deze Opdracht.

Voor

de

Zich bij de administratieve bepalingen refereren tot de artikelen met betrekking tot de goedkeuringsprocedures en de
opleveringsprocedures.
De goedkeuring van de technische fiches vrijwaart de Opdrachtnemer in geen geval van zijn aansprakelijkheden op
gebied van conformiteit met de technische verplichtingen van het bestek.
Er wordt geen bevoorrading van materialen op de werf toegestaan indien dit niet het voorwerp is van een goedgekeurde
technische fiche door alle partijen.
Voor bepaalde uitrustingen zal een staal moeten worden voorgelegd. De goedkeuring van de overeenkomstige
technische fiche is verbonden met de goedkeuring van het staal.
Deze stalen dienen op hetzelfde ogenblik als de technische fiche te worden ingediend. De Aannemer dient de stalen
van alle toestellen voor te leggen waarvan sprake bij de verschillende artikelen van de algemene en/of bijzondere
technische specificaties van onderhavig bestek.
Het bestek voorziet de levering van de rekennota’s door de Opdrachtnemer. Deze rekennota’s omvatten zonder enige
uitzondering de maatvoering van alle installaties. De verspreidingsprincipes en goedkeuringsprincipes zijn dezelfde als
die van de technische fiches.
De Bouwdirectie behoudt zich het recht voor om de fabrikanten een bezoek te brengen tijdens de productie van de
materialen in overeenstemming met de fabricageplannen die aan de Bouwdirectie worden overhand.

3.

Stalen
Alle zichtbare modellen worden onder de vorm van een staal ter goedkeuring voorgelegd aan de Aanbestedende
overheid.
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1.9.

AS-BUILTDOSSIER
Aan het einde van de aanneming overhandigt de Opdrachtnemer het "as-builtdossier” aan de diverse partijen tijdens
de voorlopige oplevering van de werken.
Het niet leveren van het as-builtdossier wordt beschouwd als een uitvoeringsgebrek zoals voorzien door de
administratieve bepalingen.
Het as-builtdossier wordt in de officiële taal (talen) geleverd van het Gewest waarin de werken plaatsvinden.
De Algemene Administratieve Bepalingen vermelden de verspreidingsmodaliteiten voor de Aanbestedende Overheid.
Bovendien wordt een volledige papieren versie en een volledig exemplaar op computerbestand van het asbuiltdossier voorzien.
Elk as-builtdossier omvat steeds minstens:

1.

Alle technische fiches
Bijgewerkt en aangevuld om de exacte situatie weer te geven, inclusief de technische specificaties van de
geïnstalleerde uitrusting met merk, type, oorsprong en kwaliteit van het geplaatste materiaal.
Deze technische fiches worden verzameld; tussen elke fiche wordt een genummerd inlegblad voorzien.

2.

Rekennota’s
Rekennota voor de uitrustingen die geselecteerd moeten worden.

3.

Verslagen en getuigschriften
De diverse proef-, controle-, goedkeuring- en meetverslagen en - certificaten, en andere gevraagd door het bestek
(door een erkende instelling, een al dan niet erkend laboratorium, in functie van het geval).

4.

Plannen en schema's
Alle plannen en details, zoals uitgevoerd, evenals alle schema’s met markeringen. Deze plannen en schema’s worden
bijgewerkt, verbeterd en aangevuld om een exacte toestand weer te geven: deze plannen en schema’s krijgen in plaats
van de laatste “index” de vermelding “as-built” + datum.
De schema’s van de verschillende elektrische borden die, eens opgeleverd door een erkende instelling en as-built
beoordeeld door de technische diensten van de Aanbestedende overheid, worden blad per blad geplastificeerd.

5.

Gebruikshandleidingen
-

De beschrijvende handleidingen voor werking en gebruik, programmering
De onderhoudsnota’s met alle voorschriften noodzakelijk voor het onderhoud en het behoud van de uitrustingen
(controle en periodieke onderhoudswerken, lijst met wisselstukken, ...).
In het as-builtdossier staat eveneens de lijst van de wisselstukken die opgeslagen moeten worden voor een snelle
interventie indien de installaties defect zouden zijn.

Digitaal en op papier

1.10.

PROEVEN EN OPLEVERINGEN VAN DE WERKEN - OPLEIDING
De modaliteiten van de verschillende opleveringen der werken worden beschreven in de administratieve bepalingen.
Dit artikel beschrijft de specifieke modaliteiten, eigen aan het deel van deze aanneming. De oplevering van alle
leveringen en uitvoeringen van de werken gebeurt slechts aan het einde van de werken; alle andere goedkeuringen
zijn bijgevolg voorlopig.
De voorafgaande en gedeeltelijke opleveringen worden niet beschouwd als een voorlopige oplevering (zie
voorwaarden beschreven in de administratieve bepalingen).
De door de studiebureaus en het controlebureau gevraagde proeven worden verondersteld contractueel te zijn, zelfs
indien ze niet worden beschreven in het bestek. Alle aanverwante kosten betreffende deze controles en proeven, zelfs
repetitief in geval van mislukking, zijn ten laste van de Aannemer, inclusief de honoraria van de erkende
keuringsinstelling.
Betreffende de erkende keuringsinstelling, stelt de Opdrachtnemer drie firmanamen voor. De definitieve keuze van het
organisme wordt ter beoordeling aan de Aanbestedende overheid overgelaten.
De aanneming doet tijdig zijn aanvraag tot oplevering door een erkende instelling, met andere woorden, om de aanvang
van het gebruik van de ruimten niet in het gedrang te brengen.
De prijs van de aanneming omvat alle wijzigingen en afwerkingen die door de erkende instelling werden gevraagd
zodat de installatie conform zou worden gekeurd. Deze werken geven geen aanleiding tot meerprijzen en mogen geen
termijnverlenging veroorzaken.
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1.10.2. GEDEELTELIJKE OPLEVERINGEN
De gedeeltelijke opleveringen omvatten verplicht volgende handelingen:
- Het in werking stellen en opleveren van de werken die werden uitgevoerd in functie van de fasering der werken
volgens de masterplanning opgemaakt door de aannemer in coördinatie met de Hoofdaanneming.
- De oplevering van onzichtbaar wordende elementen, naarmate de uitvoering vordert (ingebouwde leidingen in
gesloten schachten, dekvloeren en wanden) en nadat de gebruikstesten werden uitgevoerd (spoelen en proef onder
druk).
- Het indienststellen en opleveren van de werken in de verschillende werkfasen om het comfort van de gebruikers
die de ruimten innemen te verzekeren.

1.10.3. VOORLOPIGE OPLEVERING
De aannemer wordt ertoe gehouden de arbeid te leveren, evenals de perfect geijkte meet- en controletoestellen
noodzakelijk voor de opleveringsproeven. De aannemer stelt een ploeg van agenten die voldoende competent zijn en
een goede kennis bezitten van de operatie ter beschikking van de Bouwdirectie en het controlebureel.
Indien de proeven, controles en simulaties moeten worden uitgevoerd na de ingebruikname van het gebouw, zullen
deze in onderling overleg met de Aanbestedende Overheid worden voorzien op uren en dagen die de bewoner niet
hinderen en zonder supplement voor deze prestaties.
Vóór deze voorlopige oplevering gaat de Installateur op eigen kosten over tot het laten controleren en opmeten van de
installaties, meer bepaald en zonder dat deze lijst beperkend is:
- Controle van het elektrische gedeelte door een erkende instelling;
- Maatregelen met betrekking tot het isoleren van de elektrische installaties;
- Controle van het verlichtingsniveau op de volledige installatie;
- Controle en testen van het toegangscontrolesysteem (codeklavieren, videoparlofonie en parlofonie);
- Controle en proeven van het branddetectiesysteem met het geschikte materiaal (rookstok + gas, ...);
- Akoestische metingen op verzoek van het gespecialiseerde bureau in akoestiek;
- Controle van alle algemene willekeurige prestaties die nuttig worden beschouwd door het Studiebureau.
Al deze prestatiecontroles sluiten verplicht aan bij het indienststellen van de toestellen. Het indienststellen vormt samen
met de controle een geheel, met het oog op de opleveringen.
Alle definitieve testresultaten met het oog op de voorlopige oplevering worden bewaard in een verslag, op fiches en
plannen en/of schema’s die integraal deel moeten uitmaken van de as-builtdocumenten om de verificatie toe te laten,
zowel tijdens de waarborgperiode als tijdens de procedure met het oog op de definitieve oplevering.
Het niet verstrekken van de meetverslagen leidt vanzelfsprekend tot een weigering van de voorlopige oplevering.

1.10.4. SCHOLING VAN HET PERSONEEL
Deze aanneming omvat alle prestaties die noodzakelijk zijn voor de scholing van alle personen die door de
Aanbestedende overheid worden aangeduid. Deze scholing zal in de officiële taal (talen) worden gegeven van het
Gewest waarin de werken plaatsvinden.
Deze opleiding heeft als doel de werking van de verschillende toestellen uit te leggen, en de technische nota voor de
besturing en het onderhoud voor te leggen.
Elke deelnemer aan de scholing krijgt een geheugensteun opgesteld in de officiële taal (talen) worden gegeven van
het Gewest waarin de werken plaatsvinden. Een exemplaar van dit geheugensteuntje wordt ter beschikking gesteld
nabij alle betrokken uitrustingen.
De opleidingssessies worden gegeven door gekwalificeerd personeel van de Opdrachtnemer, diens onderaannemers
en leveranciers.
Ze worden op verzoek van de Aanbestedende overheid gegeven.
Bij elke scholingssessie wordt een document opgesteld met de aanwezige personen voor de Opdrachtnemer en/of
diens onderaannemers en leveranciers, en voor de Aanbestedende overheid, de datum en tijd van de prestaties en de
behandelde delen van de installaties tijdens de scholingssessie. Het document dient door beide partijen te worden
ondertekend.
De gecumuleerde duur van de verschillende sessies is niet beperkt.
De scholing wordt ter plaatse gegeven, gebruik makend van het materiaal van de aanneming.
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1.10.5. DEFINITIEVE OPLEVERING
De definitieve oplevering zal na de in de algemene administratieve bepalingen voorziene termijnen plaatsvinden, voor
zover de Hoofdaannemer gevolg heeft gegeven aan de diverse punten van het proces-verbaal van de voorlopige
oplevering.

1.11.

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

1.11.1. REKENBASIS VAN DE INSTALLATIES
1.11.1.1. Gebruik - Simultaneïteit - Reserve
Voor de opmaak van de vermogensbalans en de maatvoering van de apparatuur, zullen volgende coëfficiënten in
rekening moeten worden gebracht.

1.

Gebruikscoëfficiënt
-

2.

Verlichting
: 0,80
Geïntegreerde stopcontacten : 0,20
Specifieke stopcontacten (informatica)
Specifieke drijfkracht : 0,60
Verwarming- en verluchtingsinstallatie

: 0,85
: 1

Reservecoëfficiënt
De uitrustingen worden gedimensioneerd voor de nominale prestaties plus reserve gelijk aan:
- voor de elektrische borden
: reserve van 20 % van de beschikbare ruimte
: 10 % uitgeruste reserve
- voor de steunsystemen van de kabels
: 30 % beschikbare ruimte

1.11.1.2. Maatvoering en selectie van het laagspanningsmateriaal
1.

Algemeen principe
De selectie van het elektrische materiaal wordt uitgevoerd rekening houdend met:
- de installatie en uitbatingsvoorwaarden,
- de weerstand tegen dynamische effecten van kortsluitstroom (piekwaarde),
- de weerstand tegen thermische effecten van de kortsluitstroom (nuttige waarde),
- de duur voor het wegwerken van de kortsluiting,
- de opwarming in continue werking en onder de gebruiksomstandigheden,
- de kalibers verenigbaar met de vereisten,
- de toegekende verbruiksstromen inclusief reserves,
- de gevoeligheid van de beveiligingen, inclusief deze vereist door de Energieverdeler,
- de diversiteitfactor.

2.

Stroomonderbrekers
De toegekende stroom van de stroomonderbrekers op laagspanning wordt als volgt gekozen:
- aankomstbeveiliging van de transformator: gelijk aan de minimale stroom van de transformator inclusief de
genormaliseerde overbelastingen,
- vertrekbeveiliging van de secundaire distributie: gelijk aan de som van de verbruiksstromen van de gebruikers
inclusief 25 % reserve,
- vertrekbeveiliging van een uitrusting: gelijk aan de stroom van de uitrusting(en), eventueel aangepast aan de
intensiteit van de opstart.
De vermoedelijke toegekende stroom voor het behoud van de stroomonderbrekers tegen kortsluiting
(onderbrekingskracht) wordt bepaald door de waarde van de vermoedelijke kortsluitstroom ter hoogte van de
stroomonderbreker. Deze waarde houdt rekening met de energiebronnen en met de eigenschappen betreffende
eventuele beperkingen van de stroomopwaarts geplaatste apparatuur.
Het beveiligingssysteem tegen defecten van elektrische oorsprong is selectief voor hoog- en laagspanning.

3.

Kabels
De kabels zijn allen conform de laatst geldende “CPR”-norm en eventuele updates. Alle kabels worden dan ook
minstens Cca en s1d2a1 geklasseerd, volgens de Euroklassen zoals gedefinieerd door de norm EN 13501.
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De kabels worden gedimensioneerd, rekening houdend met onder andere:
-

het kabeltype en de plaatsingsomstandigheden
de toegestane intensiteit
de spanningsvallen in werking en bij de opstart
het toegestane contactvermogen
de kortsluitingen tussen L en tussen L en PE.

De doorsnede van de "Nulleider" of "PEN" is dezelfde als die van de lijngeleiders.
De maximale spanningsvallen in de kabels zijn gelijk aan:
- bij een nominaal regime
 2 % tussen de hoofdklemmen en de primaire distributienetwerken van de verdeelborden op de verdiepingen,
 3 % tussen de hoofdklemmen en de secundaire distributienetwerken van de uitrustingen,
 5 % tussen de hoofdklemmen en de primaire distributienetwerken van de borden voor de aandrijfkracht,
- bij een opstartregime
 15 % voor het opstarten van de motoren waarvan de opstartstroom gelijk is aan 3 x de nominale stroom onder
een vermogensfactor van 0,3 en gevoed door de transformatoren,
Voor de "Brandwerende" kabels wordt de doorsnede berekend voor een omgevingstemperatuur van 900°C en een
toegestane spanningsval van 20 %.

4.

Steunsysteem voor de kabels
De kabelgoten (rekken en kabelbruggen) worden ruim gedimensioneerd.
Het gekozen type kabelbaan, de dragers (type en ligging) en de bevestigingssystemen worden gekozen en
gedimensioneerd, rekening houdend met het gewicht van de kabels inclusief de reserves, met daarbij een dynamische
accidentele last van 75kg alsook de belastingen tijdens het trekken van de kabels. In dit geval zal de maximale
doorbuiging van de kabelgoot kleiner zijn dan 1/200e van de overspanning.

1.11.2. REGELS VAN DE KUNST
Bepaalde details die de installateur dient te kennen, werden niet op de plannen noch in dit bestek aangegeven; deze
maken deel uit van de regels van de kunst en de bijzondere vakregels.
In ieder geval wordt expliciet overeengekomen dat de werken volgens de regels van de kunst en smaakvol worden
uitgevoerd, met oog voor detail. De installateur controleert eveneens of hij persoonlijk in staat is de aanneming goed
uit te voeren; hij is volledig aansprakelijk voor de perfecte werking van de installaties.

1.11.3. TRACE VAN DE INSTALLATIES
De werken starten door het tracé van de installaties op de wanden en plafonds van de lokalen te tekenen. Dit tracé
heeft als doel om de ligging te bepalen van de schematisch op de plannen weergegeven leidingen, doorvoeren en
toestellen.
Dit tracé dient ter goedkeuring aan de Bouwdirectie te worden voorgelegd alvorens de werken te starten.
De leidingen staan in de mate van het mogelijke loodrecht of parallel met de voornaamste richtingen van het gebouw.
De Aanbestedende Overheid heeft het recht om elk toestel of elke leiding waarvan het tracé ter plaatse niet ter
goedkeuring werd voorgelegd, zonder vergoeding door de Opdrachtnemer te laten demonteren.
Het tracé is discreet en wordt indien nodig uitgewist na de plaatsing van de leidingen en toestellen.

1.11.4. INPLANTING EN TRACE
-

-

Op de plannen in bijlage van dit bestek worden de hoofdnetwerken voorgesteld, waarvan het principetracé, dat
louter indicatief wordt opgegeven, moet worden nageleefd tijdens de uitvoering. Dit tracé mag eventueel worden
aangepast aan de bijzonderheden van de uitrustingen en van de constructie. Eventuele wijzigingen aan de tracés
maken integraal deel uit van het forfaitaire bedrag van de aanneming.
De netwerken en toestellen moeten op logische en esthetische wijze worden geplaatst, waarbij de toestellen
gemakkelijk toegankelijk zijn.
Het is verboden netwerken in strengen op elkaar te plaatsen, waardoor onvoldoende afstand wordt gehouden om
de toegang te garanderen, of elke andere schikking die mogelijke herstellingen of onderhoudswerken bemoeilijkt.
Alle netten dienen een zuiver aspect te vertonen, de leidingen worden op niveau geplaatst, de aftakkingen zijn strikt
haaks, de ophangingsmiddelen moeten loodrecht lopen op het ophangingselement van de beugel. Dit aspect dient
te worden nageleefd, zelfs voor installaties die later onzichtbaar worden omdat zij worden bedekt met een
afwerking- of sierelement.
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2. INVOEREN EN PRIMAIRE AANSLUITINGEN

2.1.

ALGEMEEN
De aansluitingen van het elektrisch distributienet, met inbegrip van de watermeters, worden uitgevoerd door de
verdeelmaatschappij en zijn ten laste van de Aanbestedende overheid. Bijgevolg mogen zij niet in de prijs worden
inbegrepen.
Alle aanvullende kosten voor het maken en dichten van sleuven, doorkappingen, e.d., die niet in de offerte voor
aansluiting opgemaakt door de distributiemaatschappij zouden zijn inbegrepen, zijn echter ten laste van de aannemer.
De installateur sluit zich door middel van de wettelijke voorzieningen aan op de elektriciteitsmeter vanuit de
uitgangaansluiting.
De aansluiting omvat alle nodige leveringen en werken, conform de vereisten van de distributiemaatschappijen inzake:
- elektriciteit,
- telefonie,
- kabeltelevisie,
om de aansluiting en indienststelling van de installaties te verkrijgen, inclusief de aansluitbochten, voedingskabels,
meetgroepen, enz.
Hiertoe zal de aannemer rekening moeten houden met de vereisten en dient hij alle plannen en schema’s te leveren
om deze aansluiting te verkrijgen. De Aannemer wordt verondersteld volledig op de hoogte te zijn van de
aansluitingsvoorwaarden gesteld door de distributeurs en/of leverancier.
Enkel de kosten, aangerekend door de distributiemaatschappijen voor het aansluiten en indienststellen, vallen ten laste
van de Aanbestedende overheid.
De aanneming garandeert de Aanbestedende Overheid bij te staan bij het invullen van de formulieren en hem te
begeleiden voor de officiële aanvraag voor de aansluiting.

2.2.

AFGEDICHTE GEVELDOORVOER

1.

Beschrijving
Inbreng van een afdichting voor gas- en waterdichte doorvoeren doorheen wanden.

2.

Toepassing
Waterdichte doorvoeringen doorheen volgende wanden:
- Invoering van elektriciteit, telefoon en televisie vanuit de buitenomgeving

3.

Materiaal, opbouw en uitvoering
De inserts voor de dichting voldoen aan volgende vereisten:
- Dichting tegen water, al dan niet onderworpen aan druk.
- Gebruik van kernboringen en moffen.
- Model in afzonderlijke onderdelen voor latere installatie.
- Hoek mogelijk tot 8°.

4.

Aanduiding
Levering en plaatsing, inclusief accessoires, van de dichtingsinserts.
Artikel pro memorie, inbegrepen in de eenheidsprijs van de invoeren.

2.3.
1.

INVOERING EN ELEKTRISCHE AANSLUITING - LAAGSPANNING
Beschrijving
Uitvoeren van een nieuwe elektrische aansluiting van het gebouw:
-

Geveldoorvoer.
Plaatsing van meterkasten 25S60.
De beschikbare spanning bij de invoering van de vermogenskabels vanuit de distributienetwerkbeheerder (DNB) is
driefasig 400V.
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2.

Uitvoering
De doorvoer doorheen de muur mag niet dienen voor de doorvoer van andere leidingen. Alle andere leidingen bevinden
zich op minstens 20 cm van deze doorvoer. Deze doorvoer wordt water- en gasdicht gemaakt.
- De aansluiting wordt uitgevoerd conform de distributienetwerkbeheerder (DNB) en de voorschriften van Synergrid
(Federatie van de Netbeheerders Elektriciteit en Aardgas in België) en meer bepaald de « Algemene Technische
Voorschriften met betrekking tot de aansluiting van een gebruiker op het laagspanningsnetwerk » (C1/107).
- De eigenlijke aansluitingen, levering en verzegeling van de meters gebeuren door de netbeheerder. Alle te nemen
stappen zijn echter ten laste van de aannemer.
- De huidige aanneming staat in voor alle coördinatieoperaties met de plaatselijke netwerkbeheerder (DNB) met het
oog op de invoeringswerken.
Werken ten laste van de aanneming:
-

-

3.

Alle nodige stappen bij de verschillende leveranciers;
De opdrachtnemer vraagt bij de verschillende leveranciers een offerte voor de aansluitingen op basis van de door
het studiebureau speciale technieken verstrekte informatie;
De opdrachtnemer legt de ontvangen offertes, vermeerderd met de coördinatiekosten van zijn aanneming, ter
goedkeuring voor aan het werfbestuur. Maximaal 15% voor alle algemene kosten, winst, werfinstallatie, beheer, ...)
;
Zodra de werken zijn voltooid, opent de opdrachtnemer de op zijn naam gestelde meters en contracten voor
energielevering en betaalt hij de abonnementen tot aan de voorlopige oplevering;
Bij de voorlopige oplevering draagt de opdrachtnemer de leveringscontracten over aan de aanbestedende dienst.
De werken inzake doorvoeren, sleuven, moffen, uitgravingen en wederaanvullingen, de aansluitingen van de
meters zijn inbegrepen en worden meegerekend in het BB Bestek. Metingswijze: Te verantwoorden som (TVS).

Materiaal
Er is sprake van een geheel van meterkasten (geheel eenheden type 25/60 vooraf bekabeld) bestemd voor de meters
met dubbel tarief, uitgevoerd conform de plannen, aanwijzingen en voorschriften van de DNB (SIBELGA).
De te leveren en te plaatsen metergroepen zijn conform de vereisten van de netwerkbeheerder, voor wat betreft
behuizing en opstelling van de elektriciteitsmeters in het meterlokaal.

4.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, van de aansluiting op het elektriciteitsnet.

2.4.

INVOERING EN AANSLUITING VAN TELEFONIE

1.

Omschrijving en toepassing
Uitvoeren van een nieuwe telefonie-aansluiting van het gebouw. Glasvezel, Proximus, laatste generatie.
Dit bestek beschrijft de levering, de plaatsing, de testen en de inbedrijfstelling van de bestanddelen vormen die, na
assemblage, een gestructureerde optische bekabeling vormen in het beschreven gebouw, volgens de laatste uitgave
van de geldende internationale normen:
ISO/IEC 11801:2011

(general building cabling)

AREI in het algemeen, meer bepaald artikel 104
Dit optisch kabelsysteem maakt het transport van spraak, data, beelden en controlesignalen op een transparante
manier mogelijk, om zonder uitzondering, alle standaardtoepassingen te ondersteunen.
De inschrijver voegt bij zijn offerte de technische fiches en gegarandeerde waarden toe, conform de vereisten van deze
offerteaanvraag.
Alleen de optische binnenbedrading die door Proximus werd goedgekeurd, kan worden geïnstalleerd.

2.

Materiaal en uitvoering
De aanvoer van telefonie gebeurt via hiertoe voorbehouden buizen tussen de straat en het elektriciteitslokaal.
De doorvoer doorheen de muur mag niet dienen voor de doorvoer van andere leidingen. Alle andere leidingen bevinden
zich op minstens 20 cm van deze doorvoer. Deze doorvoer wordt water- en gasdicht gemaakt.
Deze mondt uit in dit lokaal, op een datarack, door Proximus geleverd en geplaatst.
- De huidige aanneming staat in voor alle coördinatieoperaties met de plaatselijke netwerkbeheerder met het oog op
de invoeringswerken.
- De doorvoermoffen.
- Alle te nemen stappen zijn ten laste van de aannemer.
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Werken ten laste van de aanneming:
-

-

Alle nodige stappen bij de verschillende leveranciers;
De opdrachtnemer vraagt bij de verschillende leveranciers een offerte voor de aansluitingen op basis van de door
het studiebureau speciale technieken verstrekte informatie;
De opdrachtnemer legt de ontvangen offertes, vermeerderd met de coördinatiekosten van zijn aanneming, ter
goedkeuring voor aan het werfbestuur. Maximaal 15% voor alle algemene kosten, winst, werfinstallatie, beheer, ...)
;
Zodra de werken zijn voltooid, opent de opdrachtnemer de op zijn naam gestelde meters en contracten voor
energielevering en betaalt hij de abonnementen tot aan de voorlopige oplevering;
Bij de voorlopige oplevering draagt de opdrachtnemer de leveringscontracten over aan de aanbestedende dienst.
De werken inzake doorvoeren, sleuven, moffen, uitgravingen en wederaanvullingen, de aansluitingen van de
meters zijn inbegrepen en worden meegerekend in het BB Bestek. Metingswijze: Te verantwoorden som (TVS).

Specifieke voorschriften
De volledige optische bekabeling van een appartementsgebouw is uit volgende onderdelen samengesteld:
a)

Technische ruimte of telecomlokaal:
In deze technische ruimte die de verbinding vormt tussen de binnenbedrading van het gebouw en het telecomnetwerk,
wordt een telecomkast voorzien (rack) waarin tegelijkertijd de binnenbedrading en de invoering van de optische kabel
van de telecomoperator eindigen.

b)

Verticale bekabeling
Er lopen individuele kabels vanuit de technische ruimte naar elk appartement via kokers en kanalen voorzien van de
nodige kabelladders en/of -goten.

c)

Horizontale bekabeling
Per verdieping worden de nodige kabels vanuit de verticale kabelbundel horizontaal van elkaar afgescheiden, en naar
elk appartement geleid.

d)

Eindpunt in het appartement
In elk appartement wordt een telecombord of een wandoppervlak voorzien.
Op deze plaatst eindigt eveneens de horizontale optische bedrading in een ONTP (Optical Network Termination Point),
waar de modem wordt geïnstalleerd voor de internetverbinding.
Op het telecombord is het mogelijk om snel en eenvoudig de modem en de binnenbedrading aan te sluiten.

e)

Type optische kabel
Alle bekabeling wordt, vanaf de technische ruimte tot in elk appartement, uitgevoerd met behulp van een optische vezel
(zonder gel), samengesteld uit minstens 2 single-mode vezels type G657A1.
Het gebruik van single-mode vezels type G652 of multimode vezels is verboden.
Op mechanisch gebied moeten de gebruikte kabels geschikt zijn voor verticale installatie en beantwoorden aan de
geldende voorschriften op gebied van brandveiligheid voor telecommunicatiekabels in appartementsgebouwen
(conform het AREI/RGIE).
De vezels zijn bij voorkeur zwart of bruin.
Enkel door Proximus erkende kabels mogen worden gebruikt.

f)

Installatiewijze
Alle elementen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de door de fabrikant voorgeschreven
procedures. Gedurende de volledige installatieperiode dient de installateur het installatiehandboek van de fabrikant op
de werf ter beschikking te houden om de klant toe te laten de conformiteit met de vooropgestelde installatieprocedures
te controleren.
Het is van essentieel belang de voorschriften van de fabrikant strikt op te volgen, om later een goede werking van de
kabel te kunnen garanderen.
Ook dient bijzondere aandacht te worden besteed aan:
- de maximale voorgeschreven trekkracht;
- de minimale kromtestraal;
- het gebruik van spanbanden.
Elke kabel moet aan de beide uiteinden als volgt geëtiketteerd worden: appartementsnummer/verdieping/blok.
Inrichting van de technische ruimte
Voor de beëindiging van de verticale kabel en van de invoeringskabel voor telecom, dient een kast 19" in de technische
ruimte te worden voorzien.
In functie van het aantal appartementen kan deze rack variëren van een kleine rack voor wandmontage tot een
geïsoleerde rack.
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Ook moet de technische ruimte uitgerust worden met een afzonderlijke aardingspin, die eveneens op de aarding van
het gebouw wordt aangesloten.
De aardverbinding gebeurt conform de norm EN50310.
Bovendien moet de rack aan volgende eisen voldoen:
- de deur van de rack kan worden gesloten;
- de montagekolommen van de rack moeten verplaatst kunnen worden (naar voor of naar achter);
- afneembare zijpanelen, enkel van binnenuit omwille van veiligheidsredenen;
- de rack moet 45 of 60 cm diep zijn;
- de rackhoogte is afhankelijk van het aantal appartementen/wooneenheden in het gebouw;
- mogelijkheid om de kabels via de boven- of onderkant in te voeren (doorgangen voorzien die indien mogelijk kunnen
opengaan);
- in uitzonderlijke gevallen moet het eveneens mogelijk zijn om in de racks uitrustingen te plaatsen die onder
spanning staan en aangesloten zijn op 230 V. Bijgevolg moet de rack geaard kunnen worden;
- links en rechts van de rack moet een vrije ruimte van 50 cm worden vrijgelaten.
In functie van het aantal wooneenheden in het gebouw is een ander formaat van een 19" rack noodzakelijk.
Aantal wooneenheden

Hoogte van de telecom rack (19 eenheden)

van 2 tot 4

Proximus voorziet een eindkast.

van 5 tot 10

+/- 35 cm hoogte (6 Units)

van 11 tot 48

+/- 48 cm hoogte (9 Units)

van 49 tot 90

+/- 75 cm hoogte (15 Units)

van 91 tot 120

+/- 115 cm hoogte (21 Units)

Meer dan 120

Gelieve contact op te nemen met Proximus

Verticale bekabeling
In de technische schacht moeten kabelladders en/of -goten worden voorzien die de kabels over hun volledige lengte
ondersteunen, en waarop de individuele kabels of kabelbundels worden bevestigd.
De afmetingen van de kabelladders zijn aangepast aan het voorziene aantal kabels, met een reserve van ongeveer 20
%.
De kabelgoten en -ladders dienen conform de voorschriften van de leverancier bevestigd te worden.
De kromtestraal mag maximaal 5 mm bedragen.
De bevestiging mag de plaatsing van de kabels niet belemmeren.
Alle accessoires zijn van dezelfde fabrikant afkomstig als de kabelgoten en -ladders.
Indien het volume van het aantal parallel lopende kabels het toelaat, plaatsen wij elke kabel in een individuele buis.
Deze buis heeft een binnendiameter van minstens 22 mm en beschikt bij voorkeur over een gladde binnenwand.
Zowel de kabels als de buizen worden steeds zo rechtlijnig mogelijk geplaatst.
De optische vezels mogen slechts over een beperkte afstand continu verticaal worden geplaatst.
Om het verzakken van de vezels tegen te gaan dient de kabel om de 2 verdiepingen op een lus te worden geplaatst.
Bij het vormen van deze lussen moet steeds worden rekening gehouden met de minimale kromtestraal van de kabel.
De technische fiche van de kabel bevat de details eigen aan elk type, zoals bijvoorbeeld de minimale kromtestraal.
Deze dient stelselmatig te worden geraadpleegd alvorens de installatie te starten.
De kabels of kabelbundels worden minstens één maal per lopende meter tegen de kabelladder bevestigd.
Het is verboden de klembeugels rechtstreeks op de optische vezels te bevestigen en deze door middel van een toestel
in te klemmen.
Het is aangewezen om vooraf een beschermende schuimlaag of rubberstrook onder de klembeugels aan te brengen,
daar waar deze laatsten gebruikt worden.
Daar waar de kabelladder een horizontaal verloop vertoont, is het eveneens aangewezen om de nodige maatregelen
te nemen zodat geen enkele andere kabel of persoon een mechanische belasting op de optische bekabeling zou
kunnen uitoefenen.
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Horizontale bekabeling
De nodige buizen vertrekken per verdieping horizontaal vanuit de technische schacht tot aan de technische ruimte van
elk appartement.
Deze horizontale buizen hebben een binnendiameter van minstens 22 mm en worden bij voorkeur uitgerust met een
gladde binnenwand.
Het begin van de buis in de technische schacht, en het uiteinde van de buis in de technische ruimte van het
appartement, moeten bereikbaar zijn zonder loze wanden, ed. te moeten verwijderen.
De buis wordt zo rechtlijnig mogelijk geplaatst en, in de technische schacht, naar analogie met de etiketten aan het
begin en aan het einde van de kabel (zie §5), plaatsen wij een duidelijk etiket, met het nummer van het appartement
of andere beschikbare informatie om aldus de buis op een betrouwbare manier te kunnen identificeren.
Van de schacht naar het appartement is de buis uit één stuk opgebouwd.
Zowel horizontale als verticale bochten worden zo breed mogelijk genomen, waarbij steeds de minimale kromtestraal
wordt nageleefd.
Beschikbare meerlengte bij de begin- en eindpunten
Om de kabels correct te kunnen afwerken, zowel aan het beginpunt in de technische ruimte als aan het eindpunt in het
appartement, is een vrije kabeloverlengte onontbeerlijk.
Er dient 6 m vrije kabeloverlengte in de technische ruimte te worden voorzien, gemeten vanaf de plaats waar de rack
19" wordt voorzien.
Indien de inplanting van deze rack nog niet gekend is wanneer de kabels worden geplaatst, dient als vrije
kabeloverlengte de som van de breedte, lengte en hoogte van het technisch lokaal te worden genomen.
In het appartement zelf, ter hoogte van het telecombord, wordt een vrije kabeloverlengte van 3 m voorzien.
Om schade te voorkomen wordt de vrije kabeloverlengte, zowel in de technische ruimte als in het appartement,
opgerold en vastgelijmd.
g)

Kwaliteitscontrole na installatie
Na het plaatsen van de kabels dient minstens elke kabel gecontroleerd te worden door middel van een rode lichtbron
(650 nm) om vezelbreuk op te sporen of uit te sluiten.
In dit kader wordt op elke vezel een rode lichtbron aangesloten. In het desbetreffende appartement wordt vervolgens
een controle uitgevoerd, om na te gaan of het rode licht wel degelijk waarneembaar is.
Op deze vrij eenvoudige manier is het mogelijk de etikettering aan beide kanten van de kabel te controleren en een
volledige kabelbreuk uit te sluiten.
Eventuele verzwakkingsproblemen zullen pas later aan het licht kunnen komen, bij de definitieve afwerking van de
vezels, door middel van ODR-metingen of van een lazerstraal en een optische powermeter.
Deze maatregel is slechts van toepassing op het ogenblik dat de kabels, zowel in de technische ruimte als in het
appartement, definitief worden afgewerkt.

h)

Projectbeheer
Projectdesign
De inschrijver dient zich vooraf te vergewissen van de situatie door zich op de werf te begeven. Dit bezoek laat hem
toe een sleutel-op-de-deur oplossing voor te leggen, zonder bijkomende verdoken kosten voor de Aanbestedende
Overheid.
Er wordt in voorkomend geval in de mate van het mogelijke gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur.
Daar waar kabeldragers of kabelgoten, perforaties en andere elementen ontbreken, maakt de inschrijver een raming
van de nodige hoeveelheden en de kostprijs, en vermeldt deze elementen in detail in zijn offerte.
Om een overzichtelijke installatie, inclusief de nodige onderhoudswerken aan de gestructureerde bekabeling te
garanderen, zal de inschrijver in overleg met de Aanbestedende Overheid, een nummeringsplan uitwerken waardoor
alle bestanddelen ondubbelzinnig geïdentificeerd kunnen worden.
Besturen van het project
Voor de volledige duur van het project wordt een werfleider benoemd, door en op bevel van de inschrijver, die als enige
contactpersoon de coördinatie zal leiden.
Voor projecten waarvan de veronderstelde implementatietermijn meer dan twee weken duurt, wordt eveneens op bevel
van de inschrijver een opzichter aangesteld die permanent op de werf aanwezig zal zijn. De opzichter rapporteert aan
de werfleider, zodat de informatieoverdracht van en naar de eindklant vlot en ondubbelzinnig via de werfleider kan
gebeuren.

i)

Documentatie
Vóór de uitvoering
- Technische fiches van de voorgestelde elementen

Project Pythagoras - bestek speciale technieken
Deel 4C: Elektrische installaties

blz. 26 van 100
02/08/2021

-

Gedetailleerde garantievoorwaarden
Uitvoeringsplan met voorziene data voor begin en einde
Geheelplan van het project voor de opgaande leidingen + indeling van de kasten ter goedkeuring voor te leggen
aan de klant.
Presentatie van de voorgestelde producten
Technische ondersteuning van het project voor de opgaande leidingen

Aan het begin van de werken
-

Installatiehandleiding van de fabrikant
Uitvoeringsplan in overleg met de Aanbestedende Overheid

Op het ogenblik van de oplevering
-

Certificeringsdossier
PID-dossier (postinterventiedossier)

Alle bestanddelen zijn conform dit nummeringsplan en worden op een duurzame manier gemarkeerd. Na de oplevering
van de installatie zullen alle kastindelingen en niveauplannen vervolledigd worden door te refereren naar dit
nummeringsplan.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, van de aansluiting met het netwerk optische telefonie,
inclusief water- en luchtdichting.

2.5.
1.

INVOERING EN AANSLUITING OP HET COAXIALE NETWERK
Beschrijving
Uitvoeren van een nieuwe aansluiting voor teledistributie in het gebouw.

2.

Uitvoering
De aanvoer van teledistributie gebeurt via hiertoe voorbehouden kabelbuizen tussen de straat en het meterlokaal.
De doorvoer doorheen de muur mag niet dienen voor de doorvoer van andere leidingen. Alle andere leidingen bevinden
zich op minstens 20 cm van deze doorvoer. Deze doorvoer wordt water- en gasdicht gemaakt.
De verdeelmaatschappij brengt de hoofdkabel tot aan de verdeelkast. Deze vormt de aannemingsgrens met de
verdeelmaatschappij.
- De huidige aanneming staat in voor alle coördinatieoperaties met de plaatselijke netwerkbeheerder met het oog op
de invoeringswerken.
- De doorvoermoffen.
- Alle te nemen stappen zijn ten laste van de aannemer.
Werken ten laste van de aanneming:
-

-

3.

Alle nodige stappen bij de verschillende leveranciers;
De opdrachtnemer vraagt bij de verschillende leveranciers een offerte voor de aansluitingen op basis van de door
het studiebureau speciale technieken verstrekte informatie;
De opdrachtnemer legt de ontvangen offertes, vermeerderd met de coördinatiekosten van zijn aanneming, ter
goedkeuring voor aan het werfbestuur. Maximaal 15% voor alle algemene kosten, winst, werfinstallatie, beheer, ...)
;
Zodra de werken zijn voltooid, opent de opdrachtnemer de op zijn naam gestelde meters en contracten voor
energielevering en betaalt hij de abonnementen tot aan de voorlopige oplevering;
Bij de voorlopige oplevering draagt de opdrachtnemer de leveringscontracten over aan de aanbestedende dienst.
De werken inzake doorvoeren, sleuven, moffen, uitgravingen en wederaanvullingen, de aansluitingen van de
meters zijn inbegrepen en worden meegerekend in het BB Bestek. Metingswijze: Te verantwoorden som (TVS).

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, van de aansluiting met het netwerk elektriciteit, inclusief
water- en luchtdichting.
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3. AARDVERBINDINGEN EN BESCHERMINGSNETWERK

3.1.
1.

ALGEMEEN
Beschrijving
De aardverbinding voor installaties op lage en gemiddelde spanning bestaat uit volgende elementen:
-

-

2.

Een aardelektrode (aardverbindingslus, aardverbindingspennen);
Een aardgeleider die de aardonderbreker met de aardelektrode verbindt;
Een scheidingsstaaf. Deze laat toe de weerstand van de aardverbinding te allen tijde te kunnen meten;
Een hoofdbeschermingsgeleider die enerzijds verbonden is met de aardgeleider(s) via de aardonderbreker en
anderzijds met de beschermingsgeleider van de massa's en zo nodig met die van vreemde geleidende delen en
eventueel met de nulleider;
Een hoofdaardingsklem waarop de aardgeleider, hoofdbeschermingsgeleider en hoofdequipotentiaalgeleiders
worden samengebracht;
Een reeks equipotentiaalverbindingen die zich tussen de hoofdaardingsklem en alle genaakbare metalen
onderdelen van het gebouw bevindt;
Een individuele beschermgeleider voor iedere stroombaan, aangesloten op de aardingsstaaf van het verdeelbord;
deze beschermingsgeleiders zijn voorzien aan elk stopcontact, lichtpunt en elk ander mogelijk aansluitpunt van de
betrokken stroombaan.

Uitvoering
De waarde van de te verkrijgen aarding dient verplicht kleiner te zijn dan 30 Ohm.
De prestaties ten laste van de Aannemer zijn de volgende:
- Leveren van de aardingslus en accessoires;
- Plaatsen van de geleiders;
- Verticale trek naar de uitgang;
- Leveren en plaatsen van de uitschakelautomaten voor aansluiting/onderbreking;
- Equipotentiaal maken met de andere aardingen van het complex;
- Bezoek van een gekeurde instelling om de kwaliteit van de aarding te meten en vast te stellen;
- Opmaak van een verslag voor de Aanbestedende Overheid.
Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om een permanente continuïteit van de aardverbindingen en het
beschermingsnetwerk te garanderen en om corrosie te vermijden tijdens de eventuele aansluitingen met elementen
van een ander metaal.
De uitrustingen zijn meer bepaald conform de normen IEC 364-4 en 5 en het AREI.

3.2.
1.

AARDVERBINDING
Beschrijving
De huidige aanneming wordt belast met het vervaardigen van een nieuw aardingscontact, bestaande uit een lus op de
bodem van de bouwput van het gebouw.

2.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluitingen inclusief alle accessoires, van de aardverbinding samengesteld uit een aardingslus
op de bodem van de bouwput en/of staafaardelectrodes, de opgaande geleider met scheidingsstaaf, en meten van de
spreidingsweerstand van de aardcontacten. De eventuele elektroden zijn inbegrepen in de aarding en pro memorie
voorzien in de meetstaat.

3.2.2.
1.

AARDINGSLUS
Algemeen
Voor elk nieuw gebouw, waar bij graafwerken een diepte van minstens 60 cm bereikt wordt, moet de aardverbinding
minstens bestaan uit een aardingslus die aangebracht is op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren.

2.

Beschrijving
Het betreft de levering en de plaatsing van een aardingslus, zoals voorgeschreven door het AREI, met inbegrip van
alle voorgeschreven werken en leveringen, d.w.z. het effenen van de sleuven, de uitvoering van inspectieputten
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wanneer de aardingslus uit verscheidene delen bestaat, alle toebehoren voor de correcte plaatsing van de aardingslus,
een afkoppelbaar aansluitstuk, enz.

3.

Materiaal
De aardingslus bestaat uit een geïsoleerde koperen geleider, blank of verlood, met een ronde doorsnede van 35 mm2.
Deze koperen geleider kan een volle massieve geleider zijn of een in de handel voorkomende kabel die uit maximaal
7 kleine kernen samengesteld is. Het gebruik van een zeer soepele geleider, samengesteld uit talrijke kleinere koperen
draadjes, of een soepele bundel, is verboden. Ondergrondse water- en gasleidingen mogen nooit aangewend worden
als aardverbinding.

4.

Uitvoering
-

-

-

De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het AREI en art. 2 van het K.B. van 6/10/1981, waarbij de
spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 30 / *** Ohm. Het aanbrengen van de aardingslus
zal steeds op een ongeroerde grond gebeuren en bij voorkeur aan de buitenzijde van de funderingssleuf. Zij mag
geenszins aanleiding geven tot vermindering van de draagkracht van de funderingen en mag in geen geval in
aanraking komen met het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton, wapening). Hiertoe wordt de
aardingslus bedekt met een laag van 5 cm zuiver zand of zuiveringsbeton. Het aanbrengen van de werklaag wordt
slechts uitgevoerd na de inspectie van de aardingslus.
Om de aardverbindingslus op de bodem van de sleuf te houden mogen enkel bevestigingsmiddelen (haken,
krammen, ...) gebruikt worden uit koper of een materiaal dat geen corrosieve inwerking veroorzaakt op het metaal
van de geleider die de aardingslus vormt. Bij fundering op palen, putten of algemene funderingsplaten zal de
aardverbindingslus rond de palen of putten gelegd worden.
De aardingslus dient zoveel mogelijk uit één stuk worden opgebouwd. Er mogen geen verbindingen onder de
funderingen worden aangebracht. Indien dit niet te vermijden is, moeten deze verbindingen zichtbaar worden
uitgevoerd, d.w.z. buiten de perimeter, in een toezichtsput of tegen de muur, op een plaats te bespreken met de
Aanbestedende overheid. De zichtbare verbindingen moeten geschroefd zijn en voorzien van de nodige
meetklemmen, zodat controle mogelijk blijft.

3.2.3.

INDIVIDUELE AARDELEKTRODE

1.

Beschrijving
Het betreft een systeem voor de aarding van de laagspanningsinstallaties, te plaatsen door de aannemer buiten het
gebouw, daar waar:
-

een aardingslus niet beschikbaar is (voor renovaties) of
wanneer de spreidingsweerstand van de aardingslus onvoldoende is.

De plaatsing van de aardelektrodes omvat:
- de levering en plaatsing van een of meer ingegraven of ingedreven geleiders (baren of pennen), totdat de
opgelegde spreidingsweerstand bereikt wordt;
- het verbinden van de aardelektrode met de scheidingsstaven;
- het plaatsen van een markering voor elke elektrode;
- het uitmeten van de spreidingsweerstand.

2.

Materiaal
De bijkomende elektrodes betreffen verticaal in de grond gedreven geleider bestaande uit blank gehard elektrolytisch
koper, doorsnede minimaal 50 mm2.
De markeringen zijn samengesteld uit een geëloxeerde aluminiumplaat van 150x150x2 mm, bevestigd met inox vijzen
op een betonblok in de vorm van een afgeknotte piramide van 290 mm hoogte, met een basis van 300x300 mm. In de
plaat wordt aan de zichtbare zijde het aardverbindingsteken gegraveerd.
De aardgeleiders tussen aardverbinding en aardverbindingsonderbrekers voldoen aan de voorschriften van het AREI
art. 69 t/m 73, art. 28-2 en art. 86. De geleiders zijn uit één stuk en voorzien van een geelgroen gekleurde bescherming,
die over de hele lengte als initiale isolatie is aangebracht.

3.

Uitvoering
-

-

De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het AREI, waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner
moet zijn dan 100 Ohm.
Indien meer dan één elektrode dient geplaatst te worden, wordt de Aanbestedende overheid verwittigd en zullen
de bijkomende elektroden pas geplaatst worden na uitdrukkelijke toestemming. De onderlinge afstand tussen de
aardverbinding bedraagt minimaal 5 m.
De merkstenen worden boven iedere aardverbinding geplaatst, de bovenkant gelijk met het maaiveld.
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3.2.4.

OPLOPENDE GELEIDERS

1.

Beschrijving
Er bestaan twee soorten oplopende geleiders:
- oplopend gedeelte van het uiteinde van het aardcontact: deze koperen geleiders zijn de uiteinden van de
verbindingslus van de aardelektroden en eindigen op de hoofdverdeelstrip,
- tussenliggend oplopend gedeelte: deze geleiders zijn beperkt in aantal en vormen de uiteinden van de
tussenliggende delen van de aardingspennen. Deze eindigen in de secundaire verdeelstrippen en beantwoorden
aan dezelfde eigenschappen als het eindoplopende gedeelte van de elektrode.

2.

Uitvoering
-

-

-

-

3.2.5.
1.

In de nabijheid van de meter of het verdeelbord worden de twee uiteinden van de kringloop doorheen soepele
kabelbuizen tot boven het vloerpeil getrokken, zodat nergens rechtstreeks contact ontstaat met het beton. Beide
uiteinden van de lus dienen uit te monden ter hoogte van het meterlokaal en eindigen 1,50 meter boven het
vloerniveau van het meterlokaal.
In geen geval mogen bij het optrekken van de uiteinden vanuit de funderingssleuf tot op de vloer, deze uiteinden
met elkaar in aanraking komen. Op een permanent inspecteerbare en bereikbare plaats worden ze aan elkaar
verbonden d.m.v. een afkoppelbaar aansluitstuk (klem of scheidingsstrip).
In geval van doorvoer door een vloerplaat, lopen de oplopende geleiders (uiteinden van de buisstukken van de
aardingslus) in de isolerende buizen uit polyethyleen PET met een minimale diameter van 3/4 duim. Deze buizen
worden voor de doorvoer van de vloerplaat in een verzinkte stalen mantelbuis geplaatst van 50mm diameter en
worden omhuld met epoxyhars. Deze mantelbuizen worden voorzien van een funderingslaag (40cm x 40cm) en
zijn in de vloerplaat verzonken.
Buiten de mantelbuizen worden de oplopende geleiders beschermd door middel van PET polyethyleenbuizen om
elk contact met het beton of de metalen wapeningen te vermijden.

VERDEELSTRIPPEN
Beschrijving
Deze zijn samengesteld uit een plaat waarop twee isolatoren worden bevestigd. Er wordt een verwijderbare koperen
aansluiting op de isolatoren bevestigd die de aardgeleider verbindt met de oplopende geleider of de geleider afkomstig
van de aardingslus van de elektroden.
De verdeelstrip voldoet aan de voorschriften van het AREI art. 69 t/m 73, art. 28-2 en art. 86.

2.

Uitvoering
-

-

3.2.6.
1.

Het voetstuk bestaat uit een zelfdovend isolatiemateriaal en wordt met twee schroeven bevestigd op de muur of op
de montageplaat van een kast. Op dit voetstuk wordt de onderbrekingsinrichting gemonteerd.
De onderkant van de scheidingsstrip bevat een aansluitklem die toelaat twee geleiders van 35 mm2 of een
aansluitklem geschikt voor de aansluiting van twee geleiders van 35 mm2, komende van de aardverbindingslus
vast te klemmen en nog 2 geleiders van 16 mm2 komende van de eventuele bijkomende elektrodes.
De koperen afkoppelbare verbindingsstaaf onderbreekt of verbindt de onderste aansluitklemmen met de bovenste
aansluitklemmen.
Indien individuele aardelektrodes worden gebruikt:
 De oplopende geleiders van de aardelektroden eindigen op de secundaire verdeelstrippen. De secundaire
strippen laten toe om de weerstand van elke elektrode te meten. Ze worden in de vierkante inspecteerbare
kamers geplaatst in een isolerende onbreekbare materie, van minstens 30cm zijde, in de tuin ter hoogte van de
pinnen. De opgaande geleiders en de verbindingslus komen er binnen via de hiertoe voorziene openingen.
 Een hoofdstrip verzekert de aansluiting tussen de uiteinden van de verbindingslus van de aardingspinnen en
de aardgeleider die eindigt op de hoofdaardingsklem in het meterlokaal op het -1.
 Een tweede strip krijgt de referentieaardelektrode.
 Deze strippen worden in geïsoleerde onbreekbare kasten geplaatst (polycarbonaat) IP66-11 nabij de opgaande
geleiders afkomstig van de verbindingslus of van de referentieaardelektrode.

KEURING
Beschrijving
Vóór de uitvoering van de funderingswerken wordt de spreidingsweerstand gecontroleerd.

2.

Uitvoering
De spreidingsweerstand van de aardverbindingslus moet kleiner zijn dan 30 / *** Ohm.
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3.3.

BESCHERMINGSNETWERK

1.

Beschrijving
Het beschermingsnet moet in alle installaties worden verdeeld en eindigen in alle gebruikstoestellen zoals
stopcontacten, verlichting, toestellen met vaste post en andere, met uitzondering van elektrische toestellen op zeer
lage veiligheidsspanning (ZLVS).

2.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, van de beschermingsnetten, samengesteld uit de
aardgeleider met hoofdklem, equipotentiaalverbindingen en bijkomende equipotentiaalverbindingen.

3.3.2.
1.

AARDGELEIDER
Beschrijving
De aardgeleider verzekert de verbinding tussen de hoofdverdeelstrip van de aardverbinding en de hoofdaardingsklem
gelegen in het meterlokaal.

2.

Materiaal
Deze groengele geïsoleerde geleider wordt beschermd tegen mechanische beschadigingen.
De doorsnede van deze geleider bedraagt minstens 35mm².

3.

Uitvoering
De verbinding en de verdeling van de hoofdbeschermingsgeleider gebeurt ofwel vanaf de aardverbindingsonderbreker,
ofwel vanaf het verdeelbord. Het is verboden metalen constructiedelen zoals water- en gasleidingen,
verwarmingsleidingen, of metalen delen van de structuur van het gebouw zelf, als beschermingsgeleider te gebruiken.
De beschermingsgeleider moet een maximale waarborg bieden van zijn elektrische continuïteit. Het is verboden in de
kring van de beschermingsgeleider verbinding- of scheidingstoestellen zoals smeltveiligheden, schakelaars of
scheidingschakelaars te plaatsen.

3.3.3.
1.

HOOFDAARDINGSKLEM
Beschrijving
De hoofdaardingsklem wordt in het meterlokaal geplaatst.
Deze verzekert de distributie naar het beschermingsnetwerk voor de gebruikers en de verbinding naar de aardgeleider.
Deze klem wordt in een gesloten kast op de isolatoren geplaatst.
De aardgeleider is verbonden met een afkoppelbare klem zodat de volledige weerstand van het aardingscontact kan
worden gemeten.
De kabels van de equipotentiaalverbindingen die rechtstreeks worden verbonden met de hoofdaardingsklem zijn:
-

2.

de geleiders voor de hoofdequipotentiaalverbinding naar de installaties,
de geleiders voor de hoofdequipotentiaalverbinding naar de Algemene Borden,
de bijkomende geleiders voor de hoofdequipotentiaalverbinding naar de installaties.

Materiaal en uitvoering
De doorsnede van de kabels wordt voor de hoofdequipotentiaalverbindingen en bijkomende
equipotentiaalverbindingen door de Aannemer bepaald, evenals voor de aardverbinding van de diverse installaties in
functie van de uitvoeringsvoorwaarden.
De hoofdequipotentiaalgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders zijn van het type VOB met geel/groene isolatie.
Alle in- en uitgangskabels die aan de hoofdaardingsklemmen worden aangesloten, worden gemarkeerd door middel
van gegraveerde etiketten en bevestigd op de onafhankelijke dragers van de klem.

3.3.4.
1.

EQUIPOTENTIAALVERBINDINGEN
Beschrijving
De nodige equipotentiaalverbindingen worden gemaakt tussen de hoofdaardingsklem en alle genaakbare en vaste
metalen onderdelen van het gebouw, om potentiaalverschillen te voorkomen tussen de verschillende metalen
genaakbare delen:
-

de vaste en toegankelijke metalen elementen die deel uitmaken van de structuur van de constructie,
de voornaamste metalen elementen van andere leidingen, ongeacht hun aard (verwarming, sanitair, ventilatie),
de kabelgoten, enz.
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De huidige aanneming staat in voor de controle van de equipotentiaalverbindingen en hun op punt stellingen volgens
de wettelijke waarden.

2.

Materialen en uitvoering
De hoofdequipotentiaalverbindingen voldoen aan de voorschriften van het AREI, artikel 72. Zij hebben een doorsnede
die ten minste gelijk is aan de helft van de doorsnede van de grootste beschermingsgeleider van de installatie (de
aardgeleider uitgezonderd) met een min. van 6 mm2 en max. van 25 mm2.
Het verdient aanbeveling om voorafgaandelijk contact op te nemen met de erkende keuringsinstelling, teneinde vooraf
te bepalen welke metalen gedeelten van de constructie equipotentiaal verbonden dienen te worden.

3.3.5.
1.

BIJKOMENDE EQUIPOTENTIAALVERBINDINGEN
Beschrijving
In de natte cellen (badkamers en stortbadruimten) worden de nodige bijkomende equipotentiaalverbindingen voorzien.
Alle metalen delen, radiatoren, leidingen en toestellen (badkuip, douche, boilers, …) die gelijktijdig genaakbaar zijn,
worden daarbij onderling, met de aarding van stopcontacten en met de hoofdequipotentiaalverbinding verbonden.

2.

Materialen en uitvoering
De bijkomende equipotentiaalverbindingen voldoen aan de voorschriften van artikel 73 van het AREI. De onderlinge
verbindingen tussen de genaakbare en vaste metalen delen gebeurt in een verzonken kast met deksel, vervaardigd uit
isolerend kunststof, en voorzien van het nodige aantal gepaste aansluitklemmen (minstens één klem per aan te sluiten
geleider).
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4. FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

4.1.
1.

ALGEMEEN
Omschrijving en toepassing
De aanneming omvat de installatie van absoluut volledige en operationele systemen voor de productie van elektriciteit
via fotovoltaïsche panelen.
Het gaat om 1 afzonderlijke installatie voor:
- 9,0 kWc voor multifunctioneel gebruik (kantoren / Sport / polyvalente zaal)
Omvat :
-

De fotovoltaïsche modules;
De structuur en de bevestigingen;
De externe vloergoten voor daken
De bekabeling en de aansluiting
De wisselrichters;
De meet- en beschermingsvoorzieningen;
De technische oplevering door een erkende instelling;
Het onderhoud tijdens de garantieperiode.

Al deze punten worden in dit hoofdstuk verder gedetailleerd.
De gebruikte middelen voor de hantering en plaatsing zijn eveneens in de aanneming inbegrepen, de aannemer mag
zich niet beroepen op mogelijke toegangsmoeilijkheden in daken of technische lokalen.
Bovendien omvat de aanneming eveneens alle nodige contacten en stappen voor de aansluiting met het netwerk, het
verkrijgen van de groenestroomcertificaten en andere administratieve aktes.

2.

Materiaal en uitvoering
Behoudens de hierna gedetailleerde voorschriften, zijn volgende regels, normen en maatregelen van toepassing:
- Norm betreffende modules van de eerste generatie (kristallijn silicium): NBN EN 61215: 2005;
- Norm betreffende modules van de tweede generatie (dunne laag): NBN EN 61646: 2009;
- Norm betreffende de eigenschappen van de interface voor de netwerkverbinding: NBN EN 61727: 1996;
- Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) ;
- Bestek Synergrid C10/11;
- HD 60364-7-712 Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-712: Bepalingen voor bijzondere installaties of
locaties – Fotovoltaïsche voedingssystemen (PV) en erratum;
- Andere geldende reglementeringen;
- De eventueel door de beheerder van het distributienet gevraagde algemene beschermingen tegen overintensiteit;
- De vereisten van de distributienetbeheerder (DNB) en de instelling die groenestroomcertificaten toekent.
- Behoudens de reglementeringen spreekt het voor zich dat de toestellen en kabels bovendien de richtlijnen van de
fabrikant volgen, voor zover deze niet tegenstrijdig zijn met de normen.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen, aansluiten, administratieve stappen en opleveren van de fotovoltaïsche zonne-energie-installatie.

4.2.

FOTOVOLTAÏSCHE MODULES

1.

Omschrijving en toepassing
De fotovoltaïsche modules zijn samengesteld uit cellen van kristallijn silicium en hebben een piekvermogen (STC) van
minstens 300 Wp voor een paneel met standaardmaten (1.6m*0.95m).
Het rendement van de panelen is minstens gelijk aan 18% conform de STC-standaarden en de norm IEC 61215.
Een analyse van de productiviteit in functie van de specificiteiten van de site wordt door de aannemer opgesteld. Het
doel is om de jaarlijks verwachte productie te kenmerken in functie van:
- De schaduw;
- De helling;
- De oriëntatie.
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De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor een installatie te weigeren indien de productiviteit niet optimaal
is.

2.

Materiaal en uitvoering
De modules zijn bestand tegen volgende weersomstandigheden:
- Temperatuur tussen -40°C en +85°C;
- Relatieve vochtigheid tot 100%;
- Windsnelheden tot 190 km/u (rukwinden)
- Weerstand tegen regen en hagel (hagelbollen tot 25mm).
De modules zijn samengesteld uit cellen van kristallijn silicium. De modules zijn dezelfde met een maximale afwijking
van 5% van het reële vermogen ten opzichte van het nominaal piekvermogen.
De NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) bedraagt maximaal 48°C.
De assemblage van de cellen in string gebeurt met peering om te voorkomen dat een cel de assemblage te sterk zou
belemmeren.
De panelen worden in fotovoltaïsche velden gemonteerd, waarbij men erover waakt enkel de panelen met dezelfde
bedrijfsstroom in serie te plaatsen, en parallel de panelen met eenzelfde bedrijfsspanning.
De beschermingen worden eveneens voorzien om een cel niet te schaden indien er schaduw op zou komen, om de
schaduweffecten van een reeks modules op de volledige installatie te beperken (door keerdiodes of MOS-transistor).

4.3.

STRUCTUUR EN BEVESTIGING

1.

Omschrijving en toepassing
De structuur en bevestiging garanderen de duurzaamheid van de fotovoltaïsche installatie. Panelen die mobiel moeten
blijven, mogen zichzelf of hun omgeving geen schade toebrengen

2.

Materiaal en uitvoering

a)

Plaatsing op plat dak
De plaatsing op platte daken gebeurt door middel van frames met ballast of geprefabriceerde consoles, of nog elk
ander alternatief dat aan volgende vereisten beantwoordt.
De draagmodule is uitgerust met een doorlopende montageboord waarop het paneel wordt geplaatst. De grootte van
de draagmodule wordt gekozen in functie van de afmetingen van het paneel dat erop geplaatst wordt. De voorschriften
van de fabrikant zijn van toepassing.
De panelen worden vastgebout met deze module door middel van door de constructeur geleverde accessoires. Het
volledige schroefwerk is van roestvrij staal.
De draagmodule wordt conform de voorschriften van de fabrikant geplaatst, op een zo adequaat mogelijke manier, om
zo veel mogelijk schaduw van de panelen onderling, of van andere obstakels op de panelen, te verhinderen.
Het geheel wordt van ballast voorzien, om de stabiliteit van de uitrustingen te garanderen. Het type ballast wordt
gekozen zodanig het nodige gewicht te garanderen zonder de bevestiging en koeling van het paneel in het gedrang te
brengen en zonder structurele schade aan de modules toe te brengen.
Het geheel draagmodule, ballast, bevestiging en paneel wordt berekend volgens de Eurocodes, onder meer Eurocode
1: Acties op de structuren. De berekeningen integreren de veiligheidscoëfficiënten, de verschillende parameters zoals
de wrijvingsparameters van de modules, inclusief in geval van regen, sneeuw, … De berekeningen integreren
eveneens de overbelasting op het dak die voortvloeit uit deze plaatsing en controleert daarbij de stabiliteit ervan ten
opzichte van de uiterste grenstoestanden en gebruikstoestanden.
De modules die zich op de boord van het dak bevinden vertonen een ander gedrag en worden ten gevolge daarvan
van ballast voorzien.
De aannemer vraagt vooraf het advies van de ingenieur stabiliteit en stelt zich conform zijn vereisten.
Metalen raamprofielen
De metalen profielen zijn corrosiebestendig. Ze zijn van aluminium.
De ballastlaag wordt voorzichtig geplaatst zodanig de eigenschappen inzake weerstand van de profielen niet te
schaden.
Aangezien de profielen van metaal zijn, worden zij met de aarding verbonden.
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4.4.

WISSELRICHTER

1.

Omschrijving en toepassing
De wisselrichter transformeert de gelijkstroom geproduceerd door de fotovoltaïsche panelen in monofase wisselstroom
gesynchroniseerd met het netwerk. De wisselrichter is conform de vereisten van de lokale regelaar en staat op de lijst
van goedgekeurde wisselrichters in het betrokken gewest.
De wisselrichter is conform de norm VDE 0126, onder meer de functie ENS.
De aannemer verzekert zich van de verenigbaarheid van de wisselrichter met het aansluitschema van het netwerk. Hij
mag geen enkel supplement in geval van wanwerking aanhalen omwille van een probleem met de verenigbaarheid
van het netwerk.

a)

Maatvoering
Het vermogen aan de kant van de wisselstroom wordt gedefinieerd zodoende het best mogelijke rendement voor de
wisselrichter te verkrijgen. Doorgaans wordt het DC-veld van de sensoren tussen 17 en 25% overgedimensioneerd (in
functie van de ventilatie van de panelen) ten opzichte van de AC kant van de wisselrichter.
De aannemer verzekert zich ervan dat de open spanning van het veld bij een willekeurige temperatuur wordt aanvaard
in het MPPT-bereik (men beschouwt 1,15 x Voc, STC x aantal panelen).
Hij verzekert er zich eveneens van dat bij een minimale waarde (bij temperaturen van minstens 60°C) de spanning Vm
zich eveneens nog in het werkingsbereik van de MPPT bevindt.

b)

Europees rendement
Het Europees rendement is het gewogen gemiddelde van een jaarlijkse standaard werking. Het wordt als volgt
uitgedrukt:
ηEU = 0,03 x η5 + 0,06 x η10 + 0,13 x η20 + 0,1 x η30 + 0,48 x η50 + 0,2 x η100
(met η5 het rendement bij 5% van het nominaal vermogen)
Het rendement moet beter zijn dan ηEU = 95%.

2.

Materiaal en uitvoering
De wisselrichter is IP20 of IP54 naargelang hij respectievelijk binnen of buiten wordt geplaatst. De wisselrichter wordt
op maximaal 10 m van de fotovoltaïsche panelen geplaatst.
De wisselrichter moet volgende specificaties naleven:
- Synchronisatie met het netwerk, frequentie van 50 Hz ± 1%;
- De automatische inschakeling in geval van defect of afwezigheid van stroomtoevoer. Bijvoorbeeld fluctuatie van de
netspanning (< 0,85 Un en 1,1 Un) of frequentie (> 0,2 Hz);
- De automatische in- of uitschakeling van de installatie;
- Beschermingen tegen overbelastingen en kortsluitingen;
- Een mogelijke onderbreking van de bron gelijkstroom afkomstig van de modules;
- Geen elektromagnetische storing;
- Een hoge betrouwbaarheid;
- Een verbruik in lege stand < 1% van het nominaal vermogen en 0,1% in stand-by.
De volledige bedrading is zwevend met continue test van de lekstroom.
De wisselrichter wordt stevig tegen de verticale wand bevestigd. Deze wordt uitgerust met een weergavevoorziening
waarop minstens het instant vermogen en de elektrische productie staan aangegeven.
De aannemer dient een wisselrichter te kiezen in functie van het gekozen celtype, de configuratie van de strings, van
de bedrading en de beveiligingen die hij heeft voorzien.
De wisselrichter wordt conform de richtlijnen van de fabrikant geplaatst, beschut tegen zon, zodanig geen vroegtijdige
slijtage te vertonen.

4.5.

BEKABELING, KABELGOOT EN AANSLUITING

1.

Omschrijving en toepassing
De bedrading laat toe de verschillende modules in serie of in parallel te plaatsen, en de gelijkstroom aan te voeren die
door de wisselrichter wordt geproduceerd. De bedrading verbindt de wisselrichter met de meter van de
groenestroomcertificaten en vervolgens naar het bord van de onderbreker en ten slotte naar het elektrisch schakelbord.
Alle dakkabels worden beschermd door middel van externe vloergoten.

Project Pythagoras - bestek speciale technieken
Deel 4C: Elektrische installaties

blz. 35 van 100
02/08/2021

2.

Materiaal en uitvoering
Bekabeling
Algemeen dienen de bedrading en de aansluiting de doelstellingen na te leven zoals beschreven in de betrokken
hoofdstukken. Onder meer de doorvoeren en herstellingen moeten correct worden uitgevoerd zonder het visuele
aspect, de dichting, de mechanische weerstand of de brandweerstand van de wand te schaden.
De kabels en hun dragers zijn bestand tegen volgende klimaatomstandigheden:
- Temperaturen tussen -40°C en +85°C;
- Water en ultravioletstralen (waarborg 20 jaar);
Deze zijn met dubbele isolatie (bestand tegen minstens 1000 V), de geleider is soepel, klasse 5 volgens de norm IEC
60228.
Het brandgedrag van de bedrading is F1 volgens de norm NBN C 30-004.
De doorsnede van de kabel wordt gedimensioneerd, aan de kant van de gelijkstroom, om spanningsverliezen tot 1%
te beperken tussen de panelen en de wisselrichter voor een bezonning van 800W/m².
Aan de kant van de wisselstroom worden de verliezen tussen de wisselrichter en het schakelbord van de gevoede unit
eveneens beperkt tot 1% maar voor het maximaal vermogen.
Er worden voorzorgen genomen om inductieve effecten te vermijden, onder meer:
- Men waakt erover dat de geleiders + en - naast elkaar worden geplaatst;
- Men waakt erover dat de geleiders de massakabels over het volledige traject volgen;
- Het in serie plaatsen van de panelen gebeurt in een Z-opstelling en niet in een U-opstelling.
De kabels worden in metalen banen, kabelgoten, kabelbruggen geplaatst, verbonden met de aarding.
Externe vloergoot
- Blinde gladde kabelgoot
- Deksel met kliksysteem
- Materiaal: Innox304
- Lengte: 3.000 mm
- Hoogte: aangepast aan het aantal kabels
- Breedte: aangepast aan het aantal kabels
- Bevestiging via ingebouwde stelen in de betonnen drager, fungerend als ballast tegen windkrachten en om het
doorboren van de dichting te voorkomen.

4.6.

METING EN BEVEILIGING

1.

Omschrijving en toepassing
De fotovoltaïsche installatie moet kunnen worden gecontroleerd, gemeten en beveiligd door middel van verschillende
uitrustingen.

a)

Meting en controle
Een irradiatiesensor en temperatuursensor laten toe de staat van bezonning te meten, evenals de instant
klimaatomstandigheden of een gemiddelde ervan over een gekozen periode.
De elektrische meter A+/A- moet door Sibelga worden geplaatst, hiervoor neemt de aannemer alle nodige maatregelen
om de werken van de beheerder te coördineren en te vergemakkelijken.
Er moet een energiemeter bestemd voor het verkrijgen van de groenestroomcertificaten worden voorzien. Deze is
conform volgend besluit: « 12 oktober 2004. - Ministerieel Besluit tot vaststelling van de berekeningscode bedoeld in
artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene
elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling »

b)

Beschermingsmiddelen
De aannemer neemt alle nodige maatregelen om de fotovoltaïsche installatie perfect conform de vereisten van de
verschillende instellingen of normen te stellen (DNB, instelling die de groenestroomcertificaten uitreikt, AREI, ...)
Aarding
Lekstroom moet worden vermeden; uitrustingen die mogelijk lekstroom kunnen veroorzaken moeten worden geaard.
Bescherming tegen bliksem
De norm NBN EN 62 305 delen 1, 2 en 3 is van toepassing.
Bescherming kant gelijkstroom
Elke kabel afkomstig van het fotovoltaïsche veld moet worden uitgerust met een scheider of onderbreker om de ingang
gelijkstroom te onderbreken. De eigenschappen van deze onderbrekers moeten aangepast worden aan de
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gelijkspanning en het niveau van de stroom om de ingang gelijkstroom op een willekeurig ogenblik te kunnen
onderbreken.
Bescherming kant wisselstroom
De uitrustingen voor de wisselstroom worden in een bord gemonteerd met vermelding « Algemeen Verdeelbord Zonneenergie ».

2.

Materiaal en uitvoering

a)

Meting en controle
De irradiatiesensor en temperatuursensor bevinden zich in het vlak van de panelen.
De energiemeter heeft een nauwkeurigheidsklasse B conform de bijlage van het besluit en wordt tussen de
wisselrichter en het elektrisch schakelbord geplaatst. Deze is van het elektromechanische type om de weergave toe te
laten van de index, zelfs in geval van stroomonderbreking.

b)

Beschermingsmiddelen
Aarding
De te aarden uitrustingen zijn de volgende:
- De geleidende draagstructuren;
- De kaders van de panelen;
- De metalen kabelgoten.
Bescherming tegen bliksem
Indien de opvangvoorziening op het gebouw is voorzien, wordt het fotovoltaïsche systeem uitgerust met een
bliksemafleider.
Bescherming kant gelijkstroom
De voornaamste bestanddelen om de veiligheid van het systeem te garanderen zijn de volgende:
- Onderbrekingsvoorzieningen van het fotovoltaïsche veld;
- Beschermingsvoorzieningen tegen overspanning;
- Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting;
- Onderbrekingsvoorzieningen van het netwerk.
Er wordt meer bepaald een DC-commutator voorzien om de modules van de wisselrichters te scheiden. Deze
commutator bevindt zich nabij of in de wisselrichter.
De geleiders van de modules worden gedimensioneerd om Imax,veld = 1,25 (n-1) Isc,STC te kunnen opvangen, met n gelijk
aan het aantal strings in parallel.
De voornaamste geleiders worden gedimensioneerd om Imax,veld = 1,25 Isc,STC. te kunnen opvangen.
De open spanning van veld Voc (-10°C) moet kleiner zijn dan de isolatiespanning van de panelen.
Bescherming kant wisselstroom
De voornaamste bestanddelen om de veiligheid van het systeem te garanderen zijn:
- Lastscheider AC;
- Overspanningsonderbreker AC;
Onderbreking Brandweer
Aan de hoofdingang van het gebouw wordt eveneens een drukknop type nooddrukknop voor noodonderbreking voor
de brandweer voorzien. De werking op deze nooddrukknop deactiveert en isoleert onmiddellijk de fotovoltaïsche
installatie van de overige installatie.
De ligging van deze knop gebeurt verplicht in coördinatie met de Architect.

Pictogram bestemd voor de brandweerdiensten
Aan de ingang van het gebouw en nabij de elektriciteitsmeters dient een goed zichtbare signalisatie te worden voorzien
die de aanwezigheid van fotovoltaïsche panelen aangeeft.
De ligging van deze pictogrammen gebeurt verplicht in coördinatie met de Architect.
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4.7.

TECHNISCHE OPLEVERING DOOR EEN ERKENDE INSTELLING

1.

Omschrijving en toepassing
De elektrische installatie is het voorwerp van een technische oplevering uitgevoerd door een onafhankelijke en
gecertificeerde keuringsinstelling. Deze oplevering is ten laste van de huidige aanneming.

2.

Materiaal en uitvoering
De oplevering vindt plaats na de aansluiting van de wisselrichters op het laagspanningsnetwerk van het gebouw.

4.8.

GETUIGSCHRIFT VAN INSTALLATIE VOOR GROENESTROOMCERTIFICATEN

1.

Omschrijving en toepassing
Alle stappen om de meter te laten keuren door een instelling die de groenestroomcertificaten uitreikt, dienen door de
aannemer te worden genomen.
Om van GSC (Groenestroomcertificaten) te kunnen genieten, moet vooraf een groene stroomproductie- of
warmtekrachtinstallatie worden gekeurd. Een installatie is een type technologie (PV, Cogen, ...), verbonden aan een
aansluitpunt in het netwerk, gedefinieerd door de EAN-code (bijv. Zonne-energie & EAN).

2.

Materiaal en uitvoering
Om een keuring te verkrijgen van BRUGEL of een erkende keuringsinstelling (OCA), moet een dossier worden
ingediend.
Stappen:
Indiening van het dossier
- Vul de technische delen van het keuringsformulier aan
- De administratieve gegevens worden door de Aanbestedende overheid ingevuld
- Samenstelling door de aanneming van het keuringsdossier, inclusief technische bijlagen
- De administratieve bijlagen worden door de Aanbestedende overheid aan de Aanneming overhandigd
- Verzending door de Aanbestedende overheid van het volledige en ondertekende dossier
Analyse en bezoek
BRUGEL of de OAC beschikt over één maand om te analyseren of het dossier volledig is en of het aan alle
administratieve en technische eisen voldoet. Indien nodig worden aanvullingen gevraagd en wordt een nieuwe periode
van één maand verlengd na ontvangst.




Voor installaties PV > 10 kWc en warmtekrachtkoppelingen wordt een melding "volledig dossier" verzonden.
BRUGEL heeft dan een maand de tijd om het certificatiebezoek uit te voeren. Hierbij wordt de conformiteit
tussen de realiteit op het terrein en het dossier gecontroleerd, de energiemeters verzegeld en hun indexen
opgemeten.
De aanneming coördineert en organiseert het bezoek.
PV-installaties kleiner dan of gelijk aan 10kWc zijn vrijgesteld van bezoek (voor deze installaties komt de
keuringsdatum overeen met de datum van het AREI-verslag).

Einde van keuring
Indien alles in orde is

-

en indien het keuringsbezoek geen onregelmatigheden vertoont, heeft BRUGEL vervolgens een maand de tijd om
het keuringscertificaat te verzenden, wat de keuring bevestigt en sluit.
Voor fotovoltaïsche installaties (PV) ≤ 10 kWc informeert BRUGEL de aanvrager over de volledigheid van zijn
aanvraag. Deze kennisgeving wordt vergezeld van de keuringsverklaring, die de keuring bevestigt en sluit.

Aan het einde van de keuring stuurt BRUGEL:
- een activeringsmail met toegang tot het extranet. Dit platform maakt het beheer van Groenestroomcertificaten
mogelijk (raadpleging van het saldo en de historiek van de operaties, toekenning en verkoop van CV, enz.
- een kopie van het dossier naar Sibelga. Sibelga stuurt de volgende dagen een activeringsmail naar hun
Greenmeter-platform waarmee u uw installatie kan beheren (verzending van uw productie-indexen, raadpleging
van uw productiehistoriek, invoering van wijzigingen, enz.).
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4.9.

INSTANDHOUDING

1.

Omschrijving en toepassing
Instandhouding
De aanneming omvat het onderhoud van de installaties tot aan de definitieve oplevering.
Waarborg
De panelen hebben een waarborg van 10 jaar. Eveneens wordt een productierendement van 95% gewaarborgd van
het aanvankelijke rendement na 10 jaar en 80% van het aanvankelijke rendement na 25 jaar.

2.

Materiaal en uitvoering
Instandhouding
Het onderhoud omvat de interventie binnen de 24u op de site in geval van wanwerkingen in de fotovoltaïsche productie
en het tweejaarlijks onderhoud van de installatie, inclusief volgende elementen:
- De panelen worden met helder water gereinigd om vuil, zand en insecten, ... te verwijderen (inclusief aansluitdoos);
- Het snoeien van de omliggende begroeiing;
- De controle van het uitzicht van de modules: geen bruine cellen, geen eventuele infiltraties of vrijwillige schade;
- De controle van de dragers: nazicht van de eventuele corrosie en de inklemming van de mechanische
bevestigingen;
- De controle van de aansluitingen: corrosie afkrabben en klemblokken inklemmen;
- De controle van de bevestiging van de wisselrichter;
- Het opstellen van een verslag waarin de interventie wordt beschreven, evenals de opgemeten productiewaarden.
Voor deze interventies dient de aanneming het fotovoltaïsche veld van de wisselrichter los te koppelen en met
geïsoleerd gereedschap werken, conform de toepasbare veiligheidsregels.
Waarborg
Er wordt een attest van de waarborg aan de Aanbestedende overheid overhandigd.
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5. SCHAKELBORDEN

5.1.

VERDEELBORDEN

1.

Omschrijving en toepassing
De Verdeelborden zijn samengesteld uit:
Verdeelborden voor de voeding via het openbare distributienet van de verlichtingskringen, de kleine drijfkracht en
de specifieke drijfkracht,
Bord voor Drijfkracht voor de toevoer van de uitrustingen van de andere loten (pro memorie, buiten de aanneming).
De Verdeelborden vormen toestelgehelen op laagspanning in serie afgetakt EDS.
De interne afscheidingen verschaffen automatisch de vorm 2b van elk geheel.

2.

Materiaal en opbouw

a)

Referentiedocumenten
De Secundaire Verdeelborden en hun toebehoren en uitrustingen zijn meer bepaald conform:
IEC 439 - 1/NBNC63 - 439
IEC 695.2.1

b)

Externe beïnvloedingsfactoren
De Verdeelborden op de verdiepingen worden in gesloten ruimten geplaatst met deuren, en voorbehouden voor de
elektrische diensten.
De bestanddelen van de borden worden gekozen in functie van de vereiste voorwaarden door alle externe
beïnvloedingsfactoren waartoe de elektrische toevoerkringen zullen voldoen.

c)

Algemene berekening- en selectieprincipes
De Aannemer staat in de voor materiaalkeuze in functie van de dimensionering- en selectiecriteria van het
laagspanningsmateriaal, zoals beschreven onder boekdeel II.
Het ontwerp van de distributiegehelen houdt eveneens rekening met:
een beschikbare reserve van 20 % voor toekomstige uitbreidingen die vanaf het begin werden voorzien,
een uitgeruste reserve van 10 % in het kaliber van de functionele vertrekunits en van de railstellen,
de contactspanning bedraagt 25 V voor de toevoerkringen van de vochtige lokalen of lokalen die een risico op
brand (archief,...) inhouden,
toegekende stroom zoals aangegeven op de grafische documenten.
De elektrische eigenschappen zijn:
Toegekende frequentie
: 50 Hz
Toegekende bedrijfsspanning : 400 V
Toegekende isolatiespanning : 1.000 V
Toegekende kortstondige stroom
: minimum 15 kA (eff.) 1 s
Beschermingsgraad : IP 30 minimum

3.

Uitvoeringen
4.

Aanduiding
De prijzen omvatten de levering, plaatsing en aansluiting van de uitgeruste borden en alle accessoires op de
voedingskolommen. De schakelborden zijn van het metalen type op poten.

5.1.2.
1.

ELEKTRISCHE APPARATUUR
Algemeen
Alle elektrische bestanddelen die in de gehelen worden gemonteerd, zijn bestand tegen spanningen afkomstig van de
maximale veronderstelde stroomintensiteit bij kortsluiting die zich kan voordoen op de plaats waar zich de beschouwde
uitrusting bevindt.
De inplanting van de apparatuur in de gehelen is duidelijk, logisch en rationeel. Deze laat een gemakkelijke montage,
aansluiting en onderhoud toe van de apparatuur.
De apparatuur wordt door de constructeur gekozen in functie van de toegekende
exploitatievoorwaarden; en de selectiviteit die tussen de kringen moet worden verzekerd.
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2.

Toestellen voor afsluiting door fusie
Het gebruik van de verschillende zekeringstypes wordt bepaald in functie van de eigenschappen van de lokale
uitbating.
a)

Cartouches - zekeringhouders (HPC)
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C63-269-1 tot 4
IEC 269-1 tot 4.
Fusie-eigenschappen
gL/gG (traag-snel) voor de bescherming van de installaties
aM (begeleiding motor) voor de bescherming van de motoren.
Gebruik
voor toegewezen stroom groter dan 32A,
voor toegewezen kortsluitstroom >25kA.

b)

Uitschakelaars - schuifzekeringen
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C63-269-1 tot 4
IEC 269-1 tot 3.
Fusie-eigenschappen
gL voor de bescherming van de installaties,
aM (begeleiding motor) voor de bescherming van de motoren.
Gebruik
bescherming van de bedieningskringen en van de elektronische kringen,
voor toegewezen stroom kleiner of gelijk aan 16A.

3.

Schakelaars
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C63-408,
IEC 947-3.
Beschrijving
vast op rail DIN,
bediening door rotatie,
vergrendeling door hangslot op stand 0FF,
hulpcontact voor positie,
klemkappen,
toegewezen gebruiksstroom: AC 11 – 6 A.

4.

Stroomonderbrekers
a)

Stroomonderbreker in vormgegoten doos
Deze apparatuur is conform volgende normen:
-

NBN C63-947-2,
IEC 947-2.

Montage
Vast of afkoppelbaar, op sokkel gemonteerd (volgens het geval).
Manuele bediening met hendel.
Beschermingsmiddelen
De stroomonderbrekers zijn uitgerust met uitschakelaars van het elektronische type die de eigenschappen van
volgende beschermingen toelaten:
-

lange vertraging met verstelbare drempel van 0,4 tot 1 x Ir,
korte vertraging met verstelbare drempel van 4 tot 8 x Irm,
ogenblikkelijk met vaste drempel.
toegekende stroom tussen 63A en 630A,
toegekende onderbrekingskracht: bepaald in functie van de plaats.

Het afleggen van een test laat toe om de werking van de starter te controleren.
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Hulpcontacten
Volgens de bijzondere technische specificaties – toegewezen gebruiksstroom: AC11-6A.
b)

Modulaire stroomonderbreker
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C61 - 898 en C63 - 947 - 23-947-2,
IEC 898 en 947 - 2.
Kenmerken
toegekende stroom: van 6 tot 63A voor curve B en van 0,5 tot 63A voor curve C
toegekende onderbrekingskracht: 6 kA
aansluitcapaciteit 16mm² met soepele draad en 25mm² met stijve draad
Montage
De aansluiting stroomafwaarts (boven) gebeurt door middel van schroefklemmen.
Stroomopwaarts wordt de stroomonderbreker uitgerust met bi-connect schroefklemmen voor de aansluiting, hetzij via
een brugstelsel, hetzij via kabels.
Loquet "Quick-Snap" voor montage en demontage op DIN-rail.
Identificatie van de kringen op transparante etiketdragers.

c)

Modulaire differentiële stroomonderbreker
Deze apparatuur is conform volgende normen:
-

NBN 819 + add.2,
IEC 1008 en 1009.

Kenmerken
-

toegekende stroom tussen 0,5 en 40 A,
onderbrekingskracht 6 kA,
uitschakelcurve "C" magnetisch verstelbaar tussen 5 en 10 In
differentieel met gevoeligheid 30, 100 of 300 mA.

Montage
Identiek aan bovenstaande modulaire stroomonderbrekers.

5.

Afstandschakelaars - Relais – Zelfsluitende relais
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C61-111 en C63-337,
IEC 669-1-2.
De teleruptoren en relais zijn modulair ontworpen voor de bevestiging op een DIN-rail.
De visualisatie van de positie van elk contact gebeurt aan de voorkant.
Een manuele bediening is voorzien voor elke teleruptor of relais.
De elektrische bediening van de afstandschakelaars is bistabiel.
Er mag een gecentraliseerde besturing worden gebruikt met elektronische afstandschakelaars.
Relais zijn schakelaars met elektromagnetische bediening voor de opening en sluiting van beperkte vermogenskringen.
Het zelfsluitende relais garandeert de sluiting en vervolgens de opening van een contact na een welbepaalde tijd.
De vertraging is verstelbaar van 1 seconde tot 12 uur per stap van 1 seconde, 1 minuut of 1 uur.

6.

Contactsluiters
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C63-158-1,
IEC 158-1 en 3 of 947-4.
resistieve belasting: AC1,
motorbelasting: AC3.

7.

Bedieningsunits
Deze apparatuur is conform volgende normen:
NBN C63.337-1 en 2,
IEC 337-1 en 2,
IEC 947-5.
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De bediening- en signalisatie-units zijn samengesteld uit drukknoppen met impuls in hetzelfde vlak als de
draaiknoppen, de klemknoppen en de commutatoren met verschillende standen.
De toevoerkringen van deze units zijn beschermd door modulaire zelf beveiligde zekeringen of stroomonderbrekers.

8.

Lichtgevende controlelampjes
Deze apparatuur is meer bepaald conform norm IEC 337-2.
De lichtgevende lampjes zij van het type multi-LED.
Ze worden in geanodiseerde aluminium kasten geplaatst, en aan de voorkant bedekt met een verzonken lens, die
neutraal blijft in de tijd. De bevestiging aan de achterkant van het geheel gebeurt door middel van een speciale ring
van het "BTG-type". Aansluiting door middel van een "Faston-systeem". De controlelampjes moeten zichtbaar zijn op
180°.
Kleur van de controlelampjes:
ingeschakelde signalisatie:
rood,
uitgeschakelde signalisatie
: groen,
afwijkende signalisatie : oranje (geel),
signalisatie aanwezigheid van spanning : wit.
Wanneer de controlelampjes worden gevoed door gelijkstroom kunnen ze worden beschermd doormiddel van een
diode tegen de polariteitsomkering.
De controlelampjes hebben een levensduur van minstens 100.000 werkingsuren.

9.

Timer
Ze laten de bediening toe via impuls van een verlichtingskring met automatische opening na een vooraf verstelde duur.
Ze zijn van het type met gewone vertraging.
Ze hebben een modulair ontwerp voor de bevestiging op rail en bevatten volgende functies:
contactkaliber: 16 A/250 V
vertraging: regelbaar tussen 30 sec en 10 minuten
recyclage: elke actie op een drukknop activeert de vertraging opnieuw
hoge levensduur
geruisloze werking
gebruik van een onbegrensd aantal niet lichtgevende drukknoppen.

10.

Programmeerbare uurschakelaars
De uurschakelaars zijn van het programmeerbare type en bevatten verschillende functies:
wekelijkse programmering
2 kanalen, 56 programmastappen
manuele programmering of via PC
type bedieningen: ON / OFF, stijgend / dalend, comfort / beperkt
automatische verandering van het zomeruur / winteruur
barograaf voor de visualisatie van het dagelijkse profiel
manuele bediening: permanente of tijdelijke forcering
willekeurige modus: aanwezigheidssimulatie
impulsprogrammering
vakantiemodus tussen twee data
De programmering is makkelijk uit te voeren via PC. Er wordt een sokkel aangesloten op de PC via een RS232 of USBaansluiting. Daarin wordt een (grijze) sleutel geschoven waarop de programmering wordt uitgevoerd door middel van
de software die bij de sokkel wordt geleverd. Eens dit is afgerond, zal de sleutel in de klok worden gestoken om het
programma te downloaden.
Er worden gele vergrendelingssleutels voorzien: deze laten toe het toetsenbord te blokkeren om ongewenste
handelingen te vermijden.
De aannemer zal de programmering op een CD-ROM overhandigen alsook de geëtiketteerde programmeringssleutels
(2 per klok) en vergrendelingssleutels (1 per klok).

11.

Programmeerbare schemerschakelaars
Deze toestellen reageren in functie van de gemeten lichtsterkte via een cel. Ze besturen, in functie van de opgelegde
regeling, de opening en sluiting van een wisselcontact.
De schakelaar is voorzien voor montage in het bord en de cel is van het opbouwtype.
Ze omvatten volgende functies:
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-

-

5.1.3.

regeling van de lichtsterkte drempel
2 gevoeligheidsklassen: 5 tot 100 lux en 50 tot 2.000 lux
visualisatie van de uitgangstoestand
selectieomschakeling voor de werkingsmodus:

permanente werking

permanente stop

automatisch

test
selectiecommutator van de gevoeligheidsklasse
uitgang: 1 wisselcontact 16A - 250V
elektronische wekelijkse programmator.

CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN VAN DE ELEKTRISCHE BORDEN
De borden zijn gelegen in de lokalen, ze zijn vervaardigd onder de vorm van kasten, uitgerust met één of meerdere
deuren die op scharnieren worden gemonteerd en de opening op minstens 120° toelaten. Het sluitsysteem va de
deuren gebeurt door progressieve inklemming. Er zal een slot ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Aanbestedende overheid.
De apparatuur van de borden wordt op platines en bevestigingsrails gemonteerd. De bevestigingsuitrustingen laten
een gemakkelijke montage en demontage toe van de toestellen met een minimum aan gereedschap.
De fabrikant gebruikt zo veel mogelijk de prefab elementen van zijn gamma zoals railstellen, verspreiders,
aansluitblokken, bestanddelen voor de circulatie en beteugeling van de kabels voor de aansluiting en bevestiging van
het materiaal.
De constructie van de borden wordt bestudeerd om metingen toe te laten door middel van een ampèremetrische tang
stroomafwaarts van de stroomonderbrekers van de vertrekken en stroomopwaarts van de hoofdschakelaars.
De borden worden uitgerust met een tweepolig stopcontact + aarding 16A en binnenverlichting bestuurd door een
tweepolige microswitch vanaf de opening van de deuren. Het geheel stopcontact en verlichting wordt beschermd door
middel van HPC zekeringen aangesloten stroomopwaarts van de hoofdschakelaar.
Bijkomende eigenschappen
De dozen en kasten zijn volledig demonteerbaar en samen te stellen.
De verticale en horizontale combinaties van de bodems laten toe om elementen op maat te vervaardigen,
aangepast aan de behoeften.
De uitrustingskits die in de dozen en kasten worden bevestigd laten de montage van de koptoestellen, modulaire
producten, klemrijen en niet modulaire speciale toestellen toe. Deze kits zijn beschikbaar met een breedte van 250
en 500mm.
De dozen en kasten zijn samengesteld uit:

een bodem uit elektrisch verzinkt plaatstaal 12/10e en geschilderd met epoxy, met geïntegreerde stijlen

de koppanelen uit staal 12/10e en geschilderd met epoxy met inkomplaat voor kabels uit isolerende materie
en indien nodig een sokkel staal 12/10e epoxy geschilderd, met een hoogte van 150mm

de zijkanten uit staal 12/10e en geschilderd met epoxy met profielen uit isolerende materialen die dienst doen
als deurpakkingen

Transparante of volle deur.
Beschermingsklasse:

Beschermingsklasse IP30 / IK08 zonder deur

IP40 / IK08 met deur

IP43 / IK08 met deur volgens EN60529
Indirecte contacten, klasse I
Nominale isolatiespanning: Ui=690Vca
Nominale kortsluitintensiteit: 35KA
Conform de norm NBN-EN 60439-1 en 3
De Verdeelborden zijn onder meer samengesteld uit:
een algemene tetrapolige aankomstschakelaar "Normaal" (type vormgegoten doos - gebruikscategorie AC 22)
uitgerust met vergrendeling via hangslot,
één of meerdere railstellen (L1-L2-L3-PE-N),
stroomonderbrekers, bi- of tetrapolig (type modulair – curve C) en bescherming van de vertrekken,
de overeenkomstige contactsluiters, afstandsschakelaars en aflossers, de uur- en schemerschakelaars, de
schakelklokken, enz.
een beschermstaaf voor de aansluiting van de kabelstrengen,
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-

een aansluitblok voor de kabels van de vertrek- en besturingskringen,
een lichtgevende signalisatie voor aanwezigheid van spanning (wit) op de aankomst(en).

Elk bord, zonder uitzondering, bevat een documenthouder, behoorlijk bevestigd tegen de deur aan de binnenkant, voor
plannen en schema’s op A4 formaat.
Het principeschema in bijlage van dit document, vermeldt alle verschillende te voorziene vertrekken in alle
verdeelborden.

Project Pythagoras - bestek speciale technieken
Deel 4C: Elektrische installaties

blz. 45 van 100
02/08/2021

6. VERDEELKRINGEN

6.1.
1.

ALGEMEEN
Beschrijving
Het betreft alle leveringen en werken voor de realisatie van het elektrische leidingnet.
Conform de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek, dienen de onder deze post begrepen
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij globaal, steeds te omvatten:
- het maken van de nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds,
- de levering en montage van de kabelbuizen en/of kabelgoten,
- het trekken en verbinden van de draadgeleiders,
- het afdichten van doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds,
- de luchtdichting,
- het uitvoeren van de afdichtingen of uitvoeren van andere voorzieningen om het volgende te kunnen garanderen
 de brandweerstand in de wanden (verticale of horizontale waarvoor een bepaalde weerstand vereist is en die
worden doorbroken door leidingen of kabels)
 akoestiek
- het verzamelen van alle puin en afval en zijn dagelijkse afvoer.

2.

Toepassing
De kabels van de voornaamste distributieleidingen worden in kabelgoten geplaatst. Ze worden over het algemeen in
buizen geplaatst voor verbindingen naar bedieningstoestellen of stopcontacten in de muur.
In de appartementen worden de buizen in de dekvloer verzonken of in de wanden ingebouwd.
De huidige aanneming coördineert haar werken met alle andere vakgroepen om de leidingen in de dekvloer in te
werken, waarbij zo weinig mogelijk kruisingen met andere technieken worden uitgevoerd.

3.

Materiaal en opbouw
De bekabeling en bebuizing is drager van het CEBEC-label of gelijkaardig.
De aanneming houdt rekening met de externe invloeden en past zijn bedrading in functie aan.

a)

Laagspanningskabels
NBN C33-121 (EXAVB-F2): voor gewapende kabels waarvan de doorsnede van de fasegeleiders groter is dan 25mm².
NBN-IEC 502-NAD (XFVB-F2, XFGB-F2, GFGB-F2): voor gewapende kabels met geïsoleerde geleiders uit geribd
polyethyleen of halogeenvrij thermoplastisch materiaal en externe koker uit PVC of halogeenvrij thermoplastisch
materiaal categorie F2 waarvan de doorsnede van de geleiders van de fase kleiner of gelijk is aan 25mm².
NBN C32-123 (VTMB): volgens bijzondere specificaties.
NBN-IEC 502 NAD (XGB-F2, XGB-F2): voor niet gewapende kabels met geïsoleerde geleiders uit geribd polyethyleen
of halogeenvrij thermoplastisch materiaal en externe koker uit PVC of halogeenvrij thermoplastisch materiaal categorie
F2.
De VOB-kabels worden systematisch in soepele geribbelde kokers geleverd, voor montage in de dekvloer.

b)

Brandwerende kabels
NBN 693: Elektrische leidingen met minerale isolatie.
NBN 713-020 - Add 3: Rf 1 uur
NBN C 30.004-F3 (met schok): Kabels Rf 1U (type F3).

c)

Coaxkabels
De coaxkabels hebben een stevige koperen kern met een isolatie in cellulaire polyethyleen, een externe geleider
gevormd door een koperen streng, een beschermfolie in polyester verstevigd met een gepantserde geleidende folie,
en een externe koker in PVC.
Alle kabels hebben een impedantie van 75 Ohm.
De coaxkabel die door de kabelmaatschappij wordt geleverd, wordt doorgetrokken en aangesloten op de TV-FM
contacten van elk appartement. Deze wordt in wachtbuizen geplaatst nabij het aansluitpunt op de versterker van het
teledistributienet, ingeplant zoals aangeduid op het plan. Deze bekabeling dient in coördinatie te gebeuren met de
teledistributiemaatschappij.

d)

Databekabeling
De plaatsingswijze is dezelfde, de beschrijving van de kabels gebeurt in het overeenstemmende hoofdstuk.
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e)

Opmerking
Zowel voor gewapende als niet gewapende kabels wordt de PE-geleider steeds in de kabel geïntegreerd met een
geel/groene isolatie over de volledige lengte van de kabel, met uitzonderling van primaire voedingskabels vanuit de
meters tot aan de private verdeelborden
De geleiders dragen op het uiteinde kabelschoentjes of gefelste klemmen.

4.

Uitvoeringen

a)

Voorafgaande opmerking
De aanneming dient verplicht met volgende punten rekening te houden:
-

b)

De plaatsing van klemmen om kabels te verlengen is absoluut verboden.
Alle kabels moeten correct worden geplaatst in continue kabelbuizen (inclusief de bochten).
Alle kabels moeten aan weerszijden gemarkeerd worden met etiketten en duidelijke en goed leesbare indicaties;
de stopcontacten worden gecoördineerd met de elektriciteitsschema's aangegeven op plan, zodat elke term, elke
toevoer van een willekeurige uitrusting, enz. ondubbelzinnig kan worden gemarkeerd.

Kolommen en terbeschikkingstellingen
De hoofdvoedingskolommen en de terbeschikkingstellingen voor de andere aannemingen worden geplaatst in
hangende kabelbruggen en kabelladders in schachten. Deze kolommen vetrekken vanuit de verdeelborden.
Het ter beschikking stellen voor andere aannemingen wordt steeds in wachtbuizen met een loos van minstens 3m
geplaatst.
De doorsnede van de kabels, de stroomsterkte en de spanning van de netten worden op de plannen of elektrische
schema’s aangegeven en dienen door de aannemer gecontroleerd te worden, in voorkomend geval in coördinatie met
de andere aannemingen.

c)

Bekabeling voor verlichting en kleine drijfkracht
Vóór de start van de werken dient de Opdrachtnemer ter plaatste een schets ter goedkeuring aan de Aanbestedende
overheid voor te leggen met de leiding, trekdoos, inspectiekamers en aansluitingen op de toestellen die hij denkt te
plaatsen.
De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, zonder schadevergoeding, alle werken waarvan de
plannen niet vooraf ter goedkeuring werden voorgelegd, te laten demonteren en opnieuw uit te voeren.
De kabels worden in functie van de installatievoorwaarden van de fabrikant geplaatst en aangesloten. De kromtestralen
bedragen minstens 15 keer de buitendiameter voor kabels op laagspanning en zeer lage spanning, en 20 keer de
buitendiameter voor kabels op hoogspanning.
Alle kabels worden op beide uiteinden gemarkeerd door middel van borgbevestigde indicatie-etiketten. Kabels die in
sleuven worden geplaatst, zullen om de 10 m worden gemarkeerd.
De kleur van de etiketten en het kabelnummer worden door de Aannemer in de kabellijst aangegeven die integraal
deel uitmaakt van de uitvoeringsdocumenten.
Het uitrollen van een kabel gebeurt bij een omgevingstemperatuur van minstens 5° C.
De kabels of draden mogen tijdens het uitrollen in geen geval worden onderworpen aan een belangrijke trekkracht.
De maximale trekkracht voor de vermogenskabels met koperen doorsnede bedraagt 5 kg/mm². De doorsnede van
kabels met meerdere geleiders wordt beschouwd als de sectie van een geleider vermenigvuldigd met het aantal
geleiders min één geleider.
De maximale trekkracht voor de telecommunicatiekabels bedraagt 3 kg/mm² koperen doorsnede. Wanneer er stalen
draden aanwezig zijn bedraagt de maximale trekkracht op de stalen wapening 7 kg/mm².
Indien er een bescherming is voorzien op de kabel met lood, zal de maximale trekkracht op de loden doorsnede 1
kg/mm² bedragen. In geval van staaldraden of een loden wapening gebeurt het doortrekken via een kabeltrekkous.
In alle andere gevallen worden de kabels doorgetrokken dankzij een treknagel of kabeltrekkous.
Alle plaatsingen dienen zo te worden ontworpen en uitgevoerd dat ze in het tracé kunnen worden teruggevonden, met
zo kort mogelijke leidingen en een perfecte uitvoering.
Hiervoor zullen de leidingen zo veel mogelijk in strengen worden gegroepeerd.
Bij rechtlijnige tracés lopen de leidingen van eenzelfde streng perfect parallel, zij worden op regelmatige intervallen
geplaatst met bochten die een perfecte kromming vertonen.
Het aantal doortrekkasten wordt tot een minimum herleid. Bovendien wordt geen enkele trekdoos of aftakdoos
toegestaan in verlaagde plafonds die gemaakt zijn van gipskartonplaten, behalve indien inspectieluiken worden
voorzien.
De trekdraden worden uit één stuk vervaardigd en voorzien van een reservelengte van 10 cm in de aftakdozen en
aansluitdozen, evenals in de ingebouwde schakelblokken en stopcontacten.
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In de aansluitdozen van verlichtingstoestellen wordt een reservelengte van 10 cm vrijgehouden; in de borden bedraagt
deze reservelengte minstens 30 cm.
De aansluiting van de toevoerleidingen gebeurt door middel van conische geïsoleerde aansluitingen.
Deze netwerken worden door middel van verwijderbare en robuuste aansluitingen gekoppeld op de aarding.
Tussen de kabelgoot en het gebruik, worden de kabels in buizen geplaatst met eindelement aan elk uiteinde.

5.

Keuring
Deze testen omvatten:
- het meten van de isolatie op elke kring
- het meten van de weerstand met de aarding
- de controle door een gekeurde instelling, ten laste van de opdrachtnemer.

6.2.
1.

KABELGOTEN
Beschrijving
De kabelgoten omvatten:
- de kabelladders,
- de kabelbruggen,
- de goten in vlechtwerk,
- de kabelgoten in de dekvloer.
Met al hun accessoires voor de bevestiging en aansluiting.

2.

Toepassing
Wanneer meer dan zes kabels hetzelfde traject volgen, dient de plaatsing ervan verplicht op de kabelweg te gebeuren,
zelfs indien het verschillende Opdrachten betreft.

3.

Materiaal en opbouw

a)

Algemeen
De kabelgoten omvatten de kabelladders, de kabelbruggen en de goten uit traliewerk. Deze worden uit
corrosiewerende staalplaat gemaakt, met al nodige bevestiging- en verbindingselementen volgens één van beide
procedés:
- verzinking via Sendzimir procedé met een gemiddelde zinkdikte van 20 micron, hetzij ongeveer 250 g/m2 zink voor
beide lagen,
- warmverzinking via onderdompeling na fabricage van het product, met een minimale zinkdikte van 40 micron,
volgens normen NBN IO7-001 tot IO7-008. In geval van warmverzinking worden alle nodige maatregelen genomen
om de doorbuiging van de elementen ten gevolge van de opwarming tijden de verzinking te verhinderen.
Uitsnijdingen die in kabelgoten en hun accessoires worden uitgevoerd evenals eventuele schade door de montage of
tijdens de werf, worden doeltreffend tegen corrosie behandeld door koudverzinking.
Er wordt een reserveplaats van 20% voorzien voor elke kabelgoot. Indien afmetingen worden meegegeven, vormen zij
een louter informatief minimum. De aannemer dient deze opnieuw te dimensioneren in functie van de reëel voorziene
bekabeling, reserve inbegrepen.

b)

Kabelladders
De kabelladders zijn samengesteld uit lange gesloten profielen, waarin de dwarsprofielen worden geplaatst.
Het bevestigingsprocedé verzekert de stabiliteit van het geheel.
Ze worden met standaardlengten geleverd. De afstand tussen twee opeenvolgende dwarsprofielen bedraagt maximaal
350mm bij verticale trajecten en 250mm bij horizontale trajecten.

c)

Kabelbruggen
De kabelbruggen hebben een “U” vormige doorsnede waarbij beide vleugels worden dichtgeklapt.
Ze zijn samengesteld uit standaardelementen uit staalplaat waarbij de perforatie vóór de verzinking plaatsvindt.
De dikte van de staalplaat bedraagt minstens 1 mm voor loopbruggen met breedte kleiner of gelijk aan 250mm en
minimum 1,25mm voor de andere.

d)

Kabelgoten in de dekvloer
De kabels met kleine stuwkracht en data, bestemd voor de werkposten, worden in goten in de dekvloer geplaatst.
De afmetingen van deze goten worden vastgelegd zodat de kabels net zoals op elke andere kabelgoot kan doorlopen,
met een afscheiding tussen het gedeelte data en het gedeelte PFM. Er moet specifiek rekening worden gehouden met
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het feit dat de goot in de dikte van de dekvloer wordt geplaatst. De gegeven afmetingen op de plannen zijn informatief
en de aannemer dient voldoende doorsnede te voorzien om alle kabels te kunnen trekken, inclusief de reserve.
Ter hoogte van trekdozen mogen kruisingen voorkomen, deze worden uitgevoerd op basis van een intelligente
plaatsing van scheidingselementen.
Het volledige netwerk onder de dekvloer wordt uitgevoerd in verzinkt staal in stroken. Er worden vormstukken voorzien
voor de uiteinden, aansluitingen, …
Het netwerk wordt op een waterdichte manier uitgevoerd om te voorkomen dat er cementmelk in de leidingen kan
binnendringen. Elk element, met andere woorden, elke goot, aansluiting, trekdoos, vloerdoos, … wordt los van de vloer
bevestigd, alvorens de dekvloer te storten. Dit netwerk gebeurt zonder de akoestische eigenschappen van de dekvloer
in het gedrang te brengen.
e)

Vloerdozen voor dekvloeren
De kantoren van het gebouw zijn uitgerust met vooraf uitgeruste vloerdozen in de dekvloer voor PFM en data (4
stopcontacten + 2RJ 45 cat 6).
De stopcontacten die de vloerdozen uitrusten beantwoorden aan de specificaties van het overeenkomstige artikel in
dit bestek.
De vloerdozen en dozen zijn van het inbouwtype voor dekvloeren en voorzien van alle accessoires voor de installatie
van minstens (basisuitrusting, vooraf uitgerust, niet gerekend in de hoofdstukken van de stopcontacten) 2
stopcontacten RJ 45 en 4 stopcontacten 250V met aarding zonder onderscheid voor computerkringen.
De montage van de vloerdozen maakt deel uit van de aanneming. Uitsparingen in de dekvloer maken integraal deel
uit van de aanneming die hiervoor overleg pleegt met de ruwbouwaanneming.
De vloerdoos wordt gemonteerd daar waar op de plannen aangegeven, na goedkeuring door de Aanbestedende
overheid, op een stevige en permanente manier; de verbindingskabels (220V, informatica of telefonie) worden stevig
in de vloerdoos bevestigd.
De vloerdozen vertonen inbouwafmetingen van maximum 300 x 300mm.
Elke elektrische uitgang beschikt over een of meerdere isolerende dozen (polyamide), waarin de elektrische apparatuur
zit, zodanig dat de verschillende spanningen, fysisch afgescheiden zijn van elkaar.
De ingang van de toevoerkabels naar deze dozen wordt voorzien van een inklemsysteem, dat het ongelukkige trekken
verhindert op de elektrische aansluitingen.
Een bijkomende en in elkaar hakende ladder laat een bijkomende regeling toe per unit van 20mm (4 afzonderlijke
ladders van 5mm) in de diepte.
Het deksel is voorzien van stalen scharnieren en moet steeds gesloten zijn, zelfs in geval van zeer hoge fiches. Deze
wordt voorzien van borgbevestigingen en een vergrendelingen om het ongewenst openen door een stofzuiger te
verhinderen. In functie van de behoeften kan het deksel 180 worden omgedraaid voor een logische uitgang van de
kabels naar de gebruiker.
Het deksel in plaatstaal wordt op scharnieren gemonteerd en is uitgerust met:
- een holte van 5mm om de plaatsing van de bekleding toe te laten. De inbouw van de bekleding maakt geen deel
uit van de aanneming maar dient door de Aanbestedende overheid te worden gecoördineerd.
- een stalen plaat van 4 mm die elke vervorming verhindert (weerstand van 6000N op het oppervlak van 30x30 cm);
- twee luikjes in polyamide (kabeldoorgangen) met schuimvoeg, spil, met twee standen:

-

gesloten stand, zonder één enkel uitspringend gedeelte,

 open stand op 45 met bescherming van de kabels tegen het doorsnijden op de drie zijden;
Een afneembare handgreep dat het openen van het deksel vergemakkelijkt.

Het systeem omvat de dozen, de uitgangen en kokers en zal worden vervaardigd door één enkele fabrikant.
De Aanbestedende overheid mag zonder meerprijs uit minstens 2 verschillende modellen kiezen.
De plaatsing en aansluiting met het netwerk in de dekvloer gebeurt zorgvuldig, op een stevige en waterdichte manier.
f)

Speciale stukken
Onder de speciale stukken, onder meer:
- eventuele deksels met bevestigingsklemmen,
- elementen die de fysische continuïteit verzekeren:
- bevestigingsklampen voor het stuiken van de elementen,
- plat hoekstuk,
- verbindingsstukken tussen verticale en horizontale goten,
- bajonetten om de verbinding te verzekeren tussen twee kabelgoten die zich op verschillende niveaus bevinden,
- T-vormige aftakkingen,
- gekruiste aftakkingen,
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-

onderdelen voor het omleiden van balken.
mantelbuizen uit verzinkt staal voor doorvoer doorheen wanden.

Al deze onderdelen zijn standaard verkrijgbaar met het type kabelgoten. Ze worden zowel verticaal als horizontaal ter
hoogte van aftakkingen of niveauwijzigingen geplaatst, en vormen samen met de kabelgoten een doorlopende
assemblage.
De schroefkop is afgerond, om het scheuren van de isolatie van de kabels in de kabelgoten te verhinderen.

4.

Uitvoeringen
Uitsnijdingen die in kabelwegen en accessoires worden uitgevoerd evenals eventuele beschadigingen worden
doeltreffend tegen corrosie behandeld door koudverzinking.
De kabelgoten zijn zo ontworpen opdat zij de isolatie rondom de geleider niet kunnen beschadigen. De kabel mag nooit
verzwakt geraken of sneller worden beschadigd, doordat hij in een kabelgoot wordt geplaatst.

a)

Plaatsing van de kabels
Algemeen kan men stellen dat kabels uit verschillende categorieën op verschillende kabelgoten worden geplaatst,
behalve voor zwakstroom waar een reserveplaats is voorzien om ter beschikking te worden gesteld van de Aannemers.
Indien slechts één kabelbaan vereist is worden de vermogenskabels afgezonderd van de kabels voor
telecommunicatie, signalisatie of sturing door middel van een geaard metalen scherm.
In functie van de kabeltypes en de vervoerde elektrische vermogens worden de afstanden tussen de kabels in
onderstaande tabel aangegeven (uittreksel norm EIA/TIA - 569 - tabel 10.4.1).
Deze richtlijnen zijn eveneens van toepassing op de installatie van vrij of in leidingen geplaatste kabels.
Voorwaarden voor de kabels

Minimale scheidingsafstand (mm)

Vermogen
(laagspanning)

Telecom (zeer lage spanning)

< 2kVA

2 tot 5 kVA

> 5 kVA

Zonder scherm

Zonder scherm

130

310

610

Zonder scherm

Met scherm

70

160

310

Met scherm

Met scherm

60

80

160

De kabels worden in één enkele laag naast elkaar geplaatst voor kabels met een doorsnede groter dan 4 x 6mm² terwijl
kabels met een kleinere doorsnede in strengen mogen worden gegroepeerd; het aspect van de streng moet echter
regelmatig blijven met maximaal 4 tot 5 kabels. In dat geval wordt rekening gehouden met de aanbevolen
correctiefactoren van de fabrikanten.
Hetzelfde geldt voor kabels die naast elkaar worden geplaatst.
De gebruikte bevestigingen zijn:
- voor kabels met een doorsnede kleiner of gelijk aan 3 x 50mm², een zelfklemmende verbinding uit PVC,
- voor kabels met een doorsnede groter dan 3 x 50mm², een slofbeugel.
De bevestigingen van de éénpolige kabels zijn niet-magnetisch.
De bevestigingen worden geplaatst:
- voor kabelgoten die plat worden geplaatst: een bevestiging om de 3 m en nabij bochten en richtingveranderingen,
- voor kabelgoten die opgaand worden geplaatst: een bevestiging om de 30cm (niet gewapende kabels) en om de
75cm (gewapende kabels). De doorbuiging van de kabels door hun eigen gewicht mag niet groter zijn dan 1% van
de overspanning;
- voor de ladders: een bevestiging op alle dwarsprofielen.
b)

Dragers en bevestigingen
De bevestiging van de kabelwegen wordt zo bestudeerd om laterale en verticale bewegingen te vermijden. De dragers
worden op regelmatige afstanden van wanden, muren, plafonds of dakstructuren bevestigd. De dragers zijn van het
hangende type of console.
In geen geval worden dragers aan elementen bevestigd die mogelijk later worden gedemonteerd (leidingen of kokers
of nog dragers van leidingen of kokers).
Algemeen is de afstand van de bovenste boord van de kabelgoot en het plafond minstens 300mm; de verticale afstand
tussen twee parallelle kabelgoten mag niet kleiner zijn dan 150mm.
Langsheen de verticale wanden wordt een minimale afstand van 50mm verzekerd tussen de kabelbaan en de wand.
In geval van doorvoeren of kruisingen, mogen deze afstanden uitzonderlijk worden verkleind in onderling akkoord met
de Aanbestedende overheid.
De bevestiging van de dragers voor de kabelgoten gebeurt door middel van metalen pluggen en drukschroeven.
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De lengte van de dragers wordt bepaald in functie van het aantal bundels van kabelgoten die erop bevestigd zijn
evenals in functie van de vrije circulatiehoogte onder de kabelgoten of van de beschikbare ruimte in de verlaagde
plafonds.
In zones waar de dragers zichtbaar blijven, (technische lokalen, parkings), worden de uiteinden van de ophangingen
uitgerust met een fel gekleurde kap.
De bevestiging van kabelgoten door middel van draadstang is ten strengste verboden.
Bij horizontale tracés moeten de steunpunten een gemakkelijke plaatsing of verwijdering van kabels toelaten.
De tussenruimte tussen steunpunten is functie van de toelaatbare belasting. Onderstaande waarden mogen in geen
geval worden overschreden:
- tussenafstand van 2,40 m voor kabelgoten met een breedte kleiner of gelijk aan 120mm,
- tussenafstand van 1,70 m voor kabelgoten met een breedte tussen 120 en 300mm,
- tussenafstand van 1,50 m voor kabelgoten met een breedte groter dan 300mm.
Bij een verticale circulatie wordt de bevestiging van de ladders uitgevoerd door middel van haken die op elke langsligger
maximaal om de 1,50 m worden geplaatst. Het concept van deze haken laat toe de ladders op een afstand van de
muur te houden en verhindert het verticale afglijden.
c)

Aarding
De kabelgoten worden verplicht aangesloten op het aarding- en beschermingsnetwerk. Hiervoor wordt elk stuk van de
kabelbaan met het volgende stuk verbonden door middel van een koperen geïsoleerde streng die op beide stukken
met bouten wordt vastgemaakt. Het uiteinde van de kabelbaan wordt op de aarding aangesloten via een
hoofdequipotentiaalverbinding.
Elk ander systeem voor de continuïteit van de kabelbanen met de aarding is het voorwerp van een aanvraag voor
afwijking bij de Aanbestedende overheid, op basis van argumenten die door de Aannemer worden voorgelegd en die
de gelijkwaardigheid van het voorgestelde systeem bewijzen.

5.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, van de kabelgoten en -ladders, op bruggen of in de dekvloer.
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6.3.

HOOFDVOEDINGSKOLOMMEN

1.

Beschrijving
De hoofdtoevoerkolommen waarvan hier sprake worden geplaatst op opgehangen kabelbruggen in de
kelderverdieping en kabelladders in de schachten. Deze kolommen starten aan de verschillende verdeelborden van
de gemene delen of in de kasten van de meterlokalen. De kabeldoorsneden, stroomsterkte en netspanning staan op
de plannen of elektrische schema’s vermeld en moeten door de aannemer gecontroleerd worden.

2.

Materialen en uitvoering
Zie hoofdstuk bekabeling.

3.

Aanduiding
Alle leveringen, plaatsingen en aansluitingen zijn voorzien conform de beschrijving van de kabels en hun plaatsing in
overeenstemming met de normen. Alle prestaties aangaande de verificatie van de kabelsecties en de coördinatie met
de andere partijen zijn impliciet inbegrepen in deze posten.

6.4.

VRIJE PLAATSING EN LEIDINGEN IN BUIZEN

1.

Beschrijving

a)

Vrije plaatsing
In geval van vrije plaatsing langsheen muren, worden de kabels op een voldoende hoogte bevestigd om mechanisch
veroorzaakte schade te vermijden. Het staalplaten beschermingselement is minstens 3mm dik en wordt geplaatst op
plekken waar mogelijk de kabels schade kunnen oplopen.
Deze plaatsingswijze wordt eveneens gebruikt voor wanden met 2 vlakken en een tussenliggende spouw. De kabels
worden in de wand geplaatst en op bepaalde punten bevestigd (maximum 0,50 m tussen punten) alvorens het afdichten
van de tweede zijde.
Er zullen voorzorgsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat de draagstructuur van de wanden de externe
isolatie van de kabels kan beschadigen. De soepele beschermingen worden ter hoogte van kabeldoorgangen doorheen
de structuur geplaatst.
Bepaalde verbindingen tussen verlichtingstoestellen die niet aan de structuur worden bevestigd maar in het vals
plafond en de aansluitdozen of -kasten komen te liggen, kan een bekabeling met vrije plaatsing worden overwogen.
De kabel wordt uitgerust met connectoren die aan één zijde worden aangesloten aan de verlichtingstoestellen en aan
de andere zijde aan de dozen of kasten. Deze kabels worden op het verlaagde plafond geplaatst.
Deze plaatsingswijze mag slechts worden overwogen voor kabelverbindingen doormiddel van vrij korte soepele kabels
(maximum 7 m).

b)

Leidingen in buizen
Deze installatiewijze wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vaste binnenleidingen. Er zijn drie plaatsingsmogelijkheden:
buizen
-

2.

in opbouw,
ingebouwd
of omhuld.

Toepassing
Bekabeling voor:
-

3.

diverse terbeschikkingstellingen
keukenuitrustingen
kleine apparatuur (stopcontacten, aansluitdozen, enz.).

Materiaal en opbouw
De buizen en hun accessoires worden in de volledige installatie uniform geplaatst, met de uitrustingen die eventueel
in het kader van andere Opdrachten worden geplaatst.

a)

Buizen in opbouw
De opbouwbuizen beantwoorden aan volgende normen:
- NBN 45 en zijn van glad staal (TAL),
- NBN C68-111 en zijn van hard verstevigd PVC.

b)

Ingebouwde buizen
Buizen die in het metselwerk of eventueel beton worden ingebouwd, beantwoorden aan de norm NBN C68-111 en zijn
eveneens van het type harde PVC.
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c)

Omhulde buizen
Buizen die bestemd zijn om te worden ingewerkt in beton zijn van soepel thermoplastisch materiaal en conform de
norm NBN C68-111. In beton gestorte buizen zijn steeds uit één stuk.

d)

Accessoires
Alle accessoires worden standaard met de plaatsingswijze van de buizen ontworpen.
Inbouwdozen en -kasten
De dozen dienen voor de plaatsing van de uitrustingen (schakelaars, stopcontacten, aansluitpunten, ...) of van de
trekdozen. Ze omvatten een bepaald aantal ingangen voor de verbindingsbuizen. Niet gebruikte ingangen worden
afgesloten om de vereiste dichtingsgraad te behouden.
De dozen worden met dezelfde materialen gemaakt en vertonen dezelfde eigenschappen op gebied van mechanische
en chemische weerstand als de buizen. Zij zijn conform de norm NBN C68-685. Hun diepte is aangepast aan de
uitrustingen die zij bevatten.
In holle wanden worden de dozen bevestigd doormiddel van klemwiggen.
Dubbele dozen worden gekoppeld om een constante gelijke afstand te bewaren.
Mantelbuizen
Mantelbuizen dienen voor de verbinding tussen twee buizen. In geval van ingebouwde of omhulde buizen, zijn
mantelbuizen verboden.
Wanneer buizen doorheen uitzettingsvoegen of zettingsvoegen lopen, worden rondom de buizen op de plaats van de
voegen speciale mantelbuizen geplaatst, om de uitzetting of zetting van het gebouw toe te laten zonder de buizen te
beschadigen.
Plaatsen waar buizen geconcentreerd liggen, worden vóór de uitvoering van de betonwerken gecoördineerd.
Uiteinden
Alle vrije uiteinden van de TAL en verstevigde PVC buizen worden voorzien van eindkappen uit synthetisch materiaal
met ronde boorden.
Trekdoos
Zichtbare omhulde of ingebouwde buizen met gesloten bochten, wordt voorzien van doortrekkasten om de 10m of na
drie bochten.
Diverse accessoires
Hoofdzakelijk in het kader van omhulde buizen, wordt gebruik gemaakt van alle standaard accessoires zoals:
-

4.

afstandhouders,
bevestigingen voor buizen en dozen,
verbindingselementen voor dozen,
enz.

Uitvoeringen
Behoudens tegenstrijdige richtlijnen worden de leidingen in de technische lokalen en technische vides uitgevoerd met
buizen in opbouw.
In alle lokalen waarvan de muren bedekt zijn met een structurele pleisterlaag, worden de buizen in metselwerk, wanden
of beton ingebouwd.
In geval van betonschalen worden de buizen in voorkomend geval in het beton verzonken en bijgevolg geplaatst
wanneer de wapening van de betonnen platen en schalen wordt aangebracht. Let wel, op verschillende plaatsen blijven
deze schalen zichtbaar, er wordt dan ook specifieke aandacht besteed aan de coördinatie zodanig alle technieken
vooraf in de schalen te integreren, en dit vanaf de studiefase voor de ruwbouw.
Opgelet: het is verboden sleuven uit te voeren (zelfs oppervlakkige) of gaten te boren in betonnen balken of
voorgespannen welfsels zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de Aanbestedende overheid.

a)

Installatie van de kabels
Alle buizen beschikken over een diameter zodat:
- de kabels een speling hebben in de buizen;
- bij verlichtingskringen, men een draad kan toevoegen aan de kabels die al voorzien waren voor de creatie van
nieuwe kringen;
- kringen die overbelast kunnen worden, moet men de voorziene draden kunnen vervangen door draden met een
grotere doorsnede.
In de dozen worden de aansluitingen uitgevoerd doormiddel van connectoren conform norm NBN 582 voor doorsneden
van 1,5 en 2,5mm² en op klemmen die op de dozen worden bevestigd conform norm NBN C68-685 voor grotere
doorsneden.
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Indien de kabels vlak boven de vloer uitsteken, worden ze beschermd met een stalen buis die 10cm boven het
afgewerkte niveau uitsteekt. De ruimte tussen de buis en de kabel wordt afgedicht, zodat er geen vloeistof in de buis
kan dringen. Zo ook zal de buis in de vloer worden ingemetseld om infiltraties te vermijden.
b)

Buizen in opbouw
Het is verboden in TAL-buizen, kabels of draden te plaatsen met een niet verstevigde isolatie zoals een VOB.
De buis mag worden onderbroken ter hoogte van bochten; de zichtbare lengte van de kabel is echter zo kort mogelijk.
De leidingen worden op minstens 15cm van de sanitaire installaties of verwarmingsinstallaties gehouden. Ze worden
loodrecht of parallel met de assen van het gebouw geplaatst. Schuin lopende parcours zijn verboden.
Op plaatsen die voor personen toegankelijk zijn, worden buizen van het sanitaire type of gelijkaardig bevestigd. Indien
een buis doorheen de grondwaterspiegel loopt, mag deze worden bevestigd doormiddel van drukhaken in een
geprofileerde rail, die als ondersteuning dienen en tegen de wand wordt bevestigd.
Bevestigingen door inklemming worden gebruikt voor de bevestiging van individuele buizen op plaatsen die normaal
gezien ontoegankelijk zijn voor personen (technische vides of h = 2 m 40 van de vloer).
Het aantal bevestigingen wordt zo berekend dat zij perfect uitgelijnd blijven.
In rechte delen wordt minstens om de 60cm een bevestiging voorzien, evenals één aan elk uiteinde van de bochten
en aan weerszijden van dozen en mantelbuizen.
Buizen die eindigen in elektrische borden worden in de goede volgorde gerangschikt, om kruisingen te vermijden. Ze
worden op maximaal 10cm van het uiteinde bevestigd.
Indien buizen worden geplaatst die "Brandwerende" kabels ondersteunen, mag enkel gebruik worden gemaakt van
TAL-buizen (met open bochten) die in wanden worden bevestigd met metalen haken en pluggen.
De wanden waarop deze buizen worden bevestigd, dienen "brandwerend" te zijn.

c)

Ingebouwde buizen
Volgens de dikte van de wand en volgens de afwerkingsvereisten, worden de buizen tegelijkertijd in het metselwerk
geplaatst of worden zij in sleuven geplaatst.
Tijdens het herstellen van de sleuf dient de Aannemer de nodige maatregelen te nemen om het aanvankelijke aspect
van de wand opnieuw te verkrijgen (herstructurering van zichtbare voegen); de afwerking van de wand (schilderwerken)
wordt door de Aannemer afwerking uitgevoerd.
Bij muren uit parementbaksteen of bij afgewerkte wanden mogen leidingen in geen geval in sleuven worden ingebouwd;
de plaatsing van deze buizen gebeurt samen met de opbouw van de muur of wand.
De buizen kunnen ook in de werkvloer worden geïntegreerd op voorwaarde dat deze minstens 3 cm dik is.
De op een werkvloer geplaatste kabelbuizen (bijvoorbeeld op de zolder) moeten aan weerszijden worden beschermd
door een 5 cm dikke cementmortellaag.

d)

Omhulde buizen
Alvorens het beton te storten wordt de buis met haar accessoires hetzij aan het ijzerwerk, hetzij aan de wapening
bevestigd. Alle maatregelen worden genomen om de buizen niet te beschadigen (pons, wringen, ...) en om het trekken
van de elektrische leidingen achteraf te vergemakkelijken.
De verbindingen tussen de verschillende dozen vormen een mazensysteem. Elk buisgedeelte dat twee kasten verbindt
is voorzien van twee buizen die elk een licht verschillend traject afleggen. De toevoerpunten bevinden zich op
verschillende plaatsen van het mazensysteem. Tijdens de plaatsing van de buizen, zullen de minimale kromtestralen
worden nageleefd. In elke buis wordt een trekdraad geplaatst.
De dozen worden onlosmakelijk en hermetisch op de bekisting bevestigd om tijdens het storten van het beton, het
indringen van cementmelk in de buizen of dozen te verhinderen.
De kasten worden zo gemonteerd dat na ontkisting, het deksel van de kast zich in hetzelfde vlak bevindt als het
betonoppervlak. In geval van inbouwdozen, komen deze in hetzelfde vlak te liggen als het afgewerkte oppervlak van
de wand.
De Aannemer is volledig aansprakelijk voor de plaatsing en het goede behoud van de buizen die hij zelf in het beton
heeft geplaatst.

6.4.1.

TERBESCHIKKINGSTELLINGEN

a)

Ter beschikking stellen voor de lift

2.

Aanduiding

Terbeschikkingstelling vanuit het VB Gemeenschappelijk met 3 m loos voor de voeding van het VB Lift.
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, leidingen en kabels, vrij of in buizen gemonteerd, voor de
verschillende terbeschikkingstellingen.
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6.4.2.
1.

KLEINE APPARATUUR
Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, leidingen en kabels, vrij of in buizen gemonteerd, van het
installatiematerieel (stopcontacten, verlichting, enz.).
Meting: Per punt wordt een lengte van 7 m gerekend (verlichtingstoestel of schakelaar).
Per stopcontactgeheel wordt een lengte van 8 m gerekend (enkel, dubbel, vloerdoos, enz.)
Per aansluitcontact wordt een lengte van 12 m gerekend (kookfornuis, oven, dampkap, enz.).
De overige lengten worden op plan gemeten op basis van het veronderstelde verloop.

6.5.

WANDDOORVOEREN DOORHEEN RF-WANDEN

1.

Beschrijving
RF-wanddoorvoeren, zie door de architect geleverd compartimenteringsplan.

2.

Materiaal en opbouw

a)

Vaste doorvoeren doorheen RF-wanden
Hoofdstuk pro memorie, inbegrepen in de eenheidsprijs van de bekabeling.

3.

Uitvoeringen
Oplossing voor de uitvoering van RF-doorvoeringen ter goedkeuring voor te leggen aan de Aanbestedende overheid.
De brandwerende module wordt geplaatst conform de aanbevelingen van de fabrikant. Zijn installatie dient snel en
eenvoudig te gebeuren. Hiertoe zullen geen andere materialen of producten nodig zijn dan deze die door de fabrikant
werden geleverd.

4.

Aanduiding
Leveren en plaatsen inclusief alle accessoires voor doorvoeringen doorheen RF-wanden:
- Afsluiten van doorvoeringen doorheen RF-wanden - artikel pro memorie, inbegrepen in de eenheidsprijs van de
netwerken.

6.6.
1.

ONDERGRONDSE LEIDINGEN
Beschrijving
Het betreft de levering en plaatsing van ondergrondse elektriciteitsbuizen en/of wachtbuizen (bijvoorbeeld voor de
buitenverlichting, enz.), inclusief de bouwputten, beschermingspannen, waarschuwingslinten, aanaardingen en
herstellingen van het terrein, wegdek, enz. in hun aanvankelijke staat.

2.

Materiaal en opbouw
-

3.

De ondergrondse leidingen worden uitgevoerd door middel van EXAVB onder kabelstenen of VFVB in kabelbuizen.
In de grond en/of in de ondergrondse en ontoegankelijke mantelbuizen worden enkel kabels geplaatst conform de
NBN C 33-121.

Uitvoeringen
De plaatsing van ondergrondse laagspanningsleidingen gebeurt conform het AREI art. 187
- Behalve indien het technisch onmogelijk is moet de kabel op minstens 60cm diepte worden geplaatst onder het
maaiveld en/of het bovenvlak van de buitenverharding. Zo niet wordt de bescherming gevormd door middel van
een continu omhulsel in duurzaam en bestendig materiaal, zonder openingen of naden.
- De gewapende kabels worden in volle grond geplaatst, afgeschermd d.m.v. een afschermpan in kunststof en
aangeduid d.m.v. een waarschuwingslint, met een minimale breedte van 50 mm, op ongeveer 400 mm boven de
kabel, waarop de aard van de ingegraven leiding vermeld staat, en dit over gans de lengte van de kabel.
- De exacte ligging van de grondkabels wordt opgemeten bij de plaatsing en aangeduid op de as-builtplannen.
Minstens om de 30 m en bij elke richtingsverandering wordt een merksteen aangebracht.
- In zoverre de graafwerken zich niet onder later te verharden zones bevinden, gebeurt de aanaarding tot minstens
20 cm boven de buis met zuiver aangevoerd scherp zand. De verdere aanvulling mag echter gebeuren met grond
afkomstig uit de uitgraving; de aanvulling wordt laagsgewijs aangebracht en met mechanische middelen
aangedamd.
- Als het tracé van de uitgraving onder een later te verharden oppervlak verloopt, wordt de aanaarding integraal
uitgevoerd met gestabiliseerd zand en verdicht om verzakkingen in de toekomst uit te sluiten.
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-

4.

Komen in eenzelfde sleuf kabels voor van verschillende aard of toepassing dan wordt een voldoende afstand
aangehouden om interferentie te vermijden.
Ter hoogte van eventuele kruisingen met een wegdek worden de kabels in wachtbuizen van het type kroonvormige
opgerolde "hard-polyethyleen buis", diameter 110-klasse PN 6- volgens NBN T 42-104 aangebracht.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief alle accessoires, van de ondergrondse leidingen met bedrading.
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7. GESTRUCTUREERDE BEKABELING

7.1.

ALGEMEEN

1.

Omschrijving en toepassing
De aanneming omvat de uitvoering van alle bekabelingswerken waaronder de handenarbeid, de levering, plaatsing en
aansluiting van alle noodzakelijke elementen voor de uitvoering van de nieuwe bekabelingsinfrastructuren voor
telefonie, informatica, televisie en satelliet met betrekking tot het volledige project, en dit binnen de grenzen van dit
bestek.
De aanneming omvat alle noodzakelijke werken voor een volmaakte uitvoering en afwerking en onder meer:
- Alle noodzakelijke accessoires voor de plaatsing van de kabels, inclusief de etiketten.
- Alle noodzakelijke brandwerende doorvoeren en herstellingen voor de uitvoering van de Aanneming.
- De volledige testen op de bekabeling.
Alle aansluitcontacten zijn van hetzelfde merk en model als de stopcontacten voor kleine drijfkracht.

2.

Uitvoering
De plaatsing van de kabels gebeurt conform de regels van de kunst. De kabels worden steeds met een brede bocht
geplaatst (er worden geen scherpe plooien aanvaard). De kabels voor zeer lage spanning worden afgezonderd van de
laagspanningskabels. Zoals bij een verdeelkring moeten er voldoende steunelementen voor de kabels voorhanden
zijn.

7.2.

DATANETWERK

1.

Materiaal en opbouw
a)

Algemeen

Het telefonisch bekabelingsysteem dient conform de internationale normen ISO/IEC IS 11801, EN 50173 en TIA/EIA
568B te zijn. Deze normen worden in hun meest recente versies gebruikt.
De aannemer verbindt er zich toe om de technologische evolutie van de normen te volgen en toe te passen.
De lijnkiezers, kabels en accessoires voor de telefonie die voor deze opdracht worden geleverd, beantwoorden aan de
normen en aanbevelingen die van kracht zijn bij het BIPT en Belgacom (elektrische eigenschappen,
transmissieprestaties en bescherming tegen externe storingen zoals bliksem, overspanningen, elektromagnetische
invloeden, enz.).
De elektrische installatie nodig voor de toevoer van de actieve uitrustingen (telefonie, informatica en telecommunicatie)
zal minstens moeten voldoen aan de minimale voorschriften uit de algemene voorwaarden.
Bovendien is het materiaal drager van het CEBEC- of CE-label.
De aannemer verbindt er zich toe de internationale norm IEC 364-5-548 na te leven, betreffende de
aansluitvoorzieningen met de aarding en de equipotentiale kruisschakeling van de uitrustingen met het LAN-netwerk.
b)

Gestructureerde bekabeling

De bekabeling behoort tot categorie 6A.
Deze bekabeling laat minstens toe om de telefonische toepassingen (analoog, numeriek, ISDN, Internet, enz.) en
computertoepassingen (X25, Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Gigabit Ethernet, ATM, enz.) uit te voeren.
UTP n x 4 paren, 100, 24AWG, normen EIA/TIA 568B, ISO/IEC IS 11801 en EN 50173 (n= 1 of 2 volgens het geval).
De minimumdiameter van de geleiders bedraagt 0,6 millimeter.
c)

Aansluitdozen

De connectordozen vormen gehelen van vrouwelijke RJ45-gehelen, beantwoordend aan de mechanische en
elektrische specificaties van de opgegeven normen voor connectoren van categorie 6 voor symmetrische kabel 100 
inclusief de aansluitingen tussen de RJ45 en de aansluitklemmen van de kabel.
Indien meerdere DATA/telefonie stopcontacten zich naast elkaar bevinden, zijn de connectoren van het type dubbele
positie. In geval één enkele connector in de doos wordt geplaatst, zal de tweede positie worden uitgerust met een
beschermkap, ofwel wordt een connector gebruikt, type enkele positie.
d)

Verdeelkasten / Patchkasten

De standaardverdelers 19" worden hieronder aangegeven als "RACK".
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De RACKS bestaan uit een stalen structuur conform de technieken van een genormaliseerd 19" frame en worden
uitgerust met twee laterale voorgeboorde stijlen met een tussenafstand van 1U (44,45 mm.). Dit laat een
standaardassemblage toe voor de bevestiging van de passieve (mengpanelen, …) en de actieve uitrustingen (Hub,
Switch, Router, …).
Alle RACKS die in deze opdracht worden geleverd, dienen te beantwoorden aan de van kracht zijnde «Standaard 19"»
en zijn minstens samengesteld uit volgende elementen:
-

-

De PATCHKASTEN zijn beschikbaar voor montage tegen de wand of op voet.
De RACKS hebben een nuttige diepte van minstens 450 mm en een breedte van 600 mm.
De eenheden in de PATCHKASTEN zijn van het universele type, geschikt voor eender welk type
gestandaardiseerde uitrusting « 19 duim ».
De voordeur van de RACKS is gemaakt van glas met een slot en sleutel. Een exemplaar van 2 sleutels wordt tijdens
de oplevering van de bekabeling geleverd.
De RACKS (frame, zijpanelen, deur, dak, enz.) worden aan de aarding verbonden via een groen/gele aardgeleider
van 16mm².
De RACKS zijn uitgerust met een elektrische toevoerstrook met minstens 8 stopcontacten 230V AC. De strook is
uitgerust met een controlelampje die de spanning aangeeft.
Alle uitrustingen die deel uitmaken van deze opdracht en door de aannemer in de PATCHKASTEN worden
geplaatst worden gemarkeerd en genummerd. De markering van de verschillende subgehelen in de
PATCHKASTEN gebeurt door middel van gekleurde etiketten.
De ingang van de kabels kan zowel onderaan als bovenaan gebeuren.
Tussen elk mengpaneel en tussen elke actieve uitrusting worden horizontale kabelgeleiders geplaatst.
Verticale kabelgeleiders vergaren de kabels langsheen de wanden van de RACK.
De RACKS zijn zo ontworpen om de natuurlijke ventilatie toe te laten.
Het frame en de zijpanelen, connectoren en andere transmissieapparatuur, moeten worden aangesloten op een
aardverbinding.
Elk PATCHKAST-element (mengpaneel en horizontale kabelbegeleiding) neemt maximum één eenheid in
(44,45mm breedte).
De interne bekabeling van de RACKS dient binnen de regels van de kunst te gebeuren.

Type mengpanelen voor bekabeling UTP, FTP en STP
- De mengpanelen zijn van het modulaire type en omvatten minstens 24 RJ45-standen. Elke stand van het
mengpaneel kan worden uitgerust met een RJ45 connector in functie van de behoeften.
- De RJ45 aansluitingen worden bekabeld in 4 paren volgens de norm T568B.
- De RJ45 connectoren zijn van het type UTP, FTP of STP volgens het geval.
- De mengpanelen voor FTP en STP kabels bezitten een aardingsklem. De aardingsklemmen van elk paneel worden
onderling aangesloten door een correct gedimensioneerde VOB-kabel (groen/geel).

2.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van alle stopcontacten, patchkasten en bedrading voor DATA en telefonie, inclusief
alle accessoires.
Meting: Per RJ45-stopcontact wordt een lengte van 18 m gerekend.

7.3.

COAXIAAL NETWERK

1.

Materiaal en opbouw
a)

Coaxkabels

De coaxkabels hebben een stevige koperen kern met een isolatie in cellulaire polyethyleen, een externe geleider
gevormd door een koperen streng, een beschermfolie in polyester verstevigd met een gepantserde geleidende folie,
en een externe koker in PVC.
Alle kabels hebben een impedantie van 75 Ohm.
De coaxkabel die verenigbaar is met de kabelmaatschappij (brutele, telenet, ...) wordt doorgetrokken en aangesloten
vanuit de invoering tot in de nabijheid van het schake van elke eenheid.
Deze wordt in wachtbuizen geplaatst nabij het aansluitpunt op de versterker van het teledistributienet. Deze bekabeling
dient in coördinatie te gebeuren met de teledistributiemaatschappij.
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b)

Aansluitdoos TV-SAT

Deze dozen beantwoorden aan bovenstaande standaarden inzake bedrading. De keuze van de contacten gebeurt in
functie van het signaalverlies zodanig de beste aansluiting te garanderen.

2.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van alle stopcontacten en bedrading, inclusief alle accessoires.

Project Pythagoras - bestek speciale technieken
Deel 4C: Elektrische installaties

blz. 59 van 100
02/08/2021

8. INSTALLATIEMATERIEEL OP LAAGSPANNING

8.1.
1.

ALGEMEEN
Beschrijving
De uitrustingen voor kleine drijfkracht omvatten:
-

2.

de stopcontacten type huishoudelijk en industrieel,
de noodzakelijke accessoires voor de assemblage van de verschillende elementen onderling,
de aansluitdozen en -kasten.

Materiaal en opbouw
Alle schakelaars, stopcontacten, enz., dragen het CEBEC-keurmerk of gelijkaardig. Ze zijn allen nieuw en van dezelfde
oorsprong op gebied van merk en type. Van alle omschakelmateriaal en stopcontacten wordt vooraf ter goedkeuring
een staal voorgelegd.
Alle omschakelmateriaal wordt in een omhulsel van synthetisch isolerend materiaal geïntegreerd.
De kleur van de zichtbare onderdelen van de uitrustingen (stopcontacten, deksels, afdekplaten…) wordt later bepaald
door de Aanbestedende overheid binnen een door de Aannemer voor te leggen kleurenassortiment.
Al dan niet ingebouwde schakelaars, drukknoppen en stopcontacten worden uit hetzelfde productieassortiment
gekozen, dat vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd.
De aansluitschema's van de fabrikant worden strikt nageleefd voor een feilloze werking van de installatie.

3.

Uitvoeringen

a)

Inplanting
De ligging van de schakelaars en stopcontacten staat aangegeven op de plannen. Deze inplantingen worden vóór
uitvoering gecoördineerd met de Bouwdirectie.
De veiligheidszones voor de installatie van de schakelaars in de badkamers en natte cellen moeten beantwoorden aan
de voorschriften van het AREI.
Doorgaans worden onderstaande afmetingen nageleefd voor de plaatsing van de stopcontacten:
Aard

Verticale afstand ten opzichte van het
referentieplan

Horizontale afstand ten opzichte van het
referentieplan

Lichtschakelaars

110 cm boven het afgewerkte vloerpeil

15 cm ten opzichte van het deurkader (kant
van de klink)

Stopcontacten ter
hoogte van plinten

30 cm boven het afgewerkte vloerpeil

In het lood onder de schakelaars

Stopcontacten in de
keuken

110 cm boven het afgewerkte vloerpeil

Minstens 60 cm van de gootsteen

Voor gegroepeerde montages moeten de toestellen, ongeacht er sprake is van schakelaars of stopcontacten, onder
eenzelfde deksel kunnen worden ingebouwd.
Indien er meerdere stopcontacten worden geplaatst, start de groepering op 110 cm zoals hierboven aangegeven.
Dubbele stopcontacten in de keukens bevinden zich zij aan zij en worden horizontaal geplaatst.
Wanneer de installatiewijze van het plan verschilt van dat van de tabel, dient de Aanbestedende overheid te worden
verwittigd. In geval van twijfel over een mogelijke inplanting, dient de aannemer contact op te nemen met de
Aanbestedende overheid.
Het gegevenstransport en de toepassingen op zwakstroom worden onder afzonderlijke deksels geplaatst en in
afzonderlijke inbouwdozen, conform het AREI. Alle materiaal is van dezelfde afkomst en heeft dezelfde vorm als het
omschakelmateriaal bestemd voor toepassingen op laagspanning.
b)

Ingebouwde montage
Bij in te bouwen materiaal wordt gebruikelijk omschakelmateriaal gebruikt. Deze zijn geschikt om te worden ingebouwd
in gewone inbouwdozen en uitgerust met metalen bevestigingshaken of schroeven. De aansluitklemmen zijn uitgerust
met schroeven, die hanteerbaar zijn en zich in het voorste gedeelte van het toestel bevinden. Men zal specifiek
gereedschap moeten gebruiken om de afdekplaat en de bedieningsknop te kunnen verwijderen. De deksels zijn
onderling verwisselbaar, eveneens voor gootmontage.
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Om de correcte uitlijning van de apparatuur te verzekeren, gebeurt de bevestiging ervan in de inbouwdoos met een
bepaalde speling.
In lokalen waarvan de wanden zijn afgewerkt, dient de coördinatie te worden verzekerd om de uitlijning van de
afdekplaten symmetrisch uit te voeren ten opzichte van de voegen van de afdekelementen in de wanden.
c)

Montage in betonschalen
Het maken van sleuven en de integratie van eindblokken in betonschalen is in principe verboden. Indien deze echter
voorzien zijn in het dossier, legt de aanneming de uitvoeringsmiddelen ter goedkeuring voor aan de Aanbestedende
overheid. Deze werken gebeuren in coördinatie met het gedeelte Ruwbouw en er worden groefmachines gebruikt met
instelbare diepte zodanig de wapeningsnetten niet te raken.

d)

Zichtbare montage
Voor materiaal dat in opbouw wordt gemonteerd wordt in principe steeds gebruik gemaakt van waterdichte elementen.
De toestellen die zich in de technische lokalen van de kelderverdieping bevinden, zijn van het half hermetisch type
IP44 in opbouw.

e)

Integratie in de afwerking
De kabels voor de toevoer van de stopcontacten of de aansluitingspunten van de telecommunicatie verbonden met de
stopcontacten, lopen in functie van de afwerking van de lokalen.
De Aannemer van dit gedeelte dient informatie in te winnen bij de Aannemer Ruwbouw en Afwerking, om de reële
uitvoeringsafwijkingen te kennen en bijgevolg zijn materiaal aan te passen om aan de vereiste prestaties te
beantwoorden.

f)

Aanvullende voorschriften
In geen geval zullen de toestellen op laagspanning (stopcontacten en schakelaars) rug tegen rug in eenzelfde wand
worden geplaatst.
De plaatsing van de apparatuur mag in geen geval de akoestische eigenschappen en de brandweerstand van de wand
verkleinen.
Er wordt specifiek aandacht besteed aan de luchtdichting zodanig deze niet in het gedrang te brengen. Eindblokken
die zich op een wand rondom een luchtdicht volume bevinden, worden hetzij voorzien van een speciale luchtdicht
eindblok, of de achterkant van het eindblok wordt bedekt met een laag gips of een andere geschikte kleefstof.

8.2.

BEDIENINGSTOESTELLEN VOOR DE VERLICHTING

8.2.1.

SCHAKELAARS, DRUKKNOPPEN

1.

Beschrijving en materiaal

a)

Algemeen
Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van alle schakelaars, in overeenstemming met hun functie (wissel,
kruis, ...), zoals aangeduid op de plannen (symbolen en eventuele maten).
- De tuimelschakelaars, drukknoppen en verklikkerlichten dragen het CEBEC-keurmerk, voldoen aan de aan NBN C
61-111 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Voorschriften voor schakelaars voor vaste
elektrische installaties voor huishoudelijk en aanverwant gebruik + addenda (1977), en/of NBN EN 60669-1 (2000)
voor de elektronische schakelaars.
- Van alle voorziene types schakelaars wordt vooraf een model ter goedkeuring voorgelegd.
- De schakelaars zijn van het type 10 A bij 250 V en zijn spatwaterdicht. Bij de tuimelschakelaars van het type met
grote bedieningstoets kan deze enkel verwijderd worden door middel van een schroevendraaier.
- Waar verschillende schakelaars in eenzelfde punt zijn voorzien, staan zij verticaal boven elkaar opgesteld, echter
beperkt tot drie; indien nodig kan gebruik worden gemaakt van dubbele schakelaars.
- In huishoudelijke installaties wordt het gebruik van enkelpolige schakelaars toegelaten voor stroombanen met twee
actieve geleiders voor de voeding van verlichtingstoestellen en hulpstroombanen, voor zover het vaste
aansluitingen betreft waarbij een nominale stroom van 16 A niet wordt overschreden. Schakelaars in vochtige of
open ruimtes zijn steeds tweepolig (badkamers).
- De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders gebeurt door middel van
klemblokken. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd via een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minstens
26 mm.
- Waar leidingen zichtbaar liggen, namelijk in kelders, parkings en technische lokalen … worden aangepaste
opbouwschakelaars voorzien.
- In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals opgelegd door
het AREI. In de wasplaatsen en badkamers mag het gewone spatwaterdichte type worden aangewend ingeval van
inbouwinstallaties; bij opbouwinstallaties hebben zij minstens een beschermingsgraad IPX-4, volgens de NBN C
20-529 - Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (Code IP) (1992) + A1 (2000). De uitgangen worden
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-

voorzien van wartels en rubberringen. De dekselschroeven zijn van roestvast of corrosiebestendig materiaal. Op
specifieke uitrustingen (buitenbergingen, overdekte terrassen, carports, ...) kunnen aanvullende voorschriften van
toepassing zijn.
De lichtpunten in volgende omstandigheden worden bediend via teleruptoren (relaiskoppeling):
 waarvan de bediening op meer dan 3 plaatsen is voorzien,
 indien de intensiteit van een gedeelte van de kring groter is dan 7 A,
 indien de bediening van eenzelfde kringgedeelte via één punt moet gebeuren en indien de te bedienen
toestellen zich buiten de gebouwen of in vochtige lokalen bevinden,
 indien de bediening van de kring plaatselijk gestuurd wordt door het beheersysteem of de klok,
 indien de bediening van de kringen, gevoed door een normaal netwerk en het No-break netwerk tegelijkertijd
moeten plaatsvinden.

Kleur: ivoor / wit / ***, gekleurde plaatjes, dezelfde als die van het toestel / *** (kleur en type in overeenstemming met
de andere toestellen)
b)

Inbouwschakelaars
- type: éénpolig, tweepolig, 2 ontstekingen, 2 richtingen en omschakelaar, schakelaar met verklikkerlicht, schakelaar
met plug, enz.
- spanning: 250 V,
- stroomsterkte: 16 A,
- de contacten zijn van zilver,
- kantelbediening met plat hendel,
- eventueel uitgerust met een lichtgevend controlelampje voor het markeren of de signalisatie van de ontkoppeling
van de kring.

c)

De drukknoppen geassocieerd met teleruptor met schakelklok
- spanning: 250 V,
- stroomsterkte: 6 A,
- uitgerust met een lichtgevend controlelampje voor het markeren of de signalisatie van de ontkoppeling van de kring.
- De teleruptor met schakelklok:
 modulair ontwerp voor bevestiging op rail, gemonteerd in het elektrisch schakelbord van de betrokken zone
 sluiten en vervolgens openen van een contact na een bepaalde tijd. De schakelklok is van modulair ontwerp
 Uitgerust met een manuele afwijking.
 Vertraging: 1 minuut tot 1 uur,
 Recyclage: elke druk op een drukknop of aanwezigheidsdetector zal de tijdsregeling opnieuw doen starten.
 Contactkaliber: 16 A/230 V,

d)

Uitrustingen in opbouw
-

2.

identieke elektrische eigenschappen als de ingebouwde apparatuur,
algemene beschermingsgraad: IP 55,
uitgerust met etikethouders,
uitgerust met pakkingsbussen met rubberen ring en metalen moerplaatjes (ter goedkeuring voor te leggen aan de
Aanbestedende overheid).

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige toestellen voor de bediening van de verlichting, inclusief alle
accessoires.
Conform de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat wordt de meting als volgt
uitgevoerd:
- meeteenheid: per stuk, volgens aard en type.
- aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH)

8.2.2.

AUTOMATISCHE BEDIENING VIA BEWEGING / AANWEZIGHEIDSDETECTIE

1.

Beschrijving en materialen
De detectors zijn ontworpen voor een montage in opbouw tegen het plafond, of ingebouwd in het vals plafond.
Kast van hoogwaardige kwaliteit in Uv-bestendig polycarbonaat. Temperatuur van -25°C tot +50°C.
Hun eigenschappen zijn:
-

Spanning: 230 V.
Stroomsterkte: 10 A.
Verbruik kleiner dan 1W.
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-

Instelbare tijdvertraging van 1 min. tot 30 min.

Afkortingen:
-

PIR: passieve infraroodtechnologie
US: ultrasoon technologie
DT: beide technologieën (PIR & US) gecombineerd.

Hij laat de bediening toe van alle erop aangesloten uitrustingen.

2.

Toepassingen
De aanwezigheidsdetector is aangepast aan de detectiezone die aan hem onderworpen is, met andere woorden, deze
moet de zone zonder dode hoeken kunnen dekken. De aanneming legt de technische fiche van de detector ter
goedkeuring voor, met alle eigenschappen zoals vermeld in onderstaande tabel, evenals het montagetype, de
bescherming tegen water en de grootte van het veld.
De IP-beschermingsgraad en isolatieklasse van de detector wordt aangepast aan het type montageruimte. Voor een
externe montage of montage in een vochtig lokaal bedraagt de beschermingsgraad minstens IP 54 – klasse II.
De keuze van de detectiewijze (passief infrarood, ultrasoon, enz.) wordt oordeelkundig gekozen zodanig een werking
te verkrijgen die aangepast is aan de bestemming.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige toestellen voor de bediening van de verlichting, inclusief alle
accessoires.
Conform de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat wordt de meting als volgt
uitgevoerd:
-

meeteenheid: per stuk, (type ter plaatse te kiezen naargelang de bestemming).
aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH)

8.2.3.

AUTOMATISCHE BEDIENING VIA DETECTIE VAN DE LICHTSTERKTE OF UURREGELING

1.

Beschrijving en materialen
Astronomische klok
De schakelklok met astronomisch programma bestuurt de in- of uitschakeling van de kringen (verlichting, luiken, ...),
rekening houdend met de zonsopgang en zonsondergang.
Een foto-elektrische cel wordt daardoor overbodig. Het volstaat om in het programma het land en de dichtstbijzijnde
stad in te geven. Men kan eveneens handmatig de geografische lengte of breedte ingeven. Het toestel wordt geleverd
met het exacte uur en de exacte datum.
Een bijkomende programmering (dagelijks of wekelijks) laat tijdens een bepaalde periode toe 's nachts het licht uit te
schakelen. De configuratie en programmering van het toestel kan zonder stroomtoevoer gebeuren en kan rechtstreeks
op het toestel worden uitgevoerd, evenals via een PV door middel van de geschikte software. De gegevensoverdracht
in dat geval, gebeurt via een sleutellezer en een programmatiesleutel.
Bouweigenschappen:
Ontworpen voor montage op DIN-rail van 35 mm
-

2.

Voeding: 24 of 230Vac – 50/60Hz
Uitgang: 2 wisselcontacten 16 A - 250V~ cos φ = 1
Nauwkeurigheid van de klok: +/- 0,2s/dag
Automatische omschakeling zomeruur/winteruur

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige toestellen voor de bediening van de verlichting, inclusief alle
accessoires.
Conform de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat wordt de meting als volgt
uitgevoerd:
- meeteenheid: per stuk, volgens aard en type.
- aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH)
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8.3.
1.

STOPCONTACTEN EN SIGNAALCONTACTEN
Beschrijving
Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van alle stopcontacten conform hun functie, zoals aangeduid met maten
en symbolen op de plannen.

a)

Huishoudelijke stopcontacten
De huishoudelijk stopcontacten 16A zijn van het type 2P + T (250V~).
Ze zijn samengesteld uit:
- een drager voor de horizontale of verticale assemblage van één of meerdere modules,
- één over meerdere modules stopcontacten,
- een afdekplaat.
Het model van de te plaatsen stopcontacten wordt gedefinieerd in het overeenstemmende artikel van het AREI, met
andere woorden, uitgerust met een scherm om de contacten buiten bereik te houden wanneer de fiche wordt
verwijderd.
Deze worden eveneens uitgerust met een aardcontact doormiddel van een uitstekende pin, en voorzien van een
veiligheidsuitrusting die de inhammen beschermd.
Het systeem is zo ontworpen dat bij het inbrengen van de fiche de continuïteit met de aarding ontstaat, alvorens contact
met elementen op netspanning te verkrijgen.

b)

Tetrapolige stopcontacten
De tetrapolige stopcontacten 20A zijn van het type 3P + T + N (400V~).
Ze zijn samengesteld uit:
- een module voor stopcontact,
- een afdekplaat.
Schroefbevestiging. Inbouwmodel.
Het model van de te plaatsen stopcontacten wordt gedefinieerd in het overeenstemmende artikel van het AREI, met
andere woorden, uitgerust met een scherm om de contacten buiten bereik te houden wanneer de fiche wordt
verwijderd.
Deze worden eveneens uitgerust met een aardcontact doormiddel van een uitstekende pin, en voorzien van een
veiligheidsuitrusting die de inhammen beschermd.
Het systeem is zo ontworpen dat bij het inbrengen van de fiche de continuïteit met de aarding ontstaat, alvorens contact
met elementen op netspanning te verkrijgen.

c)

Semi-waterdichte stopcontacten
Alle tweepolige stopcontacten worden uitgerust met een aardingspen en bevatten een klep “kinderveiligheid”. Ze zijn
voorzien voor een stroomsterkte van 16 Ampère.
De opbouwstopcontacten bezitten volgende eigenschappen:
-

d)

beschermingsgraad: IP55,
zelfde elektrische eigenschappen als de ingebouwde toestellen,
voorzien van etikethouders,
uitgerust met pakkingsbussen met rubberen ring en metalen moerplaatjes (ter goedkeuring aan de Bouwdirectie
voor te leggen).

Aansluitcontacten voor het kookfornuis, de vaatwasser, wasmachine en droogkast
Het stopcontact met fiche voor de voeding van het elektrisch kookfornuis voldoet aan de norm NBN 68-685 en is
CEBEC gekeurd. Ze is gemaakt van harde isolerende kunststof, voorzien van de nodige klemmen voor éénfasige of
driefasige aansluiting en wordt bevestigd d.m.v. twee schroeven. Er wordt een aangepaste voedingskabel voorzien
vanuit het verdeelbord tot aan de aangeduide plaats in de keuken.

2.

Materiaal en opbouw
-

-

De stopcontacten dragen het CEBEC-keurmerk. Zij zijn conform de voorschriften van het AREI en de voorschriften
van de NBN C 61-112 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Stopcontacten voor huishoudelijk
en aanverwant gebruik - Algemene regels (1990) + addenda A1 (1993), A2 (1995) & A3 (1999).
De gewone stopcontacten zijn tweepolig en aangepast voor een nominale stroomsterkte van respectievelijk 10A /
16A / 20A / 32A. Alle contactdozen, met uitzondering van deze op zeer lage veiligheidsspanning, zijn van het type
“met kinderveiligheid” en zijn voorzien van een aardingspen die verbonden is met de beschermingsgeleider van de
elektrische leiding.
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-

-

-

-

De stopcontacten zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders gebeurt d.m.v.
schroefklemmen. De afdekplaatjes worden bevestigd met een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minstens 26 mm.
Enkel waar leidingen zichtbaar liggen, in kelders, garages, zolders, … worden eveneens aangepaste
opbouwstopcontacten voorzien.
In keukens zijn de meervoudige stopcontacten steeds van het horizontale type met het oog op een vlot gebruik van
geaarde stekkers.
In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals opgelegd door
het AREI. In wasplaatsen en badkamers mag het gewone spatwaterdichte type gebruikt worden ingeval van
inbouwinstallaties (beschermingsgraad IP X-4, volgens NBN C 20-529 (1992) + A1 (2000); bij opbouwinstallaties
of in vochtige lokalen is de beschermingsgraad minstens IP 54 (spatwaterdicht met klapdeksel), waarbij de
uitgangen worden voorzien van wartels en rubberringen. De dekselschroeven zijn van roestvast of
corrosiebestendig materiaal. Op specifieke uitrustingen (carports, buitenbergingen, overdekte terrassen, ...) kunnen
aanvullende voorschriften van toepassing zijn.
Indien de stopcontacten op verschillende spanningen gebruikt worden, zullen zij van verschillend model zijn en
onderling niet uitwisselbaar. Wanneer het stopcontact gevoed wordt via een individuele beschermingstransformator
(scheidingstransformator) is de uitvoering conform de voorschriften van art. 76 van het AREI.
Contactdozen gevoed door veiligheidstransformatoren mogen niet geaard worden, de aldus gevoede stroombaan
mag geen enkel gemeenschappelijk punt hebben met een andere stroombaan. De massa’s van de elektrische
machines en toestellen, op de stroombaan aangesloten, mogen niet opzettelijk verbonden worden, noch met de
aarde noch met de massa’s van andere machines en toestellen, gevoed door andere stroombanen.

De uitrustingen voor kleine drijfkracht zijn meer bepaald conform de volgende normen:
- IEC 60309-1 en 2
- DIN VDE 0634
- Door Belgacom gekeurd
- EN 60309-1 en 2
- NBN C63-017
- CE-Label
- NBN C61-112 1 t/m 3: Stopcontacten voor huishoudelijk en analoog gebruik.
- CEBEC-keuring

3.

Uitvoering
Per stroombaan moet het aantal stopcontacten - conform het AREI - beperkt blijven tot 8.
De voeding van de koelkast en dampkap kan bij de gewone stopcontacten worden gerekend. In voorkomend geval
voorziet de aannemer de nodige extra stroombanen.
De inbouwcontacten worden bevestigd in de inbouwdozen met schroef- of klauwbevestiging.
De doorverbindingen van de stopcontacten worden uitgevoerd via de aansluitklemmen.
De afdekplaatjes van schakelaars, verbindingsdozen en stopcontacten worden in rechte stand aangebracht, verzorgd
aansluitend op de voorziene oppervlakteafwerking (pleisterwerk, betegeling, …).

4.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige apparatuur, inclusief alle accessoires.

8.4.
1.

VITRO KERAMISCHE KOOKPLAAT
Beschrijving en materiaal
Kookelement met 4 kookplaten, 2 van 1200W en 2 van 1800W. Grootte gaande van 55 tot 65 cm.
Met sensitive touch, het toestel beschikt over lampjes voor de signalisatie van de werking. Bovendien wordt de
restwarmte gesignaleerd en is een kinderbeveiliging voorzien.

2.

Uitvoering
Deze post omvat eveneens de bedrading en aansluiting van de kookelementen.
Model ter goedkeuring voor te leggen aan de Ontwerpers en de Aanbestedende overheid.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige apparatuur, inclusief alle accessoires.
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9. VERLICHTING

9.1.

ALGEMEEN

9.1.1.

ALGEMENE SPECIFICITEITEN

1.

Beschrijving
De aanneming omvat de levering, plaatsing en aansluiting van de in het bestek omschreven verlichtingsarmaturen,
inclusief de LED-, fluorescentie- en spaarlampen.
De verlichtingstypes staan op de plannen getekend.
De aanneming omvat de levering, plaatsing en aansluiting van de verlichtingstoestellen inclusief de transformatie- en
bedieningsmodules en alle noodzakelijke elementen voor de goede werking van de toestellen. De aanneming
overhandigt in de technische fiches een nota voor elke transformator waarin de verenigbaarheid met de verlichting en
de bediening wordt aangetoond (al dan niet met dimmer, Led, ...)

2.

Materiaal en opbouw
-

-

-

-

De toestellen dienen volledig nieuw en recent van opbouw te zijn en dragen het CEBEC-keurmerk. Van ieder type
toestel wordt een exemplaar ter goedkeuring voorgelegd, met vermelding van de technische goedkeuring,
eventuele specificaties, evenals de juiste afmetingen.
Het gebouw is ontworpen om goede energetische prestaties te leveren, waardoor de verlichting door de
Aanbestedende overheid dient te worden goedgekeurd, en desgevallend geweigerd indien deze niet aan deze
energetische kwestie wordt voldaan.
De toestellen en hun inbouwdozen zijn van dien aard dat ze verenigbaar zijn met de plafondafwerking waarin zij
dienen te worden geplaatst. Zij zijn ontworpen om te kunnen worden opgebouwd of ingebouwd zonder enige vorm
van schade te veroorzaken aan de plafonds (door oververhitting, …).
In de armaturen zijn de nodige klemmen voorzien voor aansluiting op de stroomkring en aardgeleider.
In voorkomende gevallen kunnen verlichtingssterkten, helderheid en verblindingindexen worden opgelegd.

De aannemer stelt 3 modellen van gekende merken voor, die in België over verschillende groothandelaars beschikken
en gevoelig van elkaar verschillen op esthetisch vlak.
De aannemer overhandigt aan de Aanbestedende overheid de volledige technische fiches met daarin volgende
gegevens:
- Het vermogen van de verlichting (inclusief de eventuele hulpelementen, sensoren, controle- en/of
bedieningselementen van de verlichting).
- De fluxcodes CIE van de verlichting (N2, N4 en N5) die overeenstemmen met de verschillende rendementen van
de verlichting.
- Het aantal lampen voor elke verlichting.
- De lichtopbrengst voor elke lamp van elk verlichtingstoestel (in lumen).

3.

Uitvoering
-

-

-

-

De juiste opstelling van de toestellen stemt overeen met de aanduidingen op plan of wordt ter plaatse met de
Aanbestedende overheid besproken. Van elk type toestel kan een modelopstelling gevraagd worden zonder
bijkomende kosten.
De plaatsing van de verlichtingselementen omvat alle noodzakelijke werken voor de correcte uitlijning van de
verlichting evenals de stijve en stevige bevestiging om risico’s op kantelen en loskomen te vermijden. De Aannemer
van het huidig gedeelte zal zich informeren over de eigenschappen van de plafonds waarin de verlichting wordt
geplaatst; hij zal bijgevolg zijn bevestigingssysteem aanpassen om de nodige garantie te bieden betreffende de
levensduur van de bevestiging van de verlichting.
De plaatsing van de toestellen gebeurt in functie van de situatie:
 montage rechtstreeks tegen het plafond
 hangende plafondmontage
 montage op paal voor de buitenomgeving
 ingebouwde montage voor de buitenomgeving
 inbouwtoestellen in verlaagde plafonds
 wandmontage
 montage op voedingsrails
Bij wandmontage en rechtstreekse plafondmontage worden de toestellen stevig bevestigd met het voorziene aantal
bevestigingsgaten, door middel van schroeven en pluggen met een minimumlengte van 30 tot 40 mm. De
ophanging van de toestellen zal onder geen beding verzekerd worden door ophanging aan de geleiders.
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-

-

-

-

-

-

-

9.1.2.

Inbouwtoestellen dienen afgesteld te zijn op het type verlaagd plafond. Zwaardere toestellen in verlaagde plafonds
worden door middel van bevestigingshaken of draagkettingen bijkomend bevestigd aan de bovenliggende
draagstructuur. De plaatsing van de inbouwtoestellen zal gebeuren in coördinatie met de aannemer verlaagd
plafond. Risico’s op plaatselijke oververhitting dienen voorkomen d.m.v. een aangepaste brandwerende isolatie.
De plaatsing gebeurt conform NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel 2: Bijzondere regels - Sectie 2:
Inbouw verlichtingstoestellen (1990).
De inbouw van verlichtingstoestellen in een verlaagd plafond waarvoor een bepaalde brandweerstand is vereist,
gebeurt zonder de brandweerstand van dit plafond te verzwakken. Zie eveneens de TV 232 « Verlaagde plafonds
» §3.3.4 (WTCB).
Toestellen die op paaltjes voorzien zijn worden met bevestigingsaccessoires voorzien, de bevestiging gebeurt dan
in ondergrondse betonnen potten via inox schroeven. De stabiliteit laat een weerstand toe van 200 kg onder de
vorm van een plaatselijke horizontale kracht.
Inbouwspots in vloeren worden voorzien met inbouwdoos en gemonteerd zoals aangegeven op de technische fiche.
Alle verlichtingstoestellen, met uitzondering van deze met veiligheidsklasse II en III, worden verbonden met de
aardverbinding d.m.v. een geleider evenwaardig in doorsnede en geplaatst in dezelfde buis of kabel als de
voedingsdraden.
Alle verlichtingstoestellen worden verplicht met handschoenen geplaatst om geen vingerafdrukken op de zichtbare
delen achter te laten. De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de vervanging van verlichting te
eisen, ten laste van de Aannemer van deze opdracht, die vingerafdrukken vertoont op een optiek, rooster, of een
zichtbaar gedeelte van het toestel.
Elk toestel wordt volledig op de werf geleverd. De toestellen worden tijdens de afwerkingsperiode beschermd met
een zelfklevend plastic velletje dat op de boorden in de fabriek op het lichtgevende vlak van het toestel wordt
geplaatst. De aannemer zal vóór de voorlopige oplevering het beschermingslaagje van het optisch blok verwijderen.
De exacte inplanting in de technische lokalen en bepaalde specifieke lokalen wordt bepaald in functie van het
geïnstalleerde materiaal van deze lokalen. In dat geval wordt het aantal te plaatsen toestellen aangegeven op de
plannen. Het behoort de Aannemer toe een voorstel te maken voor de inplanting, rekening houdend met de
geïnstalleerde uitrustingen in deze lokalen.

VERLICHTING / GEÏNSTALLEERD VERMOGEN
De berekeningen voor de verlichting gebeuren volgens norm NBN L 14.002.
De te bereiken verlichtingswaarden zijn conform de norm NBN EN 12464-1 naargelang de activiteit van de ruimte.
Rekening houdend met de opgelegde prestaties zal de Aannemer de verlichting van de lokalen berekenen in functie
van het door hem voorgestelde materiaal; hij zal eveneens alle noodzakelijke maatregelen nemen om de opgelegde
prestaties na te komen.
De aannemer zal in zijn offerte de maatregelen beschrijven die hij noodzakelijk acht om de opgelegde prestaties na te
leven.

9.1.3.

BEDRIJFSTEMPERATUUR
Behalve in extreme gevallen zal de verlichting in een omgeving worden geplaatst waarvan de temperatuur niet hoger
ligt dan 40°C.
De verlichting is aangepast aan het brontype waarmee het is uitgerust. De constructeur van de lichtgevende bronnen
levert een garantiebewijs betreffende de levensduur van de bronnen, rekening houdend met de nodige
gebruiksvoorwaarden.
In deze omstandigheden mag de uitgestraalde warmte van de fluorescerende en fluocompacte buizen en van de
elektrische hulpelementen, geen temperaturen veroorzaken van meer dan 40°C op de buitenwanden van de verlichting.
In het geval van gloeilampen of halogeenlampen, dient de Aannemer van dit gedeelte alle voorzorgsmaatregelen te
nemen zodat de warmte-uitstraling van de lampen geen schade veroorzaakt of de levensduur van de lampen beperkt.
Hiervoor zal hij contact opnemen met de Aannemer van de Opdracht Afwerking om de nodige garanties te verkrijgen
en alle nodige elementen te plaatsen om schade te vermijden.

9.1.4.

UNIFORMITEIT / DISPARITEIT
De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor een uniformiteit in de kleurtemperatuur tussen de
verschillende lichtbronnen te eisen. Zo ook mogen voor de kaders en sokkels van de verlichtingstoestellen eenzelfde
kleur worden gevraagd.
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9.2.

VERLICHTINGSTOESTELLEN

1.

Omschrijving en toepassing
De aanneming omvat de installatie van alle in dit ontwerp voorziene verlichtingstoestellen, zoals op de plannen
aangegeven.

2.

Materiaal en uitvoering
Alle in het ontwerp aanwezige verlichtingstoestellen worden hieronder vermeld.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige verlichtingsapparatuur, inclusief alle accessoires.

9.2.2.

TOESTEL TYPE 00: LICHTPUNT MET LAMPHOUDER
-

Lichtpunt in wachtfase (naargelang het geval van het wand- of
plafondtype)
De plafondelementen worden voorzien van een bevestigingshaak die
bestand is tegen een belasting van 200 N.
Bij de wandverlichting is de lamphouder aangepast en in de muur
geschroefd.
In de kelders worden de lamphouders in het plafond bevestigd.
In alle geval uitgerust met een lamphouder en een ledlamp.

Lamp
-

9.2.3.

Nominaal vermogen: 9 W
Nominale lichtstroom: 800 lm
Kleurtemperatuur: 2.700 K
Nominale levensduur: 6.000 uur
Energieklasse: A+
Fitting: E27

VERLICHTING TYPE 01 - HANGENDE BOLLAMP
Drager in wit gelakt metaal, bolvormige verspreider van gesatineerd mat
polyethyleen (PE), plafondkap in wit gelakt metaal, stalen kabel en
aansluitkabel.
-

9.2.4.

Netspanning: 28 W
Lichtstroom: 2.400 lm
Fysiologisch risico: < of = aan 1
Kleurtemperatuur: 3.000 K
IP 40
Beschermingsklasse I
Montage: opgehangen
Afmetingen:
 Diameter +/- 350 mm,
 Ophanghoogte: volgens advies van de architect

VERLICHTING TYPE 02A –PLAFONDLAMP IN OPBOUW – GROOT VERMOGEN
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-

9.2.5.

VERLICHTING TYPE 02B –PLAFONDLAMP IN OPBOUW – KLEIN VERMOGEN
-

9.2.6.

Rond decoratief verlichtingstoestel in opbouw.
Armatuur in kunststof.
Anti-vergelende opaalkleurige kunststof (PMMA) verspreider.
Bevestiging van de verspreider via een veersysteem.
Homogene en zachte verlichting.
Netspanning: 21 W
Lichtstroom: 1.200 lm
Kleurtemperatuur: 3.000 K
IP 43 (plafondmontage)
IK 08
Montage: in opbouw
Afmetingen:
 Diameter +/- 380 mm,

Rond decoratief verlichtingstoestel in opbouw.
Armatuur in kunststof.
Anti-vergelende opaalkleurige kunststof (PMMA) verspreider.
Bevestiging van de verspreider via een veersysteem.
Homogene en zachte verlichting.
Netspanning: 13 W
Lichtstroom: 900 lm
Kleurtemperatuur: 3.000 K
IP 43 (plafondmontage)
IK 08
Montage: in opbouw
Afmetingen:
 Diameter +/- 260 mm,

VERLICHTING TYPE 03: LICHTGEVEND HANGEND BALKJE
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-

Copus in met epoxy behandeld geëxtrudeerd aluminium. Kleur te
kiezen door de architect (donker)
Eindstukken in met epoxy behandeld aluminium.
Optisch systeem: reflectorstructuur (ABS, aluminium laag, hoogglans)
met niet vergelende kunststof verspreider
Directe verlichting 65% / indirecte verlichting 35%
Afneembare en verwisselbare LED-eenheid met geïntegreerde
convertor.
Montage: opgehangen aan staalkabel, vrij positioneerbaar en traploos
in hoogte verstelbaar (inclusief ophanging)
IP 20
IK 03
Lichtstroom: +/- 5 050 lm
Kleurtemperatuur: 4000 K
IRC: 80
Levensduur: 50.000 u
Systeemvermogen: +/- 46 W
UGR: < 12

Afmetingen:
- Breedte: +/- 57 mm
- Hoogte: +/- 75 mm
- Lengte: +/- 1.127 mm

9.2.7.

VERLICHTING TYPE 04 - HANGENDE PLAFONDLAMP
-

Decoratieve ronde LED oppervlaktetoestel.
Kader in met epoxy behandeld aluminium.
Verspreider gemaakt in opaalkleurige kunststof.
Verspreider en lichtgeleider in niet vergelend plastic (PMMA).
Laterale lichtontkoppeling voor een gelijkmatige verdeling van de
lichtdensiteit.
In hoogte verstelbare 3-punts kabelophanging.
Bedieningsuitrustig geïntegreerd in de kap.
IP 40
IK 03
Lichtstroom: +/- 3.100 lm
Kleurtemperatuur: 4000 K
IRC: 80
Levensduur: 50.000 u
Systeemvermogen: +/- 39 W
UGR: < 22

Afmetingen:
-

9.2.8.

Diameter: +/- 580 mm
Hoogte: +/- 15 mm
Lengte van de ophanging: van 300 tot 1.500 mm, naar keuze van de
architect

VERLICHTING TYPE 05 - WANDLAMP VOOR DE KEUKEN
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Verlichting met wandbevestiging onder de bovenkasten van de
keukens.
-

Geïntegreerde LED-module.
Armatuur en eindstukken in wit kunststof
Verspreider in opaalkleurig polycarbonaat
Geïntegreerde en ingekapselde driver
2 kabelingangen in het midden
IP 44 (wandmontage), klasse 1, IK 07,
Lichtstroom: +/- 1.100 lm (3.000K) ;
Systeemvermogen: +/- 10 W;

Afmetingen:
- Breedte: +/- 46 mm
- Hoogte: +/- 60 mm
- Lengte: +/- 600 mm

9.2.9.

VERLICHTING TYPE 06: PLAFONDLAMP VOOR NATTE CEL WONING
Verlichting in synthetisch materiaal, bevestiging van de bescherming
door middel van een systeem met veren. Bescherming in opaal
polycarbonaat.
- Kleur: wit;
- Montage: Montage in opbouw tegen plafond of muur;
- Beschermingsgraad: IP44;
- Elektrische veiligheidsklasse: I;
- Lichtstroomfactor: 100%;
- Diameter 300 mm ± 10 mm;
- Hoogte: 100 mm ± 120 mm.

9.2.10. VERLICHTING TYPE 07A – HERMETISCH ARMATUUR – 17 W
-

Geïntegreerde LED-module.
Laterale onderdelen in grijze kunststof, polycarbonaat.
Anti-vergelende
opaalkleurige
kunststof
(policarbonaat)
verspreider.
Ingekapselde omvormer, geïntegreerd en bevestigd op de
verspreider en op het laterale gedeelte.
Kabelingang via pakkingsbus met schroef. Eenvoudige installatie
door roterende sluiting aan weerszijden.
Verlichting met continu geïntegreerde 3-polige bedrading voor de
nevenschikking van andere verlichtingstoestellen.
Inox montagebeugel tegen het plafond en driehoekige beugel voor
hangmontage geleverd.
Verlichtingstoestellen met beperkte oppervlaktetemperatuur
IP 66,
IK 08,
Lichtstroom: +/- 2.100 lm;
Systeemvermogen: +/- 17 W;
Kleur: 840

Afmetingen:
- Breedte: +/- 61 mm
- Hoogte: +/- 50 mm
- Lengte: +/- 7700 mm

9.2.11. VERLICHTING TYPE 07B – HERMETISCH ARMATUUR – 23 W
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-

Geïntegreerde LED-module.
Laterale onderdelen in grijze kunststof, polycarbonaat.
Anti-vergelende
opaalkleurige
kunststof
(policarbonaat)
verspreider.
Ingekapselde omvormer, geïntegreerd en bevestigd op de
verspreider en op het laterale gedeelte.
Kabelingang via pakkingsbus met schroef. Eenvoudige installatie
door roterende sluiting aan weerszijden.
Verlichting met continu geïntegreerde 3-polige bedrading voor de
nevenschikking van andere verlichtingstoestellen.
Inox montagebeugel tegen het plafond en driehoekige beugel voor
hangmontage geleverd.
Verlichtingstoestellen met beperkte oppervlaktetemperatuur
IP 66,
IK 08,
Lichtstroom: +/- 2.800 lm;
Systeemvermogen: +/- 23 W;
Kleur: 840

Afmetingen:
-

Breedte: +/- 61 mm
Hoogte: +/- 50 mm
Lengte: +/- 1.370 mm

9.2.12. VERLICHTING TYPE 07C – HERMETISCH ARMATUUR – 33 W
-

Geïntegreerde LED-module.
Laterale onderdelen in grijze kunststof, polycarbonaat.
Anti-vergelende
opaalkleurige
kunststof
(policarbonaat)
verspreider.
Ingekapselde omvormer, geïntegreerd en bevestigd op de
verspreider en op het laterale gedeelte.
Kabelingang via pakkingsbus met schroef. Eenvoudige installatie
door roterende sluiting aan weerszijden.
Verlichting met continu geïntegreerde 3-polige bedrading voor de
nevenschikking van andere verlichtingstoestellen.
Inox montagebeugel tegen het plafond en driehoekige beugel voor
hangmontage geleverd.
Verlichtingstoestellen met beperkte oppervlaktetemperatuur
IP 66,
IK 08,
Lichtstroom: +/- 4.100 lm;
Systeemvermogen: +/- 33 W;
Kleur: 840

Afmetingen:
- Breedte: +/- 61 mm
- Hoogte: +/- 50 mm
- Lengte: +/- 1.670 mm

9.2.13. VERLICHTING TYPE 08 – LICHTGEVENDE STROOK VOOR BINNEN- EN BUITENTRAP
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Doorlopende lichtstrook LED
- Met inbouwsysteem
- Voorschakelapparatuur, drivers, power supply enz. gedeporteerd
- Inclusief profielkader en montagetoebehoren: installatie met profiel
(rechte lijnen) of met clips (gebogen lijnen)
- Inclusief connectoren en accessoires voor elektrische aansluitingen
- Temperatuur: van 2600 tot 4.500 K, naar keuze van de architect
- Netspanning: +/- 8 W/m
- Lichtstroom: tussen +/- 270 en +/- 300 lm/m (volgens °K)
- IP 68
- IK 10
- Montage: ingebouwd
- Afmetingen:
 breedte 16 / -17 mm
 diepte: 20 mm + diepte voor contactsluiters (= 80 mm)
 lengte: op maat, volgens de plannen van de architect
Afmetingen 254 mm tot 7004 mm, 21 combinaties mogelijk.

9.2.14. VERLICHTING TYPE 09 - WANDVERLICHTING VOOR BUITEN MET GEÏNTEGREERDE SENSOR
Robuuste wandverlichting voor biuiten.
- Armatuur en corpus in geïnjecteerd corrosiebestendig aluminium, met
epoxy behandeld en bestand tegen zoutnevel.
- Standaard met membraanafsluiter om condensatie te voorkomen.
- Conische verspreider in opaalglas, mat gesatineerd met bevestiging.
- Schroefloze montage van de verspreider d.m.v. een bajonetsluiting.
Bevestiging buiten de waterdichte zone met compensatie voor
boortoleranties.
- Met geïntegreerde aanwezigheidsdetector en werkzone.
- Aansluiting op de netspanning 2 x 3 x 1,5 mm².
- Netspanning: 10 W
- Lichtstroom: 260 lm
- Kleurtemperatuur: 3.000K
- IP 66
- IK 08
- Afmetingen:
 Diameter +/- 270 mm,
 Diepte: +/- 120 mm
 Montagehoogte: conform de voorschriften van de architect
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9.2.15. LICHTARMATUUR TYPE 10 - INBOUWSPOT VOOR BUITEN - RICHTBAAR
Inbouwspot voor buiten.
De reflector van deze plafondinbouwlampen kan van 0° tot 30° worden gericht
en 180° worden gedraaid. Dankzij de instelbare hellingshoek kunnen
verlichtingsprojecten voor vlakke of schuine plafonds flexibel worden opgelost.
Verschillende verspreidingshoeken van halve intensiteit en lichtvermogens zijn
eveneens beschikbaar.
De aanneming stelt een gedetailleerde lichtstudie op, op basis van de
indicatieve inplanting die op het plan is aangegeven, met een combinatie
van de in dit gamma beschikbare armaturen om de door de Architect
verwachte niveaus van lichtsterkte en lichtspel te bereiken.
- Gietaluminium, aluminium en roestvrij staal
- Veiligheidsglas
- Afwerking van de reflector in zuiver aluminium
- Optische lens in silicone
- Externe aan/uit-voedingsblokken
- 20 jaar garantie op de bevoorrading van de LED-modules
- Lichtverdeling: volgens de inplanting en de keuze van de architect
 of instelbaar geconcentreerd (+/- 10°)
 of instelbare verspreid (+/- 20°)
 of instelbaar extensief (+/- 50°)
- Kleurtemperatuur: vast
- Elektrisch vermogen: afhankelijk van het model: tussen +/- 5 en 15W
- Lichtstroom : tussen 470 en 1.550 lm
- Kleurtemperatuur: 3.000K
- IP 65
- IK 06
- Beschermingsklasse: II
- Afmetingen: zie indicatieve illustratie, aan te passen volgens de modellen.
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9.3.
1.

NOODVERLICHTING
Omschrijving & toepassing
Het betreft de levering en plaatsing van een aangepast noodverlichtingssyteem, inclusief de toevoerleidingen en
toestellen, te voorzien in het volledige gebouw conform de wettelijke en plaatselijke bepalingen.

2.

Materiaal
Algemeen
De noodverlichting moet voldoen aan de voorschriften van de NBN EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek Noodverlichting.
De lichtstromen bedragen minstens 200 lumen, voor een autonomie van minstens 1 uur na een laadbeurt van 24 uur.
Voeding en batterij
Voeding 230 V± - 50/60 Hz
Vervanging zonder gereedschap van de NiMh-batterij.
Conform het veiligheidsplan worden de overeenkomstige zelfklevende pictogrammen eveneens geleverd en
aangebracht in overleg met het bestuur en/of de lokale brandweerdiensten.
Het geheel wordt vooraf in de fabriek geassembleerd en getest.
Automatische controle van de staat van de verlichting (Autotest systeem)
Deze verlichting controleert automatisch de werkingsstaat.
- Wekelijks:
 Overgang naar noodstand gedurende 15 seconden en testen van de overgang naar noodstand en van de
lichtbronnen.
- Trimestrieel:
 Overgang naar noodstand gedurende een ingestelde duurtijd (autonomie van 1u; 3u) en autonomietest op de
batterij.
Resultaat van de automatische controles
Het uur van de test betreft het uur van de eerste indienstelling van het verlichtingsarmatuur; de dag van de test wordt
willekeurig gekozen om te kunnen garanderen dat een minimum aantal armaturen tegelijkertijd getest kunnen worden.

3.

Uitvoering
Selectie
De plannen tonen een indicatieve inplanting en selectie.
De huidige aanneming levert een verlichtingsstudie met selectie, conform de normen van toepassing.
Bevestigingswijze
Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zonder de muren te beschadigen.
De noodtoestellen en/of toestellen die gevoed worden door het noodnetwerk worden verplicht met behulp van
chemische brandbestendige pluggen bevestigd.
Locatie en hoogte
De armaturen kunnen aan de wand of op het plafond worden bevestigd, volgens aanduiding op plan en/of in overleg
met het Bestuur en plaatselijke brandweer.

4.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van volledige noodverlichtingstoestellen, inclusief alle accessoires.

9.3.2.

NOODBLOK TYPE BS
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Led-noodblok
- Montage: in opbouw
- 320 lm
- Zelfcontrole
- IP 42
- IK 04
- Klasse II
- Vermogen: 2,3 W
- Autonomie van 60 minuten
- Omkasting: slagvast polycarbonaat
- Optiek: Fresnellens • Polycarbonaat (PC)
- Afwerking: RAL9018 - wit
- Lichtstroom: zie illustratie
- Afmetingen: zie indicatieve illustratie

9.3.3.

NOODBLOK TYPE BS + ROOSTER: MET SLAGVAST BESCHERMINGSROOSTER
Led noodblok, identiek aan BS 1
Met slagvast beschermingsrooster

9.3.4.

NOODBLOK TYPE BS PS : MET OPGEHANGEN PICTOGRAM
Led-noodblok
- Montage: in opbouw
- 240 lm
- Zelfcontrole
- IP 42
- IK 04
- Klasse II
- Vermogen: 4,2 W
- Autonomie van 60 minuten
- Omkasting: slagvast polycarbonaat
- Optiek: Fresnellens • Polycarbonaat (PC)
- Afwerking: RAL9018 - wit
- Signalisatie: dubbelzijdig, logo naargelang inplanting
- Lichtstroom: zie illustratie
- Afmetingen: zie indicatieve illustratie
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9.3.5.

NOODBLOK TYPE BS PSF : MET PICTOGRAM OP DE VOORZIJDE
Led-noodblok
- Montage: in opbouw
- 60 lm
- Zelfcontrole
- IP 42
- IK 04
- Klasse II
- Vermogen: 2,8 W
- Autonomie van 60 minuten
- Omkasting: slagvast polycarbonaat
- Optiek: Fresnellens • Polycarbonaat (PC)
- Afwerking: RAL9018 - wit
- Signalisatie: enkelzijdig, logo naargelang inplanting
- Lichtstroom: zie illustratie
- Afmetingen: zie indicatieve illustratie

9.3.6.

NOODBLOK TYPE BS PSF + ROOSTER : MET PICTOGRAM OP DE VOORZIJDE MET ROOSTER
Led noodblok, identiek aan BS PSF
-

9.3.7.

Met slagvast beschermingsrooster

NOODBLOK TYPE BS E: WATERDICHT
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Led-noodblok
- Montage: in opbouw
- 275 lm
- Zelfcontrole
- IP 65
- IK 10
- Klasse II
- Vermogen: 3,9 W
- Autonomie van 60 minuten
- Omkasting: slagvast polycarbonaat
- Optiek: Lens • Acryl
- Afwerking: RAL9018 - wit
- Lichtstroom: zie illustratie
- Afmetingen: zie indicatieve illustratie

9.3.8.

NOODBLOK TYPE BS E PSF : WATERDICHT MET PICTOGRAM OP DE VOORZIJDE
Led-noodblok
- Montage: in opbouw
- 130 lm
- Zelfcontrole
- IP 65
- IK 10
- Klasse II
- Vermogen: 2,2 W
- Autonomie van 60 minuten
- Omkasting: slagvast polycarbonaat
- Optiek: Lens • Acryl
- Afwerking: RAL9018 - wit
- Lichtstroom: zie illustratie
- Afmetingen: zie indicatieve illustratie

9.3.9.

NOODBLOK TYPE BS E PSF + ROOSTER : WATERDICHT MET PICTOGRAM OP DE VOORZIJDE MET
SLAGVAST ROOSTER
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Led noodblok, identiek aan BS E PSF
- Met slagvast beschermingsrooster

9.3.10. ANTI-PANIEK ARMATUUR TYPE AP EM : WANDMONTAGE VOOR BUITEN
LED wandarmatuur voor de verlichting van vluchtwegen, opbouwmontage met
min. 1 lux conform EN 1838
Omkasting in weerbestendig spuitgietaluminium, poedergecoat,
veiligheidsglas, met siliconen afgedicht; grafietgrijs (RAL 7024);
Voor gebruik buiten op plaatsen die blootgesteld zijn
weersomstandigheden (geen bescherming tegen regen vereist);

aan

met
de

Armatuur met lokale batterij voor 1 uur noodverlichting, stand-by of stand-by,
automatische test (zelftest) via armatuur, statusweergave van de armatuur via
LED, batterijverwarming;
- 2 LED 3 W
- Lichtstroom van armatuur*: 480 lm

-

wit daglicht 6500 K
lens gemaakt van polymehacrylaat
Regime in permanente modus: -20°C tot +30°C,
Regime in niet-permanente modus: -20°C tot +35°C
voedingsspanning: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz
IP65
IK08
Hoogte onder plafond van 2 tot 3,5 m;
Afmetingen: 190 x 190 x 115 mm ;
gewicht: 2,03 kg

Inclusief accessoires voor montage en elektrische aansluiting.

Project Pythagoras - bestek speciale technieken
Deel 4C: Elektrische installaties

blz. 79 van 100
02/08/2021

10. TOEGANGSBEHEER

10.1.
1.

ALGEMEEN
Omschrijving en toepassing
De huidige aanneming voorziet de installatie van volgende uitrustingen:
- Een videofoniesysteem.
- Een gecentraliseerd systeem voor het toegangsbeheer.
- Een volledig bewakingssysteem tegen inbraak
De beheereenheden zijn onderling verbonden met een centrale eenheid door middel van een communicatiebus.

10.2.

VIDEOPARLOFONIE

1.

Omschrijving en toepassing
Deze aanneming omvat de levering, plaatsing, aansluiting en indienststelling van volgende uitrustingen:
- 1 videofoonpost voor buiten voor de aankondiging van de bezoekers aan de hoofdingang;
- 1 ontvangpost voor binnen aan de onthaalbalie;
- 1 ontvangstpost voor binnen voor de kantoren op het gelijkvloers;
- 1 ontvangpost voor binnen voor de kantoren van de 1e verdieping
- 1 ontvangstpost voor binnen voor de Sportzaal op de 2e verdieping
- 1 ontvangstpost voor binnen voor de Conciërgewoning op de 3e verdieping
- 1 ontvangpost voor binnen voor de Polyvalente Zaal op de 4e verdieping
- De centrale module voor de videofonie;
- alle leidingen en voedingen.
Het moet eveneens mogelijk zijn om een meldingspost bezoekers en een ontvangpost toe te voegen op het
dienstsysteem.
Meldingsposten bezoekers
De oproepposten worden samengesteld uit een doos uit geanodiseerd aluminium, natuurlijke kleur, behandeld, en met
een afwerkingsplaat uit geborstelde inox. De bouw ervan is zeer robuust en conform de normen voor mindervaliden.
Deze omvatten onder meer:
- de oproep-drukknoppen met verlichte etikethouder, aantal in overeenstemming met de betrokken inkom,
- een camera CCD 1/3”, 0,2lux, 291.000 pixels, 5,6mm met vaste breedhoeklens, garant voor een perfect beeld,
zelfs in het donker (minimum 1lux), ongevoelig tegen zonnestralen,
- de ingebouwde infrarood leds garanderen een minimum aan lichtsterkte,
- een luidspreker met membraan uit vochtbestendig polyester dat een goede geluidsoverdracht garandeert,
bandbreedte 5 kHz,
- een waterdichte microfoon met alzijdige schelp, bandbreedte 5 kHz.
Het geheel dient te functioneren binnen een temperatuurbereik van -25°C tot +60°C voor buitenposten en van 0 tot
+50°C voor binnenposten. Deze wordt desgevallend uitgerust met een beschermingselement tegen regen.
De belplaat is van het vandalismewerende type en beantwoordt hierdoor aan volgende eigenschappen:
- Vier speciale onschendbare inox schroeven worden in de vier hoeken van elk element geplaatst. Er wordt voor elke
plaat een speciale, in de handel onvindbare schroevendraaier geleverd.
- Het beschermingselement van de camera is uitgerust met een veiligheidsslot dat haar onschendbaarheid
garandeert.
Het oproeptimbre moet het mogelijk maken om het gebruikte parlofoontype te herkennen aan de kant van de melder
indien de ontvangpost gemeenschappelijk is.
Ontvangstposten
Deze post is samengesteld uit een vormgegoten kast met:
- een flatscreen van 4 duim (geen LCD) voor een helder en duidelijk beeld met individuele regeling van het contrast
en de lichtsterkte,
- 2 drukknoppen voor het ontgrendelen van de buitendeuren,
-

een microluidsprekergeheel met versterkingsuitrusting,
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-

een uitrusting voor de akoestische signalisatie van de bezoekersoproep. De post wordt uitgerust met een knop die
drie verschillende intensiteitvermogens van het belsignaal toelaat.

De visie van de beelden dient actief te zijn na het afgaan van de bel en zonder de hoorn te moeten afnemen.
De buzzer van de onthaalpost moet actief blijven tot de actie wordt ondernomen ten opzichte van de bezoeker. Deze
wordt onderbroken na een verstelbare tijdspanne van 0 tot ongeveer 3 minuten. Het moet eveneens mogelijk zijn om
de buzzer te resetten indien wordt beslist om de deur niet te openen.
Een drukknop op de receptoren laat toe om de beschermde deur te ontgrendelen op voorwaarde dat er orale
communicatie is geweest.
Het scherm dient op een wandelement te worden vastgeklikt, waarbij het mogelijk moet zijn om het van de muur te
halen (zodoende gemakkelijk bepaalde schilderwerken en dergelijke meer uit te voeren) zonder aan de elektrische
aansluitingen te moeten komen.
De posten van de receptoren zijn voorzien om willekeurig te worden geplaatst op een meubel of tegen de muur, met
in dit geval een uitsteek van maximaal 85mm.
In geval van een oproep rinkelt de onthaalpost aan de onthaalbalie gedurende 30 sec (instelbare tijd). Indien na 30 sec
geen antwoord wordt gegeven, wordt de oproep doorgeschakeld naar het secretariaat op de 1e verdieping.
Bekabeling van de installatie
De installatie wordt gevoed op 230V/16A vanuit het voorbestemde vertrek “Parlofonie”, ter beschikking gesteld in het
VB-gemeenschappelijk.
De videofooninstallaties worden gevoed door een uitrusting die een spanning verlagende transformator bezit en een
gelijkrichter verplicht beschermd op de primaire EN secondaire.
De voeding wordt geleverd vanuit een DIN doos voor montage in het elektrisch bord. Deze omvat een elektronische
kring op verwisselbare kaarten, uitgangen beschermd door zekeringen. Ze wordt uitgerust met drie potentiometers die
de verstelling van de werkingstijd van het beeld toelaten, evenals deze van de elektrische deuropeners, en van het
volume van het geluid.
De toevoer laat toe twee verschillende tonen te verkrijgen.
De bekabeling van de volledige installatie maakt deel uit van deze aanneming. Deze wordt in buizen tegen het plafond
van de kelderverdieping uitgevoerd of geplaatst in bruggen voor de horizontale verbindingen en op ladders in de
elektrische schachten voor de verticale verbindingen.

2.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige apparatuur voor de videoparlofonie en bordesbel, inclusief alle
accessoires.

10.3.
1.

SYSTEEM VOOR TOEGANGSCONTROLE
Omschrijving en toepassing
Alle ondergenoemde systemen en producten bedienen het openen van de deuren. Zij zijn bijgevolg allen onderling
verenigbaar en verenigbaar met de inbraakinstallatie en videofonie.

2.

Materiaal en uitvoering
Systeem voor het bedienen van de deuren
De deuren worden steeds bestuurd door middel van badgelezers in de richting van de ingang naar de te beschermen
ruimte. In de richting van de uitgang worden de deuren bediend door een drukknop die de schootplaat of zuignap
ontgrendeld.
De gemotoriseerde mechanismen moeten via de software zelfsluitend kunnen worden afgesloten.
De deuren die dienst doen als nooduitgang of een sas vormen, worden eveneens uitgerust met een kast van het type
breekglas met drukknop die elektrisch de deur afkoppelt van de voeding, zodanig deze vrij te maken (groene kast).
Controller van de badgelezer / centrale
Het toegangscontrolesysteem wordt beheerd door een controller van de badgelezers, bestaande uit een ingebouwde
microcomputer. Deze werkt op basis van gedistribueerde intelligentiefilosofie (gebruik van autonome architecturale
modules), ook al bevindt de centrale beheerunit zich fysisch in één zelfde lokaal. Dit controlesysteem met
microprocessor moet vanuit een PC kunnen worden beheerd.
De controller van de badgelezers dient tegelijkertijd volgende elementen te beheren:
- de badgelezers,
- de drukknop voor het eventueel ontgrendelen,
- het contact voor het geforceerd openen van de deur,
- het elektrisch vergrendelsysteem,
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-

de relaisuitgangen, …

Hiervoor kan hij verschillende interfacekaarten bevatten in functie van de hem te geven configuratie: relaisuitgangen,
beveiligde ingangen, uitgangen met open collector, …
De controller moet eveneens communiceren met externe van het toegangscontrolesysteem:
- ofwel door potentiaalvrije contacten ter beschikking te stellen voor het toegangsbeheer,
- ofwel door het ontvangen van potentiaalvrije contacten:


van het brandalarm-evacuatiesysteem (positieve veiligheid),



van een systeem voor (video)parlofonie,

Volgende tijdsinstellingen zijn regelbaar door de software:
- besturingssignaal voor het vrijmaken van het elektrisch vergrendelingsysteem van de deur,
- openingsduur van de deur alvorens een alarm te laten weerklinken.
Een boodschap voor technisch alarm weerklinkt in de centrale unit:
- in geval van panne van de voedingsspanning 230 Vac,
- bij een defect op de noodtoevoer (batterij).
Werkingsvoorwaarden:
- voeding: 230 Vac,
- batterij op 12 of 24 V voor de werking van de controller en diens hulpuitrustingen gedurende 4 uur bij een
stroomonderbreking.
De beslissing voor de toegang wordt door de controllers - de centrale uitgevoerd in functie van volgende criteria:
- de gecodeerde compagniecode op de badge moet overeenkomen met de compagniecode van onderhavige
installatie,
- de badge moet gekend zijn in de database en erin worden goedgekeurd,
- de badge moet toegang hebben tot de gebruikte lezer. Deze goedkeuring wordt gecodeerd in de database via een
systeem voor toegangsgroepen verbonden met een tijdzone (met andere woorden een vooraf ingestelde
tijdspanne, bijvoorbeeld: openingsuren = 7u00' tot 20u00').
- de badge moet binnen de tijdzone worden vertoond, geassocieerd aan de toegangsgroep die de ingang toelaat,
- de datum voor de eindvalidatie van de badge.
Na controle van onderstaande criteria wordt de toegang toegestaan.
Badgelezers
De badgelezers zijn van het discrete type en uitgerust met een naderingskop. Ze worden allen in opbouw op de muren
of wanden bevestigd.
Lichtgevende controlelampjes (veelkleurige LED) melden het volgende:
- lezer in stand-by,
- geweigerde toegang,
- toegestane toegang.
De badgelezer heeft een leesafstand van minstens 18 cm.
Ze moeten zowel binnen als buiten kunnen worden geplaatst.
Deze wordt in een plastic kast gemonteerd en vertoont minimum beschermingsgraad IP 55.
Voeding: 12Vcc of 24Vcc.
De badgelezers fungeren uitsluitend om gegevens af te lezen, en hebben in geen geval een controlefunctie. Deze
wordt verzekerd door de controllers van de badgelezers.
Magnetische badges
De badges zijn van het passieve type (zonder batterij) met nabijheidsinductie. Het lezen moet betrouwbaar in de tijd
zijn en bestand tegen demagnetisatie. Ze vertonen volgende eigenschappen:
- maximale afmeting: kredietkaart formaat,
- dikte: 0,78 mm volgens standaard ISO,
- de badge moet worden voorzien met een verankeringsflens,
- identificatienummer van de badge, leesbaar op de badge,
- een logo gegraveerd in de badge, te bepalen door de Aanbestedende overheid.
De code aanwezig in de badges die herkend wordt door de lezer, wordt als volgt samengesteld:
- Code maatschappij:
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Een geheime code die door de fabrikant wordt gegeven om de verschillende installaties te onderscheiden. De fabrikant
moet garant staan dat de geheime code die aan deze installatie wordt gegeven, uniek is, dat hij nooit gebruikt werd en
ook nooit zal worden gebruikt voor een andere installatie.
- Personeelscode:
Sequentieel getal dat toelaat de badges eigen aan onderhavige installatie te onderscheiden.
Bij het indienststellen van het systeem, worden het in de meetstaat voorziene aantal badges in gebruik genomen. Alle
aanvragen van badges achteraf moet het voorwerp zijn van de levering van badges met dezelfde code als deze
bestemd voor het project tijdens de eerste levering.
Drukknop voor de toegang uitgang
Esthetische drukknop (van hetzelfde gamma als het installatiematerieel op laagspanning), laat de gecontroleerde
deuren vrij door eenvoudige druk op de knop. Met gegraveerd symbool voor een automatisch onderscheid van de
functie van de knop. Programmeerbare vertraging van de openingsduur.
Groene noodknop
Manuele groene losser voor nooduitgang. Herbewapening met speciale sleutel, samen met het product geleverd. In
opbouw of ingebouwde bevestiging. IP 30 (IP 65 voor buitenmodel) - IK 07.

Elektrische schootplaten
De binnendeuren worden gecontroleerd met een elektrische schootplaat.
Het leveren en aansluiten van de deurschoten maakt deel uit van de huidige aanneming die haar werken coördineert
met het gedeelte afwerking voor een perfecte integratie in de deuren.
De levering en plaatsing van deze uitrustingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd.
De schootplaten zijn van het type met stroomonderbreking (positieve beveiliging) op 12 of 24 Vcc.
Zelfs ontgrendeld blijven de deuren in gesloten stand: door eenvoudigweg tegen de deurvleugel te duwen wordt de
doorgang vrijgemaakt.
Elektromagnetische sloten
De buitendeuren worden gecontroleerd door middel van elektromagnetische driepuntsloten.
Het leveren en aansluiten maakt deel uit van de huidige aanneming die haar werken coördineert met het gedeelte
afwerking voor een perfecte integratie in de deuren.
De levering en plaatsing van deze uitrustingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd.
Intelligent elektrisch slot met 3 gemotoriseerde nachtschoten, gecontroleerd via een geïntegreerde microprocessor.
Het slot wordt uitgerust met een mechanische taster, ontdubbeld met een magnetisch contact om sabotage tegen te
gaan. Deze controleren de ligging van de deur ten opzichte van de schootplaat en vergrendelen automatisch de nachten dagschoten wanneer de deur gesloten is.
De aansluitkabel wordt beschermd tegen parasitaire interferenties.
De voorplaat en de schootplaat in 6 mm dik verchroomd staal zijn in één stuk voor een betere inbraakweerstand, om
zo te beantwoorden aan de norm EN 1627 klasse 3.
In geval van een stroomonderbreking kan het slot te allen tijde mechanisch worden ontgrendeld, hetzij door middel van
de cilinder aan de buitenkant, hetzij door middel van de kruk met antipaniekfunctie aan de binnenkant conform de norm
EN 179.
Werkwijze:
Alle bovengenoemde mogelijkheden zijn voorzien, alle noodzakelijke uitrustingen voor de werking van deze sturingen
maken impliciet deel uit van deze post.
- Afstellen van de ontgrendelduur, gesloten deur.
- Signalisatie van de stand van de deur, de stand van de schootplaten, de kruk en de cilinder.
- Aansluiting van een contact voor de buitendeur.
- Aansluiting van een automatische deuropener.
- Aansluiting van de branddetectie.
- Aansluiting van een toegangscontrolesysteem via een potentiaalvrij contact.
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Technische kenmerken:
-

3.

Uitsteek van de nachtschoten:
Voltage:
Verbruik:
Afstand ingang:
Gebruikstemperatuur:

20 mm.
24 VDC, gestabiliseerd + 10%.
1,5 A maxi.
35, 40, 45 mm...(65mm)
-20° tot +60° C

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van alle bedieningstoestellen voor de toegangscontrole, inclusief alle accessoires.

10.4.
1.

INBRAAKWERENDHEID
Omschrijving en toepassing
Lokalen met één of meerdere toegangen die naar buiten uitgeven, worden uitgerust met een inbraakbeveiliging via
bewegingsdetectors. Dit is van toepassing voor alle verdiepen.
De centrale bevindt zich naast het elektrisch bord terwijl het wapeningsklavier van het systeem zich in de inkomhal en
de kelderverdieping van het gebouw bevindt.
Elke inbraakdetectie leidt tot de werking van een interne buzzer ter hoogte van de codeklavieren en een buitensirene
evenals de alarmoverdracht door middel van een telefonische teletransmitter.
Omschrijving van de functies
In normale omstandigheden
De controle-eenheid in waakstand zal constant de werkingsstaat van de detectors en van de lijnen controleren.
Hij controleert onder andere het volgende:
- de opening van een lijn,
- de kortsluiting op een lijn,
- de poging tot vervanging van één of meerdere detectors,
- de poging tot demontage of afrukking van de centrale,
- de poging tot demontage of afrukking van één of meerdere detectors.
Bij alarm
Bij het inschakelen van het alarm, wanneer een detector afgaat of bij een poging tot sabotage, voert de controleeenheid onderstaande functies uit:
- visualisatie van een boodschap op de beeldschermen met vermelding van de aard en locatie van het alarm, de
boodschap wordt eveneens op een - indien geplaatste - gedeporteerde eenheid weergegeven,
- algemene alarmoverdracht naar de teletransmitter,
- activering van een interne buzzer ter hoogte van de gedeporteerde eenheden en een buitensirene.
De alarmoverdracht mag door de programmering worden gewijzigd in functie van de dag- en nachtperiodes.
Uitgevoerde functies
De toegang tot de functies van de centrale wordt toegestaan na het intikken van een code of via het softwaresysteem.
De toegangscodes mogen in verschillende hiërarchische niveaus worden opgedeeld en voor verschillende gebruikers.
Een ingebouwde klok in het systeem laat toe het systeem ieder uur en iedere week te beheren.
De centrale laat aan de uitbater toe toegang te krijgen tot bepaalde functies door middel van een menu.
De functies zijn:
- testfunctie: laat toe om de te controleren of de controlelampjes degelijk werken,
- inhibitiefunctie van een detector of detectielijn,
-

functie Datum en uur.

De centrale wordt uitgerust met een geheugen dat in staat is om minstens de laatste 500 evenementen die op het
systeem hebben plaatsgevonden, te onthouden.
De weergave van de evenementen is mogelijk op het Lcd-scherm of via de overdracht op de software van de
toegangscontrole.

2.

Materiaal en uitvoering
Centrale controle-eenheid
De centrale komt voor onder de vorm van een kast voor wandmontage. De binnenkant omvat alle elektronische kaarten
die de werking van de centrale verzekeren, evenals de voedingskaarten, de noodbatterij met lader en de teletransmitter.
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De centrale is uitgerust met een toetsenbord, een alfanumeriek scherm, controlelampjes en toetsen voor speciale
functies.
De centrale controle-eenheid is met microprocessor. Deze laat toe om individueel elk ingangspunt te controleren.
De centrale is uitgerust met elektronische kringen voor de aansluiting van het noodzakelijke aantal bewakingspunten
+10% (bewegingsdetector, deurcontact, …) met mogelijkheid tot uitbreiding.
Het systeem mag in subsystemen worden onderverdeeld en elk punt mag worden toegewezen aan één van de
subsystemen. Er worden 2 systemen voorzien:
-

Zone kelderverdieping
Zone Gelijkvloers tot +4

Bijkomend bij het hoofdbedieningsklavier dat ter hoogte van de centrale wordt geplaatst, mag deze laatste
verschillende controletoetsenborden op afstand verdragen (één per subsysteem).
Dit wordt uitgerust met een zelfbewakingssysteem bij opening en afrukking.
- Voedingsspanning van het netwerk: 230V 50Hz.
- Noodtoevoer per NICAD-batterij 12V met een autonomie van 48u.
Codeklavier
Buitenlezer met gecodeerd toetsenbord (10 cijfers) met drukknop
Telefoontransmitter
De teletransmitter bevat 4 alarmingangen en elke ingang laat toe om een andere boodschap te verspreiden. Twee
ingangen worden gebruikt voor de inbraakdetectie of poging tot sabotage en een derde voor de systeemstoring.
De transmissie gebeurt via telefoon of GSM, naar keuze van de aanbestedende dienst. De abonnementen zijn ten
laste van de Aanbestedende Overheid.
De boodschappen worden digitaal opgenomen in een niet-volatiel geheugen.
Elke boodschap bestaat uit een door de gebruiker programmeerbare tekst (naam en adres gevolgd door een zin)
gemaakt uit vooraf opgenomen woorden uit een bibliotheek om het type alarm aan te geven.
De programmering van de teletransmitter gebeurt via een toetsenbord, door middel van een menu dat op het Lcdscherm komt.
Er kunnen tien verschillende telefoonnummers geprogrammeerd worden.
Inbraakdetector
De volumetrische detector analyseert de beweging van een inbreker in een welbepaald volume. Deze is in staat een
maskeerpoging te detecteren, een laagspanningsdrempel of een slechte technische werking. Controle-LEDs laten toe
zijn werkingsstaat te controleren.
Er is sprake van een detector dubbele technologie (infrarood + microgolven) om risico’s op vals alarm te beperken. Hij
moet een maximale detectie garanderen (hoek en afstand) in functie van zijn inplanting en nodig bereik (minstens 20
meter).
De doos is zelfbeveiligd.
Buitensirene
De buitensirene wordt in een doos uit synthetisch materiaal geplaatst dat vandalismebestendig is:
- een "flashprojector" is ingebouwd in de doos,
- geluidsniveau 115 dB bij 1 meter,
- frequentie: 2,1 – 3,1 kHz.
Conformiteit en goedkeuring
De Aannemer en het geplaatste materiaal moeten beantwoorden aan de voorschriften en de INSERTconformiteitsgoedkeuring.
De installaties moeten eveneens beantwoorden aan de vereisten van de Wet Tobback, zijn de voorschriften van het
Koninklijk Besluit van 19 juni 2002 (BS van 29 juni 2002).
Bekabeling van de installatie
De volledige bekabeling van de installatie maakt integraal deel uit van de aanneming.
De buizen worden ingewerkt in de muren en/of wanden. Er mogen zich geen onderbrekingen voordoen in het
ingebouwde buizenverloop.
Het gebruikte kabeltype is een TPVF multigeleider.
De centrale eenheid wordt gevoed op 230V/16A vanuit het voorbestemde vertrek “Inbraak”, voorzien in het ALSB.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van het volledige bewakingssysteem tegen inbraak, inclusief alle accessoires.
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11. BRANDDETECTIE

11.1.
1.

ALGEMEEN
Omschrijving en toepassing
Het gebouw is uitgerust met een algemeen systeem voor melding, waarschuwing en alarm in geval van brand.
De melding wordt enerzijds verzekerd door automatische branddetectors en anderzijds door drukknoppen die
hoofdzakelijk nabij elke nooduitgang worden geplaatst.
De waarschuwing wordt gegeven door het ter beschikking stellen van informatie ter hoogte van de centrale. Het
geplaatste communicatiemiddel van deze waarschuwingsboodschap (telefoon, bip, diverse ringtonen, enz.) wordt later
eventueel door de gebruiker versterkt.
Het alarm wordt verzekerd en doorgegeven aan de gebruikers via het sirenenetwerk.
In geval van brand en/of alarm worden de sturingen geactiveerd en ter beschikking gesteld van de ventilatie-installaties
(stopzetten van de groepen) en de veiligheid (vrijmaken van magnetische houders, ontgrendelen van deuren).
De waarschuwing- en alarmknoppen en sirenes worden beheerd op kringen die los staan van de detectiekringen.
De integratie van detectors en melders in de verlaagde plafonds en wanden gebeurt in nauw overleg met de
Aanbestedende overheid en de aanneming afwerking.
Het materiaal wordt ter goedkeuring aan de Aanbestedende overheid voorgelegd. De aannemer legt 3 esthetisch
verschillende modellen voor aan de Aanbestedende overheid voor alle uitrustingen in opbouw. Deze zijn bovendien zo
discreet mogelijk.
Referentiedocumenten
De uitrustingen en installaties zijn meer bepaald conform:
- NBN S21-100-1, 100-2 en addenda: Branddetectie- en brandmeldingsinstallaties (2015),
- NBN S21-101 à 108: samenstellende organen van de automatische branddetectie – (gelijkgesteld aan norm EN
54-x),
- NBN S21-109: gevoeligheidsproeven op brandpunt types,
- NBN S21-110: grafische symbolen voor de installaties voor automatische branddetectie,
- EN 54 en bijlagen: conformiteit van de branddetectors.
Goedkeuringen en certificaten
De leverancier die de werken uitvoert en die instaat voor het indienststellen voor de Opdrachtnemer, dient door BOSEC
(Belgian Organisation for Security Certification) erkend te zijn als zijnde ‘Gespecialiseerde aanneming voor de
installatie van automatische brandmeldingssystemen’. Er wordt een kopie bij de offerte gevoegd.
In tegenstellend geval dient de Opdrachtnemer zich steeds te beroepen op een goedgekeurde installateur zoals
hierboven gedefinieerd (erkenning BOSEC).
De Opdrachtnemer, zelfs indien hij een oproep doet op een leverancier voor de volledige of gedeeltelijke levering van
de aanneming, dient met volgende elementen rekening te houden:
- de installatie gebeurt in ieder geval, onder volledige aansprakelijkheid van de erkende leverancier van het materiaal.
- door het toepassen van de richtlijnen door de erkende fabrikant en/of leverancier is deze laatste volledig
aansprakelijk voor de perfecte werking van de installatie.
Het materiaal dient gekeurd te zijn door:
- BOSEC voor de systemen (detectors en centrales).
- VDS voor materialen die niet in België gekeurd zijn.
Er wordt een afschrift met de technische fiches geleverd.
Het materiaal moet standaard zijn gefabriceerd, van eerste kwaliteit en nieuw zijn. Een certificaat van oorsprong kan
bij het indienststellen worden opgevraagd, waarbij een bewijs moet worden geleverd dat de fabricatiedatum niet ouder
is dan een jaar.
Het volledige materiaal moet verplicht van eenzelfde fabrikant afkomstig zijn (met documentatie als bewijs), om een
geïntegreerd systeem te verkrijgen met een maximale betrouwbaarheid en compatibiliteit.
Bovendien garandeert de erkende leverancier de uitbreiding-, aanpassing- en onderhoudsmogelijkheden van het
materiaal en de voorgestelde software, gedurende 10 jaar te rekenen vanaf de inbedrijfstelling van het materiaal.
Algemene en bijzondere technische bouwspecificaties
De exacte ligging en de bekabeling van de detectors andere toestellen in dit systeem worden bepaald door de fabrikant
van het branddetectiemateriaal.
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Alle toestellen die in de huidige aanneming worden gebruikt moeten de hoogste betrouwbaarheidsgraad vertonen. Met
dit doel worden alle maatregelen genomen om:
- het aantal pannes en eventuele incidenten tot een minimum te beperken. Er zal enkel gebruik gemaakt worden van
duurzame elementen.
-

-

de gemakkelijke inspectie van de aansluitingen en van alle organen van de centrale zonder uitzondering toelaten.
Bovendien zullen alle sleutels een uniek en universeel lopermodel zijn voor alle toestellen van de huidige
aanneming.
een snelle herstelling toelaten door middel van een systeem van omwisselbare modules.
wijzigingen en uitbreidingen in de toekomst toelaten, zonder technische moeilijkheden, door het gebruik van een
programmeersysteem in de detectors in de centrale (dus aanpasbaar), voor de volledige installatie.

Om de detectie-installatie aan te passen in de ruimte en in de tijd, aan de aard van de te beschermen risico’s, zijn de
branddetectors van het courante type (optisch, thermovelocimetrisch, multicriteria) gemakkelijk uitwisselbaar zonder
aanpassing, behoudens de herprogrammering van de detectors en de centrale door middel van een universele sokkel.

2.

Materiaal en uitvoering

a)

De branddetectors:
- worden verspreid in het plafond in functie van mogelijke risicozones (behoudens speciale detectors). Ze kunnen in
geen geval op afstand of buiten de te detecteren lokalen worden gemonteerd. Ze kunnen niet worden verborgen
door verlaagde plafonds of andere sierelementen, behalve indien ze deze volumes zelf beschermen.
- zullen volledig statisch zijn. Ze omvatten geen enkel vloeibaar element of vervormbaar membraan. Geen enkele
relais mag in het detecterende element of in de sokkel worden ingebouwd. Ze staan onder een spanning van
24VDC.
- mogen de waarschuwing niet inschakelen bij:

Het materiaal wordt in onderstaande hoofdstukken beschreven.

-

b)



de normale activiteiten in het lokaal waarin zij worden geplaatst,



normale variaties van de luchtsamenstelling, temperatuur of vocht of van diens druk,

 de elektromagnetische straling van andere uitrustingen.
mogen niet ontregeld worden door ouderdom, noch onderdelen bevatten die mogelijk kunnen roesten.
mogen niet gevoelig zijn voor normale trillingen in de plafonds waaraan zij worden bevestigd. De branddetectors
worden in hun sokkel vergrendeld via een systeem dat voorkomt dat ze eventueel vallen. Ze worden echter
gemonteerd, gedemonteerd en onderhouden vanaf de vloer, door middel van een speciale steel, inbegrepen in de
huidige aanneming (zie hoofdstuk ‘onderhoudstoestellen').
zijn voorzien van een etiket waarop de naam van de oorspronkelijke fabrikant staat, het Europese keuringsnummer
EN54 en het type.
bevatten geen radioactieve bronnen, zelfs van geringe intensiteit.

Markeren van de elementen
Elk element van de installatie wordt gemarkeerd: de overeenstemming met de schema’s moet volledig zijn. Zo ook
worden alle toevoerkabels en transmissiekabels naar de detectors, manuele en akoestische melders, enz., gemarkeerd
door middel van een stabiele en duurzame markering.

c)

Ontwerp van de verschillende netwerken
Meldingsnetwerk
Te beschermen lokalen
Algemeen worden alle lokalen, met uitzondering van het sanitair (Wc), bewaakt door een algemene automatische
installatie voor de branddetectie door middel van plaatselijke detectors.
In geventileerde lokalen worden bij de keuze van de inplanting van de detectors alle maatregelen genomen zodat de
installaties correct kunnen functioneren.
Categorie en type detectors
Alle gebouwen zijn samengesteld uit verschillende lokaaltypes die op een verschillende manier blootgesteld worden
aan brandgevaar.
Om de controle op het te beschermen risico zo goed mogelijk uit te voeren, rekening houdend met het milieu, worden
verschillende detectorcategorieën voorzien. Elke categorie bestaat uit verschillende detectortypes die bestand zijn
tegen de rook die tijdens een brand vrijkomt.
Om een duurzame flexibiliteit en polyvalente branddetectie te garanderen met optimale garantie voor het te
beschermen goed, wordt het detectiesysteem ontworpen met eenzelfde basis, zodat alle detectortypes van post
kunnen worden gewisseld.
Indien nodig (in functie van de risico’s) kunnen verschillende detectortypes tegelijkertijd in eenzelfde lokaal worden
geplaatst.
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De hoofdcategorieën van de lokalen alsook het type detectoren waarmee ze worden uitgerust, wordt in volgende tabel
opgegeven:
Categorie van de lokalen

Detectortype

Lokalen type kantoor

Rookoptiek

Technische elektrische lokalen

Rookoptiek

Andere technische lokalen

Rookoptiek

Diverse lokalen, doorlopen, …

Rookoptiek

Technische vide

Rookoptiek

Archief

Rookoptiek

Lokalen voor opslag

Rookoptiek

Lokalen voor het koken en bereiden van voeding

Thermovelocimetrische mengeling met vlammenoptiek

Stookplaats

Thermovelocimetrische mengeling met vlammenoptiek

Lokalen met specifiek plafond

Infrarode straal

Pulsie-/extractiegroepen

Rookoptiek in koker

De Aannemer overhandigt de gedetailleerde documenten voor elk door hem voorgesteld detectortype in de met
branddetectors uitgeruste lokalen.
Aantal en inplanting van de detectors
Bij de keuze van het aantal en de inplanting van de detectiesokkels wordt rekening gehouden met:
- het oppervlak van de te beschermen lokalen,
- het oppervlak dat door het detectortype wordt gedekt waarvan het gedekte oppervlak miniem is (gezien de
detectortypes onderling verwisselbaar zijn),
- van de mogelijke risico’s,
- van de veiligheidsvoorwaarden,
- van de mogelijke bronnen voor loos alarm in te bewaken lokalen,
- van de normen.
De installatie voor branddetectie moet worden ontworpen zodat het mogelijk is om elke detectiezone uit te breiden of
in te perken, door het aantal elementen dat het bevat te wijzigen, of door aan bestaande elementen, onderdelen van
een ander type of andere gevoeligheid toe te voegen, zonder wijzigingen te hoeven aanbrengen aan de bekabeling of
de bestaande installatie, behalve wat betreft het bijwerken van bepaalde parameters voor de programmering van de
detectiecentrale.
Volgens de NBN S21-100-1 moet de horizontale afstand tussen twee detectors kleiner of gelijk zijn aan 12m. De
horizontale afstand tussen de detector en een muur, wand of scheidingswand, moet kleiner of gelijk zijn aan 6m en
groter dan 0.5m, behalve in geval van gangen, technische kokers en soortgelijke elementen van minder dan 1m
breedte.
Technologie van de installatie
Het beheer van informatie met betrekking tot de branddetectie is gecentraliseerd. De branddetectiecentrale is van het
type analoog adresseerbaar.
De apparatuur wordt gegroepeerd onder afzonderlijke kringen:
- branddetectors (eender welk type),
- meldingsdrukknoppen,
- interface kast voor de transmissie van een besturing of het verkrijgen van informatie.
Elk element van de kring wordt door middel van een adres geïdentificeerd dat manueel op elk element of via de
draagbare testprogrammatuur werd geïmplementeerd, en deel uitmaakt van deze aanneming.
De kringen verbinden maximaal 75 elementen en omvatten ten minste één isolator om de 32 elementen.
De detectors meten permanent de eigenschappen meten van de omgeving waarin ze zich bevinden en geven aan de
detectiecentrale een inschakelsignaal door wanneer ze brandgassen of een temperatuurstijging detecteren.
Bij detectie zal de lichtgevende indicator op de detector opbranden voor een lokale bevestiging van het incident en een
vlot onderhoud en beproeving.
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Meldingsnetwerk
Bij het ontdekken van brand worden de eerste interventieploegen verwittigd via een boodschap afkomstig van de
communicatie-uitrustingen.
Alarmnetwerk
Het alarmnetwerk is samengesteld uit akoestische melders (sirenes) die enkel voorbehouden zijn voor deze functie,
evenals de verspreiding van een vooraf opgenomen boodschap door tussenkomst van de public Address.
De akoestische signalen die door de melders worden weergegeven zijn in alle lokalen hoorbaar, rekening houdend
met de specifieke achtergrondgeluiden van elk type, en vermeld in de Akoestische Voorschriften.
De alarmsignalen mogen niet worden verward met andere akoestische signalen aanwezig in het gebouw.

11.2.

SIGNALISATIECENTRALE EN HERHAALBORD

1.

Omschrijving en toepassing
De centrale bevindt zich in het secretariaat.
Deze verzekert de drie functies, melding, waarschuwing en alarm. Hij omvat alle elektronische kringen die gemonteerd
worden op insteekkaarten, noodzakelijk voor het beheer van de installatie en meer bepaald de kaarten van volgende
kringen:
- de toevoer,
- de microprocessor,
- de geheugens van het vooraf opgenomen programma,
- de geïdentificeerde netwerken van de sensoren (detectors en drukknoppen),
- de besturingsuitgangen van de gestuurde organen,
- de transfertbus(sen) tussen de verschillende kringen,
- een RS-232 uitgang,
- een RS-422 uitgang,
- een RS-485 uitgang,
- een lokaal bord en een bord op afstand voor de besturing, controle en dialoog (displays),
- de interface relais van de alarmkringen,
- de teletransmitter voor de overdracht van de alarmsignalen (via GSM),
De centrale beheert onder meer:
- aan de ingang:

-



de signalen voor de branddetectie van de plaatselijke detectors,



de signalen voor de meldingsdrukknoppen,



de signalen voor de manuele besturing van de alarmsirenes voor evacuatie,

 de signalen voor de besturing van de opening / sluiting van de brandkoepels
 de stand van de liften,
 de stand van de brandkleppen,
aan de uitgang:


de besturing voor de afsluiting van de brandwerende kleppen,



de toevoer en de besturing van de magnetische ophouders voor de BW deuren,



de toevoer en de besturing van een signaal voor de deurschoten,




de communicatie met het VB-HVAC,
de onderbreking van het systeem voor de fotovoltaïsche panelen,



de liften,







de toegangscontrole,
de toevoer en de besturing van de evacuatiesirenes,
het vormen van een telefoonoproep voor de signalisatie inzake waarschuwing en storing,
het genereren van een globale storingssignalisatie van de centrale,
de besturingen en controle van de herhaalborden met display,

De centrale moet een verhoging toelaten van 20% van de capaciteit zonder wijziging van de uitrustingen die reeds in
dienst zijn.
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2.

Materiaal en uitvoering
Mechanische opbouw
De centrale wordt in één of meerdere metalen koffers geplaatst, afgesloten door middel van een sleutelslot, volgens
de noodzakelijke basiscapaciteit vermeerderd met voldoende vrije ruimte voor het toevoegen van 5 detectiekringen.
De centrale omvat volgende onderdelen:
- het bedieningspaneel,
- de controlekaart van de uitrustingen met aansluitblok voor de signalisatieapparatuur,
- de kringcontroller(s),
- de toevoerverdeler,
- de stroomtoevoer,
- de noodtoevoer.
Toevoer
De toevoer zonder onderbreking van de centrale omvat:
- een transformator en gelijkrichter / lader,
- waterdichte batterijen.
De gelijkrichter / lader wordt gekalibreerd voor een oplaadbeurt van de batterij van 10 uur, waarbij de stroom voor de
normale werking van de centrale wordt geleverd.
De Aannemer detailleert de eigenschappen van het voorgelegde materiaal.
De gelijkrichter / lader wordt stroomopwaarts en -afwaarts beschermd.
Hij is uitgerust met een controlelampje voor de aanwezigheid van stroom stroomopwaarts en van een voltmeter en een
ampèremeter stroomafwaarts.
De batterij wordt beschermd door een volumetrisch relais die de abnormale ontlading van de batterij beperkt door
automatisch de lading te ontkoppelen via een contactsluiter.
Ze is van het waterdichte type en onderhoudsvriendelijk.
Ze wordt berekend voor een werkingsautonomie van 72 uur in waakstand.
De toevoer van de centrale wordt in een afzonderlijke kast van de eigenlijke centrale gemonteerd.
Elk defect in de toevoer van de centrale wordt hierin aangegeven.
Besturingspaneel
Het bediening- en signalisatiepaneel omvatten alle noodzakelijke elementen voor de volledige besturing van het
systeem.
Volgende indicaties en besturingen zijn onder meer voorzien:
- alfanumerieke weergave op Lcd-scherm van 4 lijnen met elk 40 tekens,
- de functietoetsen, gerangschikt rondom het scherm waarvan de betekenis erop is aangegeven,
- een digitaal toetsenbord om gegevens in te dienen,
- de toetsen "onderbreking sirene", "herbewapening centrale", "evacuatie", "onderbreking buzzer" en "test van de
indicatoren",
- indicatie van een storing bij de voeding en bij de kaart, …
- indicatie van de staat van de centrale: waarschuwing, storing, isolatiestaat, test modus,
- indicatie van de staat van de sirene en van de transmitters,
- een sleutelcontact.

a)

Werking van de verschillende netwerken
Meldingsnetwerk
Indienststelling
Tijdens het indienststellen van alle op de kring aangesloten elementen moet het volgende worden gedefinieerd:
- het element: drukknop, verwervingsmodule, besturingselement,
- het virtuele adres van het element: n° van de sensor, plaats in de kring en type sensor,
- het fysieke adres van het element: plaatsbepaling van het element in het gebouw (gebouw, zone, verdieping), het
type sensor en het beschermd volume,
- de sequentie van de daartoe verbonden uit te voeren operaties en sturingen.
De weergegeven teksten naar keuze van de operator zijn samengesteld uit alfanumerieke tekens.
Per blok dient een serie van minstens 40 tekens te worden vertoond. Er kunnen meerdere blokken achter elkaar volgen.
De teksten moeten ter goedkeuring aan de aanbestedende dienst worden voorgelegd.
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De programmering van de sturingssequenties gebeurt vanuit de fysische adressen van de elementen en niet vanuit
hun ordenummer in de kring. Op deze manier blijft de programmering van de sturingen behouden, zelfs indien de
ordenummers door een wijziging in de configuratie van de kring, worden gewijzigd.
Werking in waakstand
Het gebruik van de meldingsdrukknop of de werking van een detector leidt, ter hoogte van de centrale, tot volgende
werkingen:
- emissie van een akoestisch signaal met manuele handeling voor het stopzetten van het signaal,
- weergave van de informatieboodschap op het display van de centrale,
- archivering van de informatie in het geheugen van de centrale,
- weergave op het scherm van een informatieboodschap en instructies,
- waarschuwen van het personeel volgens het volgende scenario:


werking overdag:

- waarschuwen van het personeel voor 1e interventie (info naar waarschuwingsnetwerk),
- waarschuwen van het bewakingspersoneel,


werking ‘s nachts en in het weekend:

- waarschuwen van het bewakingspersoneel of van de conciërge,
-

- waarschuwen van de bewakingsmaatschappij (regionale centrale),
mogelijkheid tot het manueel herbewapenen van de kring waar het alarm is afgegaan,
ontkoppeling van de sturingen.

De weergegeven boodschappen omvatten minstens de datum en het uur van het evenement, de fysische
plaatsbepaling en het type evenement (Alarm 1ste drempel– Alarm 2de drempel).
Werking in geval van defect en onderhoud
De centrale dient permanent de volgende types defecten te detecteren en te lokaliseren:
- open kring of kortsluiting op kring,
- weghalen van een element op de kring,
- defect in een element van de kring,
- indeling van de voornaamste toevoerspanning of van de noodbatterijen,
- onsamenhangendheid tussen een element van de kring en het gedefinieerd type element tijdens de configuratie
van het systeem.
Indien de kring wordt onderbroken of een element wordt weggehaald moet de bewaking van andere elementen en de
doorgang van storingssignalen overgebracht naar de centrale in alarmtoestand mogelijk blijven (via twee gezonde
uiteinden).
De besturingen die ter beschikking worden gesteld voor de uitbating van het systeem bedragen minstens:
- remming van een element (buiten dienst stellen),
- remming van een kring,
- lokalisatie van een element dat een alarm of defect heeft geproduceerd,
- het beproeven van een kring (buiten dienst stellen van de sturingen verbonden aan de kring maar normale werking
van de signalisatie),
- selectieve lijsten, elementen en alarm, defect, buiten dienst stellen, storingen,
- bijwerken en weergeven van datum en uur,
- invoering van gegevens voor de configuratie van de centrale,
- wijziging van de basisgegevens,
- automatische registratie van de bijwerkingen in een logboek (datum, uur, naam van de operator, type bijwerkingen).
De toegang tot de onderhoudsfuncties en hersteldienst is voorbehouden voor techniekers en moet worden beschermd
door middel van een hiërarchisch systeem van paswoorden.
Programmering van de sturingen
De omschrijving van de uit te voeren en te besturen functies via de sturingsdozen in geval van branddetectie staat
hieronder aangegeven.
1. Onmiddellijke acties
- Installaties inzake Verwarming en Ventilatie
De activering van een meldingsdrukknop of de detectie van een detector veroorzaakt de uitschakeling van de
ventilatiegroepen en de verwarmingssystemen.
- Branddeuren
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De werking van de meldingsdrukknop of de detectie door een kanaaldetector leidt tot de afsluiting van de branddeuren.
2. Uitgestelde acties
Indien geen enkele interventie werd uitgevoerd binnen een programmeerbare tijd, zullen volgende functies
plaatsvinden:
- Alarmnetwerk
Werking van alle sirenes in het gebouw gedurende een instelbare tijd, gaande van 1 tot 30 minuten en afspelen, in
voorkomende gevallen, via Public Address, van een vooraf opgenomen evacuatieboodschap.
Alarmnetwerk
Het alarm, met andere woorden, het evacuatieorder bij gevaar, kan handmatig worden aangezet door middel van een
sleuteldrukknop op de voorkant van de centrales, nadat de sleutel in de ALARM-stand werd gezet.
Wanneer de drukknoppen zich buiten de kast bevinden die de centrale bevat, worden ze hieraan verbonden dankzij
een RF 1u kabel volgens de NBN N°713.020-add.3.
Indien, nadat het alarm van de automatische branddetector werd ingeschakeld of door het breken van het glas van een
drukknop, geen enkele interventie wordt uitgevoerd binnen een programmeerbare termijn, beginnen automatisch alle
sirenes van het gebouw te werken (sturing van de alarmcentrale naar de branddetectiecentrale).
Vanuit het synoptisch lokaal is het mogelijk om, wanneer de sleutel van de sleutelomschakelaar op de stand "PROEF”
wordt geplaatst, alle bovengenoemde functies uit te voeren, met het enige verschil dat de voortgebrachte tonaliteit van
de sirenes overeenkomt met de proeftonaliteit.
Het weergeven van de alarmeindtoon wordt vanuit het synoptisch lokaal bestuurd, waarbij de sleutel van de
sleutelomschakelaar op de stand "EIND ALARM” wordt geplaatst.
Tijdens de werking van het alarm op één van de units gebeurt eerst automatisch:
- Sluiten van alle branddeuren,
- Openen van de branddeuren,
- Stopzetten van de ventilatie- en verwarmingseenheden

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige Signalisatiecentrale en Herhaalborden, inclusief alle accessoires.

11.3.

DETECTORS

1.

Omschrijving en toepassing
De branddetectors zijn van het analoge adresseerbare type met signalisatie in geval van vervuiling.
De verschillende detectortypes moeten perfect verwisselbar zijn, door eenvoudig vastklikken, zonder de basis, de
detectiecentrale, de aansluitingen of de bekabeling te moeten aanpassen.
Elk systeem waarvan de verwisselbaarheid niet door het eenvoudig vervangen van het detecterend element gebeurt,
is uitgesloten.
De detectors bevatten geen gearticuleerde elementen, geen elektrische contracten die werken in de lucht, geen
vloeibare elementen en geen vervormbare membranen. Geen enkele relais mag in het detecterend element of in de
sokkel worden ingebouwd.
De detectors mogen geen enkel element bevatten dat zou kunnen roesten, oxideren of aangetast worden in normale
omstandigheden op vlak van temperatuur of vocht in de lokalen waarin ze worden geplaatst.
Ze werken correct voor temperaturen tussen -20°C en +60°C en voor een luchtvochtigheid kleiner of gelijk aan 85%
RV.
Ze mogen geen detectie veroorzaken voor:
- normale drukvariaties en variaties betreffende de samenstelling van de lucht,
- normale trillingen van het plafond waaraan ze zijn bevestigd,
- normale temperatuur- of vochtschommelingen in de lucht van de lokalen waarin ze worden geplaatst.
Ze mogen zich niet ontregelen ten gevolge van veroudering. De detectors zetten zichzelf automatisch opnieuw in staat
van bewaking wanneer de oorzaak van de detectie is verdwenen. De centrale behoudt de detectiesignalisatie tot dit
door een manuele operatie wordt uitgewist. In geen geval wordt een herbewapeningssysteem in de detectors
ingebouwd.

2.

Materiaal en uitvoering
Elke detector bestaat uit twee afzonderlijke elementen:
- de basis,
- de eigenlijke detector.
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a)

Voetstukken
Om de onmiddellijke verwisselbaarheid van het detectortype te verzekeren in functie van de te controleren risico's,
zonder de bestaande installatie te moeten demonteren, zullen de basissen en de bekabeling identiek zijn voor alle
detectors.
De detectie-elementen worden mechanisch vergrendeld op de basissen door middel van een schikking die het
eventueel vallen ervan verhinderen.
De basis van de detector is uitgerust met:
- de aansluitklemmen met de kring,
- de ingangen van de geschikte kabels met het gebruikte kabeltype,
- een lichtgevend controlelampje voor de werking.
Deze indicator is perfect zichtbaar vanuit de toegangsdeur van het lokaal waar het geplaatst werd volgens de
bestaande verlichtingsvoorwaarden.

b)

Detectors
De afmetingen zijn zo klein mogelijk, de vorm is elegant en discreet en de bevestiging onzichtbaar.
De verwijdering van de detectors is slechts mogelijk dankzij speciaal gereedschap. In geval de detectors op meer dan
5m van het afgewerkte vloerpeil worden geplaatst, wordt dit gereedschap op een voldoende lange stok gemonteerd,
geleverd in het kader van deze aanneming.
Het verwijderen van een detectiekop leidt automatisch tot de weergave van een storingssignaal in de centrale van de
betrokken detector, zonder daarom de bewaking of de mogelijkheid tot overgang in waarschuwingstoestand van de
andere detectors van de kring en de transmissie van deze laatste informatie naar de centrale te beïnvloeden.

c)

Thermovelocimetrische detectors
De thermovelocimetrische detectors controleren permanent de evolutie van de omgevingstemperatuur en van het
maximale toelaatbare temperatuurpeil.
Ze omvatten hoofdzakelijk:
- een detectiecel,
- een hulpinrichting die enkel de temperatuur detecteert boven een gradiënt van 10°/minuut,
- een inrichting voor de werking bij maximale temperatuur waarvan het thermostatische punt wordt bepaald op 60°C,
- contacten voor de bevestiging van de sokkel,
- een beschermingskap die gemakkelijk afneembaar is,
- een basis.
Het systeem is gebaseerd op het principe van de detectie bij een temperatuurstijging door:
- de uitzetting van een ingesloten lucht- of gasmassa in een gesloten kamer met soepel membraan dat op een contact
met bruuske onderbreking (type aerothermisch) reageert,
- de variatie van een thermische sensor van een controle-element dat ageert op de elektronische kring met
thermistoren.
De detectors bevatten geen zekeringselementen.

d)

Optische rookdetectors
De optische rookdetectors werken op basis van het lichtbrekingsprincipe (Tyndall effect). Ze omvatten hoofdzakelijk:
- een lichtbron (luminescente diode),
- een foto-elektrische receptorcel,
- een voorziening voor het opvangen van het licht,
- bevestigingscontacten op de sokkel,
- een beschermingskap,
- een basis.
De stroom in rust wordt beperkt tot 200 micro A.
De stroom in detectieregime wordt beperkt tot 10mA.
De rookgevoeligheid bedraagt 4%/m.

e)

Kokerdetectors
Het betreft een optische rookdetector.
Detector die in een analysekast wordt geplaatst en op de koker wordt bevestigd. Er worden in de koker twee buizen
geplaatst voor de analyse van de lucht die zich in de koker bevindt.

f)

Autonome detectoren op batterijen
Autonome rookdetectors op Lithiumbatterij 9V, BOSEC GEKEURD en conform de EN 14604.
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Rookdetectie volgens het foto-elektrische principe van lichtverspreiding, met testknop en geluidssignaal van 85 dB.
Waarborg van de detector: 10 jaar. De Lithiumbatterij 9v heeft een levensduur van minstens 5 jaar.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige branddetectors, inclusief alle accessoires.

11.4.

INTERFACEKASTEN, DRUKKNOPPEN, SIRENES

1.

Omschrijving en toepassing
De ondergenoemde uitrustingen vermeld op het plan met hun indicatieve inplanting.
De Opdrachtnemer controleert of het juiste aantal uitrustingen werd voorzien conform de normen en meldt een
eventueel tekort bij de offerteaanvraag.

2.

Materiaal en uitvoering

a)

Meldingsdrukknoppen
De drukknoppen worden op ongeveer 1,50 m boven het afgewerkte vloerpeil geplaatst. Ze omvatten hoofdzakelijk:
- een kast met rood deksel met hoge slagvastheid waarop het symbool "Brand" staat aangegeven,
- een besturingselement samengesteld uit een microswitch, waarvan de contacten normaal gesloten blijven door een
soepele beschermingswand, herbewapenbaar door middel van een sleutel,
- een module voor de identificatie en adressering,
- een lichtgevende signalisatie voor de werking.
Deze zijn voorzien voor ingebouwde montage of in opbouw, in functie van de plaatselijke omstandigheden en de
bekabelingswijze van het betrokken lokaal.
In de ondergrondse verdiepingen, kelders, technische lokalen en in alle andere lokalen waar dit nodig blijkt, worden zij
voorzien in een waterdichte versie IP 65.
De drukknoppen zijn voorzien van een manuele herbewapening. Ze blijven in de meldingsstand vanaf het ogenblik dat
ze worden ingedrukt. Voor de herbewapening is speciaal gereedschap nodig om kwaadwilligheid te verhinderen.
Illustratie:

b)

Alarmsirenes
De alarmsirenes voor de evacuatie moeten conform het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 (BS van 19.09.97) zijn
betreffende de veiligheidssignalisatie of de gezondheid op de werf voor het betrokken gedeelte.
De brandalarmsirenes zijn speciaal voor deze functie ontworpen en zijn van het elektronische type met laag verbruik,
hetzij minder dan 40 mA bij 24V DC.
De sirenes hebben verschillende modulerende klanken en een continue toonhoogte.
Het alarmsignaal wordt gegeven door een modulerende klank.
Het proefsignaal of signaal voor de beëindiging van het alarm wordt gegeven door een continue tonaliteit
(basisfrequentie 800 Hz).
Het geluidsniveau van de sirenes is voorzien, rekening houdend met de hoorbaarheid in alle lokalen in functie van de
achtergrondgeluiden zoals vermeld in de Akoestische Voorschriften.
De aansluitklemmen worden voorzien voor de aansluiting van twee geleiders per klem van minstens 1,5mm²
doorsnede.
De aansluitklemmen van de kabels van de kring maken deel uit van het omhulsel van de sirene en vertonen de nodige
openingen voor de invoering van de kabels.
De beschermingsgraad van de sirenekast hangt af van het lokaal waarin het wordt geplaatst (cf. reglement en normen).
De kleur van de sirenes wordt door de Aanbestedende overheid gekozen. De sirenes worden onder het vals plafond
en in het hoge gedeelte van de lokalen geplaatst voor een optimaal akoestisch rendement. In de mate van het mogelijke
blijven de sirenes bereikbaar voor onderhoud.
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c)

Flitslicht
Flitslicht als aanvulling bij de sirenes. Kan in goed verlichte lokalen worden gebruikt.
- Constante lichtsterktecapaciteit voor een voeding van 9 Vdc tot 60 Vdc
- Automatische synchronisatie
- Hoge efficiëntie (10Cd)
- Voorzien van een voetstuk
- Leverbaar met 5 kleurenlenzen, 2 basiskleuren (rood en wit)
- Geschikt voor buiten (IP 33 en IP66 in functie van het voetstuk)
Illustratie:

d)

Magnetische houder
Er worden elektromagnetische houders voorzien om de brandwerende deuren open te houden en ze vrij te geven door
de stroom te onderbreken.
Voornaamste kenmerken:
- elektromagnetische houder en tegenplaat in zacht magnetisch ijzer met vernikkelde oppervlakken
- montage tegen de wand of op de vloer, met of zonder dwarsverbinding volgens de configuratie van de ruimte
- met in elk geval een manuele ontkoppeling
- voorzetplaat met scharnier
- voeding 24Vcc +/-10%
- bedrijfstemperatuur 45°C bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- nominale hechting 800N
- beschermingsgraad IP40.

e)

Sturingsdoos
De adresseerbare sturingskast geeft een sturingsvolgorde vrij onder de vorm van een adresmodule uitgerust met een
potentiaalvrij contact NO/NF (48 V – I A) geplaatst in een geïsoleerde pvc-kast.
Deze is samengesteld uit een printkaart van kleine afmeting waarin zich de elektronica bevindt voor de ontvangst van
gegevens die door de centrale werden verzonden en omvat een LED die knippert bij elke ondervraging van de centrale.
Het wordt ontworpen zodat bij de inplanting van een willekeurige besturing, geen enkele aanpassing of bijzondere
verstelling nodig is.
Men mag tot vier verschillende orders aansluiten.
Hij geeft zijn toestand aan de centrale (alarm en storing):
- exploitatiespanning: 0 tot 24V,
- exploitatiestroom: 200 micro A,
- toelaatbare omgevingstemperatuur: -20° tot 60°C,
- bescherming: IP 54.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige drukknoppen en interfacekasten, inclusief alle accessoires.

11.5.

AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR (AED)

1.

Omschrijving en toepassing
Plaatsen van een AED systeem voor openbare ruimten.
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2.

Materiaal

a)

AED - Algemeen
- Toestel van categorie 1, beantwoordend aan de vereisten van het KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en
andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.
- Het toestel voert minstens wekelijks een zelftest uit. Details verplicht toe te lichten in technische documentatie.
- Indien het toestel niet transporteerbaar is zonder draagtas moet deze inbegrepen zijn. Details verplicht toe te lichten
in technische documentatie.
- Het toestel biedt duidelijke audio-ondersteuning conform de ERC-richtlijnen. Details verplicht toe te lichten in
technische documentatie.
- Het AED-toestel is zeer gebruiksvriendelijk en speciaal ontworpen voor gebruik door leken.
- Inbegrepen is een hulptasje inclusief handschoenen, mondmasker, scheermesje, droogcompressen en
kledingschaar.
- Het AED-toestel wordt met de nodige elektroden en bakbatterij(en) geleverd.
- Het AED-toestel beschikt over een pacemaker detectie.
- Het AED-toestel heeft een intern geheugen dat tijdens een incident de patiëntgegevens opslaat en toelaat deze
later uit te lezen.
- De garantietermijn bedraagt minstens 5 jaar.
- Een toestel dat start in een vooraf ingestelde taal (de meest waarschijnlijke) maar toelaat deze te wijzigen op een
eenvoudige manier (FR-NL).

b)

Kast
-

c)

3.

De kast heeft de officiële groene AED-kleur om de herkenbaarheid te verhogen.
De kast is voorzien van de verplichte pictogrammen en geheugensteun op A4 formaat.
De kast is aan de muur te bevestigen.
De kast is voorzien van een kijkvenster, zodat de maandelijkse controle eenvoudig kan verlopen zonder de
verzegeling te verbreken.
De kast is, zoals wettelijk bepaald, voorzien van de wettelijke vermeldingen en er worden voldoende verzegelingen
voorzien.
De kast is door iedereen makkelijk te openen.
Er gaat een alarm af op het ogenblik dat de kast wordt geopend.

Onderhoudscontract
- Elke AED wordt voorzien van alle gegevens voor de wettelijke verplichte registratie, alsook de gegevens van de
exacte locatiebepaling (x,y coördinaten) en de verplichte topografische kaart. De leverancier staat in voor de
correcte registratie van de AED-toestellen.
- De service omvat onderhoud gedurende 2 jaar.
- Alle wisselstukken en verplaatsingskosten zijn steeds inbegrepen.
- Bij defect zal een vervangtoestel voorzien worden binnen de 48 uur na oproep.
- Na gebruik zal de leverancier het toestel opnieuw gebruiksklaar maken. Dit omvat zowel wisselstukken als het
aanvullen van het hulptasje.
- Na gebruik leest de leverancier de patiëntgegevens van het toestel uit en stuurt deze door naar de behandelende
arts of instelling.
- Indien de ERC-richtlijnen veranderen past de leverancier deze aan bij het AED-toestel zodat steeds de meest
recente richtlijnen gevolgd kunnen worden.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van het volledige AED systeem, inclusief alle accessoires.

11.6.

BEKABELING, INDIENSTELLING EN OPLEVERING

1.

Omschrijving en toepassing

a)

Kabels
De huidige aanneming omvat de bekabeling van absoluut alle bestanddelen van de installatie, namelijk de
automatische detectors, de waarschuwingskasten en kasten voor brandalarm, de sirenes, de elektromagnetische
zuignappen, de herhaalborden, enz.
De elektrische voeding van de centrale gebeurt vanuit een stroomonderbreker voorzien in het VB-gemeensch. De
voorbehouden ruimte voor de branddetectie in het elektrische bord heeft een rood etiket waarop duidelijk leesbaar
staat: "Voorbehouden aan de branddetectie, niet onderbreken".
De prijs omvat het leveren en plaatsen van de nodige goten om alle aansluitingen te garanderen.
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b)

Controle en proeven ter plaatse
Voor de proeven levert de Aannemer in bruikleen enkele gevulde en goed werkende handbrandblussers, evenals het
nodige materiaal voor de proeven.
Na de proeven reinigt de Aannemer de verschillende lokalen die zouden zijn besmeurd.
De proeven gebeuren met gesloten vensters en deuren en een functionerend ventilatiesysteem (normale
uitbatingsvoorwaarden).
Behoudens de controle en proeven op de branddetectie controleert de aannemer eveneens de goede werking van de
alarmsirenes (signalen hoorbaar in alle lokalen). Na een blanco proefcontrole van de sturingen zal de Aannemer
deelnemen aan de geïntegreerde en multidisciplinaire proeven voor de sturingen op gebied van detectie en alarm.
De kostprijs voor de opdrachten van de erkende instelling of van het ANPI zijn ten laste van de Aannemer.
In het geval dat deze instelling belast met de oplevering, overtredingen zou vaststellen of opmerkingen zou hebben
over de uitgevoerde werken, is het de taak van de Aannemer om de Aanbestedende Overheid een controle procesverbaal te leveren, opgemaakt door dezelfde instelling waarin staat dat de geconstateerde afwijkingen werden
verholpen.
Dit proces-verbaal wordt ten koste van de Aannemer opgemaakt na herstel van de installaties.
Er wordt technisch personeel ter beschikking van de Aanbestedende overheid gesteld om de verschillende
bewerkingen uit te voeren.
Indien de Aannemer niet in het bezit zou zijn van een goedkeuring door het ANPI, moet een afgevaardigde van de
maatschappij die titularis is van de ANPI-goedkeuring, aanwezig zijn tijdens de oplevering. Hij moet bevestigen dat de
installatie conform de voorschriften van de fabrikant werd uitgevoerd en akkoord gaan om de onderhoudsprestaties
van de installatie uit te voeren conform de voorzieningen ervan.
De oplevering zal ten vroegste een maand na het indienststellen van de installatie plaatsvinden.
Alle detectors worden eerst getest met de rookstok of met een andere willekeurige, door de Aanbestedende overheid
goedgekeurde voorziening. Daarna zullen typebranden worden aangestoken volgens de van kracht zijnde normen en
wetgevingen.
Er wordt een elektrische verbruiksproef uitgevoerd om de capaciteit van de batterijen te controleren.
De Aannemer wordt ertoe gehouden het materiaal ter beschikking van de Aanbestedende overheid te stellen voor de
verschillende operaties en proeven met betrekking tot de oplevering tot een goed einde te brengen, onder meer:
- de bak voor typebranden en alle materialen noodzakelijk voor de uitvoering van de typebranden,
- een isolerende mat om de vloerbekleding te beschermen tegen projecties en de hitte afkomstig van de bak voor
typebranden,
- een werkende rookstok,
-

c)

een verwarmingselement om de detectors te testen,
een paar werkende zenders/ontvangers,
een digitale multimeter om de spanningen, elektrische intensiteiten en weerstanden te meten,
een sonometer,
de ladders of stellingen die toegang bieden tot de installaties.

Jaarlijks onderhoud
De installateur voegt in bijlage bij zijn technische fiches een voorstel van een onderhoudscontract type OMNIUM
conform addendum 2 van de NBN S21-100-1.

2.

Materiaal en uitvoering

a)

Kabels
De kabels voor de detectors zijn van het type SVV met 2x0.8 RAL3000.
De kabels voor de sirenes en alarmknoppen voor evacuatie zijn van het type XVFB met een minimale doorsnede van
1,5mm², RF1U volgens de NBN 713-020.

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van het volledige branddetectiesysteem, inclusief alle accessoires.

Project Pythagoras - bestek speciale technieken
Deel 4C: Elektrische installaties

blz. 97 van 100
02/08/2021

12. BEDIENING ROOKAFVOER

1.

Omschrijving en toepassing
De traphal wordt beschermd door middel van een rookafvoer.
De huidige aanneming omvat het systeem voor de bediening en bekabeling van de voeding van de rookafvoer. De
rookafvoer is voorzien in het gedeelte architectuur.

2.

Materiaal en uitvoering

a)

Bedieningscentrale
De centrale is een bediening met één zone voor de rookafvoeren. Deze centrale wordt gebruikt voor de afvoer van
rook naar de koepels en/of openingssystemen voor de doorlopende gewelven.
Het aantal aangesloten motoren op een centrale is afhankelijk van het type motor. De sectie van de bekabeling wordt
bepaald in functie van de kabellengte en het aantal motoren. Alle aangesloten motoren op eenzelfde centrale gaan
gelijktijdig open en dicht.
Toevoer
De centrale is aangesloten op 230 V. Voor een autonome werking (72u) in geval van een stroomonderbreking, wordt
de centrale uitgerust met 2 accumulatoren (24V/2, 1 Ah). Een geïntegreerde batterijlader laadt permanent de batterij.
De batterijen zijn al aangesloten tijdens de productie en werking tijdens de eerste aansluiting van de netstroom - fouten
zijn uitgesloten.
Een ledlamp meldt de staat van de lading van de batterijen.
Interface
De beperkte afmetingen, het discrete voorpaneel en de uitvoering in neutrale kleuren laten toe de centrale op een
discrete manier nabij een inkomdeur te plaatsen. Deze is zowel voor de gebruiker als voor de brandweer toegankelijk.
Het gebruikersinterface bevindt zich achter een transparant plexiglas. De bedieningstoetsen mogen echter niet
toegankelijk zijn voor onbevoegden. De gebruiker kan het kleine dekseltje naar boven schuiven door middel van een
geleverde sleutel en zo toegang krijgen tot de toetsen om de ventilatiekoepel(s) te besturen.
De besturing is zeer eenvoudig dankzij 3 bedieningsknoppen: open, dicht en reset. De staat van de centrale,
aangegeven door middel van 7 LEDs, is permanent zichtbaar. De LEDs op de centrale informeren continu over de
goede werking van het toestel.
Een kabel die wordt onderbroken, een defect in de aansluiting, voeding 230V of een slechte aansluiting van de batterij
worden onmiddellijk doorgegeven.
In geval van brand kan het deksel gemakkelijk worden gebroken dankzij gefreesde groeven vooraan. Nadat het deksel
werd gebroken, kan de drukknop worden ingeduwd om het alarm te geven. Deze laat de koepel toe om open te gaan
zodat rook en hitte worden afgevoerd. De open- en sluitknoppen op de centrale hebben absolute voorrang op alle
andere functies: op die manier kan de brandweer toch de koepel(s) openen of sluiten, zelfs nadat de rookdetectie werd
ingeschakeld.
Aangezien de bedieningskast en de centrale zich op dezelfde plaats bevinden, is een algemeen beeld van de staat
van de centrale en van de koepel onmiddellijk zichtbaar.
Werkingsprincipe
De kast van de centrale werkt autonoom en groepeert de functies voor de rookafvoer met een prioritaire alarmbesturing
in geval van brand of ventilatie. Het is eveneens mogelijk de centrale te bedienen vanuit een externe centrale met een
normaal open en potentiaalvrij contact.
Montage
De spanning 230 V en de 2 draden voor de 24 Volt motor(en) zijn vereist. De drukknop voor brand en de bediening
van de ventilatie zijn bovendien aan de basis geïntegreerd in de centrale en vragen geen bijkomende handeling.
Een slechte polarisatie of een kortsluiting in de geleiders van de bijkomende systemen zal geen schade berokkenen
aan de centrale.
Inplanting
Voor de bediening van de rookafvoeren in de noodtrappen wordt een brandschakelaar met sleutel met prioritaire
werking voorzien op het gelijkvloers van elke trap.

b)

Bekabeling
De voedingskabels XVFB, sectie te berekenen in functie van het type openingsmotor, RF1u conform NBN 713-020..

3.

Aanduiding
Leveren, plaatsen en aansluiten van de volledige drukknoppen en interfacekasten, inclusief alle accessoires.
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13. ERKEND ORGANISME

1.

Omschrijving en toepassing
De aanneming omvat:
-

De inventaris van de externe invloedsfactoren en vitale kringen (AREI).
De risicoanalyse en evaluatie van de behoeften (NBN S 21-100-1).
De oplevering van de elektrische installaties door een erkende instelling (AREI).

2.

Uitvoering

a)

Externe invloedsfactoren en vitale kringen
De inschrijver maakt de inventaris op van de externe invloedsfactoren in overleg met de Aanbestedende Overheid en
de toekomstige uitbater (conform artikel 19 en 104 AREI).
De studie van de vitale kringen (conform het AREI en in coördinatie met de BH) maakt eveneens deel uit van de
aanneming en wordt voldoende tijdig uitgevoerd om de projectplanning niet in het gedrang te brengen indien kabels
worden gewijzigd, en om de berekening van de kabels te kunnen toelaten. Berekening van de sectie, die eveneens
deel uitmaakt van de aanneming.

b)

Risicoanalyse en evaluatie van de behoeften
De risicoanalyse en evaluatie van de behoeften conform de NBN S 21-100-1 is in de opdracht eveneens voorzien, en
dit van bij de aanvang van de werf.
Deze analyse en evaluatie gebeurt door een erkend organisme conform hoofdstuk 5 van de norm.

c)

Oplevering van de elektrische installaties
De uit te voeren controles door de Keuringsinstellingen zijn:
- voor de elektrische laagspanningsinstallaties (primaire en secundaire netwerken en gebruikers),
 conform het ARAB en het AREI,
- voor de installatie van de branddetectie:
 conformiteit met de normen, reglementen en richtlijnen van de keuringsinstelling,
 opstellen van de proefprocedures,
 meewerken aan de proeven,
 de installatie van de Branddetectie moet worden goedgekeurd door het B.V.V.O.,
- voor de metalen onderdelen:
 conform het AREI voor aardverbindingen (hoofd- en secundaire equipotentiaalverbindingen).
Het behoort de Aannemer toe om:
-

de documenten ter controle voor te leggen aan de Keuringsinstelling,
in voorkomende gevallen de gecontroleerde documenten te corrigeren,
de installatie controleerbaar te maken door de Keuringsinstelling,
de installaties door één of meerdere Keuringsinstellingen te laten controleren,
de installaties na controle en proeven opnieuw in staat te stellen,
in voorkomende gevallen, de opmerkingen die over de installatie werden gemaakt, te corrigeren,
in voorkomende gevallen de installaties opnieuw door dezelfde Keuringsinstelling laten nakijken zodoende een
conformiteitcertificaat zonder opmerkingen te verkrijgen.

De aannemer staat in voor alle uit te voeren bezoeken en wijzigingen zodanig de oplevering door een erkende instelling
te verkrijgen.

3.

Aanduiding
Alle prestaties en materialen om de oplevering van de elektrische installaties te verkrijgen.
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14. ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING TOT AAN DE DEFINITIEVE
OPLEVERING

1.

Beschrijving
De aanneming omvat het onderhoud van alle installaties tijdens de waarborgperiode die volgt op de voorlopige
oplevering (conform de Algemene Administratieve Bepalingen) tot aan de Definitieve Oplevering.
Deze waarborg dekt alle gebreken op gebied van materiaal, constructie en werking, onderdelen en arbeidskrachten
inbegrepen.
Tijdens deze periode wordt de Aannemer belast met het opvolgen en onderhouden van de installaties zodat de
Aanbestedende Overheid deze bij de afloop van de waarborgperiode in goede staat kan overnemen, conform de
voorwaarden van dit Bestek.
Het is echter niet zijn taak om de prestaties en leveringen te verzekeren ten gevolge van het gebruik, van verkeerde
hanteringen of van nalatigheden die hem niet toerekenbaar zijn, maar het is echter wel zijn taak om:

2.

Toepassing
Het onderhoud omvat verplicht en minstens volgende prestaties, die zo veel als nodig worden herhaald tijdens deze
waarborgperiode (indicatieve maar niet beperkende lijst):

a) Algemeen
- regelmatig (minstens één keer per maand) de installaties controleren om na te gaan of deze goed worden bediend;
- over te gaan tot verstellingen, reinigen en invetten, en in de mate van het mogelijke, alle herstelwerken uit te voeren
die onontbeerlijk zijn voor een perfecte werking;
-

de opmerkingen die door de Ingenieur werden geformuleerd te verhelpen, en in te staan voor eventuele schade
aan de afwerking ten gevolge van een interventie van de herstellingsdienst;
alle versleten, gebroken, verkoolde of defecte onderdelen en accessoires te herstellen of te vervangen, inclusief de
arbeidsuren en verplaatsingskosten.
Om aan deze vereisten te voldoen is het absoluut noodzakelijk dat de Aannemer in België beschikt over:


een stock met vervangingsonderdelen,



personeel voor onderhoud en spoedherstelling, om na een telefoon binnen bovenvermelde termijnen in geval
van nood te kunnen tussenkomen,



voldoende middelen om nooddepannages te kunnen uitvoeren.

Na elk onderhoud overhandigt de Opdrachtnemer de Aanbestedende Overheid een beschrijvende nota van de
uitgevoerde werken en de kopie van de eventuele wettelijke attesten waarvan een exemplaar in de betrokken
technische lokalen en/of op de elektrische borden wordt achtergelaten. Abnormale waarnemingen worden aan de
Aanbestedende Overheid in het attest of per brief overgemaakt.
b) Specifieke parameters
Het onderhoud omvat verplicht en minstens volgende prestaties, die zo veel als nodig worden herhaald tijdens deze
waarborgperiode (indicatieve maar niet beperkende lijst):
- Controle van de opwarming door van de aansluitingen van de elektrische verdeelborden die in het gebouw geplaatst
werden en van de inklemming van gedetecteerde slechte aansluitingen met infraroodstralen te detecteren.
- Onderhoud en/of vervanging van verlichtingstoestellen indien zij defect blijken.
- Controle van de lampen van elk type verlichtingstoestel en de vervanging indien een abnormaal snelle slijtage wordt
vastgesteld.
- Controle van de goede werking van de installaties voor toegangsbeheer en brandbestrijding.
- Alle willekeurig algemene prestaties, noodzakelijk voor de goede werking van alle installaties die deel uitmaken van
de werken die door deze aanneming werden uitgevoerd.

3.

Aanduiding
Volledig onderhoud en instandhouding van alle in het huidge bestek beschreven uitrustingen, inclusief y
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