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1 Voorwoord

1.1 Aanleiding

De afdeling Tunnelbouw van de Bouwdienst Rijkswaterstaat is werkzaam in het taakgebied met
betrekking tot in of onder de grond gelegen infrastructurele werken. Het betreft het ontwerp en
de uitvoering van diverse typen tunnels, aquaducten, onderdoorgangen, verdiepte en overkapte
wegen in de verschillende stadia van projectrealisatle, waarbij zowel de civieltechnische als de
installatietechnische discipline wordt behandeld.
Voor een goede taakuitoefening (nu en in de toekomst) is het noodzakelijk dat:
- de aanwezige knowhow op dit gebied behouden blijft én wordt uitgebreid;
- studies worden verricht naar nieuwe technieken en altematieven in samenwerking met andere

afdeJingen en instanties;
- de kennis en de ervaring goed worden gedocumenteerd en op overzichtelijke wijze worden

gepresenteerd.

Dit heeft in de eerste plaats geleid tot het opstellen van het document Algemene Richtlijnen
Tunnel Ontwerp: ARTO.
In de tweede plaats heeft dit geleid tot het voorliggende document: Specifieke Aspecten Tunnel
Ontwerp: SATO.

Gezien de inhoud van dit document neem ik aan dat er nuttig gebruik van gemaakt kan worden
bij het ontwerp en uitvoering van ondergrondse infrastructuur.

Utrecht, juni 1997
Ir. F.F.M. de Graaf
Hoofd afdeling Tunnelbouw
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In 199t1s een plan van aanpak opgesteld om alle specifieke aspecten betreffende het ontwerp
en deiuitvoering van:
- tunnEJls;
- aquaducten;
- onderdoorgangen;
- verdiepte + overkapte wegen;
in beeld te brengen, de diverse oplossingen te inventariseren en alles op overzichtelijke wijze
vast te leggen en te presenteren.

Het resultaat is het SATO-document
(Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp).

Het SATO-document bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel Naam document

Deel 1
Deel 2

Deel 3
Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Basisdoeument:inleidingop het ontwerp
Dwars- en lengteprofielen
- Tunnels voor (stads-) autosnelwegen
- Tunnels voor niet-autosnelwegen
- Tunnels voor treinJtramlmetro
Bouwmethoden
Rekenmethodieken
Aftel
Tunneldetails
5.1.1 Dilatatievoegen
5.1.2 Zink- ensluitvoegen
5.2 Betonconstructies
5.3 Prefab betonconstructies
5.4 Afbouw tunnels
5.5 Vliesconstructies
5.6 Funderingen en wandconstructies
5.7 Hulpconstructies t.b.v. afzinken
Kostenramingen
6,1 Systematische opzet kostenramingen
6,2 Kunstenwerkenboek
Tunneltechnische installaties

In behandeling

In behandeling
Voorliggend docu-
ment

Alle documenten zijn uitgebreid getoetst door diverse medewerkers van binnen en buiten de
afdeling tunnelbouw.
Het beheer van de SATO-documenten berust bij het technisch platform van de afdeling
tunnelbouw onder voorzitterschap van de heer B.P. Rigter.
Fotograaf: F. Tijtsma.
Gezi~n het specifieke karakter van deel 7 Tunneltechnische installaties, berust het beheer van
dit deel bij de afdelinglnstaJlatietechniek van de Bouwdienst Rijkswaterstaat (NIE).
Hiervoor is een procedurehandboek NIE geschreven. De auteur van dit stuk en het aanspreek-
punt voor deel 7 is de heer A. Bosch van de afdeling NIE.

1.2 Onderwerp
Dit document is de uitwerking van Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp SATO deel 7 met
betrekking tot de tunneltechnische installaties.
Het betreft een beknopte weergave van de gegevens die relevant zijn bij het ontwerpen van de
deefinstallatie die in het betreffende hoofdstuk wordt behandeld.
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1.3~.
Door middel van deze beknopte weergave wordt de elektro-mechanische ontwerper een
handleidinga~ngereikt met betrekking tot de onderwerpen die relevant zijn bij de totstandko-
ming/vaneen deelinstallatie in relatie tot het civieltechnische ontwerp. De c1vieltechnische
ontwerper daarentegen kan bij de totstandkoming van zijn ontwerp door middel van· deze
handleIding rekening houden met voorzieningen die nodig zijn voor implementatie van deelin-
stallatîes.

1.4 Verarlt.vvoorOing
De externe toetsing van voorliggend document is geschied door:
- BotJWdienstRWS, afdeling DIU.
- B()ijWdienst RWS, afdeling NIE.
- BotJWdienstRWS, afdeling NIC.
- TECv.o.f. Veenendaal

Door >middel van interviews met deskundigen en speèialisten op het gebied van tunneltechni-
scheJnstallaties, regionale directies en met de dienstkringen is informatie verzameld en inzicht
verkregen in de totaieomvang en gewenste diepgang van de op te stellen documenten.
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2 Wenken voor het gebruik

2.1 Verwi,P:itlgen
MetT~worden de technische stukken bedoeld. zoals omschreven in bijlage A. De nummering
voorfigu:ren, tekeningen, grafieken en tabellen is als volgt opgebouwd:
figuur 36.C.1

Hierbij/iS:
36 de deelinstallatie
C het.ondelWerp
1 hefnummer van de figuur.

Alle ••fit:luren..tekeningen, .grafieken en tabellen zijn opgenomen bij betreffende deeUnstaUatie,
tenzij anders aangegeven.

2.2 Indelirtg
leder~pagina· is opgebouwdmet onderstaandebladindeling.

A

Eïektro·MechanischeinstaUaties

20. Tunnelverlichting

90. OJversen

B.

_' u .•.•.••••••••••.•.• H ••.•••••••.• u· ••.••••••.••• ·•• ·••••••••••.• n ••••.•.•••

c.

C. Omvang levering O. Werking E. Raakvlakken

A. Oe hoofdinstaUatïe
B. De verdel'eonderverdeling van de hoofdinstallaties.
C. Qnderwerpen.
O. Uifeen%e1:ting van het onderwerp At/m F, verdeeld over drie niveaus, namelijk:

&3gdp,.essentie en opmet"kingbij de onderwerpen doel, ontwerp, beschrijving, omvang levering, werking en
raakvlakken.
Omschrijving, eislgegevensen opmerking bij het onderwerp P.V.E.
Voorts zijn opgenomen: voorstellen tot versoberingen, onderwerp G, voor de desbetreffende hoofdstukken.
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UJSTMET TECHNISCHE SIUKKEN

De lijst met teçIlrllschestukken is opgesplitst in 2 delen:
- deel 1 bevatte<:hnische stukken, waarnaar wordt verwezen;
- deel 2bevattecllnische stukken, waarnaar NIET wordt verwezen. Deze technische stukken zijn echter wel bestudeerd ten behoeve
van de totst8l1dkoming van dit handboek.

DEEL 1
Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

[1]

[2]

S~catiebesteksil'llichting, energiehuishoudlng. mei 1995

BaJlisontwerp EJM-installaties Wijkertunnel Rijksweg A22 Juni 1990

TEC

TEC

[3] R"tS/eo-analyseenergievoorziening in autosnelweg-
tunnels

oeEll-bestek WlJkertunnelRijksweg A22 EJM-installaties,
atctellng 1-10,Energievoorzieningen

Stal1daardisatie van tunnelinstallaties.

[4]

[5]

[6] Energievoorzienil'lg tunnels

[7]

[8]

Onderzoek Energieverdeling Verkeerstunnels

Aanbeveling voor de verlichting van lange ver keers-
tunnels.

Rapport "Onderzoek tunnelverlichtil'lg".

Tussenrapportage tegenstraalverlichting Velsertunnel.

[9]

[10]

[11] DeeI-bestekelektro-mechanische installaties afdeling 1-
20,tunnelverlichting.

[12] Wlgiging op deelbestek hoofdstuk 20, tunnelverlichting,
m.b.v. tegenstraalveFftchting.

[13] RIsicOberekening tg. v. tegenstraalverlichting.

[14] CENlTC169JWG6, Standard for thelighting of road
traflic tunnels

[15] Tegenstraalverlichting wat is daar tegen?

[t6] Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels
geÎElgenin autosnetwegen.

[17] "oeet-bestek Wljkertunnel Rijksweg A22 Elektro-me-
chanischeinstallaties, afdeling 1-30, drainagepompen en
instáHaties ",

[18] aestekswijziging afdeling 1-30, hoofdstuk 38

[19] Programma van eisen inrichting Benuluxcorridor.

[20] "b'uichting autotunnels", cursus betonvereniging en
Centrum Ondergronds Bouwen ..

april 1993 TEC.

november
1991

TEC

september
1995

augustus 1992 L. Swart

P. Fournier

augustus 1993 Bureau Jongen

1992 NSW Arnhem

augustus 1993 Jongen.

maart 1994 H.G. de Haan

november
1991

TEC

TEC

Bouwdienst Rijkswater-
staat

Bouwdienst Rijkswater-
staat

Bouwdienst R!ikswater-
staat

Bouwdienst Rijkswater-
staat

Bureau Jongen

KEMA-NSW

Jongen

Bouwdienst Rijkswater-
staat

TEC

mei 1994 TEC TEC

augustus 1994 TEC TEC

maart 1995 CEN Bouwdienst Rijkswater-
staat

aprH 1994 L. Swart Bouwdienst Rijkswater-
staat

Januari 1995 Werkgroep Bouwdienst Rijkswater-
staat

november TEC TEC (oud)
1991

januari 1994 TEe TEC

februari 1995 BDRWS Bouwdienst Rijkswater-
staat

augustus 1995 Betonvereni- Betonvereniging
ging

1



BouwdienstRWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
AfdelIng Installatietechniek

SATOdeel7
Tunnelteclmische installaties

Versie 1
december 1997

Datum ujtgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

Retamematl'ix ElM januari 1995 TEC

Notitie "Versoberen Wijkerfunnel teehnischeinstallatie". maart 1993 L. Swart

TEC

BOUWdienst Rijkswater-
staat.

[21J

[22]

Notitie van Hoeksmabetreffendernogelijke versoberin- januari 1992 Hoeksma
gent=iMinstallatîes.

NOt!lversoberingtunnelinstallaties juni 1992 P. Foumier

[23J

Bouwdienst Rijkswater-
staat

TNO

[24J

"Toetsing van de uitrusting van de Drechttunnel met oktober 1989 TNO
be•• lQdng tot de toelating van het vervoer van brandba-
restOffen"
Vnläti$van Autotunnels ·-Handboek met aan-
beVjlingen.

[25J

KM werkgroep KIVI
"Ventilatie
Autotunnels"

juli 1992[26J

Notitie W. Jansen omtrent plaats van ventilatoren in
tunnels, profiel van vrije ruimte in tunnels en breedt

Tunnel Zestien hoven, programma van eisen tunnel-
installatie.

Notitie "Vluchtgang ventilatieloverdruksysteem.

Deel bestek Wgkertunnel Rijksweg A22 Elektro-
mechanische instaHaties, afdeling 1-40, Verkeersinstalla-
ties - Ministerie Van Verkeer en waterstaat Rijkswater-
staat incl.wijzigingen en aanvuUingen, <lef.

Omschrijving vereenvoudiging verkeerssignaleringssy-
steem.

Verkeerskundige richtlijnen projectering verkeerssignaie- april 1991
ring en verkeerstechnische installaties op autosnelwe-
gen.

Autosnelwegsignalering, systeernbeSchrijving centrale 1991
computer, versie MCSS+.

augustus 1992 W. Jansen Bouwdienst Rijkswater-
staat

BoUWdienst Rijkswater-
staat.

TEC

TEC

[27]

oktober 1992 P. Foumier[28]

juli 1993 AJ.J. vld Dool[29]

[30] november TEC
1991

april 1992 L. Swart Bouwdienst Rijkswater-
staat.

Bouwdienst Rijkswater-
staat.

[31]

Grontmij infra-
structuur.

[32]

Peek Traffic ple Peek Traffic plc[33]

Deel-bestek Wi.ikertunnel Rijksweg A22 Elektro-me-
chanische installaties, afdeling 1-50, brandblusinstal-
laties, def.

Risico-analyse van de brandblusinstallaties in tunnels.

TECTECnovember
1992

[34]

TEC[35] TEedecember
1990

april 1991C(ll'Ilrl'Ientaar op conceptrisico-analyse van de brand-
blusil'lstallaties in tunnels.

Risico-analysebrandblusinstaUaties in autotunnels

Pr<lj)OSalstor reducingtunnel operating casts.

Notitie 'Tunnel onder de Noord

Onderzoek CCTV-installatie

Deel-bestek eJektr'o.mechanische installaties
afdeling l-eo,communicatie.

AlternatieVen EIM installaties Wijkertunnel

Hoeksma(36]

[37]

[381

[391

(40)

[41]

april 1992

april 1994

maart 1989

juli 1993

november
1991

eind 1992

TEC VERVAlLEN

P.Foumier

Buro Jongen

TEC

Buro Jongen

TEC

TEC[42J TEC, Zijn doorgevoerd in
CW

Notities van P.W. V.d. Heuvel omtrent brandwerende
schuifdeuren in tunnels.

P.W. v.d.Heu-
vel

juni 1991 Bouwdienst Rijkswater-
staat.

[43]
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Code !!!!!
[44] DeéJ;.,bestekelektro-mechanische

[45]

installaties afdeling 1-70gebouwinstallatie

Oeéf..bestek. e1ektro-mechanische installaties afdeling 1-
9O.J3estek BOD 252-'03

Datum ujtgave Qpgesteld door verkrijgbaar bij

november TEC TEC
1991

november
1991

TEC TEe
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DEEL 2

RlsiCo-analyseenergievoorzieningen in autotunnels

Notitie "TunneiOflder de noord" op basis van overeen-
komst SS13S2A

OnderhoudsPOl'1tractBeneluxtunnel

Infomap metdiverse notities over ZEECOE

Tunnelzes~hoven. programma van eisen.

Energ~oeI< DrechttunnelRWS Dordrecllt

prograrnma VlJneisen EJM..installaties Wgkertunnel

AlternatieverlEJM..installaties WiJkertunnei

TariefbladGEBenenergieverbruik Heinenoorotunnel

OverziChtpellk-sheaving Drechttunnel

Notitie "Energysavings in tunnels"

Notitie Energievoorzieningsinstallatie

Notitieorntrentvermogen en energieverbruik in de Vel-
sertunnel

Notitie betreffende mogelijke versoberingen betreffende
EJM..installatîes

Notitie betreffende aansluiting openbare nutsvoorziening

Aantekeningen omtrent energieverdeling in tunnels

Elel<trische voedingen hoofdverdeelprincipes ten
behoevevanVerkeerstunneis in het kader van het
VERSO.,Pl'09rarnrna

Con<:iu$Îè$t.a.v. elel<trische voeding en hoofdverdeel-
principe$tenbehoeve van verkeerstunnels

PropoS&isforreducingtunnel operatîng costs.

Specificatie· ••bestekswijziginglaagspanningsverdeelin-
richtingen

correspondentie Wljkertunnel algemeen

Plan van aanpak tunnelVerliehting.

Tegenstraa~rlichting in tunnels

Notitie"Motiv~ voor het budget pilot tegenstraaI-
verliChtil'lg V$lsertunnel".

Notitie "Mog$lijke (EM) versoberingen".

Notitie van Van Vliet betreffende tegenstraalverlichting.

Documentatie ••Dommers.

Vergelijkend ontwerp tunnelverlichting.

Onderhoudscontract Benelux tunnel (ZHV 3459)

Aanvalsplan.·Benelwctunnel

Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

april 1992

maart 1989

1989

1986-1990

oktober 1992

maart 1990

juni 1989

diversen

mei 1993

1987-1991

oktober 1992

april 1993

mei 1993

juni 1992

mei 1993

juni 1993

juni 1993

juli 1993

juni 1994

1990 - 1994

december
1992

1991

maart 1993

januari 1993

maart 1993

mei 1993

februari 1994

febr/mrt 1979

4

TEC

Dynaf

diversen

P. Foumier

NOVEMI
SVEN

RWS

TEC

GEB

Diversen

P. Foumier

M. Mees

Stoker

Tan

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

BouwdienstRijkSwaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

GEB

Bouwdienst RijkSwaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bloemendaal Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bureau Jongen Bureau Jongen

Bureau Jongen Bureau Jongen

Bureau Jongen Bureau Jongen

TEC

Diversen

F. de Roo

TEC

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

L. Swart

O.A. Schreuder SWOV

Bouwdlenst Rijkswaterstaat.

Hoeksma.

J. v. Vliet

H. de Haan

Diversen

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Dommers Ieuchtenfabrik.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.
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Risico-analyse energievoorziening in autosnelweg-
tunnels.

Situering ventilatoren In afgezonken tunnels.

Wijziging deelbestek, hoofdstuk 39 vluchtgangventilatie.

Notitie met betrekking tot ventilatie pompenkelders
volgens WUT 9202 (referentie
93OOWNDDJMSlB931057).

Tunnelverkeersinstallaties.

Zeeburgtunnel - tunnelverkeersinstallatie samenspel
M.C.S.S. +

Autosnelwegsignalering - technische specificatie
signaalgevers 3e generatie.

Rapport informatie analyse integrafIe tunnel verkeersin-
stallatie ESSO - MCSS+.

Autosnalwegsignalering, systeernbeschrijving onderstati-
on, versie MCSS+.

Autosnelwegsignalering, software onderstation en
detectorstatîon. versie MCSS+.

Vereenvoudigingen binnen MCSS+ systeem en verban-
den tussen systemen.

Notitie "Beoofdeling slagbomen fabrikaat WPS"

Standaardisatie van snelwegsignaleringssystemen.

Tek nr. DNT 00 05-met toelichting bijk SS 1167

Datum uilqave Opgesteld door Verkrfl9baar pij

apr" 1993

april 1994

januari 1994

jUli 1993

juli 1992

1990

mei 1992

februari 1990

1991

1991

TEC Bouwdienst Rijkswaterstaat

Ir. A.J.C. v Aart Bouwdienst Rijkswaterstaat

TEC Bouwdienst Rijkswaterstaat

TEC TEC

J. Verbrugge

J. Verbrugge

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

H. Hulzen,
o Kruidhof.

Peek Traffic plc Peek Traffic pIc

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Peek Traffic plc Peek Traffic plc

A. Bosch

Bloemendaal

A. Bosch

Bouwdienst
Rijkswaterstaat.

Onderzoek naar de hulpver\enlng bij een ongeval in de november Berenschot
Beneluxturmel 1986

mei 1993

apm 93

mei 1989

Beoordeling van de gevolgen van een brand op 11 oktober 1978 TNO-IBBC
augustus 1978 in de oostelijke buis van de Veisertunnel,
rapportnr: B-78-337162.3.0901-TNOIIBBC.

Brand jnd$~unnel november
1987

Brandwerendê$Chuifdeur. december
1992

Rapport Nooc:kaak en gebruik van automatisch aanga- januari 1994
stuurde stationair blusgasinstallaties in Rijkswaterstaat
objecten.

Correspondentie Wijkertunnel algemeen

Deel-bestek e1eJ<tro..rnechanischeinstallaties afdeling ••
80 besturingsinstallaties.

Besturingsinstallaties tunnels.

centralebed~nlngen bewaking van weggebonden
RWS-Obj~in Nood- en Zuid HoHand.

RaamstudieSattline.

'90 tlm 95

november
1991

juni 1992

P. Foumier

P. Hannes en
J.P. Navez

Mûtec

Diversen

TEC

J. Verbrugge

augustus 1988 Philips

april 1993
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N. Pantazopou- GT!
los en P. Wlt-
hagen

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.

BouwdienstRijkswaterstaat.

RWS

TEC

TEC

Bouwdienst Rijkswaterstaat
afd. NIES
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Versoberingt~nels (VERSO)
Onderzoekbé$turingsmstallaties.

Functioneel.·«1lWerP besturingsinstallatie, versie 3

Bestekswijzigil19 "SattCon I SattLine" Wijkertunnel tg.v.
Bestek BON 239& (WeB).
Specificatie "V\flJ%iging•noodbediening, centraal-lokaal
bedléningengebouwlnstallatie" 5932565.

Datumu!tgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

augustus 1993 A Shapland
W. van Gils
F vld Veen

februari 1994 Bouwdienst Rij- TEC
kswaterstaat

INTERCAI bv

L van Gelder IntercailTEC-combinatie

februari 1994 TEC

"Pnlgramma van Eisen gebouWen Wijkertunnel Rijks- mei 1989
wegA 22,~1409" inel.tek nrs: WKTU 00 0038 en
WKTU OOO()4B).

''BestekenVöorwaarden voor het verrichten van onder- maart 1992
houds-enstoringsweri(zaainheden aan de werktuig-
bouWkund~enelectrotechnische installaties van de
eoentunrlel,dezeeburgertunnet, hetcemraal bedie-
ningsgeboUWQosfzaan en vijf bruggen" (nr. NHG-
40020Y(~)

''M.C.s.s.+"-Eindrapportage door werkgroep REDE- najaar 1989
SIGN vanhelprojektteam RWS-MCSS+ (Definitief)

"Inventarisatil!tStand van Zaken CBO" (WIO 52) -
Formaat, ingenieurs! ontwerpers

"Werkplekkellen inrk:htingvan de CBa- (WIO 90) -
EindVerslag door Formaat, ingenieurs lontwerpers-
(Oefinilet)

OvematTlé-PtótoCOlRWS-apparatuur (Philips, Verkeers- juni 1990
en Vel'Voer$Ystemen)- Hilversum

Opleidingop$rators autosnelwegsignalerill mei 1990

Opleidingoplilrators aotosnelwegsignaiering - Ver- mei 1990
keersoperatót

Opleiding operators aUlosnelwegsignaiering - Sys- mei 1990
tee~tor

Opieidingoperators autosnelwegsignaiering - SignaHing mei 1990
encLA

Bedieningshandlelding CC (Versie 00. uiIgave B)

Inventarisatie tb.v. onderzoek centraie bediening
weggebondenRWS-objekten

Jaarverslag .o.B.O. 1991

Der ArlbergStrassen Tunnel und die Zutahrtsrampen. - 1981
Arlberg Strassentunnel Aktiengesell$chaft - Oostenrijk,
InnsbruCk 1981.

september
1989

februari 1990

Bouwdienst
Rijkswaterstaat,
Directie Sluizen
en StuWen

RWS directie
Noord-HOlland,
dienstkring
A'dam

RWS-MCSS

T.J.M. Okker~
man

F. de Haas e.a.

F. de Haas e.a.

F. de Haes e.a.

F. de Haes e.a.

Philips' Tele-
communicatie
Industrie B,V.

augustus 1987 RWS

1991 RWS dienst-
kring Amster-
dam.

6

J. Vilanek

TEC



Bouwd1enst RWS
HoofdafdeUng Natte
InfraStructuur
Afdeling InstallatÎE!techniek

SATOdeel7
Tunneltechnischeinstaltaties

Versie 1
december ·1997

Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

ArIberg SCh~sse S16larns- Dalaa$NVest: 51,80
km. Verkeh~beAbschnitt Langen-DanOfen " -
ArIberg StI'aSl$ElntunneiAktiengesellschaft - Oostenrijk,
Innsbruck 1991.

Rubriekscod~rîng BotIektunnel, Zeeburgertunnel en Wij- januari 1993.
kertunnel afd.NlEPovatie BeneluXtunneLNotitie.

Visuelesele<::tiein het verkeer - R-89-60 - lei-
dschendam

Visibility aspeçts of the driving task: foresight in driving -
R-91-71,. -Leidschendam

NOtitie van J.t=bbenomtrent kostenvergelijking.van
ventilatorenWgkertunnel.

Toegepastrisico-analyse .... waar determinisme te kort
schiet.

Notitie vanTanbetreffende. voor-en nadelen plaats van
bedieningsgebouw.

Notitie van Verbrugge betreffende besturings- en
meldsystemenWgvelsMlijkertunneL

Onderzoek tunnelverlichting

Onderzoek intercorninstallatie Wgkertunnel Velsen

VersObering Tunnels. Onderzoek Besturingsinstallaties.
Fase 2

Functioneel ontwerp besturingsinstallaties, Versie 2,

Functioneel ontwerp besturingsinstallaties, Versie 1
(concept)

2e Beneluxtunnel, programma van Eisen bouwkunde,

Functioneel ontwerp besturingsinstallaties. versie
ontvangen van TEC.

Documentatie van PEEK Trafflc, m.b.t. altematieve
detectie

Energievoorziening van tunnels, studierapport fase 1

Rapport "Onderzoek naar aanvullende verkeersmaatre-
gelen i.v.m. de VEVA Wijkertunnel"

Onderzoek "Uitklapbare dWangpijlborden op de Wgker-
tunnel"

november
1991

1989

1991

februari 1993

juni 1993

juni 1993

september
1993

december
1993

oktober 1993.

juU 1995

februari 1994

mei 1996

januari 1995

september
1995

december
1995.
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90. DNersen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

IWläkken G. Versoberingen

Brandblusrnlddefen beschikbaar stellen
om de schade aan een tunnel en voertui-
gen, veroorzaakt door brand, tot een mi-
nimUm te bePerken. Alsmede het voorko-
men dat er slachtoffers vallen.
De brandbestrijding door ondeskundigen
is aUeen bedoeld om de periode tussen
ontstaan van de brand en het arriveren
van de brandweer te overbruggen.

Brandbestrfjdlngkanplaatsvinden door
~owel ondeskundige al$ door professio-
nele krachten rrs 5, 6.4.1.6].

50.2
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90. Diversen

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatle technische ruimte brandbluspompen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

ang leVering D. Werking E. Raakvlakken

Algemeen. De brandblusinstallatie functioneert
onafhankelijk vandewaterleidlng,
zie figuur 51.8.1.
Hetg.ebruik van de brandblusinstal-
latie zo eenvoudig mogelijk maken,
waarbgzoveel mogenjk handelingen
alltornanschmoetenplaatsvinden
lTS 16,.btJage 4J
Detunneivoorzien van een brand-
blusinstallatie en poederblussers.
De hulpposten situeren in de mid-
denwanden van de tunnelbuizen en
aansluiten op de centrale brandblus-
Ieidlng.
Hulpposten voorzien van Stortz.,kop-
pelingen brandslal)ghaspel.
De poederblusposten situeren in de
tunnelwanden tegenover de hulp-
posten.
Het ontwerp van de installatie moet
in overleg met de betreffende brand-
weer worden afgestemd op de te
gebruiken blusmiddelen;

Levering via:
Brandslanghaspels.
Storz-koppelingen.

Aanvoeren bluswater door eigen
pompinstallatie of extern door brand-
weerpompen via aansluiting op één
van de aansluitpunten van een dien-
stengebouw.
Eigen pompen betrekken water uit
eigen reservoir.
Brandweerpompen betrekken water
uit open water.
Betrekken in eerste instantie uit een
eigen waterreservoir.
Gebruik maken van leidingwater, om
vervuiting te voorkomen.
Aan het bluswater via de doseer-
menger op de slanghaspeis "light-
water" toevoegen.

Bluswater.

50.4

G. Versoberingen

"Lightwater" toevoegen aan bluswater,
om branden van op water drijvende
vloeistoffen te kunnen bestrijden.

Indien gebruik gemaakt wordt van open
water moeten de leidingen na het blus-
sen worden gereinigd met leidingwater.
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E.Raakvlakken

Elke Storiz.aanslUlting moet
geschikt zijn voor aansluiting van hel
in te zetten het brandweermateriaal.
Om aan de vereiste drukken te vol-
doen zijn aansluitingen zonodig
voorzien van demontabele restricties
welke In normale situaties ge-
monteerd zijn [TS 16, bijlage 4
1.3.dJ.

Waterslagverschijnsel. Door middel van berekeningen moet
worden aangetoond dat het brand-
blusleklingsysteem zodanig is ont-
worpen dat hel optreden van water-
slagverschijnselen beperkt is en het
systeem bestand is tegen de nog
mogelijk optredende beperkte druk-
stoten.
Brandblusafsluiters mogen niet snel
sluitend zijn.

Voorzien van de nodige terugslag-
kleppen en afsluiters.
Bepalen van de drukklasse van het
persleIdingnet en de overige leidin-
gen.
Ontwerpbuitentempereluur winter.
met betrekking tot bevriezingsgevaar
leidingen.
Het systeem, inclusief de brandslang
is gevuld met water.
Leidingnet voorzien van isolatie en
traeing
Leidingsysteem voorzien van een
iekindlcstiesysteem.
Het water vanuit de warmloopbeveî-
liging terugvoeren naar het reser-
vow.

Leidingnet

Brandbestrijding.
[TS 16, bijlage 4]

Oe brand moet met twee hand-
straalpijpen en een waterkanon bestre-
den kunnen worden.

50.6

G. Versoberingen

Overleg met brandweer voeren met be-
trekking tot het aan te sluiten blusmaterI-
aal.

Hierbij moet naast de eigenbrandblusln-
staHatie ook rekening worden gehouden
met hetbrandbestrijdings-
materiaal dat door de brandweer op het
systeem aangesloten kan worden rrs
16, bijlage 4 2..C.6.1.

Oe brandblusleiding aanbrengen onder
de roostervloer in het middenkanaal.

Het hiervoor benodigde bluswater be-
trekken uit twee willekeurig naast elkaar
liggende hulpposten. waarbij de ene
hulppost wordt gebruikt voor brandbe-
strijding met de handstraalpijpen de
andere voor brandbestrijding met het
waterkanon rrs 16, bijlage 4.1.308].
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Leidingen. Hetgeheleleldingnet bij voorkeur uitvoe-
ren in roestvaststaal(werknurnrner
1.4435):

Leidingen en Ieidingdelen bij voor-
keur .nîet instorten in beton.[TS 5,
6.4.1.1
Ter plaatse van elke vaste aflakking
dient de leiding te worden voorzien
vaneen vast punt (fixatieschalen).

Bij toepassing van andere materiaal soor-
ten rekening houden met

brandbestendigheid;
corrosiebestendigheid;
slagvastheid;
materiaal eigenschappen m.b.t. de
optredende systeernkrachten.

Vaststellen van:
Aantal Stortz-aansluitingen.
Diameter aansluiting.
NokafStand.
Waterfoevoercapaciteit door brand-
weer op systeem.
Maximale- en minimale druk brand·
weer in systeem.
0Yerdrukbeveiliging.

Ontwerpgegevens dienen per tunnello-
catie te worden vastgesteld.

Externe brandweeraansluftpun-
ten.

50.8
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E.Raakvlakken

Plaatsing in de pompenkamer.
Vaststellen van:

Aantal b1uspompen.
Maximum pornpcapaciteit bij 2
pompen in parallelbedrijf.

Het water uit het reservoir wordt via
de centrale brandblusleiding naar de
hulpposten gepompt.
De pompen dienen een zodanige
karakteristiek te bezitten dat alle be-
drijfssituaties binnen het bereik lig-
gen.
Opstarten door middel van een sig-
naal vanuit de hulppost of
bedieningskamer.
om het warmlopen te vermijden, op
de persleidingen voor de keerklep
een kortsluitleidingen aansluiten, die
door middel van een smoorplaat een
minimale stroming over de pompen
in stand houden, zodat ook indien er
geen bluswater van het systeem
wordt afgenomen de pompen voor
onbeperkte tijd in bedrijf kunnen blij-
ven [TS 16, bJage 4 8]. Het ge-
bruikte water afvoeren naar het re-
servoir.
Pompschakeling fail-safe uitvoeren
[TS 16, E.18].
Het lekwater van pompasafdichtin-
gen afvoeren naar de vuilwaterkeI-
der.
Pompen met een zo vlak mogelijke
karakterisflek teneinde de
drukverschillen bij verschillende af-
names en bij verschillende locaties
(hoogIIaag - ver/dichtbij) te beheer-
sen.
Vermogen motor is afgestemd op de
ongunstigste siluatie.

50.10

G. Versoberingen

BrandblusPompen en leidingsysteem
zodanig uitvoeren zodat er geen cavita-
tie kan optreden. Geen zelfaanzuigend
type pomp toepassen. Schakelpeil "Re-
servoir leeg" ligt hoger dan het opstel-
lingsniveau van het pompslakkenhuis
met de waaier.

Voor het selecteren van het juiste pomp-
type moeten er nauwkeurige berekenin-
gen van alle voorkomende bedrijfssitua-
ties, ook bij éen pomp in bedrijf worden
gemaakt.
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Uitgangspunten voor de hulp-
posten en poederblusposten.

Vaststellen van:
Watervuldebiet naar waterre-
servoirteîeveren door het wa-
te~Îl:Iingbedrijf.
M~m vultijdleeg reservoir.

Hetr~rvQiraansluitenopeell
huiSaansluiting van het drinkwater-
bedrijf[TS 16, bijlage 42A2J.
De il'll1oud,met~nplaatslngvan
eengel'l1OtoriseerdEl~·Iui-
ter, vanuit hetdrinkwaterJeidingnet
ophetvereiste niveau houden door
middel van niveauregelaars en sig-
naleringen.
Het reservoir met bijbehorende aan-
sluitingen conform de AWVl (NEN
1006), werkblad W.B. 4.2. uitvoeren.

Onderfinge plaatsingsafstanden
hulpposten, respectievelijk poeder-
blusposten.
Bluscapaciteit per slanghaspel.
Minimum worpafstand.
Maximum reactiekracht op spuitstuk
bij zowel openen als sluiten.
lengte brandSlang.
Inhoud "lightwater" -tank.
BIU$tij(f slanghaspeJ met "Iightwater".
Verhouding "lightwater"/bluswater.
Ontwerptemperatuur winter, met
betrekking tot bevriezingsgevaar.

De vultijd .van "Reservoir leeg" tot "Sup-
pletie dicht" mag maximaal 24 uur
bedragen.

WaterreseJ'\loit.

Zie TS 16.

50.12
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A.DoeI C.Omvanglevenng O. Werking G. Versoberingen

HulpposterHrs 5. 6•.4.2].

Poederblusposten.

SOS..pictogram

HulPPostkast voorzien van:
(zie figuur 51.8.2)

Inwendige verlichtingsarmatuur.
Heldere gehard glazen deuren.
Vrijdragende achterwandconstructie.
Kas~arming.
Intercom.
Wandcontactdoos.
"Ughtwater"-tank met doseersys-
teem, dat tijdens het blussen auto-
matisch schuimvormend middel toe-
voegt aan het bluswater.
Brandslanghaspel met uitkantelbare
stoel en aangesloten op centrale
brandblUsleiding.
BluswaterafslUiter met Storz-koppe-
ling. De afsluiter is aangesloten op
de centrale brandblUsleiding,
eventueel voorzien vaneen extra
smoo.rplaat onder de montageflens
voorde drUkbeheersing bij afname
van water.
Drukknop om bij gebruik van alleen
de Storz-brandbluskraan de brand-
bluspompen te activeren.
Poederblusser met verzegeling in
verband met controle.

Poederbluskast, voorzien van:
(zie figuur 51.B.3)

Inwendig verlichtingsarmatuur.
Heldere gehard glazen deuren.
Intercom.
Wandcontactdoos.
Poederblusser met verzegeling in
verband met controle.

Plaatsing boven poederbluspost en
hulppost
Pictogram zodanig plaatsen, boven
de tegels, dat de eventuele schoon-
maakmachine het pictogram nlet
raakt

50.14

Door het contact met detunnelatmosfeer
moet aan afdlchting,corrosiebestendig-
heid en overgevoeligheid voor vervuiling
hoge prioriteit worden gegeven bij zowel
de keuze als het ontwerp van deZe ap-
paratuur [T$ 5, 6.42.].



Foto 51.8.1, Hulppos1kast.
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Brandslanghaspl!ll. Brandstanghsspelopuitkantelbare
stoef, waardoordebrandslan9 van
deult de hulppost gel<antelde stoel
onbelertlrnerdkan afrolien.
Met instelbare rem, om te voorko-
men dat de slang te snel van de
haspeLafrólt, met als gevolg het in
de knoop raken lTS 168. bijlage 4
2.E.8b].
De spuitmond in opgehangen positie
verzegelen, in veri)andmet controle
[TS 16, bijlage" 2.E.811

lekindicatiesysteem Qpbasis val\ gemeten drukdaling
van Pm•• tolP ••• binnen een in te
steUen tijd moet een lekmelding wor-
den gegeven.
De waterinhóud van het blus-
systeem moet automatisch tot Pmox

worden bijgevuld bij het bereiken
van p •••• Bij een Iekmekling wordt
echter niet bijgevuld.
Door het aflaten van de druk d.mv,
een rnagneetklep in eenkOltsluitlei-
ding naar het reservoir moet de goa-
de werking van het systeem ten
minste één maal per week worden
getest.
Bij brandmelding is het lekindicatie-
systeem nîetin werking.

Het lekindieatiesysteem op een goed be-
reikbare plaats opstellen, alleen de oot-
luchters dienen op het hoogste punt in
het leidingsysteem te zijn aangebracht.

50.16
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

54. Voedingen hulpposten en poecIerbluskasten

56. Ventilatie technÏ$che ruimte brandbluspompen

53. Signaieringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

Toebehoren van een hulppost
[TS 16 en 34].

Vrijdragende achterwand con-
structie voor hulpposten.

ToebehOren voor een poeder-
bluspost [TS 16 en 34].

Brandsianghaspelop uitkantelbare
st~l·mel.·haspelcontact.
"l.ightwa1ertarik"+ dOSeersysleemc
PoederblUSSer.
Bluswatel'aansluiting (1brandblusaf-
sluitel' mefeeri 2,5 " Storz-koppel-
iog).
Demontabele restrictie met aanbel-
de zijden· een Slorz-koppeling.
TL-verlichting ( 8 VVl.
Ribbenbuiskachel voorzien van ther-
mostaat
Inlercomtoestel.
wandcontactdoos.
Drukknop voor het starten van de
brandbtuspompen.
S.O.S -pictogram, boven de huip-
post en depoederbluspost, zie fi-
guur 51.C.1.
Deurcontact.
Voelcontact ten behoeve van de
poederblusser.

Geschikt voor montage van de hulp-
post onderdelen.
Vervaardigd uit plaatstaal en profiel-
staal.
Na aflassen thell'l'lÏ$Ch verzinken,
70180 micron volgens NEN 1275.
Aanvullend voorzien van standaard
poedercoating.

Poederblusser, incl. ondersteunings-
voet en vOEltcontact.
Intercomtoestel.
TL-verlichting(8 Watt).
Wandcontactdoos.
De benodigde naamplaten.
S.O.S. -pictogram, zie figuur 51.C.1.
Deurcontact.

50.18

"I..ightwatertarik" middels ·een.2..faldoor-
zichtige kunststofslangen koppelen aan
het doseersysteem, in verband met visu-
ele inspectie [TS 16, bijlage ••.2.E.11b].
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54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. ventUatie technische ruimte brandbluspompen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Ver.varmingsinstallatie hulpposten

Leidingen en toebehoren wa-
terreservoir.

Pomp zuig-en persleidingen
met toebehoren.

Externe ·brandweeraanSluiting.

Bijkomende leveringen.

Motorbediende kogelkraan
(openidicht) voorzien van noodhand-
bedIening.
Vulpunt, inloopleiding met een spat-
vrije trechter constructie.
De nodigde ontluchtings..,overloop-
en aftapleidlngen.
Verzamelattappunt ten behoeve van
pomplekleiding, overstort ete,
Trechteroverloop in het reservoir,
leiding voorzien van flens.
Aftapafsluiter •
Membraanafsluiters.
De nodige inloopbochten voor de
vul- en overloopleldingen naar het
reservoir.

Diverse gietijzeren mernbraanafslui-
ters.
Rubberleidingcompensatoren, die
vooraan$iting •oppompzuÎQZijde te
voorzien ••van ••vaeullrnsteunringen.
DebetreffElndeleldingdelenaanslui-
ten op de mI.Iurdoorvoerstukken.
DiVerse terugslagkleppen.
Ant!ewarmloopvoorziening.
Denodlgde leidingen en leidlnghulp-
stOkken.
Manometer.
A~pafsluiters.

CompieteStortz-aansluitingen.
Veiligheidstoestellen,metklepmet
neopreeno-rîng afdichting.
Terugslagkleppen.
Muurplaten met tekst overeenkom-
stigeisenbrandweer.
De nodigeaftapinrichtingen.
De nodige vaste punten en wel bij
elke compensator, bocht en knik-
punten.

Zelfregelend elektrisch verwarmings-
lint.
Het isoleren van de leidingen.

Leidingnetdelenin niet-vorstvrije ruimte
beschermen tegen bevriezing.

50.20
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20. Tunne\verlichting

90. Diversen

54. Voedll'l{,jllhulppostenen poederbluskasten

56. Ventila~technischeruimte brandbluspornpen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

A.Doel

Onderverdeelinrichtingen vorst-
beveiiigingbtandblusleiding.

Regel- schakel- en beveiliging-
sapparatuur.

Brandbluspompen met elektro-
motoren.

Lekindicatiesysteem

E. Raakvlakken

Elke.·brandbluspomp,
Besturing, schakeling en signalering.
Besturing temperatuurmeting.
Niveaumetingwaterreservoir.

De installatieautornaten vOOlZien
van hulpcont;lcten ten behoeve van
het signaleren van een lokale sto-
ring op de schakel- en ven:leelinrich-
tingen en voor signalering naar de
PLC.
Zie voor verdere specificaties betref-
fende uitvoering hoofdinstallatie 10.

Hydl'ostatische niveaumeting.
Diverse niveauschakelaars.
Kunststof schakelkast geplaatst in
de pDrl'lpenruimte.
Wetkschakelaars.
Ruimtetemperatuuropnemer.
Buitentemperatuuropnemers.

Voorzien van:
Fundatiepiaat voor pomp met motor.
Koppelingsbeschermkap.
Elastische koppeling.

Roestvaststalenlekcontrolevaaije
(inhoud ca 30 fIter).
KortsluitIeiding met motoIDediende
afSlUiter voor het testen van het Ie-
kindicatiesysteem.
Lekindicatiesysteem vulpompje c0m-
pleet met appendages enleidingsys-
teem.
Drukopnemers met signaalgevers.

Pompen uitvoeren als horizontale eentri-
tugaalnormpomp volg.ens DiN 24256.
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Bediening bfandblusinstallatie.
[IS 16, bifage 4.3]

Normaaibedrijf.

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroornbedlijf.

20. Tunnelverlichting
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Tunneltechnische installaties
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53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

E. Raakvlakken

Starten ••van.de ••brandblusp0mpén:
Doorultkante!en van de kantelstoel
in een hulppost
Door bedienen van de drukknop in
dehu!ppo$ten (ten behoeve van de
bra~).
Door een startcommando in de con-
trolekamer.
Door bediening van de drukknop bij
dèpompenin brandbluspompruimte
(ten behoeve van het onderhoud).
Automatisch 1 maal per week.

Uitschakelen van de pompen:
Door een uitschakelcommando in de
controlekamer.
Door bediening van de drukknop in
de brandpompruimte;
Door ULAAGWATER" in combinatie
met "VOORWAARSCHUWING RE-
SERVOIRLEEG".

Pompen in-en .uitschakelen.
Lekindicaties ·rnelden.
NiVeauregeling waterreservoir.

Bij. noodbedlijf WOTdtdein$tallatiebe-
diend vanathetsignalerings- en noodbe-
diening$P8neel.

Bij bediening van de calamiteitendruk-
knop de brandbluspompen in volgorde
inschakelen.

Bij noodstroornbedrljf. de brandbluspom-
pen inschakelen afhankelijk van vraag.

50.24

G. Versoberingen

Voor de bedlening$prîorit~nenorn-
schakeling centraal-regionaaVcentraal-lo-
kaal, zie hoofdinstallatie 80,

Indien de pompen vanuit de controleka-
mer of een hu!ppostgestart zijn, mogen
de pompen niet met de drukknop in de
brandbluspompruimte .uitgeschakeld kun-
nenworden.
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20. Tunnelverlichting

A. Doel

Meldingen
[I'S 16, b1J'1age 4.2.GJ

Tënbl:lhoe\leVlilndeniveaumetiil9in het
waterresewoirl/V<irden de vOlgende nl-
veau'sonderschëiden:

"HOOGWATER". Bij deze melding
drelgthët watërresarvOir over te la-
pen.
"SUPPLETIE DICHT ••.•Bij deze meI-
ding iS de afsluiter il1 de vulleiding
vanhefreservoir gesloten.
"SUPPLETIE OPEN". Bij .deze meI-
dingiSdeafsluiteriodé vulleiding
van hef reservoir ~nd.
"VOORWAARSCHUWING RESER-
VOIRLEEG".Bij deze melding is er
nogeenhoeveelhëid. bluswater in
het reservoir aanwezig voor circa 15
minUten blussen met 120 m311l.
"RESERVOIR lEEG" • Bij deze mel-
ding. is er geen bluswater beschik-
baar.

Lekindicatiesysteem. Het Iëkindicatiesysteem geeft een lëkmeI-
ding indien: .

Het lekindlcatiesysteem een drukda-
Hng van P_. tot p••••.regiStreert bin-
nen het ingestelde tijdsbestek waar-
bij meer dan 5...20 I (instelbaar)
weglëkt.

Vorstbescherrning brandblusin-
stallaties.

AIIe •••••atervoerendeleidingdelenen
appendages in niet-vorst\irije ruimtes
voorzien van eenze1fr~d elek~
trisCh verwarmingsnnten iSolatie.
Bij een temperatuur lager dan 2 §C
gedurende 60 min. het lint inschake-
len;
Bij een temperatuur hoger dan 3 ·C
het lint uitschakelen.

50.26
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90. Divërsën

Omabusielletijk. pornpbedrijfte voorko-
men rnoeteen maximale draaitijdbeWa-
king worden aangebracht (alleen meI-
dlng) [I'S 5, 6.4.1.7.J

Om vastzitten van de waaier te voorko-
men. schakelt elke pomp automatisch ten
minste één maal per week in, bij het
niveau "Reservoir leeg" deze schakeling
blokkeren.

Lekcontrolesysteemtestenmet kortsluit-
leiding met motorbediende afsluiter. (Op-
zettelijk laten wegvallen van druk PmOl(

naarP ••••)

Voor deterriperatuurregeling een tune-
tiëblok in de PLC opnemen.
De iSolatie afwerken met aluminium of
kunststofbeplating.
Schakëltemperaturenworden gemeten
in de betreffende ruimte.
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Beveiligingen

Bedieningen signalering.

Besturing.

Gebruik van bet systeem door
ondeskundigen [IS 5, 6.4.1).

20. Tunnelverlicbting

Vlotterschakelaars ten behoeve van
de waterreservoirniveau's; de bevei-
liging "bard" uitvoeren buiten de
PlCom.
De brandpompen niet uitscbakelen
bij bet aanspreken van de therrni-
storrelais, alleen melden.
Bij bet aanspreken van de thermi-
sche beveiliging in de voedingskabel
van kast naar pomp, de betreffende
brandpomp "bard" uitschakelen.

Voor de bediening en signalering van de
brandblusinstallatie op verschillende loca-
ties bedienings- en signaleringsmiddelen
opnemen, zie figuur 51.0.1.

Op cle volgende plaatsen:
Beeldscherm.
Lessenaar.
Lokaal (bij luidspreker).
Signalerings- en noodbedieningspa-
neel.
Schakel- en verdeelinrichting

Sofl.warevan de bestUringsinstallatie zo-
danig opbouwen dat is voldaan aaneen
vast tes1ellenwerkingsbeschrijvingrnet
bijbeborende· COmmando's enmeldingéfl.

Openen van de bulppost en uitne-
men vandespuitrnond.
Dekantelstoel kantelt de slangbas-
pei naar buiten en opent de water-
toevoer. Door het contact op de
kantelStoelworden nu de brandblus-
pompèngestalt
Openen van de spujtmond met de
keuze voor een straal of een broes.
Gedurende 25 minuten is '1igbt-wa-
ter"beschikbaar, daama uitsluitend
water.
De $PUitrnond wordt in opgehangen
positie verzegeld, om controle op
het gebruik mogelijk te maken.

50.28
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21).Tunnelverlichting

90. Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

E. Raakvlakken

Gebruik van het systeem door
deskundigen rrs 5.6.4.1.)

Voortover gebruik WOrdtgernaakt
van de brandslanghaspels: tie het
bovenstaande.
Bij het gebruik van deStorz4>rand-
kranen debrandbluspompen starten
door bediening van de drukknop.
Op de Stortz-brandkraan twee
straalpijpen of één waterkanon aan-
sluiten.
Bij aanwezigheid vaneen demonta-
bele restrictie worden de twee
straalpijpen m.b.V. een verdeelstuk
op de restrictie aangesloten. Het
waterkanon wordt pas na het verwij-
deren van de demontabeterestrictie
direct op de Storzkraanaangeskl-
ten.

50.30
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20. Tun~venichting

90. Diversen

53,. signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. VerwarmingSinstallatie hulpposten

G, Versoberingen

Civiel.

Onderverdeerltlrichting.
Signalering hulpposten en poeder-
blussers.
Voeding hulpposten en poederblus-
sers.
Verwarmingsinstallatie hulpposten.
Ventilatie technische ruimte brand-
b1uspompen.
Besturing.
Kabeltracés tunnel en gebouw.

Waterreservoir met eventueel isola-
tie en dampdlchte laag aan de bin-
nenzijde.
Pompkamer.
Leidingkokers en muurdoorvoerstuk-
ken.
Sparingen in de wanden.
Diverse ophengconstrueties.
Roestvaststa1en voorzieningen ten
behoeve van toegang tot het reser-
voir.
Inspectieluik.

Relatie met andere elektro-me-
chanische installaties.

CommuniCatIevoorzIeningen. Bijeencalamileit :tal vanuit de tunnel
communicatie mogelijk moeten zijn.

Afvoerbluswalet.Drainage

Ventilatie Afvoer rookgassen.

50.32
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatè technische ruimte brandbluspompen

53. Signaleringen hulpposten enpoederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

Overbruggingstijd ondeskundi-
ge brandbestrijding tot het
overnemen van het blussen
door de brandweer [TS 24,
3.7).

20-25 min.

B1usw;iterteifering via brand-
slanghaspels.

6 m3lhperspuitmond op ieder willekeuri-
ge s!anghaspel<rnet drie spuitmonden op
eigen installatie [TS 16, b1J"1age.4.2.E.8].

B1uswatertevering via Storz-
koppeling.

120 m31h,op ieder WlllekeurigStorz 2%"-
aansluitpunt (bij gebruik van 1 Storz-
kraan tegelijk) .[TS 5. 6.4.11

120 m3•Inhoud reservoir
[TS 16, ••bijJjge 4.2A).

Watervuldebiet naar waterre-
servolrdoorwaterleverend ba-
drijf[TS1(),bijlage4.2l'].

tenminste 5 m3Jh en het reservoir wordt
automatisch volgehouden

Maxlmurn"yltijdl$egreservoir.
[TS16,bijJjge4.2A3).

24 uur.

Aantal brandbluspompen.

Maximum pompcapaciteit bij 2
pompen in parallelbedrijf.

Maximum persdruk pompen
(bij gestoten persleiding).

Qndenmge afstanden van
hulpposten en poederbluspos-
ten •

Minimaal 2 stuks.

60 m3lhperpomp [TS 5. 6.4.1.4.b].

150 kPa (15 bar) [TS 16. bijlage 42.8.2).

Maximaal 55 m [TS 16, bijlage 4.2.E.3].

Ultkanteltijdslanghaspels. ca. 5 seconden, en wel geleidelijk [TS 16,
bijlage 42.E.9a].

Minimumworpafstand.
[TS 16.·biJage 42.E8.f].

14m.

50.34

Hierbij is inbegrepen de verkenningstljd
voorde brandweêr die niet z.onder meer
een brand z.al benaderen waarbij moge-
lijk gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Waarbij:
Slangdiameter 1"
werkdruk 16 bar
barstdl'\lk 30 bar.

Waarbij:
Maximum druk 800 kPa (8 bar).
Minimumdruk450 kPa (4,5 bar).

Bij een bluswaterlevering van 120 m31h
kan gedurende 1 uurrnet eigen pompen
en vanuit eigen reservoir bluswater gele-
verd worden.

Indien dit niet gehaald is, moet dit gesig-
naleerd women.

Bij 3 Beaufort tegenWlndrnet eengebon-
den straal en volgens NEN 3211.
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Maxl/'l1t.ll1'l~ttiekracht op
spuitstuk.

Lengte b~ll<fslang.

Inhoud '1igtltWater"-tank.

Blustijd slal'lghaspel met water-
voorziening van "lightwater".

Vemouding"light-water" I blus-
water.

Ontwerpbuitentemperatuur win-
ter, met betrekking tot bevrie-
zingsgevaar.

Aantal pO$derblussers per
post

Aantal Stortz-aansluitingenper
hulppost.
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53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

E. Raakvlakken

Bij het openen 120 N.
BI} continu geopende spuitmond 90 N
rrs 16, bijlage 4.2.E.8.g).

De op eenhaspelaa~rachte slang
moet de afstand tussen twee hulpposten
(55m) overlappen.

26 liter.

25 minuten[TS 16, bijlage 4.2.E.11.a}. Daarna uitsluitend water

1 : 100 rrs 16, bijlage 4.2.E.11.a}. Rijkswaterstaat maakt gebruik van t%
AFFF FC-t85 (lightwaterconcentraat),
vorstvrij tot ·tS·C [TS 5, 7.4.1.}.

-15'C rrs 16, bijlage 4.1.9}.

1 stuks, type PG 9(9 kg)
rrs 16, bijlage 4.2.E.12.a}.

1 stuks [TS 16, bil. 4 2.E. 13}. Indien de bluswateraanslUiting voorzien
wordt vaneen demontabele restrictie
(weerstand) dan moet deze voldoen aan
de volgende voorwaarden:

aan beide zijden voorzien van 21h"
Statt-koppeling;
2 handgrepen;
bevestiging aan hulppost met ket-
ting o,g.;
in het geval dat een waterkanon
ingezet wordt moet het verdeelstuk
direct. op de .Storzkoppelingaange-
slotenkunnenwi»'clen; in het geval
clathandstraalpijpeningezet m0e-
ten worden moet dit verdeelstuk
direct op de restrictie aangesloten
kunnen worden (vercleelstuk vol-
gens NEN 3374).

Diameter Storz-aansluitstuk. 2W'.

Drukkl8sSébrandblusnet. PN 16

Drukklasseoverige leidingen. PN 10

50.36
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go. Diversen

54. Voedi~huJpf)osten enpoederbluskasten

56. Ventifat&:ltechnische ruimte brandblUspompen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hutpposten

Meldingenbij~vedies. Bljeenvedies van 5 tot 20 Vuur (in-
stelbaar) een melding geven rrs 16. bij-
1age4.2.C.4l

Roest VastStaai Bij toepassing van Roest Vast Staal moet
dit materi8alvoldoen aan de kwaliteitsei-
sen volgens werknr. 1.4435.

50.38
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53, Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hUlpposten

E.Raakvlakken

Exteme bt8ndWeeraansluitpunten (per aansluitpunt);
Aantal aansluitpunten.
2 stuks
Aantal Storz-koppelingen.
3 stuks 2%" of 2 stuks 2'h" rrs 5. 6.4.1]
Watertoevoer capaciteit door brandweer op systeem. 1400 kPa (14 bar)
Max. druk br;i1ndweerop systeem. 1500 kPa
(15 b;:tr)
OverdnJkbeveiliging op systeem.

Branddetectlesysternen minimaliseren rrs 5, 6.4.7·l

Het brandt>l!J$$endoor ondeskundîgerl achterwege laten en het publiek zo soelen veHig mogelijk in staat stellen te kunnen
vluchten.rrs24 ••3.7.al

Bij •aanlN~lgheidvaneen middenkanaal. de brandbluSleiding. vervaardigen uit kunststof (glasveze~versterkt epoxy).
MontageL<9l>tenzijnlager en door plaatsing in het middeol<anaal is deze op eenvoudige wijze afgeschermd tegen invloeden
van brand'rrs24,3.7.b].

Alternatleliévoor hetvullen van het reservoir.

Leidlng niet vullen met water (droog systeem).

Het systeem niet onder druk houden.

In plaaf$VlilnRV5-leidingen, verzinkt stalerl leidingen toepassen.

Door voortdurend de installaties ternotlemiserenbijgelijkblijvende "standardofequipment". Moderne installaties vergen
minder energie bij een hogere effiCierl<::yJI'l) 38,3.2).

Als alternatief voorhetleidingrna'@'laälis tevens glasvezel - versterkt epoxy (GRE)toestaan.

50.40
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Figuur 53A 1, Blokschema signalering hulppostenen poederbIusposte
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Melding bij het openen van een deur van
een hulp- of poederbluspost, het wegne-
men van een poederblusser en het ult-
kantelen van de kantelstoel brandslang-
haspel.
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20. TunnelvérUchting

51. Brandblusinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

A Doel C. Omvang levering O. werking E. Raakvlakken G. Versoberingen

Signalerin9fi!n.

Oe melding realiseren met contactloz;e
naderingsschaketaars.

Het openen van een deuren het
wegnemen van een poederblusser,
wordt separaat via een PLC doorga-
meld.
Het uitkantelen van een brandslang-
haspel of het bedienen van de druk-
knop in de hulpposten wordt via een
PlC doorgemeld als startcommando
voor de brandbluspompen.

De bijbehorende bekabeling, vanaf de
aansluitklemmen in de hulp- en poeder-
kasten, loopt naar de rangeerkasten van
de betreffende PlC's.

Type méldayateem.
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20. TunnelVerlichting

51. BrandbluslnstaUatîe

54. Voedingen hulpposten en poederblUskasten

56. Ventttatie technische ruimte brandbluspompen

A.Doel G. Versoberingen

Instattatie·.i# ••l'u.dpposten. Naderingsschaketaars, ten behoeve
van de deursignalering en poeder-
blusser.
Drukknop, nabij de Storz-koppeling.
Me/cfmgsschakelaars, voor de
kantelstoel van de brandSlangha-
spet.

Installatie inpoederbluskasten. Naderingsschaketaar. De naderingsschakelaars zijn ten behoe-
ve van deursignalering en poederblus-
ser.

Bekabeling. De bekabeling uitvoeren als sterbekabe-
/ing.

Ten behoeve van de besturing vee-
dingseenheden opnernenmet de beno-
digde installatieautomaten.

Rangeerk8$ten.
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20. TunnelverUchting

51. Brandblusinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

C• omvang levering

Noodbedrijf.

CalamiteItenbedrijf.

Noodstroornbedrijf.

Normaal zijn de voedingen voor de
signaleringen van de hulpposten en
poederbluskasten ingeschakeld.
Het openen van de deur van een
hulppost of poederbluspost activeert
via PlC's tevens de betreffende 1V
camera's/monitoren.
Het uitkanteTen van een brandslang-
haspel of het bedienen van een
nooddrukknop schakelt via PlC's de
brandpornpen in.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

SignaTeringuit de hulpposten
en de poederbluskasten.

Niet van toepassing.

Voor de bediening en signalering
van de brandblusinstallatie op ver-
schillende Iocatles bedienings- en
signaleringsmicldelen opnemen.

Beeldschermsysteem.
Lessenaar.
Signalerings- en noodbedie-
ningspaneel.
Schakel- en verdeelinrIchting

De plaats van de hulpposten moet
zichtbaar worden gemaakt op een
geografische presentatie van de tun-
nel voorzien van terugmeldings-
lampen of op een beeldschermpre-
sentatie [TS 5, 7.4.2.].

Besturing. Software van de tle$tufingsinstallatie zo-
denig opbouwen dat is voldaan aan een
vast te stellenwerkingsbesçhrijving met
bijbehorendeeornrnando's en meldingen.

In het functionele ontwerp beschrijven.
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20, TUnneweri~ting

51. Blandb~nstal~tie

54, Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspornpen

A,DoeI

Relatie rnetandere
elektromechanische instana·
ties,

P1aatshuipposten en
poedèrbluskasten,
P~ats leidingen,

Onderv:erdeelinrichting.
Brandbfusinstanatie.
VelWarmingsinstal~tie hulpposten,
CCN·installatie.
Besturing.
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20. Tunnewerl~ting

51. Brandblusinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

C.omvangievering O. Werking E. Raakvlakken

Installatie.J:)Elr·.hulpPöst. 3 naderingsschakelaars.
1 drukknop.

2 naderingsschakelaars.Installatie per poederbluskast
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20. Tunnelverlichting

51. Brandblt.isinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poeclefbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

C. Omvang levering O. Werking E.RaakVlakken
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53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwanningsinstauatie hulpposten

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Oe apparatuur in de hulpposten en poe-
derkasten te voorzien van de benodigde
elektrische energie.
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20. Tunnelvertichting

53. $ign<lleringen hulpposten en poederbhJ$kasten

55. Verwarmingsinstaliatie hulpposten

E. Raakvlakken G. Vers<>beringen

Installatie.

De instaliatie in waten:lichte uitvoering
aanleggen.

Deze bestaat uit de schakel- en verdeel-
inrichtingen in bed'Jenings-en d"JeOStenge-
bouw en eventueel middenkanaal.

Bekabeling tussen verdeetimichtin-
gen.
BekabeUng vanaf onderverdeelin-
richtingen tot op de aansluitklemmen
van de apparatuur in de hulpposten
en poederblusposten.

Deze moet een onderbrekingsloze
stroomvoorziening hebben [TS 16, bijlage
4.2.E.141

BekabeUng.

TL-armaturen in hulpposten en
poederbluskasten.

Pictogrammen met PL·arma·
tuur.

Aanbrengen boven hulpposten en poe-
derbluskasten, zodanlg dat schoonmaak-
machines pictogrammen niet beschadi·
gen.

De schakel- en verdeelinrichting onder-
brengen in de schakelrulmtes van de be-
drijfsgl:lbOUWen.

Schakel- envercleelinrichtin·
gen.
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20. Tunnelverlichting

eO.Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

E. Raakvlakken

InstaHatie per hulppost en poe-
derbluskast.

TL"srma1uur.
Pictogramrnet Pl-armatuur.
Wandcontactdoos,spatwaterdicht.

Per inrichting Opnemen:
diverse installatie-autornaten.
diverse signaallamparmaturen.
de nodige hulprelais.

De schakel- en verdeelinrichting onder-
brengen in de schakelruimtes van de be-
drijfsgebouwen.

Schakel- erlverdeelinrichting.

Onderverdeelinrichtingen. De installatieautomaten voorzien
van hulpcontacten ..
De onderverdeelinrichtingen leveren
in kunststof.

Ten behoeve van het signaleren van een
lokale storing op de schakel- en verdeel-
inrichtingen en voor doorsignalering naar
de diverse PlC's.
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20. TunnelverliChting

53. Signaleringen hulpposten enpoederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulppo$ten

Bedrijf Algemeen. Vanaf de volgende plaatsen is de installa-
tie in een andere bedriJftoestand te scha-
kelen:

Schakel- en verdeelinrichting.
Lokaal via een schakelaar (front be-
diening installatie automaat) inluit.

De voeding van de hulp- en poecIerposten
is ingeschakeld.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Bij noodstroombedrijf de voedingen van
de hulpposten en poecIerbluskasten in-
schakelen afhankelijk van het beschikbare
elektrische vermogen.

TL- en PL-armaturen branden altijd.

Normaalbedrijf.

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroombedrijf.
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. verwarmingsinstallatie hulpposten

Relatierrtetal"ldere
elek.trOl'l'leChanische installa-
ties.

Onderverdeelinrichting.
No.breakvoorzlening.
Brandblusinstallatie.
Signaleringen hulpposten en poe-
derbluskasten.
Vermrmingsinstallatie hulpposten.
Besturing.
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90.· Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

56. Ventilatie technische ruimte brandblUspompen

Omvang levering E. RaakVlakken
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20. Tunneiverlichting

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwatmingsinstallatie hulpposten

E. Raakvlakken
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20. Tunnelverlichting

Het vorstvrij houden van apparatuur en
leidingen in de hulpposten.
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20. Tunnelverlichting

51. Brandblusinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

G. Versoberingen

DeIlUlppo$tenvorstvrij bo!Jden tot een
buitenternpel'atuur van -15·C.

Dellulpposten voorzien \fan:
Thermostaat.
Elektrische verwarmingselement.

De schakel- en verdeelinrichting onder-
brengen in de sChakelroimtes· van de be-
drijfsgebouwen.

Schakel-en verdeelinrichting.
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20, Tun~en~hting

51. Brandblusinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatl$ 1echnische ruimte brandbluspompen

Schakel- èi'I verdeelinnchting.

Onderverdeelinrichtingen.

Buitentemparatuurvoeler.

Per hulppóst
Thermisch verzinkte ribbenbuis-
kachel
Thel'lTlostaat.

Per inrichting opnemen:
Diverse instal\atJe..automaten.
Diverse signaaIlamp.armaturen.
De nodige hulprelais.

Oe installatie-automaten voorzien
vanhulpcontaeten.
Oe onderverdeelinrIchtingen leveren
in kunststof.

Ten behoeve van het signaleren van een
lokale storing op de schakel- en verdeel-
inrichtingen en voor signalering naar de
diverse PLC's.

Aansluiting buiten het bedieningsge-
bouw.

De apparatuur elektrisch aansluiten vot-
gens de specificaties betreffende:

Meetbereik.
Voedingspanning.
Uitgang.
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20. Tunnelver6chting

51. Brandblusinstafiatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte bfandbluspompeo

Plaatsen van waar de installa-
tie in een andere bedrijfstoe-
stand te schakelen is.

Normaalbedrijf.

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroombedrijf.

Bedieningen signalering.

Besturing.

Schakel- en verdeelinrichting
Centraal-. regionaal of centraal- l0-
kaal signalerings- en noodbedie-
ningspaneel
Draagbaar beeldschermsysteeem
Beeldschermsysteem (centraal- regi-
onaal of centraal-lokaal opgesteld).

Bij een buitentemperatuur < 2 ·C.
gedurende ten minste 60 min .• de
voeding naar de verwarmings-
elementen vrijgeven.
Bij een buitentemperatuur > 3 ·c de
voeding uitschakelen.
Voor de temperatuurmeting een
functieb10k in een PLC opnemen ..

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

De bedrijfsomstandigheden zijn: net-
en noodstroombedrijf.
Bij noodstroombedrijt de voedingen
van de hulpposten en poedérbluska-
sten inschakelen afhankelijk van het
beschikbare elektrische vermogen.

Voor de bediening en signalering van de
brandblusinstallafle op verschillende loca-
ties bedienings- en signaleringsmiddelen
opnemen:

Beeldschermsysteem.
Lessenaar.
Lokaal (bij luidspreker).
Signalerings- en noodbedieningspa-
neel.
Schakel- en verdeeUnrichting.

Software van de besturingsinstaflatie zo-
danig opbouwen dat is voldaan aan een
vast te stellen werkingsbeschrijving met
bijbehorende commando's en meldingen.

De tijdsaspecten softwarematig instel-
baar maken.
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20. Tunnelverlichting

51. Brandblusinstallatie

54. Voedingen hulpposten en poederbluskasten

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

A. Doel

Relatierrtetándere elektrome-
chanischeinslallatles.

Qnderverdeelinrichting.
BrandblUSinstallatie.
Signalerlngen hulpposten en poe-
derbluskasten.
Voeding hUlpposten. en poederblus-
kasten.
Besturing.
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20. Tunnelverlichting

51. BrandblUsinstallatie

54. VoedingEilfl hulpposten en poederbluskasten .

56. Ventilatie technische ruimte brandbluspompen

C. Ornvanglevering E. Raakvlakken ringen

Installatie per hulppost. 1ribbènblÜ$kachel.
tthermostaal

Meetbereik -20 +40·C.
Insehakelingbij een buitentempera-
tuur van < 2'C gedurende tenminste
00 min ..
Uitschakeling bij een buitentempera-
tuur van> 3·C.

De hulpposten vorstvrij houden tot een
buitentemperatuur van -15·C.

TemperatullltlPnemer.
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20. Tunnelv$l1ichting

51..BrandblUsil'lStaHatie

54. VQedlng9tthlltppoSten enpoederbfuskasten

56. Ventila~technische /tIimte brandblu~pompen
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90. Diversen

53. Signaleringen hulpposten en pOederbluskasten

55. Vetwarmingsinstallatie hulpposten

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Ventitatie: De installatie- moet de warmte die-aande
ruimte wordt afgestaanbijhét in bedrijf
zijn van de brandbluspompen middels
een ventilatie-inrichting afvoeren.

Zie figuur S6.A.1.
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. VerwarmingsinstaUatie hulpposten

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Technische ruimte brandblus-
pompen.

Vaststellen van:
Inhoud ruimte.
Ventilatievoud per uur.
Warmteafgifte van de pompen.
Maximaal toelaatbare temperatuur
van de rulmte.
Druk. buiten de ruimte.
Temperatuur koellucht

De installatie. De benodigde ventilatielucht betrek-
kenvanbulten door middel van aan-
sll.litingen in de buitengevel.
De ventilator in de pompenk.elder
voert deaangezogenlucllt direct
aan de ruimte toe.
Door overdruk in de ruimte ontwijkt
de lucht via een rooster in de wand
voorzien van een vlamdover naar de
tunnelbuis.

Schakel-en verdeelinrichtin-
gen.

Ten behoevevan:
Besturing.temperatuurmeting
Ventilatoren pompenkamer
Servornotorluchtktep
Schakeling ventilatoren.
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20. Tunnelverlichting

E.Raakviakken

Buisventilator
Ophangconstructie, thermisch ver-
zinkt.
De benodigde flexjbele verbindings-
stukken tussen ventilator. aanzuig-
en toevoerkanaal.

luchtkanalen en toebehoren. Verzinkt stalen kanalensysteem.
Aanzuigrooster.
Brandklep.
Kleppensectie.
Vlamdover.
Afvoerrooster.

Deaansluïting van de luchtkanalen en
appendages op de ingestorte f1ensdelen
moet lucht- en waterdicht geschieden.

Schakel-en verdeelinrichting. Installatiealltomaten.
Magneetschakelaars.
Hulprelais.
Aansluitklemmen.
Signaallampen.

Regel-, schakel- en
beveiliging$apparatuur.

Ruimtetemperatuuropnemer (te lage
temperaturen signaleren).
luchtstroomopnemer met schakel-
eenheid ten behoeve van de toe-
voerventUator.
luchtklepservomotor (open/dicht)
ten behoeve van toevoertucht.
Werkschakelaar ten behoeve van de
ventilator.

Verwarming. Ribbenbuis.
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20. TunnelverliChting

90, Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstanatie hulpposten

E. Raakvlakken

Locatie waafde in$tallatie in
een anderebedrijfstoestand is
te schakelètl.

Schakel- en verdeefinrichting
Centraal-regionaie ofcentraal-lokale
signalerings- en noodbedieningspa-
nee!
Draagbaar beeldschermsysteem
Beefdschermsysteem (centraakegi-
onale of centraal-Iokaal opgesteld).

Normaalbedrijf. Bij een ruimtetemperatuur van
> 25·C de ventilator inschakelen.
Bij een ruimtetemperatuur van
< 23·C de ventilator weer uitschake-
len.

Gelijktijdig met het starten/stoppen van
de ventilator de gemotoriseerde lucht-
klep in het toevoerkanaal open- respec-
tievelijk dichtsturen.

Noodbedrijf. Bij noodbedrijf wordt de ventilatie gesCha-
keld bij het in bedrijf komen van de
brandpompen.

Niet van to.epassing.

Bij noodstroombedrijf de voedingen van
de ventilatoren inschakelen afhankelijk
van het beschikbare elektrische vermo-
gen.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroombedrijf.
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20. Tunnelverlichtlng

53. S.ignaleringen hulppo$tenen poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

G. Versoberingen

Relatie met andere
elektromechanische instal-
laties.

Onderverdeelinrichting.
Brandbtusinstallatia
Besturing.
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90. Diversen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten

Installatie. Wa~ in de bralldbluspornpruimte
middels een overdrukverttilatle-in-
richting rechtstreeks naar buiten toe
afvoeren.
De ventilator in bedrijf stellen bij een
ruimteterllpetatuur hoger dan 25 ·C.
De ventilator weer uitschakelen bij
eenruimtetemperatuur lager dan
23 ·C.
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20. Tunnelverlichting

go. DiVersen

53. Signaleringen hulpposten en poederbluskasten

55. Verwarmingsinstallatie hulpposten
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Het doel van de installatie in de tun-
nel is het observeren en het vasUeg-
gen van:

Veli<eersgedrag.
Incidenten.
Werkzaamheden.

Het doel van de installatie bij de tun-
neigebouwenis het beWaken van de
toegang tot de geboUWen-

60.2

Onder het tunneltracé wordt in dit
verband verstaan:

Oe gehele overdekte tunnel.
Eventuele licntroosterzones.
Oe toeritten naar de tunnel
tussen portalen met de hoog-
tedetectie; vindt er geen hoog-
tedetectie plaats dan behoort
het traject tussen de portalen
met de veli<eersHchten tot het
tunneltracé(lS 28, 5.3.1].

Bewaking van de toegang van de
gebouwen vindt zowel bij lokale als
bij centrale bediening plaats.
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Camera's Noor wegvakbewa-
king [TS 41.61.3.2).

Camera's voorgebouwbewa-
king [TS 41.61.3.3).

Camera [TS 41. 61.4.1].

E. Raakvlakken

Pertunnelbuls wordt een. aparte CCN.
installatie toegepast, [TS 40. bIz. 21
bestaande uit:

Camera's.
Vtdéomatrix.
Monitoren (Video projector).
Videorecorder.

De camera's in het tunneltracé wor-
den in de volgende trajecten ver-
deeld:

Inrit (vanaf hoogtedetectie tot
tunnel).
Gesloten tunneldeel.
Uitrit.

De beelden van de draaibare came-
ra's in het te bewaken tunneltracé
moeten aansluiten op de beelden
van de aangrenzende draaibare c.q.
vastecamera('s).
De beelden van een vaste camera
in hettebewaken tunneftracé moe-
ten de beelden van de aangrenzen.
de vaste camera('s) overlappen.
Activering van bet systeem door:

Ho.ogtemeIding.
Het openen van poedert>lus-
kasten of hulpposten.
Opnemen van een intercom-
hoom/praatpaal.
Snelheidsonderschrijding.
Handbediening.

Camera's. kijl<enin normslage-
bruikstoestandmethet verkeer mee.
Het programmeren van de camera's
dient vanaf de videornatrlxkast
plaats te vinden.

De hoofdtoegangen vooIZien van
vaste camera's.
Draaibare camera's voor ter-
reinbewaking.

Voor geboUWtoegangsbewaking,
pe.rgebouw meerdere vastopgeste1-
deen draaibare camera's opnemen.
Voor wegvakbewaking, per tunnel-
buis een installatie vOOIZienvan
meerdere vast opgestelde en draai-
bare camera's.
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63. Geluidsinstallatie

Bij hoogtedetectie de verkeersborden "te
hoge voertuigen" aansturen [TS 30. 48.
4]. Snelhetdsonderschrijding kan gede-
tecteerd worden door:

Snelhetds Onderschrijdings Sys-
teem (SOS).

Het SOS detecteert elk voertuig dat be-
neden een ingestelde snelheid in de
tunnel rijdt.
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eevestiging~nstJ'UcfleS lTS
41.61.4.31

Camerabevi!$tigingsconsole
lTS 41. 61.5.12j.

VideomatrixlTS 41. 61.5.8).

Aansluitkasten lTS 41, 61.4.2].

Storingssignalel'Îng lTS 41,
61.5.6).

62. Hoogfrequent communicatie-installatie

Omvang levering E. Raakvlakken

Camerabevestigingsmogelijkbeden:
Op masten.
Tegen tunnelwand op wandconso-
les.
Tegenliclltrooster (îndien aanwe-
zig).
Op portalen van verkeersinstaUaties
Op kantelbare masten.

De masten en wandsteunen zodanig uit·
voeren dat bet mnen en bewegen van ge-
monteerde camera's tot een aanvaard-
baar minimum wordt beperkt. Rekening
houden met onderstaande verstorende
elementen:

Wind.
RijWind ten gevolge van verkeer.
Trillingen van wegdek.
Trillingen van éigen constructie.

Uitvoering elektronisch.
VIdeoaansluitingmiddels BNC· plug·
genlklemmen.
8esturingsaanslulting middels klem-
men.

Voor elke camera een aansluitkast plaat-
sen VOOl':

Het splitsen van stuursignalen.
Het aansluiten van de voeding.
Het aansluiten van bet videosignaal
voor camera en service monitor.

1 Storingssignaal per onderven:IeeJ-
kast.
Verzamelstoringssignalering per vi-
deomatrixkast.
Storingsmeldingen per signaal in het
beeldscllermsysteem verwerken.

60.6

SATO deel 7
Tunnelteçhnlscbe instaUaties

Versie 1
december 1997

63. GelUidsinstallatie

G. Versoberingen

De kantelbare masten voorzien van
wartels en bevestigingsstoel{voor
de camera of draai-. en neigunitl.
Een kantelbare mast moet door één
persoon gekanteld en rechtgezet
kunnen worden.
Toe te passen materialEmmoeten
voldoen aan de opperviaktebehan-
deling zoals gesteld in de techni-
sche bepalingen.
Geen breekbouten toepassen.

78eaufort.
max. 150 Km/b.

Camera-identificatiecode alfanumeriek
per ingang genereren.
VKleosignaalniveaubewaking toepassen.

De aansluitkasten voor de camera's
buiten bet gesloten tunneldeelop
ooghoogte bevesflgen.
De aansluitkasten voor camera's in
bet .gesloten tunneldeel,in bet mid-
denkanaal plaatsen.
De aansluitkasten voor camera's
nabij betbedieningsgebouw, op de
camera· respectievelijt< antenne-
masten plaatsen.

De storingssignalen in ruststroom
uitvoeren.
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Voeding (TS41, 61.5.4). De gehele CCTV-installatie voeden
vanuit de no-break laagspannings-
verdeelinrichtingen.
De kunststof verdeelinrichting in het
middenkanaal plaatsen. hierop de
voeding aansluiten (zie deelinstalla-
tie 10).

De voedingen gescheiden uitvoeren per
tunnelbuisJrijrichitng.
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10..Energi~ieningen

Vaste camëra's [l"S 41,61.5.
11

Draaibare camera's [l"S 41,
61.5.11

90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Dein&tallatîeomvat
VllStecamera's.
Draaibare camera's.
Sysfeernkasten.
Inrichtlngcentrale bedieningsruimte.
Videorecorder.

V$$t objéd:iefmet automatische
lichtsterkteregeling.
Per camera een console, afhan·ke-
lijk van de bevestigingseonstructie.
Ophang. en beschermconstructies
c.q, cameramast.
Waterdichte behuizing.
Bedieningseenheid voor de pro-
grammering van de camera's OP
afstand.
Camera's met kleurenbeeld uitvoe-
ren.

Zoom objectief met automatische
lichtste~ling.
Een. neig- en draaimechanisme.
Een console, afhankelijk van de ba-
vestigingsconstructie.
Waferdichte ••behuizing.
Bedieningseenhèkl voor de pro-
grammering van de camera's OP
afstand.
Camera's met kleurenbeeld uitvoe-
ren.
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Systéerilk~t.[TS·41••61.5.2).

Centralebe<lieningsruimte [TS
41,61.5.1].

Reserve onderdelen[TS 41, 6-
1.5.1].

E.•Raakvlakken

Bestaande uit een vidèomatrixkast
Met afzonderlijke panelen voor sig-
naalverwerking van de camera's per
tunnelingang.
samengebouwd tot een PlC-kast.
Opgesteld in de computerruimte in
een van de bedieningsgebouwen.

centraal bedieningspaneel (bedie-
ning neig- en draaimechanisl1'lé).
BeeTdschermbedieningssysteem
(BBS).
Monitoren(l1'lét kwadrantbeelden).
Signaaloverdrachtsapparatuur .
Bekabeling.
Onderverdeelinrichtingen.

Vaste camera's.
Draaibare cal1'léra's.
Monitor.

60.12

63. Geluidsinstallatie

In ••elk·.pan~I.·hOOfdzakerljk·.·onderbren-
gen:

Vldeomatnx (minimaal 10",4, reserve
in-enuitgangen);
PlC-besturing door externe PlC.
Een besturingsunit voorde neig- en
draaimechanismen.
Carneranummergeneratoren voor
presentatie vancameranummer in
het beeld.
Rangeerverdeler voor video.
Correctieverslerkers voor videosig-
nalen,
Voedingsunits.
AanslUitingen in-luitgangen.
Intemebedrading, bekabeling e.d,
Regionaieaansturingen.
Besturingsunit .voor camerapro-
grammerlngap afstand.
Een servicemonitor voor beide tun-
nelbuizen.
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Bekabeling ps 41,61.53). Bij alle camera's de videotransmis-
sie uitvoeren met coax 6 kabels.
De vaste camera's aanslUiten met
één gemeenschappelijke twlsted
pair-kabel per tunnelbuis, voor de
cameraprogrammering.
De draaibare camera's aansluiten
met één gemeenschappelijke twlsted
pair-kabel per tunnelbuis, voor de
bediening van neig- en draai-mecha-
nisme en de cameraprogrammering
ICW 943306).
De kabels zo veel mogelijk aanleg-
gen op de beschikbare leidingbanen
in het midden kanaal. Voor doorvoe-
ring eventueel gaten boren.

60.14
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vlakken G. Versoberingen

Indien nodig de kabels voorzien van tus-
senversterkers [CW 91656].
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Plaats waar installatie bediend
kan worden.

Beveiligi~(TS 41,61.6,1l

Bedrijf algel'neen (TS 41.
61.6.2).

Normaalbedrijf[TS 41, 6Ui
3).

Algemeen(TS 41,61.3.1l

WegVakhelNakinggeSloten tun-
neldeel (TS41,61.3.2).

Signalerings- en bedieningspaneel
Draagbaar bealdschermsysteem.

De instauatle uitvoeren volgens de in Ne-
derland geldende NEN-normen.

De installatie kan via k.eyboardbedlening
vanaf de bedIeningslessenaar in de cen-
trale I regionale ruimte in een andere
bedrijfstoestand worden gezet.
Vla een PC kan het CCTV-systeem in de
computerruimte worden bediend I gepro-
grammeerd.

Algemeen.
Wegvakbewaking.
Gebouw-bewaking.

De monitor moet handmatig m.b.V. een
keyboard OP de centrale bedieningslesse-
naar worden ingeschakeld, mogelijke
bedrijfsstanden zijn:

Stand-by, de camera is ingescha-
keld en de monitoren staan stand-
by.
In, via de videomatrix wordt het vi-
deosignaal doorgegeven aan een
ingeschakelde monitor.

De selectie van de camerabeelden op
de monitor voor de wegvakbewak.ing kan
handmatig en automatisch plaatsvinden:

Handmatig, via keyboardbediening
vanaf de bedieningslessenaar in de
centrale bedieningsruimte.
Automatisch bij een mekfing van:

Een stilstaand of langzaamrij-
dend voertuig.
Een geopende hulp- of poeder-
b1uspost.
Een apgenomen telefoonhoorn
van-een praatpaal.

60.16

63. Geluidsinstallatie

Noodbedrijfen noodstroombedrijf zijn
niet \lan toepassing, de CCTV-instaUatie
is geheel aangesloten OP no-break span-
ning.
calamiteiten bediening is gelijk aan nor-
male bediening [TS 41, 61.6.4l5I5].

De inschakelvertraging van 'Stanó-by'
naar 'In' mag maximaal 0,2 seconden
duren, dit kan automatisch of handmatig
gebeuren.

Bij een automatische melding worden
eveneens de beelden van de voor- en
achterliggende camera's gepresenteerd.
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wegvakbeWaking tunnelinrit
[TS 41, 61.3.2}.

GebouwbeWaking[TS 41,
61.3.3}

Besturing[TS 41,61.5.5).

62 .•HoogfrequentoomrnunicatkHnstallatie

De selectie van de camerabeelden op
de monitor voor de wegvakbewaking kan
handmatig en automatisch plaatsvinden;

Handmatig, via keyboardbediening
vanaf de bedieningslessenaar in de
centrale bedieningsrulmte.
Automatisch bij een melding van
een te hoog voertulg.

De selectie van de camerabeelden op de
monitor voor de gebouwbewaking kan
handmatig en automatisch plaatsvinden:

Handmatig, via keyboardbediening
vanaf de bedieningslessenaar in de
centrale bedleningsruimte.
Automatisch bij een:

Inbraakalarm.
Melding via een beldrukker bij
één van de toegangsdeuren of
schuifpoorten.
Toegangscontrole.

De CCTV-instaDatie besturen vanuit
PlC's, die via spanningsloze contac-
ten de videouitgangen van de video-
matrices aansturen.
Tussen de videomatrices een 10-/·
Output verbinding aanbrengen om
beelden onderling te kunnen uitwis-
selen.
De bediening van de neig- en draai-
mechanisme hardwarematig uitvoe-
ren i.V.m. de te lange reactietijden
bij aansturing via PlC's.
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G. Versoberingen

Bij een automatische melding worden
eveneens de beelden van de voor- en
achterliggende camera's gepresenteerd.

Voor hetautomatischaansluren van
deze monitorenpotentiaalVrije contacten
van de betreffende installaties via PlC's
beschikbaar stellen.

De te presenterenbee1den kunnen
handmatig vanafdebedieningslessenaar
en automatisch door het SOS-systeem
opgevraagd worden van;

De brand· en poederbIusposten.
De·intercominstaBatie.
Hoogtedetectie.

De schakei\({)igorde .onderscheiden in:
Senticébediening voor de monitor in
devideOmatnxkast.
lokalebedienlngvoor een aantal
kwadl'antmonitoren
Regionale bediening voor een aan-
tal monitoren.
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62. Hoo.gfrequent communicatiEHnstallatie

......

Regionale bediening ps 41,
61.5.13).

VoorderegiQnale bediening de be-
dieningssignalen, meldingen van de
neig- endraalmechanlsmen en
stoorsignalen afWerken opkJemmen
van een door derden te leveren
transmlsslékasl

Voor de regionale bediening alle
bediensignalen, meldingen en stoor-
signalen via het ethemet op de PLC
beschikbaarstellen en aansluiten op
de videomatrices.

Bedieningen signalering ps
41,61.6.7).

Uitvoeren met:
Bedienings1uncties zoals:
inschakeling per groep ten behoeve
van tunnelbewakingsmonltoren.
Signaleringen en metingen zoals:
storing PLC, geselecteerde camera
op monltorldetailmonltor.
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G. Versoberingen

De hiet bedoelde signalen •Zi./rlallebe-
dleningssignalen voor <:amerabedienin-
gen,zoals:

Sturing draai- en neigmechanisme.
Hardware voorzieningen voor het
omschakelen van lokaal naar regio-
naal.

De hier bedoelde signalen zijn alle ba-
dieningssignalen voor camerabedienin-
gen, zoals:

Carnerakeuze.
Doorgeven van gewenste videosig-
nalen.
Hard- en software voorzieningen
voor het omschakelen van lokaal
naar regionaal.

De aanwezige bedienings- en signale-
ringsmidóelen zin:

het beeldscherm, de lessenaar, de
lokale bediening, het slgnaal- en
noodpaneel en de systeemkasl
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Relatie met andere elektro-me-
chanische installaties.

Civiel.

Besturing.

Verlichting.

SATO deel 7
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Versie 1
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63. Geluidsinstallatie

Onderverdee/inrichting.
No-breakvoorziening.
Verkeerssystemen.
Signalering hulpposten en poeder-
blussers.
Intercominstallatie.
Toegangscontrole
Gebouwinstallatie.
Besturing.
Kabeltracé tunnel en gebouw.

Leidingdoorvoeringen in het midden-
tunnelkanaal [CW 941905].
Vrije hoogte in tunnelbuis.
Ophangconstructie.
Hoogtemeldingen I hoogtedetectie.
Kunstwerken binnen het tunneltracé.

Plaats en aantal PlC's.
Software voorzieningen.

Positie en richting .camera's.
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64.lntercomostallatie

Aftastsysteem camera en mo-
nitor (CW 932778. 61.5.7 en
61.5.9].

Opname element camera.

Lichtgevoeligheid camera.

Videoversterker camera.

Omgevingstemperatuur came-
ra.

Objectief.

Relatieve luchtvochtigheid.

Aansluiting.

Omgevingstemperatuur buiten-
behuizing.

Beschermingsklasse buitenbe-
huizing.

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

90. Diversen

62. Hoogfrequent communicatie-installatie 63. Geluidsinstallatie

Kleur:
Volgens PAl-norm.
625 beeldlijnen.
frequentie: 50 Hz.
resolutie;
460 TV..Jijnenvoor camera,
450 TV-lijnen voor monitor.

Kleur:
%" Inter line.
756 piXels horizontaal.
582 pixels verticaal.

0,9 Lux (-6 dB. F 1.0), kleur.

Uitgangsspanning:
Upp = 1 V (CVSS) naar 75 Ohm.
Signaal/ruis verhouding:
SIN è!: 56 dB.

-10·C tot +SS·C.

Vast:
Lichtsterkte < F 1.4.
Brandpuntsafstand < 28 mmo
Diafragma automatisch videosignaal
gestuurd.
Voeding uit camera.

Zoom:
lichtsterkte < F 1.8.
Brandpuntsafstand 11.S - 128 mln.
D1afragma automatisch videosignaal
gestuurd.
Bediening zoomen op afstand.
Bediening focusseren op afstand.
Voeding uit camera.

S9S%.

BNC (video).

-2S·C tot -ss-c.

IP6S. Buitenbehuizing met waterdichte kabelin-
voering en pluggen, overspanningsbe-
veiliging, voeding, (ruit)verwarming, ruit-
afscherming.,. ruitewisser en bescherm-
kap.
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Voeding camera, monitor en
aansluitkasten.

Spanning:
Frequentie:

230V± 15%.
50Hz.

Instaltatie te voeden vanaf no-break ge-
voede verdeeUnrichting.

Camera-identificatie code alfanummeriek
per ingang genereren.
Videosignaal niveau bewaken.

Videosignaal in-/uitgangen:
Overspraak in-Iuit

> 60 dB (bij 1 MHz).
> 50 dB (bij 5 MHz).

Reflectie uit ~ 35 dB.
Impedantie inluit 75 Ohm.
Demping < 1 dB (bij 10 MHz).
GalVanisch gescheiden.

Voedingvideomatrix. Spanning:
Frequentie:

230V± 10%.
5OHz±5Hz.

Installatie te voeden vanaf no-break ge-
voede verdeelinrIchting.

Alle te leveren monitoren moeten van
dezelfde serie zijn.

BeeldbuiSrnonitor(CW
932176. 61.5.9).

Kleur.
15 "(diagonaal).
Ontspiegeld.
O,499mm pixelgrootte.

Helderheid monitor. 170cdlm'.

93001<.Witbalans monitor.

Videosignaal monitor. Ingangsimpedantie:
Irlgangsspanning:
VideoaanSlUiting:

75 ohm.
Upp=1VCVBS.
BNe.

Monitor voorzien van ruimte en aanslui.
tingen vOOfhetopnemen en afspelen
van videobeelden voor een videorecor-
der lTS 41. 61.5.10].
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C.

Villeowand.

Maximale windkracht waarbij
trilling van de camera toleen
aanvaardbaar minimum bUjft
beperkt.

Maximale snelheid van het ver-
keer waarbij trilling van de ca-
mera tot. een. aanvaardbaar
minimum blijft beperkt.

Draai- en neigunit

Bevestigingsmiddelen draai- en
neigunit

Monitorenlllland:
Beefcldiagonaal minimaal 38".
BeeIdfrElqoentieminimaal 100 Hz.
Impedantie ingangen Composiet
video (PAL, NTSC) 75 ohm, 1 vtt.
Impedantie ingangen RGB 75 ohm,
O,7Vtt.

Video ContrOller.
Beeldfrequentie minimaal 100 Hz.
Ingangssignalen (kleur):

PAL (72Ox578).
NTSC (720X480)
HDTV (1440X1152)
VGA (64OX480)
SVGA (1024X768)
SVGA(1280X1024, SUNI
DEC)
Super-VHS

Impedantie ingangen Composiet
video (PAt.., NT$C) 75 ohm, 1 W.
Impedantie ingangen RGB 75 ohm,
0,7 W.
Impedantie uitgangen Composiet
video (PAL. NTSC) 75 ohm, 1 Vtt.
Impedantie uitgangen RGB 75 .ohm.
o,7W.
Doorvoorsnelheid minimaal 300
Mbyte I seconden.

7 Beaufort.

150 kmIh. In verband met rijwind.

Draaihoek:
Neighoek:

RVS kwaliteit A2

357"
75" naar beneden

60.28
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C. Omvang levering E. Raakvlakken

Aantallen lafstanden.

Signaalovefdi'llcht(glasvezel).

60.30
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10. Energie\JOorzieningen

50. BrandblUSinstallatie 90. Diversen

61. CCTv.installatie 63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

Hoogfrequlilntcornmunicatie-
installatie (HF-installatie) lTS
4t,62.2].

Deinstallatîe is bestemd voor:
Mobilofoon- en portofoonverkeer van
mobiele posten binnen en buiten de
tunnel, alsmede voor ontvangst van
radiozenders en het inspreken op de
radiofrequenties binnen netgesloten
turi~.
MObilofoon-en portofOonverkeer
tussenbeide tunnelbuizen op de
brand\lVeerkanalen.

60.32
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10. Energievoorzienlngen

Algemeen [T'S 41, 62.4). Een ••dr;nKIloos ••radiOcoomlllOicatiesys-
teem voon::ornmunicatietijdens:

Calamiteiten.
Onderhoudswerkza$m/ledliln.

Hètsysteem is hoofdzakelijk opgebouwd
uit

Zen($. en ontvang5tapparatuur bui-
ten.
Signaalverwerkingsapparatuur.
Antennes in de tunnelbuizen.

Signaalverwerkingsapparatuur monteren
in de centralè apparatenkast in het bedie-
ningsgebouw.Dezeopbouwen met:

Afzom.iel"lijkepanelèn voor:
Kanslèn voorFM·tadio.
Kanalèn voor Rijkswaterstaat
(PMS-nel).
Kanalen voor hulPdiensten.

StoringsbeWakingen signalèring.

Oe installatie r(lOdstralènd of .rich·
tingsgevoelîg~en voor het ge-
lij'ldijdig venNerkenvan:

SimplexradioVerkeer.
Semi dupleXradiOverkeer en
OupleXradiOveri<eer.

Weersinvloeden mogen geen belem-
mering vormen.
Bij gebruik. van allè deelnemers mag
er geen 'overspraak' (vervorming of
rondzingen) optreden.
Het5ysteem modulair opbouwen en
geschikt maken voor toekomstige
uitbreidingen zoelsautotelefoon of
andere toepassingen met een fre..
quentiebereik > 900 MHz.

Zen($. en ontvangstantenne
[T'S 41, 62.3.1J

60.34

63. Geluidsinstallatie

OMS = Data Mobilè System.
Voor blokschema zie figuur 62.B.2.

Indien in de tunnel geen HF·instal-
latie aanwezig is, is een aparte
OMS.installatienoodzakelijk lTS 5,
1.3.31
Volgens PTT·normen. (normbladse-
ria TO 280 en Eis nr. MB 041(2).
Bij aantoonbare inviOedendooriO-
kale belemmeringen (gebouwen.
viaducten) mag vanhetzendVerm0-
gen worden afgeweken.
Bij dwarsdoorsneden vaneen tun-
nelbuis meteen breedte> 20 me-
ter, een dubbele antenne aan-
brengen lTS 16, biJl3ges.3J
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61. CCTV·installatie

64.lntercoroin$lallatie

E. Raakvlakken

Tunnelantennes [TS 41,
62.5.7.3l

Ine1l<etunnelbuiséén gecombineer-
detunnelantenne voor zowel ten-
denalsontyangen aanbrengen.
Het systeem moet tenminste gedu-
rèJ1de2uurkunnenb!ijven functio-
neren onaltlankelijkvan het verloren
gegane deel van de antenne tïjdens
brand.
T.p.v. de brandhaard kan de hoge
temperatuur aan de antenne kort-
sluitingen J of breuk van een deel .
van de antenne verOOlZaken..Het
resterende deel dient teb/ijven func-
tioneren.
De tunnelantenne uitvoeren mei
open-coax of stralende coaxkabels.
De open-coaxantenne zodanig uit-
voeren dat deze een dusdanig I.ek
heeft dat er een homogeen veld-
sterkte in de tunnelbuis ontstaat.
Bij materiaalkeuze rekening houden
met luchtverontreiniging in de tunnel
enkabelkanalen[TS 16, bijlage 5-
40].
De antenne zo dicht rnogeIijk tegen
het plafond aanbrengen met pas-
sende RVS- en kunststof zadels op
dusdanige afstand dat de kabel niet
kan doorhangen.
De antenne mag geen uitstekende
delen hebben die binnen het vrije
profiel van de tunnel komen.

60.36

90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

Het signaal moet zodanig zijn dat
onderbreking of verstoring van de
goede werking voor zich in de tun-
nelbuis bevindende voertuigen, niet
optreedt.

De zendenergie die de tunnelanten-
ne uitzendt moet beperkt blijven tot
het gesloten tunneldeel (om storen-
de invloeden buiten de tunnel te
voorkomen).

1 op 5 zadels RVS, in verband met
brand, overige van kunststof.
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64.lnterCOl"l'lil1$tallatie

A. Doel

Buitenantennes [TS 41,62.5.
8l

Antennemast

E. RaakVlakken

De opstelling van de verschillende
antennes en de antennemasten zo-
danig kiezen dat een optimale wer-
king van het zend-en
ontvangstsignaal is gegarandeerd.
De antennes op de antennemast
bevestigen, die op een fundatie
staat opgesteld, of indien dit moge-
liJk is de antennes op of aan één
van de diensten.gebouwen monte-
ren.
Aantal antennes afhankelijk van
aantal kanalen.
Gescheiden antennes voor ontvan-
gen en uitZenden uitvoeren bij ge-
bruik. van richtantennes.
De antenne-aansluiting waterdicht
afwerken.
Signaaldemping (tussen antenne en
zend- en ontvangstapparatuur) S 6
dB.
Voorzien van overspannings-bevelli-
ging.
De antennemast voorzien van een
b1iksernbeveiliging en aarding.
De antennes te plaatsen op een an-
tennemast of OPhet dak van een
dienstengebouw.
De locatie en opsteRing zo kiezen
dat een optimale werking van het
zend- en ontvangstsignaal is gega-
randeerd.

Vakwerkmast.
Ronde mast van staal.
Betonnen mast.

60.38

SATO.deeI7
Tunneltechnische •Înstallatles

Versie 1
december 1997

63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

Bij de plaatsing rekening hoUdenrnet
ventilatiekanalen op het bedieningsge-
bouw.

Masten kantelbaar uitvoeren.
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E. Raakvlakken

ontVangl>ti"hero~ending
(ew94~.62.5.2J

Autornatisçh voorC)nt\langstbUiten
de tunnel en heruitzending inde
tunnel van DMS-,FM-en hulpdienst-
kanalen.
Automatische voor ontvangstin de
tunnel en heruitzending bt.Iiten de
tunnel· van de .QMS- en hulpdienst-
kanaten.
Voor elk uit te luisteren kanaal een
signalering aangeven.
Automatisch voor ontvangst in de
ene tunnelbuis en heruitzending In
de. andere tunnelbuis van hulp..
dienstkanaten.

Radiodekk!ngspercentage [ew
93206Oó$2.3.1}

in de tunnel geldt een radÎQ('!Elkkingsper-
centage van 100%. d.w.z. dal op alle
plaat$én in de tunnelbUis het veldsterkte
niveau boven de toegestane minimum-
waarde moel liggen.

Signaalbewaking [l'S 41,
62.5.2J

Voorde bewaking van de goede
werking de installatie •uitvoeren met
eenpilotfreqtlentie (=1estfrequentie).
Depllotfrequentle. yja·detunnelzen-
der mb.v .: filtef$terugkoppelen op
het ontvangst$ysteernen versterken.
Door het ontvangen signaal te con-
troleren op sterkte en kwaliteit wordt
de illStallatle bewaakt.
Indien het signaal niet voldoende
wordt terugontvangen, een storing
melden vîa een spannlngsloos ver-
breekcontact.

Aansluiten op PLC.
Sedraden vla de transrnissiekast.
Uitvoeren in ruststroornschakellng
(24 V DC).

StorIngssignalering [l'S 41,62-
5.6).
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90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

Designalenv$l'Werklng:
Breedbandig naar de tunnel.
Kanaal-selectief vanuit de tunnel.
BrandWeer, ambulance etc.

Tekst nog herzien, nadat Wgkertunnel
definitief is.
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Tunl'lelver$tèrkers[TS41.
62.5.7.2].

Volumeregeling [cw 942228.
62.6.2).

Apparatuur in tunnelbuis [TS
41. 62.5.7.1J

Garantiebepaling en meting
[TS 41 ••62.9).

E. Raakvlakken

DemoduiairopgebouVide versterker
bestaat in hoofdzaak uit

Insteekbare versterkermodules.
Aluminium behuizing(JP 65).
KlemmenstroOk.
Voedingseenheld.

De b$huizingbescherrnt de elektro-
nica optimaal en garandeert vol-
doende warrnte-afvoer.
De klemmenstrook (interface tussen
de externe HF-plUggen en verster·
kermodules) voorzien van:

Ingebouwde testpluggen.
Overspanningsbeveiligingen.
Test· en hulpapparatuur.

De voeding voor de versterker ge-
beurt met een voedingunit met 230
V netspanning.

Het volume dat door de luidspreker in de
lessenaar weergegeven wordt,is te rege-
len met een potentiometer.

Deze bestaat in hoofdzaak uit:
Tunnelversterkers (indien van toe-
passing).
Tunnelantennes.
Bekabeling.

De veldsterkte moet in de tunnel zo
constant moge1ijkzijn. Variatie van
de veldsterkte in de breedte en in
lengterlehting van de tunnel met een
maximum van 2&'10 is toelaatbaar.
Een veldsterktennetlng in beide tun·
nelbuiZen en buiten de tunnel ver-
richten met een geijkte veldsterk-
temeter aaneen !4lambdaantenne
van een rijdende meetwagen waarbij
met de veldsterkten voor de eerste
aanleg rekening gehouden dient te
worclen.
De metingen beginnen bij de tunnel-
mond, en dan op onderlinge afstand
van 25 meter, 5 meter van een stra-
lende antenne.
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90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

In de laagste stand een minimaal ge-
luidsniveau weergeven.

Een jaar na oplevering dezelfde meting
herhalen.
Indien de afwijking groter is dan ± 3 dB
t.o,v. de Eisen, de installatie opnieuw
inregelen.
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10. EnergievOOlZieningen

Voedingeri ••[T5.41,·.62.5.4J

Bekabeflllg[T5 41, 62.5.3].

Besturing[T5 41, 62.5.5).

BedieniOg vanafbeeldscllerrn-
systemen.

Bedleningspaneel ers 41,
62.5.9].

E. Raakvlakken

pe"oedi!lgaansluiteo oP••d$.nQ-
brelJkverdEleJjnrictltingmet een aan-
sluitWaarde van15QO VA.
Degehèle HF-instállatieaansluiten
rnet een voedingskabel op de vard-
eelinlichting.

Voor de HF-verbindingen coaxka-
bels installeren tussen:

Apparatenkast en versterkerka-
sten.
Versterkerkaslen en tunnelan-
tennes.
Apparatenkast en buitenanten-
nes.

DekabeUussen het middenkanaal
en de aansluitdoos door ingestorte
mantelbulzenleggen.
De .stuursignalen worden via de
transmîs$lekast bekabeld.

DebéStutingonderbrengen in de
apparllltenkast.
DebéSturlngsinstallatie moetzoveel
reserveJn-enuitgangen •hebben dat
alletesèrveHF-kanalen aanga-
stuurdkunneoworden.

Vanafhelbeeldscherrnsysteem zijn de
volgendefuneties te bedienen:

Vtijgeveninspreken op de drie radi-
ofrequenties·
SelEl($naar welke tunnelbu.is er
wordUngesproken ..
Vrijgave uitlUisteren hulpdiensten.

Het bedieningspaneel béStaat uit
Microfoon tb\' inspreken op FM-k&-
nalen.
Drukschakelaar ten behoeve van
inspreken op FM-kanalen.
Volumeregelaar ten behoeve van de
geluidssterkteiOsteiling van de luid~
spreker.
Druk-keuzeschakelaars met signaal-
lampen ten behoeve vansetectieen
melding van de hulpdienslkanalen.
DM5-toestel.
Drukknoptbv lampentest.
Signalering tbvstoringsmeiding.
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63. GeluidsînstaDatie

G. Versoberingen

ADecommunicatie met andereiOstalla-
ties via potentiaalvrije contacten uitvoe-
ren.

Het centrale bedieningSJ)aneel in-
bouwen inde bedieningslessenaar
in decentrale bedienlngsruirnte van
hetbecfreningsgebouw.
Omschakeling naar regionale be-
diening gaat via de PLC, hiervoor
een spanningsloos contaetbedra-
den van dePLC naar de HF-instal-
latie.
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63. Geluidsinstallatie

A.DoeI G. Versoberingen

RegiQnàle1îanstUring[TS 41,
62.5.10).

Via schakelaar kan de bediening
Van de HF-installatie omgeschakeld
worden van centrale naar regionale
bediening.

De omschakeling van de signalen vindt
plaat$in de HF-installatie door aansturing
van een contact uit de PlC.
Oe signalen voor de regionale bediening
bedradentot op de transmissiekast

60.46
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A. Doel

SysteemkastTJS 41, 62.5.2].

In te boll1lillm apparatuur[TS
41,62.5.2).

Tunnelantennes.

E. Raakvlakken

De HF~installatie bestaat uit:
HF-eentrale.
Signaa1verwerkingsapparatuur.
Zend- en ontvangstantennes buiten.
Tunnelantennes in tunnelbuizen.
Tunnelversterkers I tunnelfilters.
Voedingen.
Bekabeling.

Deze bestaat uit een HF~apparaten~
kast, samengebouwd tot één Ple-
kast, met een niet doorZIChtige deur.
In de apparatenkast wordt aDe~
dip apparatuur voor verzenden en
ontvangen overzichtelijk en logisch
opgesteld. uitgevoerd volgens de
technische bepalingen.

In de apparatenkast bevinden zich:
FM.transposers.
Verdelers.
19" unit voor aansluiting centraal ~
dieningspaneel.
Signaalversterker.
Koppelvelden.
Coaxiaakelais.
Voedingseenheden.
Rangeerverdeler.
Reserveruimte voor evt. uitbreiding
van AVD2 en AVD3.
Inteme bekabeling.

De antenne bevestigen met bijbehorende
hulpapparatuur. zoals:

Beugels
Coaxkabels.
Passende RVS of kunststof zadels.
Aansluitdozen (dient voor overgang
van open naar gesloten coax).
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63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

Te verwerken signalen zijn van:
Ornroep(3xFM).
OMS «iuplextrunkingnet).
KLPD(l<orps Landelijk Politie D~
sten. semiduplex-kanaal).
Brandweer mobilofoon (simplex).
Gemeente politie rnobilofoon(semi
duplex).
Brandweer portofoon (simplex).
Reservekanalen (duplex en sim-
plex).

Om te voorkomen dat bij brandean .~
hele antenne uit de beugels getrokken
wordt. dienen extra brandvaste beugels
opgenomen worden [CW 941168, 3.3].
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50.

G. Versobering~

Beveiligingen ers 41. 62.6.1} Uitvoeren volgens de in Nederland gel-
dende NEN-voorschriften.

NorrnaalbEldrijf[TS 41,62.6.
2J.

KlPD = Korps Landelijke PolitieDien-
sten Driebergen.

Algemeen:
Ontvangst. en heruitzending van de
FM. en de hu1pdienstkanalen (zie
hoofd$tuk62, Ontwerp).
Uitlutsterenhulpdienst kanalen.

Gerneentelrijkspolitie.
Brandweer.
KlPD.

Inspreken van de FM-kanalen.
Oe volgende draadlOze communicatie
mogelijk maken:

Van: Naar;

Basispost DMS-
net.

RWSmobilo-
foonIPortofoon in
de tunnel.

FM-radiokanalen
buiten de tunnel.

Bedieningslesse-
naar.

Meldkamer politie.

Meldk$lller politie.

Meldkamer .brand"
weer.

Meldkamer brand-
weer.

Hulpverleners poli-
tie in de tunnel.

Hulpvertenef$
brandweer in de
tunnel.

Hulpverteners
brandweer.

RWS-mobilo-
foonIPortofOOn in
de tunnel.

Basispost DMS-
net.

FM-radiokanalen
in de tunnel.

FM-radiokanalen
in de tunnel.

Bedieningsiesse-
naar.

Met politie wordt bedoeld de gemeente-
IQ1<eof rijkspolitie en het KlPD.

Hulpverteners poU-
tie in de tunnel.

Bedieningslesse-
naar.

Hulpverteners
brandweer inde
tunnel.

Meldkamer politie.

Meldkamer politie.

Hulpverleners
brandweer in de
tunnel.

60.50
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10. EnergievOOrzieningen

90. DIversen

61. CC1V-Instanatie 63. Geluidsinstallatie

64. tntercotriinstallatie

G. VersoberingenA. Doel

Noodbedrljf[f'S 41, 62.6.3]. Niet van toepassing (niet aangeslOten op
de nood-PLC).

Calamiteiten. [f'S 41, 62.6.4l Niet van toepassing (normale bediening
en calamiteiten bediening is gelijk).

Niet van toepassing (HF-installatie is ge-
heel aangesloten op no-break spanning).

Noodstroombedrijf [f'S 41,
62.6.5].

60.52



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeftng Natte
Infrastructuur
Afdeftng Installatletechniek

SATOdeel7
Tunne1technische instaOaties

Versie 1
december 1997

90. Diversen

G, Versoberingen

Relatie met andere elektro-me-
chanische installaties.

Onderverdeelinrichting.
Aarding en bJiksembeveiliglng.
No-breakvoorziening.
Transmissiekast.
Verftchting.
Tunnelbuisventilatie.
Besturing.
Kabe1tracé tunnel en gebouw.

Vrije hoogte in tunnelbuis.
De tunnelantennes zo dicht mogelijk
tegen het plafond aanbrengen en de
coax-kabels direct vanuit de mantel-
buizen (die bouwkundig voorzien
zijn) achter de ternperatuurremmen-
de aansluitdoos invoeren.

Civiel rrs 41,62.5.7].

Besturing,

Tunnelventilatie.

Plaatsen aantal PLC·s.

De positie van de tunnelantennes zo
vaststellen dat de luchtdrukbelasting
t.g.v. de ventilatoren tot een minimum
beperkfbliift.

60.54
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64.lntercOmll'l5tallatie

A. Doel

FM-tran~algemeen (IS
41,62.5.2].

ImpedantieFM-transposers en
FM-versterkérs.

Uitgangsvennogen
FM-transposers.

Bandbreedte FM-transposers

FM-versterkers algemeen (IS
41, 62.5.2],

Berekening (IS 41, 62.3.2].

Veldsterkte van de antenne in
de tunnel (IS 5, 7.3.4.3].

50 ohm.

0,2 - O,25W.

12,5120125kHz.
300 kHz bij FM-radio.

Zendvermogen in de tunnel:
Van mobiel station naar vaste tun-
nelantenne 1·25 W.

Nuttige zendvermogen in de tunnel:
68,0 -87,5 MHz •(4.0 m): 15 dBJlV.
87,5 - 108,0 MHz (3,0 m): 28d$p.V.
146,0 - 174,0 MHz. (2,0 m): 15 dBp.V.
410,0 - 470,0 MHz (0,7 m): 10 dBtN.
Bij de eerste aanleg moet rekening ge-
houden worden melde waarden:
68,0 -87,5MHz (4,0 m): 18dBp.V.
87,5 - 108,0 MHz (3,0 m): 30 dBp.V.
146,0. 174,0 MHz (2,0 m): 17,4 dBp.V.
410,0 -·470,0 MHz (0,7 m):. 12dBp.V.

< 30 dB voor FM radiofrequenties ..
< 17.5 dB voor mobRofoonfrequenties.
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90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

JndienbijhefonlwerpFM-tran$po$erS
gebruiktwordenkan,.hierrneeelkFM~,
VHF-, UHF-enmobilofoon-respectie-
velijk •radiosignaal separaat omgezet
worden naar een tussenfrequentie van
21,4 MHz, waardenodigefre-
quentieselecflé wordt bereikt.
Voedingsspanning: 24V de.
ingangsniveau: > 1 JlV.
Na het indrukken van de spreektoets
moet het direct mogelijk zijn in te spre-
ken.

Indien bij het ontwerp FM-versterkers
gebruikt worden ,kan hiermee elk: FM.,
VHF-, UHF- en mobilofoon- respectie-
velijkradiosignaal separaat versterkt
worden, waarde nodige frequentîeselec-
tie wordtbereIkl
Nominale versterking: è': 35 dB.

Het genoemde •zendvermogen mag in
95% van het tunnelgebied niet onder-
schreden worden.

Deminmum nuttige veldsterkte heeft
betrekking op een gemiddelde waarde,
die meteen % lambda-dakantenne van
50 ohm over een tunneltraject van 30
meter gemeten wordt.

De gemiddelde veldsterkte van de sto-
rende signalen (b.v. interferentie) zo
klein houden, dat de veiligheidsafstan-
den met 95% zekerheid worden aange-
houden.
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zendJoIltvl1rl9stbereik[IS 41,
62.3].

Tunnelversterkers [IS 41,
62.5.7.2.3].

Brandbestendigheid antenne-
kabels.

Overige eisen antennekabels.

In detunnelishetllitgangSpunteen sten-
daardpol'tOfo<mlm<>biIOfoonmet de vol-
gendespecificaties:

Zendvermogen:
+30dBm(min 1W).
+40dBm(max 10 W).

Antenne 1/8 I$mbda.
Ontvangstgevoeligheid > -100 dBm
(7 dBp.V).

Buiten de tunnel Is het uitgangspunt een
basispost met de volgende waarden voor
gelijkkanaalornzetting:

Ontvangstniveau > -72 dBm (34
dBp.\I).
Zendniveau +13 dBm (120 dBp.V).

Technische .gegevens:
Frequentiebereik 47-470 MHz.
versterking:

Lijnversterker 17,5 dB :l: 1 dB.
Ruisnivo < 8 dB.
Antenneversterker 34,5 dB :l: 1
dB.
Ruisnivo <7,5 dB.

Uitgangsnivo bij 174 MHz: 131 dB
p.V.
Uitgangsnivobij 470 MHz: 124 dB
p.V.
Ill'lpe(iantie 75 Ohm.
Regelbereik 4,5 dB.
Bedrijfstemperatuur _300 C tot +550

C.
Testuitgang ca. "20 dB.
Voeding:

230 V :l: 10 %.
50 HZ:l: 5 Hz.

Nader op te vragen bijRWS, naar aanlei-
ding van brandproef bij Novenco.

Bespreken.

60.58

90. Diversen

63. GeluidsinslaUatie

Buiten de tunnel zijn de demping van de
antennekabel en de versterking van de
antenne buiten beschouwing gelaten.

Overige eisen antennekabels.
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61. CCTV..Qlstallatie

90. Diversen

10. EnergieVQorzieningen

50. Brandbll.l$lnstallatie

63. Geluidsinstallatie

64. Intercormnstallatie

E. Raakvlakken

60.60
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64. Intercominstallatie

C. Omvang levering E. Raakvlakken

GellJidsin~llátie(TS41. 63.2). Het doel van de installatie is tunnetge-
bruikers in geval van een ongeval of
pech aanwijzingen te kunnen geven van-
uit de bedieningsruimte.

60.62
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De luidSp~erinstallatieTrs
41,63.3).

Dezezodanîgontwerpen dat een
persoon. in deaal'll'ijroute van en in
de tunnel,. buiten of in een voertuig
$éngesprokeoboodschap duidelijk
kan verstaan.
l3escheidenper t\lnnelbllÎS vanaf de
voorversterkers uitvoeren,
Verdelen in onafhankelijk van elkaar
gescheiden secties·
~eper sectie koppelen met de
~ts van de microfoon gelijk-
tjjdiglTlElt de detailmonitor van de
CCTWillstallatie.
Automatische volumeregeling.
Geluidrichting tegen l'ijricbting in
ptaatsën.
Vanl()kale naar regionale bediening
ornschakelbaar.
Delllidsprekers z() plaatsën dat in
hetgebele beeldgebied van een ca-
mera voldoende verstaanbaarheid
gegaralldeerd.wordt.
Oeluid$prekersper raai Clusteren.
Oeluidsj)rekerinstallatie dient de
volgende gebieden te bestrijken:

Inrit en Uîtrit(tunnelbak 0mge-
ving met hUlp- enpoederblu-
sposten.
Gesloten tunneldeel.
Otngeving verkeerslichten.
Omgeving VEVA I calamiteiten-
doorsteken.

In het gesloten tunneldeel het au-
diosignaalbehandelen.
In het bultengebiedhet audiosignaal
niet behandelen.
Automatische signaalbehandeling.

De spraakverstaanbaameid wordt be-
paald door:

Aantal en indeling van de luidspre-
kers.
Otngevingslawaai.
Soort wegdek.
Soort wandafwerking.
Soort plafondafwerking.

Spraakverstaanbaameid [iS
20,3.3.21

60.64
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lakken G. Versoberingen

Eenseetieis een bij elkaar behorende
groep luidsprekers. Elke sectie bestrijkt
een gebied ter grootte van het nuttige
beeldveld van de bij die sectie behoren-
de CCTV-camera, verkeerslichten of de
VEV A's.

Bij een lage geluidSabsorptie is de
nagalrntijdlang, hetgeen de spraak-
verstaanbaarheid nadelig
beTnvtoadt.
Het testen van de spraakverstaan-
baarheid van een geluidsinstallatie
kan door middel van de objectieve
STI-rnethode (Spraak Transmissie
Index).
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Plaatsing luidSprekers (l'S 41,
63.5.8}.

Bevestigil1gsconstructie voor-
luidsprekers (l'S 41, 63.5.11l

Luidsprekers in de tunnet en toeritten:
Per sectie een aantal luidsprekers
monteren, minimaal 30 meter vanaf
de signaalgevers van het MCSS+
systeem, zo dicht mogelijk tegen de
kabelgoten naast de tunnelverlich-
ting, doch symmetrisch in de tunnel-
buis,

Luidsprekers buiten de tunnel in de in- en
uitritten:

Per sectie een aantal luidsprekers
boven elkaar op palen monteren in
de wegbermen,
Luidsprekers buiten het overdekte
deel voorzien van overspannlngsaf-
leiders om mogelijke schade ten
gevolge van btikseminslag te beper-
ken,

Luidspreker bevestigen in het mid-
den van een tunnelbuis, hierbij reke-
nll'lghouden melde sIgnaalgevers
van de Vetkeerssignalering.
In de tullnelbeve$tigentegen pla-
fondm ..b.v. eenbeschermconstruc-
tie.
Als er een lichtrooster is, dan deze
bevestigen aan het lichtrooster met
behUlp van eenbeschermeonstructie
en Qphangconstructie. geplaatst bui-
ten het.p(()fieI van de vrije· ruimte.
In de in-en uitrittenluidsprekerzui-
len plaatsen op (eventueel bestaan-
d~) masten Ofwandbeugels.

60.66
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10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

62. Hoogfrequent communicatie-installatie

A. Doel E. Raakvlakken
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Luidsprekerbewaking[l'S 41,
63.5.8.4}.

Lijnbewakingssysteem [I'S 42, 63).
Hetcontînu controleren van:

Alle luidsprekerkabels van de cen-
trale apparatuur naar de luidspreker-
zuilen op kortsluiting enlof onderbre-
king.
De luidsprekersbekabeling van elke
luidsprekerzuil op kortsluiting enlof
onderbreking.
De eindVersterker.

Het op de centrale apparatuur signaleren
van:

Kortsluiting enlof onderbreking per
luidsprekerzuil.
Het niet functioneren per eindver-
sterker.

Bediening [I'S 41, 63.5.10). In de centrale bedieningslessenaar een
microfoonbedieningspaneel inbouwen
bestaande uit:

1 microfoon met buigzame hals.
Drukschakelaar ten behoeve van
inspreken.
De vrijgaven en selectie van de be-
treffende tunnelbuis vindt m.b.V. het
beeldschermsysteem plaats.

De geluidsinstallatie wordt altijd stand-by
geschakeld met het camerabeeld van de
detailmonitor, na het activeren van de
microfoon.

Bedrijf algemeen [I'S 41, 63.4].

Referentiemicrofoon [I'S 41,
63.5.9).

Middels een referentiemicrofoon in
elke tunnelbuis het geluidsniveau
continu meten ten behoeve van het
sturen van de automatische volume-
regeling en automatische spectrum-
correctie.
In elke tunnelbuis, op een voor het
geluidsniveau representatieve
plaats, een referentiemicrofoon
plaatsen en voorzien van een be-
schermconstructie.

60.68

Het signaal wordt bewaakt tot op de
spoel van elke luidspreker.
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64.lnt~

Omvang levering

Signa~~ng[''S41.
63.6.3)(T$~.6.3.2.4].

Hetspraaksigl'l8alvan de spreekrnicrQ-
foonbéllal1delenC)p:

Spraakvolurne-correotie.
Spectrurn-COfTeotie,zie grafiek
63.8.2.
Dynamlek·compressie.
Peak-<:lipping.
Automatische volumeregeling
(a;v.r.).
Vertragingsunit.
Andap·gelUidbéhandelingssysteem,
hetgeeninlloudt:

Het automatisch regelen van
het uitgangsvolume aan de
hand van het achtergrondla.
waai in de tunnel.
Hétaulomatisch verwerken van
het audiosignaal in de octaaf·
banden tussen 125 Hz en 8
kHz afhankelijk van de achter·
grondlawaaiin de tunnel.

60.70
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ANDAP = AutomatiPt>I()iSepepen.
dent Audio Signal Pro-
cessing.

Deze regeling zorgtdatde sp~aak ver·
staanbaarblgft.ook bilveelaChtetgrond-
lawaai. Het spraak.$ignlaal\Vordtzodanig
gecorrigeerd, dat de geluidsdruk van
jl.Ûst die frequenties toeneemt die het
meest bjdragen tot de spraakverstaan·
baarheid.



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatleteohniek

SATOdeel7
TunneltechniSChe installaties

Versie 1
deeémber 1997

50.

GelUidsinstallatie (TS 41,
63.5.1).

Systeemkast (TS 41, 63.5.2].

Bekabeling (TS 41, 63.5.3).

Voeding (TS 41, 63.5.4).

Levering$otn\iang:
Versterkercentrale.
Bekabeling.
Voedingen.
luidsprekers.
Microfoons.
Aansluitkasten.
Bevestigjng$eonstructie voor luid-
sprekers.
Referentiemicrofoon inclusief he-
schermconstructie.

Bestaatoit een versterkercentrale
samengebouwd tot één PLC-kast
De versterkercentrale omvat in
hoOfdZaak:

Een basissysteem.
Service-microfoons.
Eindversterkers.
Vertragingsunïts.
NoodZakelijke bekabeling.
PlOggen.

Op het fr(mt de volgende informatie-
signalen vermelden:

'STO~IOO VOEDING'.
'NETSPANNING AANWEZIG'.
'IN BEDRIJF'.

Een basissysteem, bestaande uit;
audioingangen, controlekaarten, au-
tomatische volumeregelingskaart,
signaalgenerator, ANDAP signaalbe-
handelingskaart,servicebedienings-
paneel en voedingsunit.

luidsprekerkabelS (vanaf de klem-
menkast)·
Bekabeling. tussen de versterkers en
klemmenkaslen.
AfgeSchermde kabels aan de micro-
foons.
Meeraderige bekabeling voor luid-
sprekerstoringssignalering van klem-
menkast naar klemmenkast

De voeding wordt geleverden aangeslo-
ten op de geluldscentrale vanuit de no-
break laagspanningsverdelers.
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35. Ventilatie

A.DoeI

Klemmen~ten ps 41.63.5.
12].

De luidsprekers uitvoeren met reflex-
hoorn.
Per luidsprekerseetle een klemmenkast
monteren met daarin de Iuidsprekercon-
troIe-apparatuur. audiosignaal en sto-
ringssig:nalerings aansluitingen.

Een versterker ten behoeve van het
onbehandelde en onvertraagde sig-
naal naar luidsprekers buiten de tun-
nel.
Een versterker ten behoeve van het
onbehandelde en vertraagde signaal
naar luidsprekers buiten de tunnel.
Een versterker ten behoeve van het
behandelde en onvertraagde signaal
naar luidsprekers binnen de tunnel.
Een versterker ten behoeve van het
behandelde en vertraagde signaal
naar luidsprekers binnen de tunnel.

Per luidsprekergroep (van 3 of 4 luidspre-
kers) een klemmenkast uitgevoerd in
kunststof monteren met daarin:

Luidsprekercontrole-apparatuur.
Audio-signaalaansluitingen.
Storingsignaleringsaansluitingen.

Versterkers.

60.74
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64. IntercomirlstaHatie

62. Hoogfrequent communicatie-installatie

C. Omvang levering

PlaatswaariristaHatiebe<flelld
kanwordefl

Beveiligingèn[TS<41, 63.6.1].

Bedrijf Algemeen [TS 41,
63.6.2].

Normaalbedrijf [TS 41, 63.6.3].

Noodstroombedrijf [TS 41,
63.6.4].

Bedieningen signalering [TS
41,63.6.5).

Stor;ngssignalering [TS 41,
63.5.6].

Signalerings- en bedieningspaneel.

Voigens de in Nederland geldende NEN-
voorschriften,

Inschakeiefl:
Doormat een drukknop op het
bedieningspaneeï van de eeN-in-
stallatie een beeld op een detailmo-
nitor te kiezen, wordt de overeen-
komstige luidsprekersectie auto-
matisch gekoppeld aan de verster-
ker.
Door het indrukken van de spreek-
toets wordt de referentiernicrofoon
uitgeschakeld en de microfoon op
de centralebediellîngslessenaar
ingeschakeld, waamaeen bood-
schap ingesproken kan worden.

AutOmatische inschakeling gebeurt door
hetkiez$n van een camerabeeldop de
detailmonitor, waardoor de lUidspreker-
sectie die in het gezichtsveld zit van de
camera, automatisch gekoppeld wordt
met de microfoon op debedieningslesse-
naar.

Niet van toepassing (De installatie werkt
onafhankelijk).

UitVoeren vanaf:
Desysteemkast
Hetbeeldscherrnsysteem
De lessenaar.
Lokaal.

Aansluiten via de transmissiekast
Uitvoeren in ruststroomschakeling

60.76

G. Versoberingen

Zie blokschema 63.0.1.
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Referentiemfcrofoon (l'S 41.
&3.5.9).

Spreekmicrofoon (l'S 5,
6.3.2.4].

Reglc)naleaansturing lTS 41.
63.5.7).

Besturing (l'S 41, &3.5.5].

Meet continu het geluidSniveau in
bijbehorende tunnelbuis.
Automatisch uitschakelen, bij in-
schakeling spl'eekmicrofoon.
Frequentie-gebied van 250 Hz tot 6
kHz.
Beschermen tegen corrosie en stof.
(plaatsen in een eenvoudige be-
schermconstructie).
Het spectrum en de demping van
het microfoonsignaal elektronisch
bewaken.

De spreekmicrofoon voorzien van:
Een automatische volumeregeling
van het microtoonsignaal, aange-
past aan het stoorniveau van het
verkeer van de tunnel.
Speetrumcorrectiefilter dat er voor
zorgt dat een spraaksignaal van bo-
ven de 1000 Hz, tenminste met 6 dB
boven het verkeerslawaai uitkomt en
dat een spraaksignaal van beneden
de 1000 Hz met 12 dB per octaaf
verzwakt wordt.
Peak-clipping (het comprimeren van
de dynamiek van de spraak).
In te spreken boodschappen vooraf
laten gaan dOor een attentIesignaal
(ding-dong).

Peak-clipping, korte pieken die de bo-
vengrens van het dynamische bereik
met 3 dB overschrijden, afsnijden.

Met een omschakelaar de geluidsin-
stallatie omschakelen van lokale naar
regionale bediening.

Vanuit de CCTV-installatie, de volgende
signalen via de PLC verwerken:

Bedrijfssituatie per luidspreker.
Storingsmelding en -signalering.
Inschakelcommando's per sectie.

60.78
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10. EnergievoorziElnill9en

62. Hoogfrequent communicatie-installatie

64.lntercoIDiriStallatie

. Ontwerp C.Omvall9levering G. Versoberingen

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties.

No-t>~kVoorziElning.
VerrIChting.
TunnelbUisventilatie.
CCTV-instlilllatie.
Besturing.
Kabeltracé tunnel en gebouw.

Lek:lingdoorvoeringen in het mk:lden-
tunnelkanaal [CW941905).
Vrije hoogte in tunnelbuis.
OphangconstructiEl.

Plaats en aantal PLC's.

Civiel

Besturing

Ventilatie Degeiuldsinstallatiezoontwerpen
dat bil de rnaxirnafegeluk:lsproductie
van eenllentilator vluchtende au-
tomobilistenin$tructieskunnen h0-
ren.

60.80
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61. CCTV.installatie

64. Intercc:»riinstallatie

De verstaanb<larileidsfactor
(STITEL) [IS 41, 63.3).

Degeluids$terkte buiten de
tunnel, il1deuitrit en onder het
inritrlChtrooster (Indien aanwe-
zig).

Beschermingsgraad

Bekabeling [IS 41, 63.5.3].

Voeding [IS 41, 63.5.4].

Luidsprekers[TS 41, 63.5.8].

Referentie microfoon [TS 41,
63.5.9).

Metingen[TS 41, 63.8].

Geluidsproductie fileverkeer.

Geluidsproductie van een ven-
tilator.

SATOdeel7
Tunneltechnischeinstallaties

Versie 1
december 1997

C.Dmvanglevering E. Raakvlakken

0,35 (minimaal). STiTEL = Speech Transmissîonlndex,
gemeten volgens de methode voortele-
foonlnstallaties.

116 dB(A) (minimaal). Op een meter afstand van de luidspre-
ker.

lP 55. Corrosiebestendig uitvoeren.
Voorzien van aanrijdbescherrning.

Luidsprekerkabels: minimale door-
snede van 2,5 rnrrr.
Afgeschermde kabel: minimale door-
snede van 0,75 rnrrr.

3,5 kVA.

De geluidsrichting tegen de rïjfich-
ting van het verkeer plaatsen.
De luidsprekers voorzien van 100 V
aanpassil1gstransformatoren, instel-
baarop 30, 15, 10 en 7,5 W.
De luidsprekerwerking continu be-
waken met een testsignaal.

Frequentie-gebied van 250 Hz tot 6 kHz.

Indien de installatie gereed is gekomen
dienen de volgende metingen verricht te
worden:
Geluidsmeting van de grootste geluids-
sectie:

Buiten de tunnel.
In de tunnel.
In de roosterzone van de tunnel.

De metingen volgens de STITEL-metha.
de uitvoeren.

Aantonen dat STI-waarde groter is dan
0,35 bij achtergrond lawaai t.g.v. filever-
keer en ventilatoren die in bedrijf zijn.

ca95 dB [IS 5, 7.3.2.3]. Zie grafiek 63.F.1.

Voor maximale geluidsproductie van een
ventilator, zie deeHnstallatie 35 "Ventila-
tie".

60.82
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61. CCTV4nstailatie 62. Hoogfrequent communieatie-installatie

E. Raakvlakken

64.lntercOminstallatie

·C. Omvangievering

VereenvQÜ(iiging •luidsprekerinstallatie

Het combineren vanaudiokabels, lokaal 100 Volt schakelen.

Onderz~en ·of het buitengebied begrenst kan worden.

Akoestiek in de tunnel aanpassen.

Inventariseren gebruik luidsprekerinstaUatie in huidige tunnels.

60.84
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Het doel van de intercotrllnstallatie is tun-
neIgebruIkers in geval van pech, cata-
miteiten of onderhoudswerkzaamheden,
direct te kunnen laten spreken met de
centrale bedieningspost van de tunnel,
voor het inroepen van hulp of krijgen van
instructies.

60.86
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Intercominstallatie lTS 41, 64.
3J.

Intercomcentrale lTS 5,
7.3.1.11

E. Raakvlakken

De bediening lokaal en regionaal identiek
uitvoeren.
Hoofdeisen:

Beide tunnelbuizen uitvoeren op de
centrale- I regionale bedienings-pa-
nelen.
GeIij1dijdig 10 oproepen kunnen ver-
werken.
Uitvoeren met lijn- en toestelbewa-
klng.
Attentiesignaal, wektoon en bezet-
toon uitvoeren met dezelfde toon-
hoogte en werkingsfrequentie als de
PTT.
Naderingsschakelaars of reeàcon-
tact toepassen bij deurcontact en
haakcontaet.
Dynamische orngevingslawaai af-
hankelgke geluidscorrectîe.

De spraakverbinding wordt tot stand ge-
bracht

Automatisch als bij een intercompost
de hoorn van de haak wordt geno-
men.
Automatisch als vanaf een praatpaal
de deur geopend wordt
Als de operator in de centrale bedie-
ningsruimte de spraakverbinding vrij
geeft

Per rgrichting één onafhanketijk
werkende centrale plaatsen.
De beide centrales integreren tot

één bedleningstoestel of bi bediening
via een beeidschermsysteerrl tot één te1e-
foonhoorn op de lessenaar inbouwen.

Op de centrale bevindt zich een ser-
vicebeQteningstoestel.
Op het bediening5toestel moet een
optische terugmelding aanwezig zijn
in de vorm van een display, waarop
het nummer van de oproepende en
maximaal 2 wachtende intercomtoe-
stellen kunnen worden getoond.
Indien de bediening via een beeld-
schermsysteem plaatsvindt, wordt
het nummer van de oproepende en
wachtende intercomtoestellen op het
beeldschermsysteem getoond.
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Zie blokschema 64.8.1.



FI9UUT 64.82, Hands-free inten::om.

I I

I I
I I
I I
I I
I I

~

0 0

60.89



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

Intercomtoestellen [l'S 41,
64.5.8).

Opstellen:
In de hulpposten in de tunnel.
In de poederblusposten in de tunnel.
In de praatpalen bij de slagbomen
van de toegangswegen.
Aan de wanden op het einde tussen
de vluchtdeuren van de vluchtgang
van het middentunnelkanaal.

Uitvoeren:
Met telefoonhoorn.
Met 'hands-free' spreekpost.

In de kast het volgende onderbrengen:
Mlcrofoonllijn-versterker.
Pilottoongenerator ten behoeve van
IijnJtoestetbewaking.
SChakelelectronica.
Hoorn met magnetische ophangin-
richting en kruIsnoer (lang 1000
mm).
Contactloos haakcontact.
MicrofOon in noise cancelling-uitvoe-
ring.
Tekstplaat met toesteinummer en
bedieningsinstructie.

In de kast het volgende onderbrengen:
Een luidspreker.
Een microfoon.
MicrofOon -, luidspreker- en lijn ver-
sterker.
Pilottoongenerator ten behoeve van
lijnJtoestelbewaking.
Schakelelectronica.
Deurslot met magneetmicrofoon.
Tekstplaat met toestelnummer en
bedieningsinstructie.

Uitvoeren met zelfsluitende kasten,
voorzien van een gele coating met
stikker van een telefoonhoorn.
'Hands-free'-spreekpost aanbren-
gen.
Intercomtoestel aanbrengen achter
vlakke plaat met spreek- I
luistersleuven.

Intercomtoestel met hoorn.

Praatpalen [l'S 41, 64.5.9).
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G. versoberingen

In de vluchtgang retroreflecterende bor-
den aanbrengen met de afbeeiding van
een telefoonhoorn, ook in midden van
de tunnel inclusief een pijl wijzend In de
richting van de vlucht deur (CW 942387,
64.5.8).

Zie figuur 64.B.2.

Afhankelijk van de locatie de praatpaal
voorzien van:

Mast metgrondstuk.
Muurplaat enlof fundatie.

Zie figuur 64.B.3.



deursensor

r.----l
~ 'I I
I . ,
, IlltercOlll I

I

zijaanzicht

Ftguur 64.8.3. Buitenpostintelcom.

60.91

r---,
1:- ' ... '. "
, ... -: '. -: I
, I
I I

: "'::':)' r:~L '"__ --.l

deursensor

îC

I

vooraanzicht



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

Teiefoon®Qtns [TS5,7.3.1..41

Spraakverstaanbaarheid.

Bediening[TS 41, 64.5.7].

Voeding[TS 41, 64.5.4].

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
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90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

OegeJuid$<lruk Van dêtelet'Oc>nhoorns
moetmet de versterker regelbaar zijn en
het omgevjngstawaai met 10 dB kunnen
overschrijden.

Oe spraakverstaanbaarheid wordt ba-
paalddoor:

Type intercomtoestel (hoornlhand-
free).
Omgevingstawaai.
BehuiZing intercomtoestel.
Soort wegdek.
Soort wandafwerking.
Soort plafOnd.

Het testen van de spraakverstaanbaar-
heid van de intercominstallatiekan door
middel van de objectieve STI-methode
(Spraak Transmissie Index).

De totale bediening van de jnterco-
minstallatie omschakelbaar maken
van lokaal naar regionaal.
Inbouwen in de centralebedienings-
lessenaar of in het beeldschermsy-
steem voorzien.

Oe installàtie aansluiten op de voeding
van de no-breakvoorziening, indien geen
no-breakvoorziening aaowezigis, de in-
tercominstallatie voorzien van een eigen
no-breakvoorziening met voldoende ca-
paciteit voor 1 uur volledig bedrijf (J'S
5,7.3.1.4].
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...

Intercortlilitailatie lTS 41,
&t5.1~

DeinStáltatieOll'1\lat
Intercom-centrale.
IntercomtoesteÎien:

Mettelelbonhoom.
Handsfree,
Praatpalen.

Bediening.
AutomatiSche .bestoong en signale-
ring viaPLC.
Bekabeling.
ResetVernateriaal:

Interoomcompleet met hoorn.
kruIsnoer en elektronica.
Deelnemerskaarten.

Systeemkast lTS 41, 64.5.2). Oezebestaatuiteenintercomcentrale,
samengebouwd tot één PLe-kast.

In deintercomcentrale moet appara-
tuur opgenomen worden.
Voorz.ien van ingangsmodules. om
meldingen te ontVangen op de front·
kaarten uitschakeling mogelijk te
makel1vanaf het centrale bedie-
ningspaneel.

Bekabeling lTS 41, 64.5.3). verbindingen toepassen van:
Vinylkabels, tussen de transmissie-
kasten in het middenkanaal en de
intercomtoestellen.
MeeraderiQekabels, tussen de
transmissiekast en de intercomcen-
traie.
Bekabeling voor regionale bedie-
ning, tussen centrale kast en trans-
missiekast
Kabels voor de voeding, aangeslo-
ten op de centrale kast[TS 41,
64.5.4~
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en

Vanaf lessenaar of viabeeldsehermsy-
steem.

Met apparatuur wordt bedoeld:
Deelnemersprinten.
Inschakelversterkers.
Signaalgenerator.
Filtereenheld.
Ontvangstversterker.
Monitorversterker.
Attentiesignaalgenerator.
Relaiskaart.
SefYicetelefoon.
Controlepaneel.
Controleveld.

Bekabeling van intercomtoestellen welke
ziCh blJiten de. tunnel bevinden, aanslui-
ten OP deintercomcentraie via een spe-
ciaal. kabeltracé.
Afhankelijk van de lengte van de tunnel
deil'ltercomtoestellen via een z.g.n. bus-
verbinding of via een sternetbekabe1ing
op de centrale aansluiten.
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E. Raakvlakken

Bedieningstoestel rrs 41,
64.5.10).

l3êsfaandeuit:
Telefoonhoorn metkrulsnoer.
Display.
Drukknopschakelaar.
Druktoetsen voor 'uitschakeling in
storing %ljndeintercornposten'of
'afVraagt>uiten dienst'.
Optischeenakoest~che melding.
Doorschakeling met druktoetsen.

Klemrnenkasten (TS 41,
64.5.11].

Aanbrengen inmiddenkanaal voor het
rangeren van bekabe6ng.
Uitvoeren in kunststof.

tndiendebekabeling met een busverbin-
ding wordt uitgevoerd wordt hierin de
benodigde lokale apparatuur voor bu-
stransmissie aangebracht.
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PtaatswaariO$tallatie bediend
kanwordél'l

Beveiliging (IS 41, 64.6.1].

Bedieningstoestel (IS 41,
64.5.10].

Bediening Algemeen (IS 41,
64.6.2].

Besturing (IS 41, 64.5·SJ·

storingssignalering (IS 41,
64.5.6)'.

Normaalbedrijf [IS 41, 64.6.3].

Noodbedrijf[lS 41, 64.6.4].

Calamiteiten (IS 41, 64.6.SJ.

Signalerings. enbediel'lingspaneel.

Uitvoeren volgens de in Nederland gel-
dende NEN.voorschriften.

De display .geefttunnelbuis en num-
mer toestel aan.
Met tussenpozen werkende optische
en akoestische melding van een
inter<:omoproep.

Vanaf debedieningslessenaarkan via de
interoominstallatie rontactopgenomen
worden meteen oproepend interromtoe-
stel.

De PLC van de besturing wordt in de
interc:orncentrale aangebracht [IS 41,
64.5.2].
De volgende verbindingen toepassen via
dePLC:

Aansturing voor de omschakeling
lokaal-reglonaal.
Storing$meldingen.
Bedrijf$liituatie per toestel.
Uitgesc:hakeldepostenper intercom.
Aansturing van de bij de sectie be-
horende CCTV.çamera's.

Meldingen via de transmlssiekast aan-
sluiten opeen PLC.

Ontvangen en verwerken van het signaal
van hethaakldeur oontact bij het

Afnemen van de hoorn van een
interrompost.
Het indrukken van de drukknop op
de "Hands-Freeuspreekpost.
Openen van de deur van een praat-
paal.

Niet van toepassing, de iMteroominstalla-
tie werkt onafhankelijk van de noodbe-
diening

Niet van toepassing, de il'ltercominstaUa-
tie werkt onafhankelijk van het c:alarnitei-
tenbedrijf.
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G. Versoberingen

Indien de bediening via het beeld·
s(:herrnsysteem plaatsvindt dan wordt
het nummer op het beeldplaalje ge.
toond.

Defecte toestelien moeten vanaf de be-
dieningstessenaaruitgeschakeld kunnen
worden (IS 39, 9.2..3].

Mogelijke bedrijfssituaties zijn:
Hoorn van de haak.
Deur open.
Start gesprek.
Einde gesprek.
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Noodstroombedrijf [I'S 41.
64.6.6}.

Bediènjnt:l~nsignalering [TS
41.64.6.7).

FunctiespecificafJes per inter-
compost.

90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

Niet van toepassing, de intercorninstalla-
tie werkt onafhankelijk van het nood-
stroombedrijf.

Debedienlngen signalering is mogelijk
vanaf:

Hel beeldscherm.
DeIeS$$naar.
Lokaal (bij intercom).
Hetsignalerings- en noodbedie-
ningspaneel.
Desysteèmkast.

Meldingen:
Oproepsignaal.
Draadbreuk.
Functie fout.
Fout in ingangskaart.

Uitschakelen:
Selectieve uitschakeling vanaf het
centrale bedieningspaneel.
Storingen- in de intercomposten m0-
gen geen invloed hebben op de wer-
kingvande restvande installatie.

60.100



Bouwdienst RWS
HoofdafdeHngNatte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechni$k

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

90. Diversen

63. Geluidsinstallatie

G. Versoberingen

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties.

No-br'eakvoorziening.
CC'fV-installatie.
Besturing.
Kabèltracé tunnel en gebouw.

Hulp- en poederblusposten.
Slagbomen.

Plaats.

Civiel. Leidingdoorvoeringen in het midden-
tunnelkanaal.

Besturing. Aantal en plaats PLC's.
Automatische inschakeHngen.
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SpreeJ<vemil1ding[lS41, 64.
3}.

Beschermimf[lS41,.64.31

Verstaanb~eidsfactor (STl-
TEL) [TS41.64.5.8].

Intercomsignaal

Geluidstechnische specifteaties
[IS 41,64.5.2).

Voeding [TS41, &U>'41

StoringS$ignalering[lS 41,
64.5.6).

Metingen [IS 41, 64.8].

Omgevingslawaai .

SATO deel 7
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Versie 1
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63. GeluidsinstaUatie

G. Versoberingen

In duplex. uitvoeren.

lP 55. Beschermen tegen vandalisme.

0.40 (minimaaQ. Uitgaande van eenorngevingslaW'aaivan
100 dB.
90 dB verkeerslawaaidan wel de maxÏ"
male geluidsproductie van de ventilato-
ren geldt in het gesloten tunneldeel.
90 dB verkeerslawaai geldt in het vrije
deel

Voorzien van noise-eancellingschakeling,
voor onderdrukking van om-
gevingsfawaai.

De totale vervorming van het inter-
cornsignaal moet < 1.5 % zijn (in
spraakband 400 tot 4000 Hz).
Signaal/ruis verhouding .~65 dB.

1000 VA.

Meldingen uitvoeren in ruststroomschal<e-
ling. (24 VDC).

Kwartteitsmetingen verrichten op:
Hulpposten in het gesloten tunnel-
deel.
Poedel'blusposten in het gesloten
tunneldeel.
Praatpalen buiten de tunnel.

De STl~waatde voor het betreffende i~
tercorntoestelmoetgroter zijn dan 0.40.

Gesloten tunneldeel:
90 dB (verkeer).
100 dB (ventilatoren).

Buiten de tunnel:
90 dB (verkeer).
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Hetbeka~llvan dEl intercomtQestellen via een buSverbinding. Vaststellen of de lengte zodanig is dat een bus opzet
rendabeli$.

Marktonderzoek voorcentraalllokaal systeem.

Afstandenèn aantallen.

Onderzoek voor mogelijkheden van stand-alone mogelijkheden.
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Telefooninstallatie (IS 41, 65-
2).

Het doel van de teletoonlnstallatie is in-
tern telefoonverkeer in de tunnel en bij-
behorende gebouwen mogeijk maken.

60.108



~
~
~
!Xl..•
3-
j'

I
(J)
!=>...•.
g

I... voeM;jskabet •••1... Ielefocn:enlrale •••1.... betlie~l!Ssl!flilar •••1... It.meIilslallalie

bi'v1eri<omeooe Ielefmilllel (PTT!
min 12x2x05

lliS

vlll!lfrl,l 230V

f<w1geerslrook
31;,en

6x2xO.8

2x2xO.8

2x2xO.8

2x2xO.8

2x2xO.8

I
I
I
I

V(I1Hi 230V

,.--'"
I 1'1.( I

I 60 I
"T'"r--- -L_~!!CJ

Ielefoon-
centrale r;r,geerslrook

BESTEK
• - - - - - _. lEVERt6 AtaR BESTEKSIlEEl
- - - - lEVERt6 lXROCN

cenlraal
1leder'inJsIlll!SIei

x12x2xO.Sl

24x2xO.8

polilie

brandweer

verkeerslelier

verlteersleller
referentie

VEV" diensll!lY,ll!llouw
lUId lUId

Sl~

r--,
L -f<rtgeern .••••••- or _..J •••.~

I~
4Jr~

f<rogeerstrook

mIálen-
~e1l1er

24x2xO.8

klJlSlsllikast

f<rogeerSlrook

diensl~ VEV"
l1llO'd l1llO'd



60uwlfJenst RWS
Hoofdafdelingf,lstte
InfrastruàUtlr
Afdefjnglnstalliîti$teChniek

SATO deel 7
Tunneltechniscne installaties

\ler$ie 1
deoember1997

61..CCTWi6$tallatie

TelefOOl'llnlSiallaüe (l'S 41, 65.
3}

Telefooncentrale (l'S 41, 65.4J.

. Omvang levering

Algemeen:
De telefoonceRttaleaaosluiten op
het~PTT-teiefoonnet.
Eén iostallatievooralle voorzienin-
gen!o degeheletunnet voorintef-
ne .en·.exteme.verbil'ldingen ..
Netlijl'len verzorgeoyoor.

POfltle(dlrectefijn).
l!Jfandwéer (directe lijn).
Calamiteîterl.
Tunnelbeheerder.

Persoonsbewakingsfaciliteiten.
Regionale bedieninll.
Voor locatie toestellen, zie figuur
65.6.2.

Automatischkiesbalênetlijnen aan-
gesloten ophetPTT-telefoonnet.
Vaste en bewaakte telefoon-
verbindingen met pOlitie en brand-
weer.
Eent"efoon6jn voorde interne ver-
bindillgmet het regionale bedie-
nirig$centrum.
Bepalen wat hetmmcimaal aantal
aan teslultentoestellen zal zijn.
Bepalen aantal benodigde netlijnen.
Rekenlng houden met verschil tus-
sen datalijnen en voicelijnen.

60.110

Toestellen die verontreioigdkunnenwor-
den met tunnellucht, dienen hiertegen te
zijn beschermd (TS 5, 7.3.5].

Zie figuur 65.6.1.
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ang levering

Telefoon~l"ittalerrs41, 65.4J.
vervolg.

Benodigde faciliteiten bepalen. zo-
als:

Beantwoorden van netlijn-
oproep door code.
Automatisch terugbellen bij be-
zet.
Aantal verkort te kiezen num-
mers. zowel algemeen als indi-
vidueel.
Ruggespraak.
Tussenkomst ingesprek.
Nummerherhaling.
Geheim intem verkeer.
Oproep elders oppakken.
Beveijigdgeheugen.
Volgstand.
Beperking uitgaande gesprek-
ken.
Datacommunicatie.
Telefonisch vergaderen.
Nachtstand.

Bureautoestellen rrs 41,
65.5.7}.

Uitvoeren met:
Herhaaltoets.
Geheugen.
Doorverbindtoets.
Druktoets.
Slagvast kunststof.
Aansluiting middels telefooncontaet-
stop.

wandtoestellen trs 41, 65.5.
7}.

Uitvoeren als bureautoestelien. en ge-
schikt maken voor wandmontage.

Waterdichte wandtoestellen
trs 41, 65.5.7}.

Uitvoeren met:
Herhaaltoets.
Doorverbindtoets.
Druktoets.
Slagvast kunststof.
Extra ophanginrichting.
Vaste aansluiting.
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Explosieveilig toestel in de
middenpompkelder en hoofd..
pompenkelders (1S 41, 65.5.
7).

Toestellen voor directe lijnen in
de centra~bedieningslesse-
naar lTS 41. 65.5.7}.

Centraalbedientoestel lTS 41,
65.5.7}.

Bekabeling (1S41, 65.5.3).

Storingssignalering lTS 41,
65.5.6).

Drainagepompen

Uitvoeren met
Herhaaltoets.
Ooorverbindtoets.
Druktoets.
Slagvast kunststof.
Vaste aansluiting.

Volgens:
Veilighelds-Eisen voor explosie-
veilige zone 2.

Bij opnemen dienen ze direct in verbin-
ding te staan met de desbetreffende
dienst (buiten de telefooncentrale om).
oe directe lijnen zijn bewaakte lijnen en
mogen niet naar de regionale bedienpost
worden omgeschakeld.

Dient naast het programmeren van de
centrale en het bedienen uitgevoerd te
worden met

Optische bezetsignalering van netlij-
nen en toesteDen.
WîsselgesprekmogeHjkheid tussen
de aangesloten abonnees.
Afzonderlijke verkort-kîestoetsen.
Functietoetsen.
Meeluisterluldspreker.
Hands free-mogelijkheid.
Display voor gekozen netnummer of
toesteinummer.

Vooraal1$luitingenop plaatsen waar
geenkabeiban$lzijn, de bedrading aan-
brengen in gereserveerde PVC-
buisleidlngen die voldoen aan de PTT-
eisen.

oe centrale kast aansluiten op de no-
breakverdeler in hetbedieningsgebouw.

De storingsmelding via de transmissie-
kast naar een PLC doorgeven en uitvoe-
ren in ruststroomschakeling.
MogeHjkemeldingen zijn:

Storing telefooncentrale.
Storing voeding telefooncentrale.
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Persoonsbewakingsinstallatie
[TS 41, 65.5.8).

RangeelVe«lelers [TS 41,. 65.
5.9].

Verstaal1bSarileid.

EiSen walilfaan de installatie en
overîge6ndelen moet voldoen.

Voorzien van onderstaande mogelijkhe-
den:

rn geval van lokale bediening, bij
niet beantwoorden buitenlijn binnen
een instelbare tijd, automatisch
doorschakelen naar een ander in te
stellen nummer.
In geval van regionale bediening,
automatische doorschakeling naar
regionaal bedieningscentrum.

Plaatsen in middentunnelkanaal,
bedieningsgebouw en diensten-ge-
bouw, voor het rangeren en aanslui-
ten van de telefoontoestellen,
De verdeler in het bedieningsge-
bouw sannenbouwen in de kast van
de telefooncentrale.
Inkomende netlljnen aansluiten op
een eigen rangeerverdeler nabij de
telefooncentrale.

In ruimten waar veeliawaai kan voor ko-
men, moeten extra voorzieningen worden
getroffen.

De telefooncentralezodanigopzelten dat
deze kan fungeren als nevencentrale.

PTT..eïsen.
Toelating~îsen van het Ministerie
van Verkeer en waterstaat.
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leveringsomvang fI'S 41,
65.5.1).

Aansluiting op het openbaar tele-
foonnet.
Transmissieverdeelers.
Telefoonçentrale.
Telefoontoestellen, zoals:

Bureautoestellen.
WandtoesteUen.
Explosieveilige toestellen.
waterdichte toestellen.
Centraalbedieningstoestel.
Toestellen voor de directe lij-
nen.

Een communicatiekaart voor koppe-
ling van de centrale met de centraie
van een regionale bedienlng.
Persoonbewakingsapparatuur.
Bekabeling.

De telefooncentrale:
Deze moet minimaal verbindingen
kunnen aansluiten voor alle tele-
foontoestellen, alle kiesbare- en di-
recte netlijnen en storingssigna1e-
ring.
Voorzien zijn van diverse facUlteiten.
Onderbrengen met de rangeerverde-
Iers in een kast in de computerruim-
te van het bedieningsgebouw.

Verbindingen toepassen van:
Vmylkabels, tussen de transmissie-
kasten Cmde telefooncentrale, het
middenkanaal en het dienstenge-
bouw) en de telefoontoestellen.
Vinylkabels tussen de telefooncen-
trale en de rangeerverdeler ten be-
hoeve van het koppelen van de cen-
trale met de telefooncentraie van de
centrale bediening.
Bekabeling aanbrengen volgens ei-
sen PTT.
Kabels op de centrale telefoonin-
stallatie voor de voeding fI'S 41,

65. 5.4).

Systeernka$t fI'S 41, 65.5.2).

BekabeHng fI'S 41,65;6.3].

60.118
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Toestellen plaatsen op de volgende l0-
catie:

In afsluitbare technische ruimtes in
de gebouwen.
Meerdere aansluitingen in laag-
sp.annings- en PlC-ruimten.
In besturingskasten bulten de tun-
nel.
In kabelkanaal.
In pompenkelders.
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Bedrijf afgElrneen [TS 41.
65.6.2].

Normaal bedrijf[TS 41. 65.6.
3).

Noodbedrijf[TS 41. 65.6.4).

calamiteiten.[TS 41.65.6.5].

NoodStroombedrijf [TS 41.
65.6.6).

Uitvoeren voor de in Nederland geldende
NEN.voorschriften.

Automatisch werkend systeem, aan-
gesloten op het openbare tetefoon-
net.
De bewaakte directe lijnen worden
direct doorverbonden na het opne-
men van de haak.

Idem als degespreksfacRiteiten van het
openbare telefoonnet.

Niet van toepassing. De telefooninstalla-
tie werkt onafhankelijk van het noodbe-
drijf.

Niet van toepassing. De tetefooninstalla-
tie werktonafhankeUjk van het calamitei-
tenbedrijf.

Niet van toepassing. De telefooninstailla-
tie werkt onafhankelijk van het nood·
stroombedrijf·

60.120
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64. Intercomtnstallatie

ngievering

Relatie met al'ldereeîektro-
rnechaniSéheinstallaties.

No-breakvoorziening.
Besturing.

Besturing.

Leidingdoorvoeringen in het midden-
tunnelkanaal.
RuilTlte voor telefooncentrale en ran-
geerverdelers.

Plaats en aantal PLC·s.
Ruimte op bedieningslessenaar.

Koppeling telefooncentrales.

Civiel.

Centrale bediening.

60.122
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64.lntetcöminstallatie

C. Omvang levering E. Raakvlakken

Zie ook deelinstallatie 10, energievoor-
zieningen.

Bescherming.

Ruststroomschakeling

lP 30 (voor separate kast).

24VDC,

60.124
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In EX ruimte geen telefoontoestellen toepassen.

Geen of beperkt aantal toestellen in diEmstengebouw.

60.126
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10. Energievoorzieningen

Diversen

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Verwarmirlg~ ventilatie en ludlt·
behandeling
[TS 44. 71.2. tIm 71.7].

Het bereiken en onderhouden van een
nader op te geven binnenklimaat alsmede
het afvoeren van intern geproduceerde
warmte door middel van ventilatie en
overdruk.

Koude-opvV~kking en distributie
[TS44.7t.3.2J.

Het in voldoende hoeveelheden en op de
juiste temperatuur leveren en distribueren
van gekoeld water.

70.2
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20. Tunnelverlichting

Ruimteverwarming radiatoren
[TS 44, 71.2.4].

E.Raakvlakken

De installaties in de dienstengebouwen
bestaan uit

Ruimteverwarming middels een ver-
warmingssysteem, dat gebaseerd
kan zijn op aardgas, elektriciteit, olie
of propaan.
KoUde-opwekking en distributie.
Luchtbehandellng, bestaande uit
ventilatie- en overdrukinstaOatie.

Oe ruimtes verwarmen met behulp
van paneelradiatoren.
De radiatoren dienen zo mogelijk
onder de tamen geplaatst te wor-
den.
Oe navolgende ruimten voorzien
van radiatoren:

Pompenkamer.
werkplaats.
Kantoor.
Verblijfsruimte.
Verkeersruimte.

De volgende ruimten naast radiato-
ren--verwannlng tevens voorzien van
lucht na..verwarmin.g:

werkplaats.
Kantoor.
Verblijfsruimten.

Voor de regeling van de verwarming
op verschiliendé locaties
bedienings- en s!gnaleringsmiddelen
opnemen.

7004

Oe installatie ontwerpen volgens LEO.
LEO = Leidraad Energiezuinig Ontwerp

Benodigd voor het onderhouden
van de In-bedrijftemperaturen .. In-
dien het alleen personeelsruimtes
betreft, alleen bij aanwezigheid in--
schakelen.
De regeling van de verwarming is
afhankelijk van de aanwezigheid
van personen in het gebouw. Bij
afwezigheid alleen minimale tempe-
raturen handhaven.
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Koude-OpWekking en distrîl:>utîe
koelaggregaat
lTS 44, 71.3.4].

Ventilatie

2Q Tunnewert~ng

E. Raakvlakken

De volgende ruimtes voorzien van
mechanische koeling:

No-break.
Trafo.
HVI-ruimte f schakelruimte.
PlG-ruimte.
VerbUjfsruimte.

Koelaggregaat opstellen in een ei-
gen koelmachineruimte.
De benodigde hoeveelheid koellucht
betrekken vanuit buitenlucht-
aanzuigkokers.
Pendelen van de koelmachine dient
te worden voorkomen.
De koelaggregaten verdelen over
twee groepen, één op de normale
voeding en één op de noodstroom-
voorziening.
De besturing van de koelaggregaten
voeden vanaf de na-break.
De koudedistributîe naar de na-
break redundant uitvoeren.
Voor het inschakelen van het lucht-
behandelingsapparaat en vrijgave
van de fuchtnaverwarmer per ruimte
een elektronische timer opnemen.
Voor de temperatuurregeling een
functieblok in de PlC opnemen
voorzien van PI-actie.
De bediening en signalering van de
koude-opwekking en distributie ge-
schiedt op verschillende locaties.

Bestaande uit:
Centraie ventilatie-apparatuur.
Plaatselijke luchtbehandeling.
Mechanische afzuiginrichting.
Luchttoevoer· en afvoerrooster.
Luchttoevoer· en afvoerkanalen.

70.6

De vitale delen worden geschakeld vol-
gens prioriteitenschakeling.

In verband met vitaliteit na-break enne-
perkte levens<luurof gebruiksduur bij te
hoge temperaturen.

Bij verblijfsruimte alleen inschakelen bij
aanwezigheîdvan personeel.
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Opstellen in een eigen ruimte.
In het ventilatie-apparaat wordt de
retourlucht. indien nodig gemengd
met buitenlucht, gefilterd en ver-
warme!.
De luchttoevoer en -afvoer dient te
geschieden via:

Plafondroosters.
Wandroosters.
Vloerroosters.

In het centrale mechanische ventila-
tiesysteem moeten de volgende on-
derdelen aanwezig zijn:

Luchttemperatuuropnemer.
Regefinstallatie.
Luchtklepservomotoren.
Verschildrukschakelaar.
Luchtstromlngsopnemers met
schakeleenheid.
Thyristorregelaars.
Elektronische timers.
Uchtschakelaars met signaal-
lamp.
De instaDatie moet geschikt zijn
voor afstandbediening.

In het IUchtioe- en afvoerkanaal
voorzieningen opnemen om eventu-
eel een luchtstromingsopnemer voor
controle of onderhoudswerk te kun-
nen plaatsen.
De temperatuur van de toevoerlucht
naar de diverse ruimten regelen op
een constante temperatuur, door de
recirculatie, afvoerluchtklep en de
verwarmer in volgorde te sturen, en
door koeling.

70.8
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Zoveel mogelijk vrije koeling toepassen.

Boven een bepaalde buitentemperatuur
is de inblaastemperatuur gelijk aan de
buitentemperatuur.
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Plaatselijke luchtbehandelîng
[TS 44. 71.6.4.1].

Mechanische afzuiginrichting.
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20; Tunnelverlichting

90. Diversen

E. Raakvlakken oberingen

In het luchttoevoerkanaal een in-
blaastemperatuuroPnemer opne-
men.

Traforuimtes, no-breakruimte en HVI-
ruimte.

Toevoeren van gekoelde lucht,
waar-bijde hoeveelheid zodanig
groot moet zijn dat een bepaalde
temperatuur ten gevolge van warm-
telasten niet wordt overschreden.
Toegevoerde lucht weer terug voe-
ren naar luchtbehandelingsapparaat,
of gebruiken voor overige ruimtes.

Olie- en srneermiddelenruimte.
De lucht middels overdruk uit de
ruimte afvoeren.

Zoveel mogelijk gebruik maken van vriJe
koeling.

PLC-ruimte, schakelruimte en lokale ba-
dieningsruimte.

De reclrculalie-units opstellen in de
daarvoor bestemde ruimte. In deze
units dient de toevoerlucht te wor-
den gefilterd, verwarmd of gekoeld.
Aan de traforuimtes, alsmede de no-
breakruimteen accuruimte, dient
per rulmte afzonderlijk gekoelde
lucht te worden toegevoerd.
Voor de no-break- en traforuimte
dient de hoeveelheid lucht voldoen-
de te zijnorn bij een gegeven warm-
telast een temperatuur (onder ont-
werpcondities) te kunnengarande-
ren, in verband met levensduur en
capaciteit accu's.

Voor:
Werkkasten.
CV-ruimte.
Sanitaire ruimte.
Werkplaats.

Een niet-recirculerende ventilatie toepas-
sen.

70.10
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Foto 71.8.1. l.Uctlttoe- en afvoerkanalen.
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20. TunneWertichting

E. Raakvlakken G. Versoberil1gen

Luchttoevoet- en afvoerkana-
len.

Het luchtkanalenstelsel optimaal
ontwerpen, en de kanaaldoorsneden
in volgorde van voorkeur rond. vier-
kant, rechthoekig met afgeronde
bochten en aftakkingen.
In luchttoe- en afvoerkanalen voor-
zieningen opnemen om eventueel
een luchtstromingsopnemer voor
controle of onderhoudswerk te kun-
nen plaatsen.

70.12
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Ruimteverwarming
[1S 44, 712.5).

KOl.Jde.opWékkingen distributie
[TS 44,71.3.5].

CenfralernechaniSche ventila-
tie.
[TS 44, 71.4.5)

20. Tunnelverlichting

RuImteverwarming en distributie.
Koude-opwekking en diStributie.
centrale mechanische ventilatie.
Centrale luchtbehandeling.
PlaatseUjke luchtbehandeling.
Mechanlsche afzuiginrichting.
Bekabeling.
Regelapparatuur.

Paneelradiatoren en kanalen.
Schakel- en verdeelinrichting.

Koelaggfegaat.
Regelthermostaat.
Hoge- en Iagedrukpressosta-
ten.
Vorstbeveiligingsthermostaat.

Schakelkast met, per compressor:
Magneetschakelaar.
Therrnlsche beveiligingen.
ElektromagnetiSche beveiliging.

Condensor luchtgekoeld.
Een compleet bedienings- en
schakelpaneel, opgebouwd op
de luchtgekoelde condensor,
waarin opgenomen o.a. hoofd-
schakelaar, stuurstroornauto-
maat etc.
Per condensorventilator scha-
kelaars en beveiligingen aan-
brengen.

Buffervat.
Expansievat.
Koelvloeistofleidingen.
Gekoeldwaterleidingen.
Appendages.
Schakelkast.

Ventilatieapparaat.
Geluiddempers.
lucht na-verwarmers in kanalen.
luchtaanzuig-, toevoer-, en afvoer-
kanalen.
Roosters.
Brandkleppen.
Schakelkast.
verwarmers.
Bekabeling.

70.14
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Alle benodigde apparatuur ten behoeve
van voeding, schakeling, besturing en
signalering van ventilatoren, verwarmers
en servomotoren onderbrengen in de
daarvoor bestemde schakelruimte.

Let op prioriteiten in verband met no-
brealdnstallatie.
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10. Energievoorzieningen

90. Diversen

Centraiev~l1ti1atie
(IS 44.11.5.5).

Ventllatieapparaat.
Aanzuig-. toevoer- en afvoerkana-
len.
GelUiddempers.
Roosters.
Appendages.
Schakelkast.
Brandkleppen.
Bekabeling.

Mechanische afzuiginrichting
(IS 44,71.7.5).

Recirculatie-units.
Schakelkast.
Verwarming voorzien van een
maximum-· en minimumthermostaat.
Warmtewisselaars.
Gekoeldwatergroep(en).
Roosters.
Appendages.
Bekabeling.
Regelapparatuur.

Afzuigvenlilator.
Afzuigkanalen.
Geluiddemper.
Brandkleppen.
Appendages.
Schakelkast.
Regelapparatuur.

Plaatselijkeluchtbehandeling
(IS 44, 71,6,5).

70.16
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Noodstroombedrijf.

Koude-opwekking en disI1ibufie.

Plaatswaárinstallatie bediend
kan worderl.

Normaalbedrijf
[TS 44, 71.3 ..6.2].

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroombedrijf
[iS 44, 71.3 ..6.5].

20. Tunnelverlichting

De verwarmingselementen in-Juitschake-
len door de op het element gemonteerde
thermostaat en middels aanwezigheids-
schakelaars.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

SChakel- en verdeelinrichting.
Draagbaar beeldschermsysteem.
Beeldschermsysteem.

Het koetaggregaat inclusief de ge-
koeldwatertransportpomp continu
paraat stellen.
Regeling koelaggregaat:

Het koelaggregaat voor inscha-
kelen vrijgeven bij koelvfaag
van een van de aangesloten
installaties.

PLC-ruimte.
Schakelruimte.
Bedieningsruimte.
No-lJreakruimte.
Accuruimte.

De capaciteitstrappan in-/uit-
schakefen op basis van de tem-
peratuur van het intredende
water.

De condensorventilatoren paraatstel-
len bij een in bedrijf zijnde koelag-
gregaat.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Bij noodstroombedrijf de groep koeIag-
gregaten welke zijn aangesloten op de
noodstroomvoorziening. de condensor-
ventilatoren en de pomp inschakelen af-
hankelijk van de vraag en het beschikba-
re elektrische vermogen.

70.18

Algemene storingsdoormelding geven op
het beeldschermsysteem bij storing.

Zoveel mogelijk vrije koeling toepassen.

Prioriteitenschakeling.
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Plaats waa(iI'IstaRatiebediend
kan WOl'den.

$CllakeJ..en verdeelinrichting.
PraagbaarbeeldsCherrnsysteem.
BeeldsCherrnsysteem.

NormaaibedriJf
{TS44, 71.4.6.3]

Deinstallatle inschakelen na een
inschakeleommando vanuit de vOl-
gende. ruimtes:

VerblljfSruimtes.
werkplaats.

De installatie blijft na eeninsChakeJ..
comman(IQ 8 uur in bedrijf (tijd soft-
warernatiginstelbaar).
Uitschakelen nadat vanuit alle ruim-
tes eenuitsChakelcommando is ont-
vangen,of uitschakelen Suur nadat
hetlaatste inschakelcommandoge-
geven is.
Gelijktijdig met het starten van de
ventilatoren de gemotoriseerde
luchtkleppen van de mengsectie en
den~armercmderdein-
blaastemperatuurregelingèllen.
TijdenseenuitschaKelcommando de
luchtkleppen naar tOO% recirculatie
sturen, deverwanner en de luchtna-
verwarmersuitschakeien,en na ca.
tO minuten de ventilatoren uitscha-
kelen.
Indiende installatie. gedurende 24
uurnietinbed(ijf is gesteld dooreen
insChaketcornmando vanuit een van
debovenQlilnoelTl<:ieruimtes,dein-
staUatlegedurende ca. 30 minuten
inschakelen, waarbij een minimum-
temperatuur gehandhaafd moet wor-
den.
Indiende luehtstroom zich onder de
ingestelde waarde bevindt, de lucht-
verwarmer ende naVerwarrners uit-
schakelen.Tevens een urgente
storingsmelding geven.
Luchtbehandell~pparaat .uitscha-
kelen en een urgente storingsmel-
ding geven bij een in-b1aastempera-
tuur vanS 'e of Jager (vorstbeveili-
ging).

70.20
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NorrnaalbèCll'jjf (vervolg) Inblaasten1PE1ratuurregeling.
Deminir®mhoeveelheid bui-
tenluohfdOOl' middel vaneen
minimumklepstandbegrenzen.
Indien hetventilatieprogramma
is ingeschakeld. de buitenlucht-
kleppen 0PE1"sturen.afhankelijk
van debuitenluchttemperatuur
de inblaastemperatuur met be-
hulp van de verwarmer regelen
op1S·C.
Bij een buitenluchttemperatuur
10 'CIager dan van de aan-
zuiglucht. overschakelen op
volledige recirculatie.

RuimtetemPE1retuurregeling: de tem-
peratuurper ruimte, door middel van
de luchtverwarmer (voorzien van
een thyristof'regelaar)op een vaste
waarde regelen (temperatuur instel-
baar ± 3 ·Cruimtetempel'atuur). Tij-
dens het ventilatieprograrnma, de
naverwarmers naar de diverse ruim-
ten blokkeren.

Noodbedrijt Niet van toepassing.

Calamiteitenbedrijf. Niet van toepassing.

70.22
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90. Diversen

lakken

Afhankelijk van het seiZoen.
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10. Energievoorzieni!lgen

Bran~rijfin dedlenstenge-
bouwen [J'S 44. 71.4.6;6}.

Noodstroombedrijf.

Plaats waar installatie bediend
kan worden.

Beveiligingen.

Afhlll1kélijl(vlll1debetrQkken brandweer
dienen bij bediening van de algemene
brandweersch$kélaarsvoorde toevoer-
venü!EltOren·enlofatvoerventilatoren, op
het paneel inde hal, bepaalde situaties
op te tredél1; eenmogelljl(heid is:

Toevoerventilatoren.Bij de stand
''i:Jepallngeldé($'' van de schakelaar,
de ventilator, indien uit bedrijf, in te
schakelen met geopende buiten-
luchtklep en gesloten recirculatie-
klep.
Atvoervenülatoren. Bij de stand "be-
paling elders" van de schakelaar, de
ventilator, indien uit bedrijf, in te
schakelen met geopende buiten-
luchtklep en gesloten recirculatie-
klep.

Niet van toepassing.

Schakel- en verdeetindchting.
Draagbaarbeeldschermsysteem.
Beeldscherrnsysteem.

De voigendebeveiligingen hard uitvoeren
buitendePLC om:

Vorstbeveiliging koeler. Bij luchttem-
peraWren voor de koeler lager dan 5
'c (aanspreken V1:lrstthermostaat),
de buitenluchtk:leppen •dichtsturen,
dekoelafsluitel' opensturenen over-
gaan op recireulatieop laag toeren.
Tevens een urgente storingsmelding
geven.

70.24

Brandweerschaketingop het paneel· in
de hal.

Beveiligingen die al op het apparaat zijn
aangebracht, niet meer in de PLC opne-
men.
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20. Tunnel\'erliehtillg

Normaal~
[TS 44,71.!).6.3).

OeinstaflatieisCOl'ltinuingeschakeid
oplaag toeren.
Gelijktljdigrnethet starten van de
ventilatQtell de gemotoriseerde
luchtkleppen van de rnengsectie on-
der deillblaasternperatuurregelillg
instellen.
Tijdens een uitschakelcornrnando de
luchtkleppen naar 100 % recirculatie
sturen en de gemotoriseerde koelaf-
slufter dichtsturen.
Indiende luchtstroom zich onder de
ingestelde waarde bevindt. een niet-
urgentestorîng$rneldioggeven.
Inblaa$tem~ratuurregeling:

De temperatuur van de
toevoerlueht naar de diverse
ruimtes opeen constante luCht-
toevoeltemperatuur van 16 'e
regelen. door de recirculatie-
buiten en afvoerluchtklep. de
gemotoriseerde· regelaf$luiter
en de koeler in volgorde te stu-
ren.
De minimum hoeveelheid bui-
tenlucht door middel van een
minimumklepstand begrenzen.

Noodbedrijf. Niet van toepassing ..

70.26
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20. TunnelverlIchting

Afhankelijk van de betrokken brandweer
dienen bij bediening van de algemene
brandweersohakelaars voor de toevoer-
ventilatoren enlof a.fvoerventïlatoren, op
het paneel in de hal, bepaalde situaties
op te treden; een mogelijkheid is:

Toevoerventilatoren. Bij de stand
"bepaling elders" van de schakelaar,
de ventilator, indien uit bedrijf, in te
schakelen met geopende buiten-
luchtklep en gesloten recirculatie-
klep.
Afvoerventilatoren. Bij de stand "be-
paling elders" van de schakelaar, de
ventilator, indien uit bedrijf, in te
schakelen met geopende buiten-
luchtklep en gesloten recirculatie-
klep.

Bran<lweerschakenng op het paneel in
de hal.

Niet van toepassing;

Lokale bedienlngsKast op de reelreu-
latieunit.
Ora<ilgbaarbeeldschermsyst~
Beeldscherrnsysteem.

Oe volgende beveiligingen per recircula-
tieunit hard uitvoeren buiten de PLC om:

Maximum thermostaatverwarmer, bij
aanspreken elektrisch biokkeren en
mechanisch vergrendelen.

70.28
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20. Tunnelverlichting

Normaalbedrljf
[TS 44, 71.6.6.3).

Deillstatlatieeontinu inseh~len·
Temperahlurregeling (PLc-rwmteen
schakeltuirnte):

Deternperatuurlll de betreffen-
deruirntésmetbehulp van de
luctltkoelerofiterwarmer, dient
tussen 16en 26'Cgehouden
te worden met behulp vaneen
ruimte-lnblaas-temperatuurre-
geling.
Indien in een ruimte meerdere
recirculatieunits staan 0pge-
steld, hetullgangssignaal van
de ruimtetemperatuurregeling
vermeerderen naar het aantal
recirculatieul'lits.
Voorde temperatuurregeling
functieblOkken m de PLC opne-
men, voorzien van P + PI actie.

Temperatuurregeling (lOkale bedie-
ningsruimte):

Ingeval van .aanwezigheid de
temperatuurinderuirllte met
behulp vandeluchtkoeler, re-
gelen op 2t 'C,metbehulp van
een ruifnte..il'lbl_teil')peratuur-
regeling. Bij afwezlgbeld. de
temperatuur regelen op 16 ·C.

Noodbedrijf. Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

NoocIslroombedrljf
[TS 44,. 71.6.6.7).

Bij noodstroombedrijfschakelen de recir-
culatieunits in afhankelijK van vraag en
beschikbaar elektrisCh vermogen.

Prlorlteitenschekeling

~ cuigindcNing.

Locatie waàr installatie be-
diend kan worden.

Schakel-- en verdeelinrlehting.
Draagbaar beeldSèhermsysteem.
f:!eeldschermsysteem.

70.30
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Oe mechanische afzuiginrichting ten
behoeve van het toilet en de werk-
kast is continu ingeschakeld. .
De mechanische afzuiginriChtingen
verblijfsruimte en werkplaats. gelijk-
tijdig starten/stoppen met de centra-
le mechanische ventilatieinrichting
kantoren.

Noodbedrijf.

Calamlteitenbedrijf.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

70.32

Hoog I laag toeren.
Bij aanwezigheid: hoog toeren.
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eO.DiverSen

G. Versoberingen

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties
[T'S 21).

AardingJbüksembeveUiging.
Onderverdeelinrichting.
No-breakvoorzienmgen.
CCTV-installatie.
Brandmeldinstallatie.

Onderhoud Schoonmaken installaties.

Civiel Leidingen.
Sparingen.
Doorvoeringen.
OpsteHingsframe ..

70.34
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90. Diversen

E. Raakvlakken

Bultenlucflt(l()nditiesten behoe-
ve van ontwerpeisen.

Uitgangspuntenmet betrekking
tot warmteverliezen bij ruimte-
verwarming [TS 44,71.2.3en
71.2.4].

Zomer, 28 'C bij RV 50%.
Winter, -10 'C bij RV 90%.

Buitentemperatuur:-10 ·C.
Windsnelheid:8.0 mis.
AanwarmtoesJagten behoevevan
het accumulerendoppervlakvan: 10
W/rrr.

VoigensNEN 5066:1992. Warmtever-
liesberekeningvoor gebouwen-Bereke-
ning van het benodigdevermogen voor
het verwarmen vaneen ruimte.

Binnen~aturen. min. max.
Pornpenkamer 5 50.
Verkeersruimtes 12 16.
PLC-ruimte 15 26.
Schakelruimte 16 25.
Olielsmeerrniddel 10 16.
Werkplaats 16 21.
No-break 28.
Accu-ruirnte 18 22
Traforuimtes 40.
HVI·ruimte 16 25.
Lokalebedienings-
ruimte 16 24.
Verblijfsruimte 16 24.
Werkkast 16
Toiietruimte 16

Waarden in ·C.

70.36
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Kanaa1elementenontwerpen op de vol-
gende luchtsnelheden:

Hoofdkanaal in schacht max. 8 mis.
Aftakking op verdieping:. max. 5 mis.
Roosteraansluiting: max. 2 mis.

Lokalebedienings-
ruimte
Verblijfsruimte
PLC~ruimte
Schaklillruirnte
Overige ruimtes

20. Tunnelverlichting

A. Doel

Vent~isel'centr8le
mechaniSdieventilatie
flS44,11 •••.3.4).

Verkeersruimtes 0.014
PlCruirnte 0.028
SChakelroimte 0.028
Werkplaats 0.02&--0.135
(bij in gebruik)
Traforuimtes
HVI-ruirnte
Bedieningsruimte
Verblgfsruinlte
(bij in gebruik)
Werkkast
Toijetruimte

0.014
0.028
0.028
0.042

0.014
0.014

Filteringsgrliad toevoerlucht bij
ventilatieflS 44, 71.6.3.4).

85%.

OntwerpeiSen kanaalelemen-
ten.

MaximaleglilhJidsdruk
flS 44, 11..•••3·51 40 dB(A).

40 dB(A).
55 dB(A}'
55 dB(A).
50 dB(A).

Inteme warmtlillast
(l'S 44, 71.5.3.3).

Traforuimtes
No-breák
HVI•.ruirnte
Lokale bedieningsruimte
SChakelruimte
PLC-ruinlte

70.38

90. Diversen

Raakvlakken

tx.
1x.
1x.
t«

1e waarde: buitenlucht hoeveelheid
in m3/s.
2e waarde: minimale circulatie per uur

1x.
tx,
4x.

Relateren aan maximum temperatuur.
-.

Degeluidsuitstraling naar de omgeving
moet voldoen aan de Hinderweteisen.

4 kW.
25 kW.
5 kW.
3 kW.

10 kW.
25 kW.
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90. Diversen

70.40
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20. Tunnelverlichting

71. GebouwlnstaDaties

73. Lîcht- en krachtinstallatie

C. Omvang levering E. Raakvlakken

O~rsi9ffl1lWlng
lTS 44,7+'.2l

Het controleren van de stand van de
toegangsdeuren van de cIlverse ruimtes.

Het regelen dat alleen geautoriseerde
personen toegang hebben tot de dien-
stengebouwen en een aantal technische
ruimtes.

Alleen een toegangscontroleultYoeren
bij die ruimtescfte vitaal zijn voor de ba-
dieningvan eenobj&ct.

ToegangscontrOle installaties
lTS 44, 722.2).

DeurtelefOOrIÎflstallatie
lTS 44, 72.32).

Een verbale communicatiemogelijkheid
tussen debedienings- en schakelruimte
enerzijds en de toegangsdeuren voor de
dienstengebouwenanderzijds.

70.42
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20. Tunnelveriichting

OeUrsiQrül(iji'ilîg
[TS 44.72.1,3).

OnderStaande deurenvoOl'Ziel'l van
deur$nd-endeurslotsÏ9nalering:

T<>egangsdeuren.technische
ruimtes.
Buitendeuren dienstengebou-
wen.

DeurstandSignaleringdoor middel
vanrnagneet<x>ntact (deur dicht) en
oP slot.

Installatie. ten. behoeve van de
toegan~trole
rrs 44.122.3 en 722.4}.

De dienstengebouwenvoorziel'l van
eentoegangscontrolesysteern.
BIJonderstaande plaatsenkaartle-
zers plaatsen:

Toegangsdeur diel'lstenge-
bOuw.
Toegangsdeur Ple-ruirnte.
Toe9<lngsdeur sehakelruirnten
no-breal<.
HVl.

SlagbOornfnstallaties.
De installatie bestaat uit centrale(s)
waarop de kaartlezers. en deurver-
grendelingen worden aangesloten.
Oe centrale aanbrengen in het dien-
stengebouw.
Dekaartiezersbij de slagbomen
aanbrengen in praatpalen.
Dedeurvergrendelingenaanbrengen
aan de deuren.
De signaleringen van de centrale(s)
doorrnelden naar het beeldscherm-
systeem

70.44

De signalering van de centrale
doorrnelden naar het beeldsCherm-
systeem.
De installatie aansluiten op een
eindgroep van de no-break verdeel-
inrichting.

Bij uitgangen noodontgrendenng aan-
brengen.
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20. Tunnelverlichting

71. GebOU1l'lÎri$tallaties

73. Licht-el'lliiachtinsta1latie

G. Versoberingen

OellrfelefooninstaUatie
[IS 44, 72.3,3 en
TS 44. 7.2.3. 4].

Oedien$tengebouwertVoOfZienvan
eendelIrtelefooninstallatie.· bgde
hoofdingangen toegangshekken;
Bg •een melding van een van de bij-
posten wordt via de PLC dedesbe-
treffende camera geactiVeerd.
Oe installatie bestaat uiteen hoofd-
postophet bedieningspaneel in een
bedieningsruimte,
Oe installatie aansluiten op een pre-
ferente eindgroep van de verdeelin-
richting.

70.46
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20. TunneJverJichting

Toegangs#lntroIe installaties
rrs 44, "72+5].

Elektrischcüleursloten
rrs 44, 72,.2.5.4].

DeurtelefoOl"Iinstallatie
rrs 44, 72.3-5].

Bevei1lgingscentrale.
Reedcontacten.
Magneetcontacten.
Flexibele kabeldoorvoeringen.
Zone Expansie Modules (ZEM).
Relaiskastjes.
Schakel- en verdeeHnrichting.
Voeding.

centrales.
Kaartlezers.
Code-Kaarten.
Elektrische deursloten.
Praatpalen.
SChakel- en verdeelinrichting.
Bekabeling.

De elektrische deursloten voorzien
van een wisselcontact.
Sloten ontgrendelen in geval van
een calamiteit.

Hoofdtoestellen.
DeurtelefOOns.
Relaiskasten.
Bekabeling.

70.48
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20. Tunnelverflchting

G. Versoberingen

Volgens normen NEN 10839, HEN 10 839: t989 Alarminstallaties:
- Deel t:Algerneneeisen

Sectie .1: Algemeen.
Sectie 2: Voedingseenheclen, ba-
proevingsmethoden en criteria voor
prestaties.
Sectie 3:ElElktromagnetische. elek-
trostatische.klimatologischeen me-
chanische beproevingsmethoden.

- Deel 2: Eisen voor inbraakalarminstal
latles.
Sectie 2: Algemene eisen voor de-
tectoren.
Sectie 3: Eisen aan infraroodstraal-
ondetbrekingsdetectoren voorga-
bruik in gebOuwen.

Plaats waarinstaUatie bediend
kan worden.

Schakel- en verdeelinrichting.
PLC.
Beeldschermsysteem.

Normaalbedrijf. De se!Elctle van de in te schakelen
zones vindt plaats op de
beVeiliglngscentrale.
De beveillglngscentralEl. via een re-
laiskast koppelen met dePtC.
Bij het openen van de beveiligde
deur zaleenbeveiligingscentrale
een signaal ontvangen van het deur-
contact.
De beveiliglngscentrale meldt dit
weer.aan·.het.·bee!dschermsysteem.
Bij het opeoenvan debultendeuren
van de dienstengebouwen en slag-
bomen worden de bijbehorende ca-
rnerasen een monitoren geacti-
veérd.
DeinstaUatiekrijgtbij brandmelding
ineen dienstenQebouw van de
brandrl'leldcentrale een signaal, om
eventueel de toegangsdeuren van
het dienstengebOuw te ontgrenda-
1Eln.
Bij een melding van de instaUatie.
via de PLC, de camera bij de
betreffende ingang activeren.

70.50
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71. Gebouwlnstallaties

73. Ucht- en krachtinstallatie

20. TunneWerl~ting

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroornbedrijf.

Beveiligingen.

Plaats waar installatie bediend
kan worden.

Normaalbedrijf.

C. Omvang levering E. Raakvlakken

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

De installaties besturen vanuit de
beveiligingscentrale en PLC.
Alle communicatie tussen de
beveiligingscentrale en de overige
installaties vindt plaats via contacten
aangesloten op een 24 V gelijk-
spanningsvoeding.
Signaleringen en meldingen vanuit
de beveiligingscentrale aansluiten
op de PLC.

Volgens normen NEN 10839.

Schakel- en verdeefinrichting.
Beeldschermsysteem.
De draagbaar beeldschermsysteem.

Openen door middel van een kaart-
lezer.

Slagboom toegangsweg.
dienstengebouwen.
Toegangsdeur dienstenge-
bouw.
Toegangsdeur PLC-ruimte.
Toegangsdeur schal<elruimtes
no-break.
Toegangsdeur HVI-ruimte.

Het openen van de buitendeuren
van buitenaf is ook mogelijk door
middel van een drukknop op de les-
senaar.
Indien een code-kaart met de juiste
code door de kaartlezer wordt ge-
haaid, moet gedurende een instelba-
re tijd de desbetreffende deurver-
grendeUng worden vrijgegeven.
Elke kaartlezer moet verbonden zijn
met een stuureenheid. De stuureen-
heden onderling koppelen. zodat de
gegevens voor de dienstengebou-
wen softwarernatig worden vastge-
legd.

70.52

De deuren van de PLC-ruimte worden
vanaf de gangzijde geopend door de
kaartlezer.
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G. Versoberingen

Bediening van de deuropenerinstallatie
geschiedt na omschakeling op het nood-
bedieningspaneel naar noodbedrijf. vanaf
hetzelfde bedieningspaneel op de lesse-
naar.

Noodbediening en bediening vanaf les-
senaar met een gecombineerd paneel in
de lessenaar: schakelaars met dubbele
contacten.

Calarniteltenbedrijf.

Noodstroombedrijf.

Niet van toepassing.

De installatie wordt gevoed vanaf de no-
breakinstallatie.

Plaats waar installatie bediend
kan worden.

SChakel-en verdeelinrichting.
Hoofdposten.

Normaalbedrîjf. Na een melding Via de deurbel wordt met
een van dehoofdpostencontact gemaakt
middelS de deSbetreffende deurtelefoon.

Noodbedrijf. Niet van toepassing.

CalamiteîterllJedrijf. Niet van toepassing.

Noodstrool'i'lbedrijf. De installatie kan een nader vast te stel-
len tijd uit bedrijf bfijven.

Prioriteitenschakefing.

Alle communicatie tussen de deurte1e-
fooninstallatie en de overige installaties
vindt plaats via contacten aangesloten op
een 24 V gelijkspanningsvoeding.

70.54
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Relatie met andere elektro-
mechlilllische installaties
[TS 21].

Qnderverdeennrichting.
No-breakvoorziening.
CCN-installéltie.
Branddetedie-unit.

Civiel. Leidingen.
Sparingen.
Doorvoeringen.

70.56



Bouwdienst RWS
Hoofdafde6119Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

.SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

Mînimale tiJd dat deurvergren--
deling moèt worden vrijgege-
ven tijdens de doorgang.

70.58
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20. Tunnelverüchting

13. Licht-ei'lkl'achtinstallatie

C. Omvang levering

sYI'ItifJtiSd1mblElauintegrerliln in tunnelbib6otheek.

Toepassing\tan portofoons; centrales t.b.v. mobiele telefoon zijn dan overbodig.

70.60
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

licht- enkrachtin5tallatie
[TS4473.2].

Voorbediening5-,onderhouds-. en cornro-
lewe~aamheden moeten detoegangs-
wegen naar en deruirntes in de diensten-
gebouwen worden voorzien van verlich-
ting. en noodverlichting.

70.62
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BVhet ®tvlel'p van delici1tinstallatie
uitgaanval'léengeseven verlich-
tingssterkteperruimte.
Meteen gegeven tabel en factoren
het aantal verlichtingsarmaturen per
ruimte bepalen.
DenOOdverllchting moet op de
vlöer,ho~Qntaalgemeten een be-
paalde sterkte hebben.
De terreinverlichtîng m<>etop het
maaiveld, ho~ntaalgemeten, een
bepaalde sterkte hebben.
In delokate bedieningsruimte en de
verblijfsruimte de fluorescentiever -
lichting regelbaar uitvoeren.

Schaketenvan de verlichting. Indelokate bedieningsruimte de
vel1iohfmg op de werkplek schake-
ten.
In de verblijtsruimte en de werk-
plaats de verlichting sci1aketenbij de
deur.

Terreinverlichting
[T'S 44, 73Ji.5].

Voor het schaketen van de •luifel- en
terreinverlîchlng eensohernerinstal-
latie toepassen.

Instatlatieopdelen in groepen.
Groepsleidîngen voor en achter de
liehtl'liveau.regelapparatuur, geheel
atgesoherrnduitVoeren.
Deeiektrisch aan te sluiten aPPara-
tuur,toal$pornpen, aansluiten. op
aparte groepen in de verdeefinricht-
iogen.
In de pompel'lkamer van de dien-
stengeoouwen de installatie explo-
sieveirlg uitvoeren.

Zone 2 voor de pompenka-
roerfopstelling schakelkast.
Zone 1 voor de pompenruimte.

Krachtinstallatie.

70.64

Kracht 1$380 Volt en meer.
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E. Raakvlakken

Plaats van leidingen.

Verlichting en wan(lCOl'ltaetdo:t.en
niet op dezelfde eln(lgroep aanslui·
ten.
Deverlichting in de lOkale bedje..
ningsruimte verdelen over 2 eind·
groepen I schakelaars.
De verlichting in V$rkeersruimtes
aansluiten op 2eindgroepen van de
verdeeUnrichting ncrbreak en
netlnood:

Een netlnood groep teschake·
len in de lokalebedieningsruim-
te.
Een ncrbreakgroep te schake-
IenoP de verdeelinrichting.

In verblijfsruimtes aUeleidingen uit het
zicht verwerken,. in de ovetigeruimtes
leidingen in het ziCht aanbrengen.

Vloerdozen zoveel mogelijk beper-
ken en bepalen in nader overleg ..

V1oerdozenin verhoogde vloe-
ren.

Noodverliohtlngsinstallatie
[TS 44. 13J:i.2l.

Bestaande uit:
Noodverlichtingsunit.
Vluchtwegverlichting met pictogram·
men.

Schakel- en verdeEliinrichtingen De apparatuur voor de besturing,schake.
Iing en signalering voor de verliChting en
terreinverlichting inbouwen inschakel-- en
verdeel inriChting en aansluiten opPlC.

DeliOht·, kracht- en terreinverliChtIngsin·
stallatie voeden vanaf de schakel- en
verdeelint'tchting.
De noodverliChtingsinstallatie aansluiten
oP deno-break verdeelinriChtingen in de
dienstengebouwen.

Voeding

70.66
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G. Versoberingen

Conform NEN 1010: 1996 vemgheidsbe-
palingen voorlaagspanningsinslaUaties
(bestaat uit meerdere delen).

Volgens norm NEN·EN 60598: 1991
- Deel 2: Bijzondere eisen.

Sectie 22: Verlichtingsarmaturen
voor noodverlichting.

De vluchtwegverlichting brandt continu.

RiChtlijn: 1 stuks per 2O~.
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Armaturen~ lampen lichtin-
sta!latielUi44 73.5.3J.

Armaturen en lampen noodver-
lichtingsinstaUatie
lUi 44 73.5. 4}.

Krachtinstallatie [TS 44 73.5.6).

Schakel- en verdeelinrichting
[TS 44 73.5.7).

Lichtinstallatie.
Noodverlichtingsunit.
V1uchtwegverlîchting.
Terreinverlichting.
Krachtinstallatie.
Schakel- en verdeelinrichtingen.
Voeding.
Leidlngwerk.
Handlamp met oplaadinrichting.

De armaturen in de verblijfsruimtes en de
armaturen van de noodverlichting voor-
zien van luchtsleuven ten behoeve van
de plenumafzuiging.

De vluchtwegaanduiding omvat transpa-
rantarmaturen voorzien van teksten, pic-
togrammen of pijlen.

Wandcontactdozen.
Voedingskabels.

Lichtgroepen lb.v. terreinverlichting
en lichtinstallatie.

Volgens norm NEN 1010.

70.68
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20. TunnelverlichtIng

E. Raakvlakken

PlaatsW$átîriStallatle bediend
kanworderi.

Schakel- en verdeelinrichting.

Normaalbè<lrijf. De terreinverlichting van de dlen-
stengebouwen Is verdeeld in avond-
verlIchting en avond-lnachtverllch-
ting.
Voor het schakelen van de avond-
verlIchting een klokprogramma in de
PlC's opnemen.
De avond-lnachtverllchting aan/uit
schakelen vla de schemeringsscha-
kelaar, onafhankelijk van het klOk-
programma.

Niet van toepassing.

Avondlnacht\ferllchting Is een minlrnale
verlichting bedoeld om vandalisme tegen
te gaan.
AvondVerlichting Is een hoger verlich-
tlngsniveau,lncidenteel Ingeschakeld ten
behoeve van geautoriseerd aanwezig
personeel.

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroornbedrijf.

VedichJing vedceetsruiinle

Niet van toepassing.

TerreinverlicbtingQPnoodstroorn.

Plaats waar installatie bediend
kan worden.

Schakel- en verdeelinrichting.
Noodbedieningspaneel.

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroornbedrijf.

Niet van. toepassing.

Niet van toepassing.

Ruimtes waarin vitale apparatuur ten be-
hoeve van tunnelbediening en besturing
aanwezig is.

Verkeersruil1'ltes op no-break.

70.70
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20. TunnelVerlichting
90. Diversen

Relatierriëtällderëelektro-
tecllnischlilil'lstilllatiesl1S 21].

Aardingenblik$embeveiliging.
OnderverdeelInrichting.

Leidingen;
Sparingen.
Doorvoeringen.

CiViel + bQOWkundig.

70.72
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20. Tunnelverlichting

E. Raakvlakken

Verliclrtltl~~rkten voor het
ontwe~rlY.neen Uchtlnstaf..
latie[TS44.73.3).

150 lux Verkeersruimtes, .reserveruimte.
150lux Saflitaire ruimte, •werkkast,

schachten.
150 lux Kabelruimte, olie-en smeer-

middelen.
250 lux Werkplaats.
250 lux ll.ichtbehandelingsruirnte, CV-

ruimte.
250 lux Dieselhal, No-breakruimte, tra-

foruimte.
250 lux Bedlenlngs- en verblijfruimte.
400 lux HVl, schakelruimtes, meting

PEN.
400tux PLC-ruimte.

Volgens norm WEN 1890: 1991 Binnen-
verlichting - FunctiOnele eisen.

Werk~h()Qgte.

ReflectiefaCtoren.

0.80 m boven de vloer.

Plafond 0.5.
Wanden 0.3.
Werklilak 0.1.

Depreciatiefactor.

Noodverlichting.

Terreinverlichting.

0.8. Geringe vervuiling na 2 jaar.

> 1 lux, sterkte horizontaalgerneten.

20 lux, sterkte op het maaiveld, horizon-
taal gemeten.

Volgens norm NEN-EN 60598--2-22.

70.74
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20. Tunnehlerllchting 40. Verkeersinstatlatie

E. Raakvlakken
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20. Tunnelver6chting

71. Gebouwinstallaties

73. Ucht- en krachtinstallatie

C. Omvanglevéring

Branddetsctie en brandmeldin-
stallatie
[TS 44,742J,

Het tijdig signaleren en melden van
brand.

Volgens NEN 2535:1996 Brandveiligheid
van gebouwen - Systeem- en kwaliteits-
eisen en projecteringsflChtlijnen.

70.78
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20. TunnelYerliChting

Branddetectie en brandmeldin-
stallatie ·[TS44 74.4J

Nevenpanelen [TS 44 74.5..2).

InstaDatie moet voldoen aan NEN
2535 en de plaatselijke voorschrif-
ten.
De diensteng:ebouwen en het mid-
dentunnelkanaal voorzien van een
branddetectie en brandmeldjnstalla-
tie.
Brandmeldingen en storingssjgnale-
ring melden aan het beeldschermsy-
steem.
Brandmelding automatisch doorge-
ven naar nader te bepalen
adres(sen).

In de dienstengebouwen een brand-
meldcentrale, en in de entree een
nevenpaneel aanbrengen.
Automatische rookmelders aanbren-
gen in alle ruimtes van de diensten-
gebouwen en in het kabelkanaal van
het midden-kanaal.
Verdeelinrichtingen, apparaat- en
rangeerkasten voorzien van object-
beveiUging.
In die middenpompenkelder en in de
kabelgoten en ladderbanen, voor de
voedingskabels en in het kabel-
kanaal, een ternperatuurdetectiesy-
systeem aanbrengen.
De installatie aansluiten op een
eindgroep van de netfnoodvercleelin-
richting.
Het vermogen bij calamiteitenbedrgf
is gelijk aan normaal bedrijf.

Bij de buitendeuren van de
dIenstengebouWen een inbouw-ne-
venpaneel aanbrengen.
De nevenpanelen voorzien van:

Een grafisch overzicht van de
dienstengebouwen en het
middenkanaal.
Rode Led's voor signalering
brand per ruimte.
Gele Led's voor signalering
storing algemeen.
Lampentest.
Noodstroomvoeding voor
kabelbewaking.

70.80

Met uitzondering van de toHetten,
werkkasten de ruimte van de PEN.

Bijvoorbeeld HDT-detectie.

De installatie heeft een eigen ntrbreak-
voorziening.
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20. Tunnelverllchting

71. Gebouwinstallaties

73. Ucht- en krachtinstallatie

C. Omvang levering E. Raakvlakken

In de dieselhal rookmelders en
UVJlR-melders aanbrengen, waarbij
beide meetprincipes in alarm m0e-
ten zijn voordat een brandalarm
wordt gegeven.
De melders in de pompenruimte ex-
plosievelllg uitvoeren.
Optische- en ionlsatiemelders aan-
brengen in ruimten met computer-
vloeren, zowel in de ruimte zelf als
onder de computervloer.

Afzuig- en detectiesysteem
[TS44 74.5.4).

De apparatuur onderbrengen in ka-
sten en voorzien van detectoren.
De kasten monteren opIof nabij de
te beveillgen verdeelinrichtingen,
apparaat en rangeerkasten.

Temperatuurdetectiesysteern
[TS 44 74.5.51

Het ternperatuurdetectiesysteem
bestaat uit een sensorkabel die is
aarrgebracht in:

Middentunnelkanaal.
In de kabeigoten.
Ladderbanen voor de voedings-
kabels vanaf de hoofdverdee-
linrichting tot 100 m in het ka-
belkanaal.

Het detectiesysteem aansluiten op
de sensor control unit. opgenomen
in de brandmeldcentrale van het
dienstengebouw.
Sensorkabel toepassen met een
sensoraf$tand van 200 cm.

Handmeld~rs en alarmgevers
[TS 4414.5.6].

In de gangen op strategische plaat-
sen handmelders .aanbrengen.
In de dieselhaleen flitSlicht, kleur
rood, aanbrengen.
Bij de <flElfl$leng&bouwen,•aan de
buitengevel, nabij de toegang, een
flitslicht, kleur wit. aanbrengen.

70.82
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20. Tunnelverlichting

Brandmeldcentraies.
Nevenpanelen.
Rookmelders.
Atz.uig/detectiesystemen.
Temperatuurdeteetiesystemen.
Handmelders en alarmgevers.
Schakel- en Verdeelinrichting.
Bekabeling.

70.84
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20. Tunnelverlichting

71. Gebou'Wrostallaties

73. Licht-erfk~htin$tallatie

C. Omvang levering

Normaalbedrijf.

Schakel. en verdeeliilrichting.
Brandmek:lcentrale.
Nevenpaneel.

De seleCtie van dein te schakelen
lusseil\lindtplaats OP de brand-
meldceiltrales.
Bij het aanspreken van een van de
melders. in de dienstengebouwen
worden in het desbetreffende ge-
bouw de volgende installaties uit- of
Ingeschakeld:

Ventilatie c.q. luchtbehandelin-
ginstallaties.
Deuroiltgrendeling (toegangs-
controle).
Aitslicht buiten de gebouwen.
Flitslicht in de dieselruimte.
Alarmgevers.
Doorgeven melding aan beeld-
schermsysteem.
Opeilen van de slagbomen.
Doorgeven melding aan der-
den.

locatie waar instaHatie be-
diend kan worden.

Noodbedrijf.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroombedrijf.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Bedieningen signalering.

Niet van toepassing.

Voorde bediening en sigilalering van de
brandmeldinstallatle op verschillende lo-
caties, bedlenings- en signaleringsmidde-
lenopnemen.

De communicatie tussen de brandmeld-
centrales en de overige installaties vindt
plaats met coiltacten aangesloten op een
gelijkspanningsvoeding.

Besturing.

70.86
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20. Tunn$lVerlichting

C. Omvang leven

Relatiemetandere elektro-
technlscheiflstallaties rrs21].

Telefooninstallatie.
Deurstatldsignalering.
Toegangscootroie-installatie.
OnOOrverdeelinrichting.
No-breakVOOfZiening.
Verlichting middenkanaal.

Leidingen.
Sparingen.
Doorvoeringen.

Civiel.

70.88
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20. Tunnelverlichting

71. GebouwinstaUatle

73. Ucht· enf<rachtinstallatle

C. Omvang levering
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ObjeetbElS~ringssysteem.
P1antCOl1ttö1.

Verkee~systemen.

Ondemoudbeheer I informatie-
systeem.

Supervisiesysteem.

Het automatisch controleren van en rea-
geren op situatiewijzigingen en afwijkin-
gen van de verkeersafwikkelingen en het
functioneren van de tunnel- en gebouwin-
stallaties. Tevens het presenteren van
alle relevante gegevens zodanig, dat in-
dien nodig snel en adequaat door de
beheerder kan worden ingegrepen.
Naast de automatische afhandeling en
presentatie van de wijzigingen en afwij-
kingen slaat het systeem deze gegevens
historisch op.

Het automatisch controleren vanen rea-
geren opsituatiewijzigingen en afwijkin-
gen in de verkeersstromen. Tevens het
presenteren van. relevante gegevens
zodanig, datindlen nodig snel en ade-
quaat door de beheerder kan worden
ingegrepen.

Het ondersteunen van de beheerder bij
het beheer van de installaties, zoals:

Tekening- en documentenbeheer.
Het plannen van onderhoudswerk-
zaamheden.
Het uitschrijven van werkopdrach-
ten.
Het opstellen vanonderhoudsbe-
stekken.
Enzovoort.

Overkoepeiend systeem voor
geTntegreerde presentatie en bediening
van de verschJllende .besturingssystemen,

80.2

De verkeerbeheerssystemen zijn aparte
systemen welke in principe geen onder-
deel vormen vanplantcontrol. Echter bij
toepassing van een overkoepelend su-
pervisiesysteem vindt integratie- tussen
beide systemen plaats met betrekking
tot de presentatie en bediening.

Het onderhoudbeheersysteemis tot op
heden een losstaand systeem. Gege-
vens uit hetplantcontrolsysteern, zoals
storïngs-en onderhoudsmeldîngen, be-
drijfsuren-en. verkeerstelHngen, enz.
moeten handmatig worden overgenomen
en ingevoerd.
Met de ontwikkeling van een interface
voor gegevensoverdracht tussen het
onderhoudbeheersysteem en het plant-
controlsysteemontstaat een dynamische
koppeling tussen belde systemen.



Foto 81.8.1, Installatiekaste voor 0.8. CCTV en geluid.
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20. Tunnewernchting

Hoofdfunctiêvan debestu.
ringsinstall2tîe.rrs 39. 10.2).

Besturing en regeling van deelinstaJ..
laties.
Presentatie van gegevens.
Bediening van deellnst8llaties.
Registratie van gegevens.

Minimum configuratie. Minimum aantal te leveren apparatuur
aangeven, zoals:

Lessenaars.
Beeldschermsystemen.
Printers.
PC's.
PLC·s.
Netwerkapparatuur.

Plaats van de bediening.

3"

Conform het PVE de plaats van de !Je...
diening vastleggen. Keuze uit onder an-
dere:

Centraal-lokale bediening.
CentraaJ..regionale bediening.
Zowel centraal-lokaal als centraal·
regionaal bedienen.

Conform het PVE debedieningsopzet
vastleggen ..Keuze uit onder andere:

Geintegreerde bediening met ande-
re systemen (supervislesysteeln).
Eigen beeldschermsysteem.
Zowel gelntegreerde bediening als
eigen beeld$ehermsysteern.

Lokaal op de schakeJ.. en ver-
deelinrichting via een schak~
laar.
TechniSche bediening met het
draagbare beeldschermsys·
teem aangesloten op de lokale
PLC.
Parallelbedrijf van bediening via
het bée!dschermsysteern I de
lessenaar.
AutomatiSche besturing via het
programma van de lokale PLC.

i" Indien één of meer van genoemde be-
dieningen niet op een inst8l!atiedeel van
toepassing zijn, komen deze te vervallen
en krijgt de daar opvolgende bedje.
ning(en) een hogere bedieningsprioriteit

Soorten bedieningsopzet.

Bedieningsprioriteiten.

Het iS ZInvol om per installatiedeel vast
te stellen, in hoeverre de tot nu toe g~
hanteerde bedieningsprioriteiten van toe-
passing dienen te blijven.

80.4



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling mstanatletechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische instaUaties

Versie 1
december 1997

Noodbediening.

Oe geWenste bedieningsni\leaus vastleg-
gen.
BijvOOrbeeld:
Centraa/;<reglOO$al<:>fcentraal-iokaal (a).

VtabeeIdSchelTl'l$Ysteem, alle bedie-
ningen, behoudens bedieningen die
snelle reactie vragen,
Vanafdeles$enaar,de communica-
tierniddeten (rniCrofoons, telefoon-
toestellen,mobik:lfQOns e.d.), alsme-
de de bedieningen die onvertraagde
actie vragen.

lokaal op de sch<.lkel-,verdeel- of sys-
teemk8st van debetreffendeinstall$tie of
op eenlokaaf bedieningspaneel eb).

Metscnakél$$r<:>fdrukknop. Alle
bedieningen die ook centraal zijn en
bedieningénspacifiek voor onder-
houdswerkzaamheden.

Plc-ruirntes (c).
Door het inpluggen van een draag-
baarbeeldsehermsysteern. alle be-
dieningenidentiek aan de beeld-
schermbediening in de bedienings-
roimte(s).

Op ba$is \lande in het PVE gestelde
eisen vaststeDen •of noodbediening nood-
zakelijkls.Melname de geêistEl betrouw-
baameidls hierbij bepalend.
Noodbediening kan gebaseerd worden
op:

Technische storing.
Calamiteit.
Technische storing en calamiteit.
Onderhoud.

80.6

De bediening bij (a), centraal-reglonaal
of .centraal-Iokaal, mag niet gelijktijdig
plaatsvlnden.

In geval van een centraal-regionale ba-
dieningkan de centraal-lokale lessenaar
komen te vervalten.

De bedieningen (b) en (c) zijn slechts
voor servicedoeleinden.

Bepalend voor de schakelingen (hard-
ware) van de deelinstanaties.
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Presentatie.fliveaus. De presentatieniveaus vastleggen. Bij
voorbeeld:

Via helbeeldschermsysteem, allEl
slgnaieril'\Qell.
ViadeiElssenaar, de signaleringen
die betrekking hebben op de vanaf
de lessenaar te bedienen installa-
ties;
lokaal opd~ schakel-, verdeel- of
systeerokast (vó<>mametijk opgesteld
in een schakell'Uimte) alle signalerin-
gen alsmede spannings- en stroom-
metingen van de motoren.
In de computerruimte op een PlC,
via het draagbarebeeldschermsys-
teem, identiek aan beeldschermsys-
teem.

Toegangsniveaus. De gewenste toegangsniveaus vastleg-
gen, zoals:

Operator.
Systeembeheerder.
Programmeur 'service engineer.
SoftWare engineer.

Gewenste koppelingen met andere sys-
temen vastleggen, conform herpVE, met
vermelding van de omvang van de kop-
peling, zoals:

Onderhoudbeheersysteem.
Kantoorautomatiserïngsnetwerk.
PlC , DeS-systemen.

Koppeling met andere syste-
men.

Systeemopbouw. Bij de opzet van het systeem uitgaan van
dein het PVE voorgeschreven eisen,
waaronder die met betrekking tot de mini-
mum configuratie.

80.8

Voorbeeld:
Onderhoudbeheersysteem:
Destorings-en onderhoudsmel-
dingen.opstaan ineen ASCII be-
stand voor uitwisseling. naar het
onderhoudbeheersysteem.
Kantoorautomatisering:
De op de beeldschertrlsysternen
gemaakte logboeken moeten inge-
lezen kunnen worden op de PC's
van het kantoametwerk.

Globale opbouw kan zijn:
Ten behoeve van bediening:

Beelschennsysteem.
leSsenaar.
Paneel-verkeersinstallatie.

Server.
Printer.
PLC's.
Voorzieningen voor datastroorn tus-
sen bediening , server en PlC's.



I I

Redunldarlt open ended netwerk

Ring netwerk

Duel ring netwerk

A

Redundant switched netwerk

Figuur 81.8.1, Overzicht I.AN-netwerken.
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10. Energle~ieningen

LAN-kantodl'Sutomatisering. Indien vastgesteld, het ontwerp baseren
op de in het PVE vOO1'geschteven inta-
gratiegraad aan aansluitingen, Tevens
tekening houden met de voorgeschreven
koppelingen en de omvang van het kan-
toorautomatiseringsnetwerk aangeven.

Local AreaNetwork
besturingssysteem.

Netwerken kunnen worden uitgevoerd
als:
a.
b,
c.
d.

Redundant open ended netwerk.
Ring netwerk.
Qua! ring netwerk.
Redundant switched netwerk.

Locsl Area Network. Het transporteren van data binnen een
object middels een stemet, ringnet of een
combinatie van beide.
Kabel keuze uit:

Coax.
Glasvezel.
Twisted pair.

WJde AreaNetwork (Interregio-
naal datatransmissIenetwerk).

Het transporteren van data tussen de
objecten en één of meer centrale bedie-
ningstuimtes.

Het controleren en beheren van het da-
tatransportover de datatransmissienet-
werken (LAN en WAN).

Netwerkbeheersysteem.

Elektrische voeding. Spanningsf!uctuaties binnen de in het
PVE gesteldegrerrzen mogen de be-
trouwbare en veilige werking van het sy-
steem niet beTnvloeden.

Stoorsignalen. Stoorsignaien binnen de in hetPVE ge-
stelde grerrzen mogen de betrouwbare en
vellige werking van het systeem niet be-
invloeden.

Overspanningsbeveftiging. Gevoelige apparaten (e.a, beeldscherm-
systemen, data-opslagsystem e.d.) moe-
ten zijnbescherrnd tegen overspanningen
in de voedings-, signaal- en communica-
tieleldingen.
Ter bescherming van de apparatuur kun-
nen voor decommunicatieleidingen glas-
vezelkabels worden toegepast.

80.10

lnde kantooromgevingen per stramien-
maat van 1,SOmeter, twee (2) inbouw-
dozen aanbrengen voor het realiseren
van data-en spraakaansluitingen. In
speciale ruimtes (archief, magazijn, enz.)
rekening hoUden met mogelijke toekom-
stige aansluitmogelijkheden.

Zie figuur 81.B.1.

Onderverdeeld in:
LAN-besturingssysteem.
LAN-kantoorautomatisering.

Bij toepassing van een sternet, gebruik
maken van HUB's.

Indien onderdelen van de installatie niet
aan de gestelde eisen voldoen, aanvul-
lende voorzieniogenopnemen
(voedingsstabilisatie-eenheden, no-bra-
akvoorzlening, e.d.) respectieVelijk on-
derdelen met een hogere kwaliteit toe-
passen.

Indien onderdelen van de Installatie niet
aan de gestelde eisen voldoen, aanvul-
lende voorzieningen opnemen (filters
e.d.) respectievelijk onderdelen met een
hogere kwaliteit toepassen.
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Uitwisselbaarheid.

Betrouwbaarheid.

20.Tunnewen~ting

Denetwerkstructuur,programmatu\lt,
commtJl'licatiepl'OtoCOIlen,.systemenen
dêfgelijkezooanlg opzetten, dat de in het
PVE gesteideresponstijdell niet worden
overschreden.

Gelijksoortige apparatuur, met name
beeldschermen, voedingseel'lhe<.len, 1/0-
modules en dergelijke, van hetzelfde type
enfabricage-l typenummer toepassen,
zodanig dat de onderlinge uitwissel'-
bearheid .gewaarborgd is.

Vastleggen onder welke optredende. om-
standigheden· de installatie volledig moet
blijven functioneren respectievelijk het
definiêren van het minimum functione-
ringsniveaUbij deze omstandigheden.
Enkele ornstanál\lheden tijn:

Technische storing installatie-onder-
deel.
Storing betreffend PLC-JDCS-sys-
teem.
Storing beeklschermsysteem.
Uitval van het openbare· net (elektri-
citeit).
Calamiteit.
Storing PLC-OCS-systeem of beeld-
schermsysteemen calamiteit gelijk-
tijdig.
Storing PLC-OCS-systeem Of beeld-
schermsysteern en calamiteit en uit-
val van het openbare net gelijktijdig.

De betrouwbaarheid van de betreffende
instaHatie respectievelijk het betreffende
onderdeel moet VOldoen aan hetgestekle
in het PVE. Hiervoor een of een combi-
natie van de volgende tecllr1ieken t0e-
passen:

Faalkansverkleinende technieken.
Foutdetectietechnieken.
Systeemfunctîes handhaven bij op-
treden fOuten.
Systeemtunctîes handhaven bij 0p-
treden fouten tot minimum niVeau.

Uitval vanbeeldschermsysteem enJof
PLe-JDCS-systeem mag geen invloed
hebben op de werking van de andere
beeldschermsystemen en PLC's/OCS-en.

80.12

Een overkill aan betrouwbaarheidsverho-
ge.nde maatregelen moet worden voor-
komen.HeUs daarom zaak de betrouw-
baarheldseisen nauwkeurig inbeeld te
brengen.

Faalkansverkleinende technieken, bij
voorbeeld:

Verbeteren omgevingscondities.
GebrUik componenten van hoge
kwaliteit.

Foutdetectietechnieken, bij voorbeeld:
Self-testing. logic.
Watebdogtimers.

$ysteemtunetiehandhaven bij optreden
fouten. bijvoorbeeld:

Dualcold of hot standby-systernen.
Verdubbelde systemen in combina-
tie meffaultdiagnostic software.

Systeernfimcties handhaven op minimum
niVeau, zodat dezetoeh doorwerken bij
voorbeeld:

Bij het optreden van fOuten wordt
niet de voHedigefunctionaliteit na-
gestreefd (failsate-sChakeling).
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichtlng

Beschikba8fheid. oe apparatuur moet geschikt zijn
voor 24-uursbedrijf.
De uitval van de betreffende installa-
tie respectievelijk hetbetreffende
onderdeel mag per jaarnietmèer
bedragen dan is aangegeven in het
PVE.
Vastleggen wat de maximaal toege-
stane uitval van de betreifendein-
stallatie respectievelijk het betreffen-
de onderdeel is.
Uitgedrukt in aantal uren per jaar of
als intrinsieke beschikbaarheid.
Indien onderdelen van de installatie
niet aan de gestelde eisen voldoen
deze bij voorbeeld redundant uitvoe-
ren respectievelijkonderdeien met
een hogere kWaliteit toepassen.
De aannemer moet .mEltbehulp van
berekeningen of statistische gege-
vens aantonen, dat de gevraagde
beschikbaarheid wordt gehaald.

Onderhoud. De apparatuur moet bij uitval direct te
vervangen zijne Eik apparaat hiertoe mid~
deis eenvoudig los te maken plUgverbin-
dingenaansluiten.

Veiligheids- en milieueisen. Bij de apparatuurselectie rekening
houden met dein het PVE gesteide
eisenrnat betrekking tot veiligheid
enmUieu.
De beeidschermsyStemen moeten
van het type Towradiatlon zijn, vol-
gens de laatste normen.
Hetprintsysteem moet milieuvrien-
delijk zijn,onder andere recyclebaar
printrnedium en beperkte ozon uit-
stoot, volgens deiaatste normen.

Reservestelling. De minimale vereistereservestelling vast-
leggen met betrekking tot onder andere:

Geheugencapäciteitbeeldscherm-
syStemen.
Opslag capaciteit data-opslagsys-
teerr!.
PlC/DCS-systemen:

Geheugencapaciteit.
In/uitgangen.

Kasten vrije ruimte.

80.14

Mogelijke verbeteringen:
Reserv$$teI6nginstallatle-onderde-
Ien, toals pompen, ventUatoren en
dergelijke.
Redundant uitvoeren voedingseen.
heden en/of processorkaarten.
Redundant uitvoeren PLC-/DCS-
systemen of voor de meest essen-
~ tunctieseen nood·PlC/DCS
toepassen.
Redundant uitvoeren netwerken.
Enzovoort.

Intrinsieke beschikbaarheid is:
MTBF I (MTBF + MTTR)

Voor het vaststellen van deMTBF (Me-
an Time Between FaUUre) alleen storin-
gen meenemen, waarvan de oorzaken in
het systeem zelf liggen.
Voor de MTTR (Mean Time To Repair)
uitgaan van een onderhoudscontract met
een aanwezigheid op de plaats van de
storing van de servicemonteur van 4
uur.
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CoderiOSS$ysteem. Indiel:\vastgesteld, in het beStek het
voorgesChreven çaderingssysteemopne-
men;atlders aangevenwelkcoderingssy-
steem moet lNOrdenaangehOUden. Keuze
uit onder andere:

~-eoderingsysteem.
COderingssysteem dienstkring.
Niet voorgeschreven.

Dit 9!ldt lI00r zc)welkabel,apparatuur
(óOderandere de PLC's) al$ systeemvarl-
abelElrrenzovool'ts.

Indien vastgesteld, het ontwerp baseren
op het in het PVE voorgeschreven soft-
ware-pal<ket. Keuze uit onder andere:

Verstrekking tunnelbibliotheek RWS
(Sattline),
Conform tunnelbibliotheek RWS.
Conform richtlijnen dienstkring.
Niet voorgesChreven.

Het vastlElggen van de softwarefuncties,
zoals:

Het verwerken van meldingen.
HetuitvQeren van sehakelComman-
do's 0/1, 0/111I,0111111I11.
Het uitvoeren vanstelcornmando·s.
Het opnemen en verwerken van me-
tingen.
Het tellEln en verwerken van pulsen.
Diverse hElIpfunctie$.

Het overzichtelijk· onderbrengen van:
Beeldsch$rmsystemen.
Telefoons tintercom.
MicrQfoons.
Mobilofoons.
MarifOOns,
Gespreksopnameapparatuur.
Slagboomb(ldiening,
Algemene noodstop.
Cameracontrol.
Branddrukknoppen.

Naast hetopstellEln van de beeldscher-
men op de lessenaar alle bedieningsmid-
delEln aanbrengen die in verband met de
responstijd niet in het beeldschermsys-
teem kunnen worden ondergebraCht, zo-
als:

Software.

Programmatuur.

Bedieningslessenaar.

Calamiteitendrukknoppen.
Camera contro!.
Branddrukknoppen.

80.16

Voor aanvang van de pro-
gramrneerwerk-zaamheden allEl benodig-
de variabelEln. modulElnamen,. subbiblio-
theeknamenenzovoortsop papier vast-
leggen en ter goedkeuring indienen bij
de Directie.
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Figuur 81B.2, Besturingssyste met een scheiding per moot.

80.17
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10. Energievoorzieningen

LocatiePLe.tDCS~systeem.

Opzet PLQ.JDCS-systeem.

Data-opslagsysteem.

Front-endprocessor (datase-
lector).

20. Tunnelverlichting

Hefopeenoverzichtelijke wijZe.presen-
teren van afWijkingen in .deverkeersaf-
handeHngals~dehet~lden van sto-
ringen die degoedeafhandeHng van het
verkeer. nadelig kunnenbeTnvloeden.
Deze afwijkingen zodanig presenteren
dat,iJ1(/tennodig, met behulp van deze
beeldschermsystemeoende OP de Ies-
serla8i"terbeschikking staandebedie-
ni~lenSnele~adequaat door de
operator kan wotdeningegrapen.
Minimaal de volgende items vastleggen
in het ontwerp:

Beeldschermopbouw, onder andere:
Vaste velden en ball<en.
Actualisatie,kleurstelling en
symbortek.

Toegangsautorisatie.
Wijze vanbedieninglselectie.
Verwerking meldingen.
Registratie, op papier en op schijf.
Rapportage I tranding.
Enzovoort.

Keuze uit:
Centraal (een PLC .•ruimte).
Aan beide zijden. van de tunnel
(tweePLC4uii1'ltes).
In het middentunnelkanaal.
Combinaties van bovenstaande.

Indien vastgesteld,· het ontwerp baseren
op de in het PVE voorgeschreven koppe-
lingen .:Keuze uit

5eheidingper deelinstaHatje.
Verminderde scheiding per deelin-
s1a11atie.
Scheiding per moot, zie figuur
81.tt2.
Combinaties van bovenstaande, zie
figuur 81.B.3.

De centrale opslag van alle relevante
gegevens, zoals meldingen, metingen,
te16ngen en verstelHngen enz. voor het
genereren van rapporten en trends.

Het verzorgen van de gegevensover .•
dllilchttussen zowel PLC'sondeflin9,
systemen onderling als tussen PLC's en
systemen.

80.18

Zie ook bij ''Werking: 'beeldscllermop-
boUW".

Bij kleine objecten wordt de data-opslag
verzorgd. door het beeldschermsysteem.

Het toepassen van een datasel$ctOr is
een verouderdconcepl De dataseiector
werkt aIS een "flessehalS" en vormt een
single point in de installatie.
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Het verzorgen van de aansluiting .van
terrninals (beeldschermen, printers, rno-
dém$). ophetlocalArea Network.

Printer. Het op papier vastleggen van meldlngen,
metingen, tellingen en verstelfingen .enz..
alsmede rapporten, trends, screenprints.

HUB. Het fysiek realiseren van het LANI·
WAN.
Flexibele beheersing van het net·
Werk.

PLC-IDCS.systemen. Het besturen en het verzamelen van in-
formatie van de aangesloten installaties.
Alsmede het verzorgen van de ge-
gevensoverdracht naar de anderesyste-
men en de tijdelijke opslag van deze
informatie.

80.20
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Systemen.

Hetmaken van een functioneel ont-
werp.
Het maken van een technisch ont-
werp op basis van het functionele
ontwerp.
Hetdetailieren van de PLC-kasten.
Het opzetten van dekabellijsten.
Hetultvoeren van de Faetory Ac-
ceptaflce Tests.
Het makel'l van een voorlopig en
. definitief documentatiepakkel
Het bijhouden van het tekeningen-
pakket
Het in bedrijf stellen.
Het uitvoeren van de Site Acceptan-
ce Tests.
Het uitvoeren van de integraaltest
(bijsupervisiesysteem).
1 jaar onderhoud op het systeem.

Oe volgende apparatuur, indien van toe-
passing en minimaal in de aantallen als
geooemd in het PVE:

Beeldschermsyste(e)m(en).
Oata-opslagsyste(e)m(en).
Terminal$erver(s).
Printer(s).
Le$$enaar(s).
PLC'sIOCS's.
Draagbaar beek:Jschermsysteem.
Telefoonmodem.
Enzovoort.

Algemeen.

LAN-besturingssysternen. Indien van toepassing:
Bekabeling tussen beeldscherm-,
data-opslag systemen en PLC's c.a ..
Oe benodigde LAN-elektronica. zo-
als:

Multiplexers ..
Glasvezel - coax omzetters.
Bridge I routers.
HUB's.

Glasvezelverbinding tussen dien-
stengebouw en bedieningsgebouw.

LAN-kantoorautomatisering. Indien van toepassing:
GeTntegreerde data-en
spraakverbindingen naar de aanslui-
tingen in de ruimtes.
Oe benodigde LAN-elektronîca.

80.22
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Indien van toepassing:
De benodigde interfaces (hard- en
software).
Afstemmen van bedieningen/pre-
sentatielldeurentabellen c.a, (bij su-
perviSiesysten1en).

Plaatstalen ••kasten.

Indien van toepassing:
De benodigde overspanningsbeveHi-
gingen.

Communicatiekasten.
Rangeerkasten.
PLC-kasten.

Kasten dUsdanigultvOéren dat alle rele-
vante installatiedelen erin gemonteerd
kunnen worden.

Beveiligin~.

Meubilair. Het be<lîenil1Q$l1l6ubelzodanig op-
zetten datdlt doordacht en ergono-
mischVel'antwoord is.
Printmeubei.
Operatorstoel.

Brandvrije kluis moet voldoen aan VDMA
specificatie 249991kwaliteitsklasse S
120DlS.

Indien voorgeschreven in het PVE.

Softwarekluis.

80.24
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Beeldschermopbouw. Het beeld opdelen in een viertal vast ge-
positioneerde beeldvlakken die altijd op
het scherm aanwezig zijn, zoals:

Titelbalk.
Selectîebalk.
Windowgebied.
Meldbalk voor alle systemen.

Bedieningslocaties.

Oebee~ngepresenteerd in het window-
gebied zijilwat beïreft de beSturingssoft-
ware vanboven naar onder opgebouwd
uit:

ICOOnslatusbalk.
Beeldplaatje met de schematische
weergave van de instaHatieinclusief
bedienvfakken.
lcoonalarrnbalk.
A1armregel (niet bij toepàSsingvan
superl(isiesysteem).

Zie fI9UUr81.D.4 en 81.0.5.

Centraakegionaal of cemraaHokaaf(a),
Via beeldschermsysteem,alle bedie-
ningenbelloudensbedieningen die
sneilereactje. vragen.
Vanaf de lêSsenaar,decornrnunica-
tlemiddelen (microfoOns, telefoon-
toestellen, mobiiofoons e.d.}, al$me-
de de bedieningen dieonvertl'$agde
actie vragen.

Lokaal (lP de schakel-, verdeel-, ·(lfsys-
teemkast van debetreffendeillStallatie (lf
op een lokaal bedieningspaneel {blo

Mets~kelaar (lf drukknop. Alle
bedieningen die ookcentraaj zijn en
bedieningen specifiek vooronder-
houdswerkzaamheden.

PLC-ruimtes lp).
Door het inpluggen van een draag.
baar beeldschermsysteem, alle be-
dieningenîdentiek aan de beeld.
schermbedlening in de.bedienings-
ruimte(s)

80.26

In de selectîebalk WClrdende te selecte-
ren mQgelîjkheden in de vorm van selec-
tieveldenflCOnen weergegeven.

In het willdowge!?ied WClrdende beelden
k~rgemaak:t,zoals die worden aan-
gebodendoar hetm de selectiebalk ge-
selecteerde systeem.

In demeldbalk •(alarrnregel) ",erscllijnt
het laatstbinnengekarnen $rm met
ve~mg van datum en de tijd.

Inch1lmeldbalk (aIa1roregel) zijn aan de
linkerzijde iconenopgenarnen voor het
opvragenvandeoverzichtsliJst van de
actuele meldingen. hefafstellén van de
optische-en akoêStlsehesignaalgever
van de betreffende lessenaar en het
accepteren van de melding.

Oe .bedienmg.bij·(a}, •.eentraal-regionaal
ofcentraal-lokaal, mag niet gelijktijdig
plaatsvillden.

Ingeval. van eencentraa"'regionale be-
diening kan de centraal-Iokalelessenaar
komen te vervallen.

Oe bedieningen (b) en (c) zijn slechts
voor· sérvîcedoeleinden.
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Bedieningsfüncties. Voor de onderstaande installaties dienen
bedîeningsmoge6jkheden gerealiseerd te
worden, zie tabel 81.l12., bijlage A:.

energievoorziening.
Wrlichtingsinstanatie.
Drainagepompen.
Ventilatie.
Verkeersinstallatie.
Brandblusinstanatie.
Communicatie-installatie.
Diversen.

Signaleringsfuncties. Voor de onderstaande installaties dienen
signaleringsmogelijkheden gerealiseerd
te worden, zie tabel 81.D.3., bijlage A:

Energievoorziening.
Verlichtingsinstallatie.
Drainagepompen.
Ventilatie.
Verkeersinstallatie.
Brandblusinstallatie.
Communicatie.4ostallatie.
Diversen.

Presentatie. In de bedieningsrlJimte van het be-
dieningsgebouw (tunnel).

Via het beeldschermsysteern,
alle signaleringen.
Via de lessenaar, de signalerin-
gen die betrekking hebben op
de vanaf de lessenaar te bedie-
nen installaties.

Lokaal op de schakel-, verdeel- of
systeernkast (voornamelijk. opgesteld
in een schakelruïmte) aIlesignalerin-
gen alsmede spannings- en stroom-
metingen van de motoren.
In de cornputerruimteop een PLC,
via het draagbare bee!dschermsys-
teem, identiek aan presentatie be-
dieningsruimte.

Zie tabel 81.D.1., bijlage A, voor autori-
satie.

80.28
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Verwerklng ••l'rieldingen. Onderverdelen in de volgende groe-
pen:

Storingsmeldingen (1).
Verkeersmeldingen (2).
Standrneidingen (3).
Bedrijf$rneldingen (4).
Onderhoucismeldingen (5).

Storingsmeldingen .dlrect kenbaar
maken opdemeldbalk(slsrmregel)
van hetbeeidschermsysteem, te-
vens een akoestisch signaal geven
(zoemer).
Verkeersmeldingen dlrect kenbaar
maken op de meldbalk (alarmregel)
van het beeld$ehermsysteern,. te-
vens een akoestisch signaal geven
(dingdong).
Overige rneidingen alleen kenbaar
maken na opvragen.

In debesluringsinstallatie alle voor-
zieningen aanbrengen voor het re-
gistreren van:

Meldingen.
MEltingliln.
Relevaotenergieverbruik.
Bedrijfsurentellingen.
Grenswaardebewaking.
Enzovoort.

In het werkgeheugen van de PLC's,
de telHngen waaronder bedrijfsuren-
en verkeerstellingen, totalen per uur
I spltStijden Idagl maand I jaar,
bijhouden ..Eenmaal per etmaal de
eindstanden van de tellingen uit de
PLC doorgeven aan het data-op-
slagsysteern. GrenswaardebeWakîng
vindt plaats in hetdala-opslagsys-
teem.
Voorzieningen in het systeem opne-
men voordata-apSla9 en het gene-
reren van dagrapporten en andere
historische overzichten voor
genoemde registraties. Per rubriek,
groep, installatiedeei, datum en peri-
ode of samenstelling daarvan moet
na opvraag een protocoi worden
gemaakt. Deze gegevens onder an-
dere presenteren in bargraphs en
trendcurves.

Registraties (algemeen).

80.30

Het doorgeven van eindstanden van tel-
lingen uit de PLC naar het data-opslag-
systeem vindt behalve autornatischook
plaats op commando vanuit het beeld-
schermsysteern. De tellerstanden via het
beeld$chermsysteem uit de PLC'slezen
en resetten.
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Registl'atie$op papier. Oppapîer,alleoptredendemeldin-
geil afhankelijk. van groep en priori-
teitals volgt verwerken:

Urgenlennîet"urgente storings-
meldingen directvastieggen op
destOringsprinter.
Overige meldingen en protocol-
len na opvraag.

RegistratiE'opschijf. De data-opslag vindt plaats op twee
niveaus, te weten in het
bee\dschermsysteem op de objecten
en centraal in het systeem voor
data-opslagsysteem.
De opslag vindt parallel plaats op
beide systemen (bee\dschermsys-
teem object en data-opslagsys-
teem). Bij uitval van het systeem
voor data-opslag moet na herstel
van dit systeem de gemiste data
automatisch wol'denopgehaald.
Handmatig moet kunnen worden
gecontrOleerd of beide databases
aan elkaar gelijk zijn. Verschillen in
de databases di.enenmet naam en
toenaam te wordengeklk$lÎ$ElEH"den
gepresenteerd. Meteen eenv(lUdige
procedure moeten de databases
aan elkaar gelijk kunnen worden
gemaakt.
Begrenzing van de hoeveelheid aan
opgeslagen meldingen moet een-
voudiginte stellen zjjn (per melding
en per periode). Bij vollopen> 90 %
van de harde schijf wordt dit ge-
meld. Bij volte schijf de oudste mel-
dingen verwijderen.

80.32
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De volgende rapporten (protocoilen) wor-
den automatisch gegenereerd:

Huidige alarmen en storingen en
verkeersmeklingen, dagelijks om
7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur.
Geactiveerde onclerhoudsmeklingen,
wekelijks op maandag om 08.00 uur.
Energieverbruik over de afgelopen
maand. maandelijks op de laatste
dag van de maand om 00.20 uur.
Verkeerstellingen afgelopen dag,
dagelijks om 00.30 uur.
Verkeerstellingen afgelopen maand.
maandelijks op de laatste dag van
de maand om 00.40 uur.
Onderdrukte/geblokkeerde meklin-
gen, dagelijks om 7.10 uur, 15.10
uur en 23.10 uur.

Bovenstaande rapporten zijn ook hand-
matig op te vragen.

Alle volgende rapporten zijn alleen hand-
matig OP te vragen:

Geactiveerde bedrijfs- en standmeI-
dingen.
Actuele statusbedrijfsuren met
grenswaardellIlimieten.
Huidigestaftlsmetirtgen.
Energieverbruik. overitlSte!bare peri-
ode.
Setpointswijziging over een bepaal-
detijd.
Vérkeerstellingen over instelbare
periode.
Gegevens tegenstraaiverlichting tun-
nel.
Meklingen met het hoogste aantal
statuSwijZigingen.
Vrije keuze rapport historische mel-
dingen.

80.34

De genoemde tijden zijn op eenvoudige
wijZe door de systeembeheerder aan te
passen.

Handmatige rapporten moeten tevens
zichtbaar gemaakt kunnen worden op
hetbeeklscherm.

Totaalverbruik en specificatie per dag.

Specificatie per rijrichting, per rijstrook
per kwartier of uur (tijdsinterval eenvou-
dig instelbaar).

Per rUbriek, groep. installatiedeel, datum
en tijdsperiode of samenstelling.
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PLC voor deenergievoorzie-
ning.

N<>rrnaalbedrijf,de lokale PI.C'$ ba-
$turenenr~debetreffende
installaties zêtandig etl(behou-
densenkeieJJOkoppejjngen) los
van.anderePLC's en hogere inte1li-
gentienlveaUS.
Noodbedrijf,is van toepassing wan-
neer een of meer onderdelen van de
besturjnQ$inStallatie door $torIng· of
onderhoudswerkzaamheden buiten
bedrijf zijn, zie tabel 81.F.1 ,bi~age
A. voorCOR$equenties bij uitval van
een systeem.
Calamiteitenbedrijf,per tunnelbuis
door middel. van een drukknop op de
lessenaar de diverse installatiedelen
in vei1igestandzetten.
Brandbedrijf,per tunnelbuis door
middel van een drukknop op de les-
senaar wordt de tunnelventilatie
naar een gedefmleerde bedrijfstoe-
stand geschakeld.

De PLC moetrnet de volgende onderde-
len verbonden zijn: rrs 2, 10.5.8]

Hoofdschakelaar van de h<>ofdver-
deelinriehtingen.
Ma9neetschakelaars van afgaande
groepen.
Signaleringen.
SetpointVersteHingen en meetinstru-
menten.
Regeling van de vermogensverde-
Iingtussenopenb.aar nel en nOOd-
stroomaggregaten via de PLC (ma-
ster) van de noodstroornvoorziening.
DePLC (master) van de nood-
stroornaggregaten.

Het besturingssysteem moet zijn verbon-
den met de volgende onderdelen: rrs 2,
13.5.8]

Hoofdschakelaars van de hoofdver-
deelinriehtingen.
Magneetschakelaars van afgaande
groepen.
Signaleringen.
SetpOintverstellingen en meetinstru-
menten.

Laagspanningsverdeelinrichtin-
gen.

80.36

De bedrijfstoestandenbijnoodbedrijf
moetenperinstallatie-onderdeel. worden
bepaald op basis van de in het PVE ge-
stelde betrouwbaameidseisen.

In veel gevallen kan worden volstaan
met een hardwarematlgeins.chakeling
(failsafe) van essentiêleinstaUatiedelen
naar een veilige (gewenste) situatie.

Als PLC uitvalt, dan moet de fail$afe-
schakeling automatisch netbedrijf in-
schakelen.
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10. EnergieVoorzieningen

Noodstrool'l1Voorziening.

MiddenspatlningsinstaDatie.

Verlichtlng.·Vèrkeerstunnel.

Drainagepompen.

Tunnelbuisventilatie.

rneetsysteem CO-gehalte.

Ventilatoren technische ruim-
tes.

Vluchtgangventilatoren.

VerkeersinstaDatie.

Snelheidsonderschrijdingsde-
tectie.

20. Tunnelverlichting

De noodStroomaggregaten mefbljbehO-
rende installaties worden bestuurd via de
systeeme!gen PLC·s.(TS 2, 14.5.8]

De besturing van de no-breakinstal-
laties werkt onafhankelijk van andè-
resysternen.
Meldingen worden verwerkt door de
PLC van de energievoorziening.

De besturing moet aan de laagspan-
ningszijdeplaatsvinden met vermo-
gensalltomaten en met de hand.
Meldingen aansluiten OPdePLC
van de energievoorziening.

De verkeerstunnelverlichtlngsinslallatie
besturen middels een PLO.

De pompinstaUatie besturen middels een
PLC.

Oe ventilatoren besturen middels een
PLC.

De meetwaarde en meldingen aansluiten
OPeenPLC.

De besturing van de overdrukventilatoren
wordt bestuurd door de PLC van de be-
treffende pornpinslallatie.

De overdrukventilatoren besturen middels
een PLC.

Oe installaties aansluiten OP een PLC.
oa:

RijstroOksignalering.
Snelheidsonderschrijdingsdetectie.
Hoogtemeting.
Slagbomen tunnel.
Verkeerslichten.
Beweegbare middenbermbeveiliging
(VEVA).
Verkeershoeveelheidsteller.

De installatie heeft een eigen bestu-
ringssysteem.
De instanatie aansluiten op de PLC
van de verkeersinslallatie en de PLC
van de communicatie-installatie.

80.38

(TS 2, 15.5.8)
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BrandblusinstaRatle.

Communicatie.

Gebouwinstallatie.

20. Tunn&iVerrlchting

De installatie aansluiten op de PLC van:
De verkeersinstallatie.
De communicatie--instal\atie.

De pompen en het verWarmingslint
besturen met •• rrPLC.
Méldingenenbedienfuncties van de
signaieringenhulp- en poederblus-
posten middelS PLC ofderemote
110 van de PLC.
Storingsl'l1éldingen van de voedin-
gen voorde $ignaleri~n hulp. en
poederbluspo$tenaansluiten op
PLC of de remote IJOvan de PLC.
De vorstbeveiliging en de verWar-
mingbesturen vanuiteenPLC.

Onderstaande eigen besturingseenheden
worden aangesloten opeen PLC.

CCN-installatie.
HF-installatie.
Luidsprekerinstallatie.
Intercominstallatie.
Telefooninstallatie.

Onderstaande onderdelen hebben een
eigen besturil1lJssysteern, waarbij signa1e-
ringenen meldingen worden doorgege-
ven aan eenPLC:

GeboUWinstallaties (DOC).
ToegaJ19$ecmtróle-instanatle.
Deurtelefoon- en. openerinstallatie.
Brandmeidinstallatie.

80.40
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Relatie met andere elektrome-
chanische instaUaties.

Energievo()l'Ziening.

WAN (interregionaal transmis-
sienetwerk).

Civiel.

Extemeflilctoren die functione-
ren beTnvlOeden.

20.:Tunnelverlichting

Energievoorziening.
Tunnelverlichting.
Drainagepompen.
Ventilatîe.
Verkeersinstallatie.
Brandblusinstallatie.
Communicatievoorzieningen.
GebouwinstaDatie.

Energieleveril'lg bij gehele of gedeeltelijke
storing van het openbare net waarbor-
gen.

Wijze van data-lsignaaloverdracht.
Responstijden.

Alleen van toepassil'lg bij centraal-regio-
nale bediening.

Ruimte reserveren voor de divel'$e
apparatuur.
Sparingenvoor leidingen.
Voorzieningen voor kabelgoten.

Fraude.
Sabotage.
Vandalisme.

80.42
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SpanningsflUCtuaties, waarbij
het systeem veilig en betrouw-
baar moet kunnen werken.

Stoorsignalen, waarbij het sys-
teem veilig en betrouwbaar
moet kunnen werken.

Overspannirlgsbeveiliging.

20.Tunne~fichting

SpanningswIjzigingen
Spanningsonderbreking
FrequentieversehHlen

De stoorpulsen op het openbare net
moeten voldoen aan de tEC 225-4.
Tranciënle stoorpulsen moeten vol-
doen aan IEC 801-4.
Magnetische wisselvelden met een
sterkte van 400 A.eJm en een fre-
quentie van 50 Hz.
Elektrische velden met een sterkte
van 3 kVJm en een frequentie van
100 kHz - 500 kHz.

Overspanningsbeveiligingsapparatuur
moet aan de volgende eisen voldoen:

In voedingsleidingen:
Aanspreektijd < 25 ns
Nom. a1leidstroom (Ish) > 2,5 kA
Restspanning (bij Isn) < 1 kV
De fase en nul moeten zowel ten
opzichte van aarde als onderling
worden beveiligd en voorzien zijn
van een toestandsindicatie.
In signaaDeidirlgen:
Aanspreektijd < 25 ns
Nom. aileidstroom (Ish) > 10 kA
Restspanning (bij lsn) < 2 * U""",
Het signaal en nul moeten zowel ten
opzichte van aarde als onderling
worden beveiligd en voorzien zijn
van een toestandsindicatîe.
In communicatieleidingen:
Aanspreektijd
Nom. aileidstroom (Ish)
Restspannirlg (bij Isn)

<250s
> 10kA
< 200 V

(ader/ader)
< 1,5 *
U.om

Het signaal en nul moeten zowel ten
Op%ichtevan aarde als onderling
worden bevestigd en voorzien zijn
van een toestandsindicatie.

80.44
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20. Tunnelverlichting

Het niet~ikbaar zijn van
eenonderdèel.

Lokale PlC, 8 uur.
lokale PlC met remotellO, 8 uur.
computer van hetbeeld$chermsy-
steem, 8 uur.
Beeldscherm van het beeldscherm-
systeem, 80 UUT.
Computer van het data-opslagsy-
steem 2 uur.
Beeldscherm van het data-opslagsy-
steem 80 uur.
Netwerkserver LAN, 4 uur.
Printer 80 uur.
Datatransmissienetwerk WAN, inclu-
siefnetwerkapparatuur 4 uur.

Responstijden. De responstijden mogen de op basis van
ergonomische grondslagen en normen
bepaalde maximale waarden niet over-
schrijden.

De ervaringen in de praktijk terugkoppe-
len, opdat geen extreem hoge, respec-
tievelijk niet te realiseren eisen worden
vastgesteld.

Voorbeeld:

In de uiterste situatie (worstcase) m0e-
ten de responstijden binnen de volgende
limieten Iig~n:

Bediei1lngen met behulp van de
bedieningsrniddelen op de lesse-
naar en de feitelijke uitvoer mag
niet meer bedragen dan 0,2 secon-
den.
Het geven van een commando via
hetbeeldschermsysteem en de fei-
telijke uitvoer mag i1letmeer bedra-
~n dan 2 seconden.
Het ontstaan van een wijziging aan
een ingang van een PlC-JOCS-sy-
steemen de presentatie op het
beeldschermsySteem en/of printer
is kleiner dan 3 seconden.
De opbOuwtijd van een nieuw gra-
fisch beeld, omschakelen
object/sySteem en omschakelen
van modus is kleiner dan 3 secon-
den.

Toetsaanslagen en cursorvefPlaatsin~n
door middel van de muis moeten direct
op het scherm zichtbaar zijn ..Dynami-
sche wijzigingen van onderdelen e.q,
bedrijfStOéstanden van een grafisch
beeld mogen geen zichtbare nieuwe
beeldopbouw tot gevolg hebben.

80.46
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Programmaeylustijd van een
PLc.OCs,.systeern

Pulsduurvoor meldingen.

Pulsduur voor telfmgen.

Pulsfrequentie voor teDingen.

Meubilair.

20. Tunnelverlichting

Beeldschermsysteern:
Elk beeldschermsysteem moet bij
opleVering een rese~he~n-
capaciteit hebben van 20 %.

Oata-opslagsysteem:
Het data-opslagsysteem moet bij
opslag van de gegevens .gedurende
een periode van een jaar nog 20 %
aan geheUgencapaciteit vrij hebben.

PLC-IDCS-systeem:
Elk PLC-systeem (iocl. bedrading,
klemmen, e.d.) moet per functîetype
minimaal 20 % aan reserve-aan-
sluitpunten bezitten.
ElkPLC-systeemmoet met betrek-
kingtot de programmatuur minimaal
20 % aan reservecapaciteit aanwe-
zig zijn.
PLC-kasten zodanig. UitVoeren dat
ultbreidlng van hetaantal rekken,
klemmenstroken en kaarten met
rninstens20 % rnogelikis.
Rangeerkastenzodanlguitvoeren
dafuitbreiding van het aantalklern-
menstroken met minstens 20 % m0-
gelijk is.

< 0,2 seconden.

min 0,3 seconden, voor rnElIdcontaet,
schakelaars en drukknoppen.

min 0,3 seconden.

max 1Hz.

Gewenste inrichting vastleggen:
fabrikaat, type.
Aantallen.

80.48

Indien het beeldscherrnsystèèmook de
data-opslag verzorgt dan geldt tevens de
eis voor data-opslagsystemen.

[IS 2, 81.3.1.3)

lTS 2, 81.3.3.5)

[IS 2, 81.3.3.5)

[IS 2, 81.3.3.5)
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20. Tunnelverlichting

Indelen ••in••moten,

Gètntegreet4epresentatie en bediening lIatlhet lIel1<eersbeheersysteem

Uitwis$elil19\1ilngegevens naar hetonderllOuclbeheersysteem.

80.50
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Tabel 81.D.1.tOegangsautorisatie: In de tabel zijn de hoofdpompenkelders (A) en (8) genoemd in
hoofdstuk 30 gelegen aan respectievelijk de noord- en zuidzijde.

In het systeEllTr4groepengebruikers opnemen te weten:
a. Operat(l~

at obJiil::tin bedien-modus
a2 o~inmeekijk.modus

b. SysteertlJ;leheerder
c. Progral1Îl'l'\l!urfService engineer
d. Softwarê~ngineer

De toegangsllluthorisatie tot debedieningstuncties als volgt opzetten:

Gebiedse1eCtle ja ja ja ja ja

Systeel'l1C()l1figllratie ja ja ja ja ja

Systeemtoblectselectie ja ja ja ja ja

Rapport-icoon ja ja ja ja ja

Bedieningsicoon ja nee ja ja ja

Informatie4ooon ja ja ja ja ja
bediening~handleiding ja ja ja ja ja
symboolVerklaM9 ja ja ja ja ja

Sevice-iooon nee nee ja ja ja
wijzigen setpoints (groep 1) nee nee ja ja ja
rneldingefl ••onderdrukken nee nee ja ja ja
wijzigen ••parametreringl
setpolnts(gmep 2) nee nee nee ja ja
forcerenllO nee nee nee ja ja
inzienproramma nee nee ja ja ja
forceren ••variabelen (o.a. in
sequencè&) nee nee nee ja ja
wijzigen programma nee nee nee nee ja

Noodbedleningsicoon ja nee ja ja ja

Bargraph>-iooon ja ja ja ja ja

Tellerstanden nee nee ja nee nee



BouwdieostRWS
Hoofdafdeling Natte
InfrastTuct\.iUr
AfdelinglllSu-llatieteclmiek

Tabel 81.D.2.Bedieningsfuncties.

BBS : aeeldschermsysteem
l :~naar
NBP : N()ÓdbedieningspaneeVplaatje (indien aanwezig)
SVI : Stilakel- en verdeelinrichting
lO : lOkaal
RK : Rl9geIkast

Bedieningsfuncties

11. OPENBAARNUT5BEDRJJF

BedrijfSkeuzenetschakelaar in I uit

13. LAAGSPANNINGSVERDEEUNRICH

Voltmeteromschakelaar

lampentest

Herstelstoring

14. NOODSlROOMVOORZIENING

NOODSTROOMAGGREGATEN

Aansluitkast aggregaat (per aggregaat)

Besturingskast

Centrale besturingskast

Instelling setpoints: * Minimum restvermogen

* Drempel pieklastbedrijf

* Drempel spertijdbedrijf

* Uit het net op te nemen min. vermogen in kW

* Uit het net op te nemen max. vermogen in k.W

KOELLUCHTVENTILATOREN

Per ventilator: * In I bepaling elders I uit

* Volgorde schakelaar

VENTILATIE·INSTAlLATIE DIESELHAL

Per ventilator: * Hoog I bepafmg elders I laag I uit

* Hand I automatisch

* Laag I uit

* Hoog I uit

Bedieningsschakelaar in dieselhal

Algemene brandweerschakelaars hal

Setpoint verstelling: * Inblaasruimte

* Ruimtetemperatuur

Verstelting: * Luchtkleppen

SATO deel 7
Tunneltechnische iostaDaties

Versie 1
december 1997

In de tabel zijn de hoofdpompenk.elders (A) en (B) genoemd in
hoofdstuk 30 gelegen aan respectievelijk de noord- en zuidzijde.
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Bedieningsfuncties

* Elektrische verwarming

15. NO-BREAKVOORZIENNG

8edrijfskeuze no-break 1bypass (per no-break)

Omschakelaars van diverse meters

Drukknop accuschakelaar uit

Drukknop noodschakeling

DrukknoP test signaleringen

Drukknop herstel signaleringen

Drukknop herstel akoestisch signaal

Potentiometer uitgangsspanning

16. MIDDENSPANNINGSINSTAU.ATIE

Bedrijfskeuze: hand 1 automatisch 1 uit

21. VERLICIfllNG VERKEERSTUNNEl

Calamiteitendrukknoppen

Tegenverkeer

Hand 1automatisch

16% 133% 150% 1100% 1200% 1300%

In 1 bepaling elders

16% 133% 150% 1 100% 1200% 1300%

22. VERUCHTlNG MlDDENlUNNElKANAAL

KabelkanaalVerliChting: * Lokaal 1 uit

* In 1 uit

Calamiteitendrukknoppen

VluchtgangverliChting: * Hand 1 automatisch

* In 1 uit

In 1 bepaling elders 1 uit

In (lokaal)

23. OPENBARE VERUCHTING

Calarnlteitendrukknoppen

In 1 bepaling elders 1 uit

Hand 1automatisch

31. AFVOERlNSTAU.AllESHOOFDPOMPENKEL-
DERSNOORD EN ZUID

HOOFDPOMPENKELDER NOORD

L NBP SVI LO RK

In 1 uit
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Bedieningsfuncties BBS .- NBP SVI LO

Calamiteltendrul<knoppen 1~;
Pompvolgorde 1-2-3.automatisch •In I bepaling elders I uit (per pomp)

Hand I automatisch ::::;:;:

In I uit

Test (per pomp)

~

Paraatstellen pompen ... .

SetpOint vrijgave elektrische heater pompenkelder

HOOFDPOMPENKELDER ZUID

Calamiteitendrukknoppen

•
...

Pompvolgorde 1-2-3-automatisch

In I bepaling elders I uit (per pomp)

Hand I automatisch
'.'

Inl uit

Test (per pomp)

Paraatstellen pompen

leIdingverwarming: * In I bepaling elders I uit
~. ..'..••...

* Hand I automatisch

* In I uit

Setpoint vrijgave leidingverwarming enelel<trische
heater pompenkelder

;;:::;;:::~

32. ~KEl.DER

MlDOENPOMPENKELDER

Pompvolgorde 1-2-3-automatisch

Verpompen naar pompe.nkelder Zuid I Bepaling elders I
~]~verpompen naar Noord
;.;

Hand I automatisch ::::
m

Verpompen Zuid I Noord

In I uit (per pomp)

In I bepaling elders I uit (per pomp)

Test (per pomp)
w~

Paraatstellen pompen

AFVOERlEKWATER MIDDENPOMPENKELDER

" I _"" •••• ~ ''''' (pM """,,) .- 1BtHand I automatisch ':
::;:;:;
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Bedieningsfuncties

In t uit (per po

Paraatstellenpornpen

Brandbedrijf

Rijrichting t tegenrichting

Rijrichting t bepaling elders' tegenrijrichting

Hand I automatisch

In l uit (per groep)

tn t bepaling elders t uit (per ventilator)

37. MEETSYSTEEM CQ.GEHAllE

Werkzaamheden' ongeval' bepaling elders' normaal-
bedrijf

Werkzaamheden' ongeval' normaalbedrijf

38. OVERDRUK I VERWARMING TECHNISCHE RUI-
MTESPOMPENJ<ElDERS EN ONT- ENBEllJCH..
TlNG·.POMPENKELDERS

In t bePaling elders t uit
(per ventilator' verwarmingselement)

Hand' automatisch (per installatie)

Calamiteitendrukknoppen

Hand' automatisch

Hoog 'laag' uit

Hoog 'laag' bepaling elders t uit

40. VERKEERSSYSTEEM AlGEMEEN

Lampentest

Omschakeling normaal' noodbedrijf

Instellen tegenverkeer: * Westbuis

*Oostbuis

Opheffen tegenverkeer: * Westbuis

* Oostbuis

*1. Verzamelmelding aansluiten op PlC 9Q..1

l

in, uit

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997
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Bedieningsfuncties

Dool'$tappen procedure tegenverkeer

42. SNELHEIOSONDERSCHRlJDlNGSSYSlEEM

Systeemreset

Tegenverkeer per rijbaan (VRO)

Uitsêllakelen S.O.S.-melding per rijstrook I sectie

Reset van de hoogtedetectiesignalering

Reset hoogtedetector (na storing detector)

44. SI..AGBOlII:N TUNNEL EN TOEGANGSWEGEN

HOoFORfJBANEN

Larnpentest

Reset storing

Vrijgave beweging (per) rijrichting

Bediening lOkaal elders

Slagboom op (per slagboom)

Slagboom stop (per slagboom)

Slagboom neer (per slagboom)

Slagbornenge1ijk op (per rijrichting)

Slagbomen gelijk stop (per rijrichting)

Slagbomen gelijk neer (per rijrichting)

TOEGANGSWEGEN

Slagboom op (per slagboom)

Slagboom stop (per slagboom)

Slagboom neer (per slagboom)

BEDRIJFSGEBOUWEN

Slagboom op (per slagboom)

Slagboom stop (per slagboom)

Slagboom neer (per slagboom)

45. VERKEERSUCHTEN

Bediening Iokaal-elders

Alles rood

*1. Verzamelmelding aanluiten op PLC 90-1
*2. Aansluiten op PLC 90-1

NBP SVlL

SATO deel 7
TunneltechnischeinStallaties
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Bedieningsfuncties

Alles groen

Alles uit

Alles onvoorwaardelijk rood

Overruling vrijgave MTM

Overbrugging vergrendeling ''VKL rood.slagbomen niet
op" (in SVI met sleutelschakelaar)

4&. BE1I\IEIËGBAREMIDDENBERMBEVEIUG (VE-
VA)

Rijden middenpositie (per VEVA)

Vrijgave lokale bediening (per VEVA}

Beveiligingsstop VEVA

VEVA heffen (per VEVA)

VEVA dalen (per VEVA)

Programma stop (per VEVA)

Overbrug niet urgente storing (per VEVA)

Lampentest

Sleutelschakelaar noodbediening (per VEVA)

Vrijgave schakelaar (Q-123-456--78910)(per VEVA)

SChakelaar HEFFEN I DALEN (per VEVA)

Schakelaar rijden oost I west (per VEVA)

Overbruggen vergrendeling SlagbOorn-VEVA
(perVEVA)

Noodstop trekkoord (per VEVA)

47. 1'USSENREl.AISSATION

Overbruggen MTM (vrijgave Zuid)

Overbruggen MTM (vrijgave Noord)

48. BIJlONOEREBORDEN

Bedrijfskeuze per bijzonder bord in J uit I automatisch

LichtniVeau dag I nacht I automatisch

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
decernber1997

LO

*A Lokaal noodbedieningspaneel geplaatst in de kast van de VEVA.

RK
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Bedieningsfuncties

Tegenverkeer

Lampentest

51. BRANDBlUSINSTAllATE

Galamiteitendrukknoppen

Per pomp: in I bepaling elders I uit

Hand I automatisch

Testdrukknop

leidingverwarming: in I bepaling elders I uit

Hand I automatisch

Suppletie water reservoir: • Hand I automatisch

• In I uit

Suppletie water meetvaatje iekindicafte: * Hand lautom.

* In luit

54. VOEDINGEN HULPPOSTEN EN POEDER-
BWSKASTEN

55. VERWARMINGSINSTAllATE HULPPOSTEN

In I bepaling elders I uit (verwarming)

Hand I autoatisch (verwarming)

Setpointverstelling temperatuurmeting

56. VENTIlATE TECHNISCHE RUIMTE BRAND- Bl.U-
SPOMPEN

In I bepaling eldel'$ I uit (ventilatie)

Hand I automatisch

Setpointverstelling vrijgave voeding ruimteverwarming

61. CCTV-INSTAllATE

InSChakeling per groep t.b.v. tunnelbewakingsmonitoren

Doorschakeling per camera naar detailmonitor

Doorschakelingper camera naar service monitor

Pen I tilt Zuid I west + ruitenwisser

Pen I tilt Noord lOost + ruitenwisser

SATO deel 7
Tunneltechnischeinstallaties

Versie 1
december 1997

l NBP

Inl uit

In luit

In I uit

In I uit

In I uit
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BediElningsfunctiEls

CameraselectiEl voor pen t tilt bediening

KwadrantselectiEl voor detailbeeld bediElningsgebouw
monitor

Stand-by monitoren

62. HOOGFREQUENT COMMUNICAllE-lNSTAlLAl1E
(HF--inst)

FM/OAS

Luidspreker DAS

VOlumeregelaar luidspreker DAS (min.-max ..)

MicrOfoon FM / DAS

Sleutelschakelaar DAS-uit-FM

Keuze FM-radiO westbuis

Keuze FM~radiOoostbuis

Keuze OAS 1

Keuze DAS 2

Inspreken DAS-FM

HULPDiENSTEN

Luidspreker hulpdiensten

Volumeregelaar voor luidspreker hulPdiensten
(min.-max.)

Keuze uitluisteren AVD 1

Keuze mobilofoon gemeentepolitie

Keuze mobilofoon brandweer

Keuze brandweer port.

Keuze reserve AVD 2

Keuze reserve AVO 3

Uitschakelen hulPdiElnsten

ALGEMEEN WERKKANAAl10

Luidspreker werkkanaal

Volumeregelaarluidspreke.r werkkanaal10 (min.-max.)

Microfoon werkkanaal10

Inspreken werkkanaal10

Keuze werkkanaal 10

lampentest

63. GEWlDSlNSTAlLAllE

In- / uitschakelen luidspreker sectie westbuis

SATDdeel7
Tunnettechnische installaties

VersiEl1
december 1997

BSS LONBP SVI



BouwdienstRWS
Hoofdafdelingfllatte
Infrastructuur
Afdeling Instatl.teohniek

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

Bedieningsfuncties

I uitschakelen luidspreker sectie oostbuis

64. IN1'ERCOf,I..INAUAllE

Hoofdtoestel

Toestellen in het veld

Oproep west

Oproep oost

Zoek oproep

zoekaproep uitschakelen

Intercom inschakelen

Intercom uitschakelen

Servicetoestel (per centrale)

65. TELEFOONINSTAUAllE

Centrale bedientoestel

Telefoontoestellen

71.3 KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE

In I uit (per koelaggregaat)

In I automatisch I uit (per koelaggregaat)

In I automatisch 1uit (per pomp)

71.4 CENTRALE MECHANISCHE VENTIlATIE KAN-
TOREN CA

In I automatisch I uit (per ventilator)

Algemene. brandweerschakelaars hal: in I automatisch I
uit (toe- en afvoerventilatoren)

Elektronische timer: * Kantoren

* Verblijfsruimte

* Werkplaats

5etpointverstelling: * Inblaastemperatuur

* Ruimtetemperatuur (per ruimte)

71.5 CENTIW.E VENllLATIE 1RAfO..RUIMTES, NO-
SREAKENtM

In I automatisch I uit (per ventilator)

Algemene brandweerschakelaars hal

Setpointverstelling: inblaastemperatuur

*3. Aansluiten op PLC 90-2

BBS RKNBP SVI LO
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Bedieningsfuncties

71.6P1.MTSEUJKElUCHTBEHANDEUNG Ple-RUI-
MlEZ1.2,$CHAKEI..RUIM1'E Z1.5 EN BEDIE-
NINGSRUfMTE 72..13

In t automatisch / uit (recirculatie-unit)

In / automatisch / uit (fancoU-unit)

Algemene brandweer schakelaars hal: in / automatisch J
uit

8etpointverstelling: * Ruimtetemperatuur
bedieningsruimte

* Ruimtetemperatuur PLe- en schakelruimte

71.7 ~ AFZUIGINRICHTING TOIlET,
~,·ENAFZUIGKAP IN.DE VERBWFS-
RUIMTE

In / automatisch / uit (per ventilator)

Aigemene>brandweer schakelaars hal: in/automatisch/uit

71.11 CENIRALEMECHANISCHEVEN1lIATIE EN
LUÇHTVERWARMER(S) VAN DIVERSE RUIM-
TES

/ bepaling elders / uit (ventilatie-instaUatie)

Bepaling elders I uit (per ventilator)

Algemene brandweer schakelaars hal: in I bepaling
elders / uit (toe- enafvoerventilatoren)

8etpointverstelling: * Inblaastemperatuur

• Ruimtetemperatuur

71.12 VENTILATIE TRAFORUIMTES

In / bepaling elders I uit (ventilator)

Algemene brandweerschakelaar: inlbepaling elders/uit

Setpointverstelling= * Ruimtetemperatuur traforulmtes

In- / uitschakelen zones

722 TOEGANGSCONTROLE.;.JNSTAUATIE

Openen toegangsdeuren

72.3 DEURTElEFOONINSAUATIE

Hoofdpost deurtelefoon

Nevenpost deurtelefoon bij gebouwentoegang

"3. Aansluiten op PLC 90-2
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Bedleningsfuncties

TerrelnvelflChtingbedieningsgebouw Zuid: in I bepaling
elders I uit

Terreil'lverlichting dienstgebouw Noord: il'll bepaling
elders I uit

Verlichting:verkeersruimtes bedienil'lgsgebouw Zuid: in I
bepaling elders I uit

Hand I automatisch

Verlichting:verkeersruimtes dienstengebouw Noord: in I
bepaling elders I uit

Hand I automatisch

74. BRANOUELDINSTAlJ.Ane

Automatische melder

Handbrandmelders

91. CENTRALE DEURONTGRENDEUNG

Calamiteitendrukknoppen

V1uchtdeuren Oostbuis ontgrendelen I vergrendelen

V1uchtdeuren westbuis ontgrendelen I vergrendelen

Catamiteitendrukknappen

Vluchtwegaanduiding verkeerstunnel: * Oost in I bepa-
ling elders I uit

* West in I bepaling elders I uit

Vluchtroute Middentunnelkanaal * Oost in I bepaling
elders I uit

* West in I bepaling elders I uit

Vluchtwegaanduiding: * Hand I auto

* Oost in luit

* west in I uit

* Middentunnelkanaal oost in I uit

* Middentunnelkanaal west in I uit

BBS RKL

In I uit

In I uit
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Tabel 81.D.3-.Signaleringen en metingen.

BBS : ~rmsysteem
L : LeSsenaar
NBP : N()(ldbedieningspaneellplaatje (indien aanwezig)
SVI : sehSke!-en verdeelinrichting
LO : Lokaal
RK : R~elkast

Signalering en metingen

11. OPENBAAR NUTSBEDRIJF

Stand hoofdscha.kelaars

Opgenomen vermogen (kW) UIt openbare net

Spa.nning netzijde

Storing netspanning

Verbr\liksmeflll9 (kWh)

Hoofdschakelaars, thermisch-maximaal beveiUgingen

Verzamelstoringsmelding hoofdverdee1inrichting

13. lAAGSPANNlNGSVERDEEUNRlCHllNGEN

Storing PLC 10-1

Storing PLC 10-2

Stand schakelaars (per veld)

Totaal energie-afname PEN in kWh

Spanning hoofdrail, PEN en stepdown

Vermogensmeting (kW) per afgaand veld

Stroommeting per in- I uitgaand veld

Frequentie, cos Q, A en P

Thermisch I max. beveiliging: groepschakelaars

Energlè-a.fname centraa!-regionaal bedieningsgebouw

Storingsmeldîng netspanning

14.NOODSlROOMVOORZING

NOODSTROOMAGGREGATEN

Storing PLC 14-1 (via PLC 14-4)

Storing PLC 14-2 (via PLC 14-4)

Storing PLC 14-3 (via PLC 14-4)

Storing PLC 14-4

In de tabel zijn de hoofdpompenkelders (A) en (B) genoemd in
hoofdstuk 3-0gelegen aan respectievelijk de noord- en zuidzijde.

BBS NBP $VIL

*1. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-1
*2. Aansluiten opPLC 90-1
*3. Aansluiten op PLC 90-2
*4. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-112
*5 De signaleringen en metingenin het front van de betreffende kast

LO RK
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Signalering en metingen

Aan$luitkast aggregaat (per aggregaat)

Besturingskast

Centrale besturing$kast

Bedrijf per aggregaat

Verzamelstoring per aggregaat

Niveau kunststof tanks

verzamelstoring noodstroominstallatie

KOELLUCHTVENTILATOREN

Per ventilator: * Bedrijf laag toeren

* Bedrijf hoog toeren

* Storing

Verzamelstoring koeDuchtventilator

VENTILATIE·INSTALLATIE DIESELHAL

Per ventilator: * Bedrijf laag

* Bedrijf hoog

* Storing

* Bedrijf elektrische velWarmer

Buitentemperatuur

Inblaasternperatuur

Ruirnteternperatuur

Vuilfilter

Luchtstroming onvoldoende

Drukverschil koeHuchtventilatoren onvoldoende

Max. temperatuur elektrische YelWarrning

Storing ventilatie dieselhal

15. NO.8REAKVOORZIEING

Perno-break: * Voltmeters in· J uitgangsspanning

* Ampèremeters in- J uitgangsstroorn

* Frequentiemeters

Beveiliging defect

Overbelasting

SATO deel 7
Tunneltechnische instaDaties

versie 1
december 1997

L NBP RK

*1. verzamelrnelding aansluiten op PLC 9Q..1
*5. De signaleringen en metingenin het front van de betreffende kast
*6. Storingsmelding per ventilator is een verzamelmelding van werkschakelaar en installatie·autornaten in het voedings· en

$tuurstroorncircuit.
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Signalering en metingen

Afschakeling door overbelasting

Noodstop

Accuspanning te hoog

Temperatuur apparaten te hoog

Accu N.B. ontlading

Aceuschakelaar uit

Batterij bedrijf

Storing netspanning

Ventilator defect

Stuurspanning defect

Storing no-break

Standmeldingen: * Vermogensschakelaar ingang

* Vermogensschakelaar uitgang

* Accuschakelaar

* By-pass-vermogensschakelaar

* Scheider statische bypass

Verzamelstoring no-breakinstallatie

16. MlDDENSPANNJNGSINSTAU.AllE

In bedrijf transformator

Stand MS scheider

Afgegeven vermogen in kW

Storing transformator

Thermisch I max. bev. laagsp, vermogen schakelaar

Verzamelstoring middenspanningsinstallatie

21. VERUCHllNG VERKEERSTUNNEl

Storing PlC 20-1

Verlichting tunnelbuis: * Bedrijf niveau I

* Bedrijf niveau 1I

* Bedrijf niveau 1I1

* Bedrijf niveau IV

* Bedrijf niveau V

*1. Verzamelmelding aansluiten op PlC 90-1
*2. Aansluiten op PlC 90-1
*4. Verzamelme.lding aansluiten op PlC 90-112

l NBP

SATOdeei 7
Tunneltechnische Instahaties

Versie 1
december 1997
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Signalering en metingen

*Bedrîjf niveau IV

Hoofdverdeelinrichting: verzamelstoring per groep

Verzamelstoring (per onderverdeelinrichting)

BlJitenlichtniveau: * Meting 1

* Meting 2

Storing lichtmeting 1

Storing lichtmeting 2

Verzamelstoring tunnelverlichting Zuidzijde west- I
Oostbuis

Kabelkanaalverlichting: * Bedrijf

* Storing

Vluchtgangverlichting: * Bedrijf

* Storing

Verzamelmelding.: * Bedrijf

* Storing

23. OPENBARE VERUCH11NG

Openbare verlichting: in I uit

Wisselplaatsverlichting: in I uit

Storing openbare verlichting

Storing wisselplaatsvarlichting

Storing voeding: K23·.001fK23.002! K23.011 I K23.012

Overoruggingsschakelaar in

Storing openbare- I wisselplaatsverlichting

31. AFV<>ERINSTAUAllES HOOFDPOMPENKEL-
DER5NOORD EN ZUID

NOORD (OOST)

Storing PlC 30-2

Bedrijfsmelding (per pomp)

Storingsmelding (per pomp)

Hydrostatische niveaumeting

L NBP

*1. Verzamelmelding aansluiten op PlC 90-1
*4. Verzamelmelding aansluiten op PlC 90-112
*7. Verzamelmelding aansluiten op PLC 20-112
*9. Storingsmeldingpe rpornp is een verzamelmelding van c1ixon,werkschakelaars en installatie-automaten in het voedings-

enstuurstroomclrcuit.
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zuro (WEST)

Signalering en metingen

Hoog water (vlotter)

Hoog~hoog water (vlotter)

Motorstroom (per pomp)

Pompcapaciteit te laag (per pomp)

Buitentemperatuurmeting

Vea:amelstoring hoofdpompenkelder Noord

Storingsmelding (per pomp)

Hydrostatische niveaumeting

Laag water (vlotter)

Hoog water (vlotter)

Buitentemperatuurmeting

Leidingverwarming in

Verzamelstoring hoofdpompenkelder Zuid

32. MIDDENPOMPENKELDER

MIDDENPOMPENKELDER

Persleiding ZUid: * Vlinderklep open

Persleiding Noord: * Vlinderklep open

Bedrijfsmelding (per

L NBP

*1. Vea:ametmelding aansluiten op PLC 90-1
*2. Aansluiten op PLC 90-1
*8. Verzamelmelding aansluiten op PLC 9Q..2
*9. storingsmelding per pomp is een verzamelmelding van c1ixon. werkschakelaars en installati~automaten in het voedings~
en stuurslroomcircuit.
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Signalering en metingen

Hydrostatische niveaumeting

Laagwater. (vlOtter)

Hoogwater (vlOtter)

Hoog-hoog water (vlotter)

Motorstroom (per pomp)

Pompcapaciteit te laag (per pomp)

Verzamelstoring middenpornpenkeldef

LEKWATERAFVOERINSTALLATIE

Bedrijfsmekling (per pomp)

Storingsmelding (per pomp)

Laagwater (vlotter)

Hoogwater (vlOtter)

Motorstroom (per pomp)

Pompcapaciteit te laag (per pomp)

Water op vlOer

VerzamelstorIng lekwaterafvoerlnstanatie

36. lUNNELVEN1lI.ATlE

Storing PLC 30-1

Ventilatie rijrichting

Bedrijfsmelding (per groep)

Bedrijfsmelding (per ventilator)

Storingsmelding (per ventilator)

Windsnelheid

Windrichting (bedieningsgebouw Zuid)

ThermistorbeveiUging (per ventilator)

Motorstroom (per ventilator)

VerzamelstorIng ventilatie ZuidZijde

37. MEETSYSTEEM Co-GEHALTE

In bedrijf

RKL NBP

*1. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-1
*2. AanSluiten op PLC 90-1
*6. Storingsmelding per ventilator is een verzamelmeiding van werkschakelaar en installatie-automaten in het voedings- en
stuLll'$troomcircuit.
*7. Verzamelmelding aansluiten op PLC 21-112
*9. Storingsmelding per pomp is een verzamelmelding van clixon, werkschakelaar en installatie-automaten in het voedings-
en stuLll'$troomcircuit.
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Signaiering en metingen

meting CQ.gehalte

Mekiing 50 ppm

Melding 150 ppm

Melding 300 ppm

Melding 400 ppm

Standmelding bedrijfSkeuzeschakelaar: werkzaamheden
t ongeval' bepaling elders' normaalbedrljf

Storing meting CQ.gehalte

Storing gasselector

Storing luchtstroming

Verzamelstoringsmekilng metingen CO-gehalte

38. OVERDRUK.I VERWARMING teCHNISCHE RUIM-
TESPOMPENKEl.DERS EN ONT- ENBELUCH-
TINGPOMPENKElDERS

In bedrijf (per verwarmingselement)

In bedrijf ventilator (per ventilator)

Storing ventilator (per ventilator)

Geen luchtstroming (per ventilator)

Toegangsdeur(en) pomprulmte open

Verzamelstoring (Noord' Midden , Zuid)

39. VlUCHTGANOOVERDRUKVEN11LATIE

Storingsmelding op PLC 90-1

Storingsmelding op PLC 90-2

In bedrijf ventilator: * Laag

* Hoog

Sto.ring ventilator

Luchtstroming te laag

Open' dicht per luchtklep

Verzamelstoringsmelding

L NBP SVI RK

*1. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-1
*4. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-112
*6..Storingsmelding per ventilator is een verzamelmelding van werkschakelaaren installatle-automaten in het voedings- en
stuUl'$troomc:ircUit.
*10, Aansluiten op PLC 30-112
*11. Verzamelmeldlng aansluiten op PLC 30-112
*12. Verzamelmeldingen aansluiten op remote PLC 90-3 resp. 90-4
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Signalering en metingen

Tegenverkeer westbuis

Tegenverkeer oostbuis

Storing instellen tegenverkeer

Opheffen tegenverkeer

Deurvergrendeling V40 ..

Deurvergrendeling VB..

Storing voeding

Verzamelstoring (per verkeersinstallatie)

41. VERKS:RSSYSTEEM (MfM)

Storing in de voeding

V&rzamelstoring

42. SNELHElDSONDERSCHRJJDlNGSSYSTEEM

Verzamelmelding van een stilstaand, langzaam rijdend
voertuig, spookrijder per rijstrook per sectie

Spookrijdermelding per rijstrook

Verzamelstoringsmelding S.O.S.

Gedifferentieerde storingsmelding per meetunit

Gedifferentieerde voedlng$Storingen

Melding van een hoog voertuig per rijbaan

Gedifferentieerde storingsmelding

Melding van geactiveerde meldlus

Verzamelstoring

44. Sl.AG8OMENlUNNEl EN TOEGANGSWEGEN

Slagboom op (per slagboom)

Slagboom neer (per slagboom)

Beide slagbomen op (hoofdrijbaan)

Beide slagbomen neer (hoofdrijbaan)

Thermische storing (per slagboom)

Mechanische bediening (per slagboom)

RK

*2. Aansluiten op PlC 90-1
*12. Verzamelmeldingenaansluiten op remote PlC 90-3 resp. 90-4
*13. Aansluiten op PlC 9CJ..314
*14. Aansluiten via PlC 90-1
*15. Aansluiten via remote PlC 90-3 resp. PlC 90-4
*16. Bij geel knipperen de signalering op het BBS, NBP en $VI ook laten knipperen
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Werkschakelaar uit (per slagboom)

Bediening via "RWS"-sleutelschakelaar

Bediening via IR-afstandsbediening

Defect knipperlicht (per slagboom)

Voedingsstoring per verkeerskast

Verzarnelstoring slagbomen autosnelweg

Verzamelstoringslagbomen diensten gebouwen

45. VERt<El:RSUCHTEN

Vrijgave MTM

Branden van elke verkeerslichtlamp

Verzarnelmelding alles Rood

Verzamelmelding alles Geel

Status MTM-signaalgevers per rijstrook

Gedifferentieerde storingen

Sleutelschakelaar overbrugging· in

Verzarnelstoring

46. BEWEEGBARE MIDDENBERMBEVEIlIGING (VE-
VA)

Urgente storing

Niet urgente storing

Afsluiten westbuis

Afsluiten oostbuis

VEVA geheven

VEVA ontgrendeld

VEVA rijdt oost

VEVA rijdt west

VEVA rijdt naar midden

VEVA gedaald

VEVA in middenpositie

VEVA in eindpositie oostbuis

VEVA in eindpositie westbuis

VEVA in tussenpositie oostbuis

*12. Verzarnelmeldingen aansluiten op remote PLC 90-3 resp. 90-4
*16. Bij geel knipperen de signalering op het BBS, NBP en SVl ook laten knipperen

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997
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•
LO RK

....

VEVA in tussenpositie westbuis

Lokale bedienil1g gereed

Deur open ~~~[
Overbrugging niet urgente storing t

Dataverbinding aanwezig

Storing heffen I dalen

Storing rijden

Storing vergrendeling

Storing Hydrauliek
:.

Noodstop

Afsluiten oost

Afsluiten west
;:;
»

Overbruggen vergrendeling Slagboom-VEVA '~~~

Gedifferentieerde storingen
:

Verz:amelstoringsmelding j~~
Claxon

Witte lamp

Storing hefmechanisme (per element)

Storing rijrnotor (per rijmotor)

Te veel starts hydrcrunit

Werkdruk <9D Bar

Oliedruk spannen < 15 Bar

Oliedruk ontspannen> 3 Bar

Storil1g spancylinder

Storing oostgrendel

Storing westgrendel

Olietemperatuur hydro te hoog

Olieniveau hydro te laag

lnstallatle-automaat uit

Voedingsspanning VEVA uit

47. lUSSENRElAISSTAT10N

Aanvraag maatregel

*A Lokaal nooclbedieningspaneel geplaatst in de kast van de VEVA.
*15. Aansluiten via remote PLC-90 resp. PLC 90-4
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Maatregel wordt geYnstalleerd

Maatregel deels geYnstalleerd

Maatregel wordt verwijderd

Maatregel deel verwijderd

Overbrugging vrijgave

Statusmelding matrices km 0.70

Statusmelding matrices km 1.02

Statusmelding matrices km 1.55

Statusmelding matrices km 2.0

Statusmelding matrices km 2.3 w

Statusmelding matrices km 2.3 0 (tegenverkeerzijde)

Statusmelding matrices km 3.6 0

Statusmelding matrices km 3.6 w (tegenverkeerzijde)

Statusmelding matrices km 3.9

Statusmelding matrices km 4.45

Statusmelding matrices km 5.0

Statusmelding matrices km 5.5

Storingsmeldingen voedingen

Verzamelstoring

48. BIJZONDERE BORDEN

lamp- en lijnstoring per bijzonder bord

Bijzonder bord aangestuurd per bord

Verzamelstoring

49. VERKEERSHOEVEEUDSTEUER

Totaal aantal voertuigen per categorie en rijrichting

Te grote telafwijkijng per categorie en rijric

l NBP SV/ lO RK

*2. Aansluiten op PLC 90-1
*15. Aansluiten via remote PlC 90-3 resp. PlC 9G-4
*17. Storingsmelding per brandpomp is een verzamelmelding van werkschakelaar en installatie-automaten in het voedings-
en stuurstroomcircuit.
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Voedingsstoringen

Verzamelstoring

51. BRANDBWSINSTAUAl1E

Storing PLC 50-1

Per pomp: * Bedrijfsmelding

* Storingsmelding

*Themrn&orbeveUging

Waterreservoir: meting hydrostatisch niveau

Laagwater (vlotter)

Hoogwater (vlotter)

Hoog-hoog water (vlotter)

VuiafsluIter (waterreservoir): • Open

Meetvaatje: * Laagwater (vlotter)

* Hoogwater (vlotter)

Vulafsluiter (meetvaatje): * Open

Motorstroom (per pomp)

Minimum debiet bewaking

Brandslanghaspel uitgekanteld

Drukknop brandmelding uit, hulppost bediend

Temperatuurmeting (vluchtgang Zuid)

Temperatuurmeting (vluchtgang Noord)

Storingsmelding (installatie-automaten onderverdeeIin-
richting)

verzamel&oring brandpompeninstaUatie

53. SIGNAI...ERINGEN HULPPOSTEN EN POEDER-
BLUSKASTEN

Storing PLC 50-2

Deur open

Poederblusser weg

Brandslanghaspel uitgekanteld

*1. Verzarnelmelding aansluiten op PLC 90-1
*3. Aansluiten op PLC 90-2
*4. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-112
*8. Verzamelmelding aansluiten op PLC 90-2

* Dicht

• Dicht

L NBP
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Drukknop brandmelding In, hulppost bediend

Verzamelstoring hulppoederblusposten

54. VOEDINGEN HULPPOSTEN ENPOEDER~
BWSKASTEN

Verzamelstoringsmelding per groep
hoofdverdeelinrichting

Verzaf\lelstoringsmelding perondefverdeelinrichting

\lef%amelstoring hulppoederblusposten

55. VERWMMlNGSlNSTAU.A11E HULPPOSTEN

Verwarming in

Verzamelstoringsmeldingpergroep
hoofdverdeelinrichting

Verzarnelstoringsmeldingper onderverdeelinrichting

BuitentemperatUtJr

Verzamelstoring leldingtracing

56. VENTIlATIE TECHNISCHE RUIMTE BRAND-
BlUSPOMPEN

BedrijfSmelding(ventilator)

Storingsmelding (ventilator)

Luchtstroming onvoldoende

Storing ventilatie teehnischeruimte brandbluspornpen

61. CCTV.JNSTAUA11E

Storing PLC 6M

Geselecteerde camera's op monitoren

Geselecteerde camera op detailrnonitor

Storing centrale apparatuur per tunnelbuis

storing installàtie aUlornaatper onderverdeelkast

Verzarnelstoring

62. HOOGFREQUENT COMMUNICATiE-INSTAUA11E
(HF-inst)

FM/OAS

FM ingeschakeld

OAS ingeschakeld

Keuze oostbuis

*1. \lef%amelmelding aansluiten op PLC 90-1
*2. Aansluiten op PLC 90-1
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Keuze westbuis

Keuze DAS 1

Keuze DAS 2
-acc

Communicatie op DAS 1 ~:~:~:~

Communicatie op DAS 2 :~.;.
HULPDIENSTEN

.. Keuze uitluisteren AVO 1

Keuze mobilOfoon gemeente

•• Keuze mobilofoon brandWeer

Keuze brandweer portofoon

Keuze reserve AVO 1

Keuze reserve AVO 2

Uitschakelen hulpdiensten

Communicatie op AVO 1

Communicatie op mobilofoon gemeente polifl8

Communicatie op mobilofoon brandweer

Communicatie op brandWeer portofoon

Communicatie op reserve AVO 2

Communicatie op reserve AVO 3 ~~
ALGEMEEN WERKKANAAL 10

Keuze werkkanaal
--

Communicatie op algemeen werkkanaal 10

ALGEMEEN

Gedifferentieerde storingsmelding voeding

~
Storing apparatenkastHF62 (gedifferentieerd) ;.~r 1

Storing HF.inStallatie (verzamelme/ding)

63, GElU1DSINSTAllAllE

westbuis in bedrijf (per s~)
:;:::;:
:::::::

Oostbuis in bedrijf (per sectie)

Storingsmelding per versterker
::;0

Storingsmelding per bewakingsunit

Storingsmelding perrnicrotoon
::~.:-: ~~~~~~j;

Storingsmelding per luidspreker
--

Storingsmelding per Iuidsprekers~ (serieel)
....:::::~
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Signaiering attentiesignaal

Verzamelstoringsmelding

64. IN'tERCQM.INSTAllATIE

Storing centrale kast 1C64

Signaal oproep westbuis (per toestel)

Oproep signaal westbuis

Signaal oproepoostbuis (per toestel)

Oproep signaal oostbuis

Signaal intercom uitgeschakeld

Storing in de voeding

65. TELEFOONINSTAllATIE

Storingsmeldingen van de telefooncentrale

Storing in de voeding

Verzamelstoring

712 RUurEVERWARMlNG

Thermische I maximaal beveiliging

71.3 KOUDE-CPV\IEKKING EN DISTR18UTIE

Per koelaggregaat: • Verzamelstoringsmelding

• Bedrijf compressor

• Overbelasting compressor

• Vorstgevaar

• Oliedruk

• Freondruk

• Bedrijf (percondensorventilator)

• Storing (per condensorventilator)

Algemeen: • Geen stroming

• Systeemdruk te laag

• Aanvoerwatertemperatuur

Per gekoeldwatertransportpomp: • Bedrijf

• Storing

Storing koude-opwekking en distributie

*2. aansluiten op PlC 90-1.

SATO cleel7
Tunneltechnlsche installaties

Versie 1
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71.4 CEN1"RALE MECHANISCHE VENl1LA11E KJ\N..
TOREN CA

In bedrijf (per ventUator)

Storing (per ventilator)

Inblaastemperatuur

Ruimtetemperatuur: * Kantoren

* Verblijfsruimte

* Werkplaats

Vuilfilter

Luchtstroming onvoldoende (per ventilator)

Max. tempe.ratuur (per elektrische verwarmer I naver-
warmer)

Brandmelding bedienlngsgebouw Zuid

Storing mechaniSche ventilatie

71.5 CEN"I'RALE LUCHTBEHANDEllNG TRAFO 11.
TRAFO 11I,NO-BREAK EN tM

In bedrijf (per ventilator)

Storing (per ventilator)

Vuilfilter

Luchtstroming onvoldoende

Inblaastemperatuur

Vorstbeveiligingsthermostaat

Storing luchtbehandelingsinstallatie

71.6 PlAATSEWKE WCHTBEHANDEllNG Ple-RUI-
MTE ·Z12. SCHAKELRUIMTE Z1.5 EN BEDIE-
N1NGSRU1MTE 72.13

In bedrijf (per recirculatie-unit, ventUator, elektrische
verwarmer)

Storing (per recirculatie-unit, ventnator, elektrische
verwarmer)

In bedrijf fancoil-unlt

Storing fancoU-unit

Ruimtetemperatuur: * Bedieningsruimte

* PLC- en schakelruimte

Vuilfiiter

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

BBS L NBP SVI LO RK

*18. Vel%amelstoringsmelding thermische- en maximaalbeveiligingen.
*19. Verz.amelstoringsmelding opnemen in urgente/niet urgente storingsmelding bedieningsgebouw.
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luchtstroming onvoldoende

Max. temperatuur elektrische verwarmer

Min.inblaastemperatuur

waterdetectie vloer

Storing plaatselijkelUchtbehandeling

71.7 MECflANISCHE AFZUIGINRICH. TOILET, WERK-
KAST,EN AFZUIGKAP IN DE VERBWFSRUIM-
TE

In bedrijf (per ventilator)

Storing (per ventilator)

V\lrzamelstorinQ mechanische afZuiginrichtingen

71.11CENl'JW.EMECHANfSCHEVEN'TlLATIE EN
LUCHTVERWARMER(S VAN DIVERSE RUIM-

TEN

Bedrijf (per ventilator)

Storing (per ventilator)

Inblaastemperatuur

Ruimtetemperatuur: " Schakelruimte

" PlC-ruimte

" gang en reserveruimte

Vuilfilter

luchtstroming onvoldoende

Max. temperatuur elektrische verwarmer

Brandmelding dienstengebouw Noord

Verzamelstoring luchtbehandelingsapparaat gebouwin-
stallaties

71.12 VEN'TlLAlE lRAFORUIMTES

In bedrijf (ventilator)

Storing (ventilator)

luchtklep open

Ruimtetemperatuur: "Traforuimtes

Storing gebouwinstallaties

72.1 DEURSTANDStGNALERING

Alle deuren behoudens buitenschiI: deurstand (open of
gestoten)

BBS l NBP SVI lO

"19. Verzamelstoringsmelding opnemen in urgente-I niet urgente storingsmelding bedieningsgebouw
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Voorelkédeur buftensctlll gebouwen: deurstand (open
of gesloten)

Alle zones behoudens buitenschiI: storing zone

Voor~ke zone buitenschiI gebouwen: storing zone

Verzafl'lelstoringsmelding deursignaleringsinslallatie

722 ~OI.E-4NSTAI.1A11E

Bedrijf toegangscontrolesysteem

Storing toegangscontrolesysteem

8abolagemeldingenkaartlezers

Drukkers bij deuren bediend

Verzamelstoring toegangscontrole

72.3 DEUR1B.EF00NINSTAl.1.A11E

Storing intercom

Storing deurtelefoon

Verzamelstoring deurteletooninslallatie

73. UCHT-ENKRACtfIlNSTAI.1A11E8

TERREINVERUCHTING

Bedrijf terreinverliChting Zuid

Storing terreinverliChting Zuid

Bedrijf terreinverliChting NOOrd

Storing terreinverlichting Noord

Verzamelstoring terreinverlichting bedieningsgebouw
Zuid

Verzameistoring terreinverlichting bedieningsgebouw
Noord

VERLICHTING VERI<EE.RSRUIMTES

Bedrijf verliChting verkeersruimtes Zuid

Storing verliChting verkeersruimtes Zuid

Bedrijf verlichting verkeersruimtes Noord

Storing verlichting verkeersruimtes Noord

Verzamelstoring verlichting verkeersruimtes Zuid

Verzamelstoring verliChting verkeersruimtes Noord

NBP SVI

*1. Verzamell'Tlelding aansluiten op PLC 90-1
*7. Veftametmeldlng aansluiten op PLC 20-112
*19. Verzamelstoringsmelding opnemen in urgente-I niet urgente storingsmelding bedieningsgebouw
*20. Lokaal op brandweerschakelpaneel in de hal
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74. BRANDNELOINSTAU.AT1E

Gedifferentieerde brandmeldingen

Storing (brandlne1dcentrales)

Bedrijf (brandmeldcentrales)

Storing (nevenpanelen)

Bedrijf (nevenpanelen)

Lussen drukl<nopmelders

Lussen automatischeme1ders

Verzamelstoring brandme1dcentrale

91. CEN1'RAlE DEURONTGRENDEUNG

Storing PLC 90-1 I 2

Deur ontgrendeld

Deur open

Storing voeding (per verdeelkast)

Storing per voedingsgroep K15..

Storing deurontgrendelIngsinstallatie

94. VI...l.JCtfJWEGAANDUIDING

Vluehtwegaanduiding in oost

Vluchtroute middentunnelkanaal in oost

Vluehtwegaanduidingin west

VluChtroute middentunne1kanaalin west

Storing vluChtwegaanduiding

SATO deel 7
TunneltechnisChe .installaties

Versie 1
december 1997

SVIL NBP LO RK

"7. Verzamelmelding aansluiten op PLC 20-112
*21. Vel'%amelme1dingaansluiten op PLC 20-1
*22. Veriamelme1ding aanslUiten opPLC 20-2
"23. S~parate verzamelmelding voor bedIeningsgebouw. dIenstengebouw en vluChtgang aansluiten op PLC 90-112
*25. AanslUiten op PLC 20-112
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CONSEQUENTIES au UrTVAI.. SYSTEEMONDERDEEL (NOODBEDRIJF)

In dit overzicht zijn de belangrijkste noodbedrijfsituaties (in ruimere zin) met de daaruit volgende consequenties vastgelegd.

lJilvaI één.·~
- DePLC's elfhet ander(e) beeldschermsysteem blijven normaal functioneren.
- BedieningYiahetanderebeeldschermsysteem.
- Regîstratie van gegevens handhaven in ot door dit beeldschermsysteem.
- Na herstelllifOl'den de betreffende gemiste gegevens automatisch vanuit het andere beeldschermsysteem opgevraagd.

Uilvalvande:tJèidebeeldscllennsys·
- BewakingopJokale schakel- en verdeelinrichtingen. centrale bewaking uitgevallen.
- Bediening~lagbomen van de hoofdrijbanen en verkeerslichten geschiedt, na aansluiten op de hiervoor bestemde connector, via
hetnood~ingspaneellplaatje (indien aanwezig}. Bewaking visueel met behulp van de CCTV-camera's.

- Bediening overige installaties, OPde lOkalesêllakel-en verdeelinrichtingen met schakelaars.
- Lokale PLq'$blijyen normaal functioneren.
- Uitval van ••l'ElQlstratievangegevens in de beeldschermsystemen.
- Na herstel"yorden· de betreffende gemiste gegevens (maximaal ca. de laatste 300 meldingen per PLC) automatisch door het
beeldscheràlsysteem opgevraagd vanuit de PLC's.

Uilval. van ••~ ••bedien"mgspaneeItIoestop de lessenaar e:enltaaI regionaal.
-Oe betreffende installatie is niet meer centraal te bedienen.
- De lokale Pl.C's blijven normaal functioneren.

lJilvaI van ~1okaIe PLC, algemeen.
- De werking van elke PLC wordt gecontroleerd met een watêlldog-timer. Bij uitval van een PLC vallen alle uitgangen naar de
"O"-stand.

- De beeldsebermsystemen en andere PLC's blijven normaal functioneren.
- Uitval vaneen van de PLC's. via 110 (buiten ethemet om) aangesloten op de in de hoofdstukken "werking" van de deelbe-
stekken vermelde PLC, kenbaar maken op debeeldschermsystemen en de meldprinter.

Uitval van PLC 10-1 of PLC 16-2 of beide.
- Bewaking("erzamelmeldingen aangesloten op de in de hoofdstukken ''werking'' van de deelbestekken vermelde PLC) van de
energievOorziening geschiedt via de beeldschermsystemen.

- PLC144regelt het besêllikbare vermogen door het in- c.q, uitschakelen van de noodstroomaggregaten.
- De· lokale PLC's sturen automalisch de betreffende installatie gedefinieerde stand, te weten:

144 Vrijgave

Vrijgave Oostbuis 100% stand
Vrijgave Westbuis 100% stand

Vrijgave

Vrijgave 2e pomp vervalt

Vrijgave 2 groepen tunnelvenblatoren
Vrijgave ingangsventllatoren vervalt

Vrijgave

Vrijgave vervalt

Vrijgave· brandpompen

Toerbeurt regeling met bedrijfsge-
boUWenverwarming

Bedrijfsgebouwen koeling DDC Vrijgave

Bedrijfsgebouwen verwarming ODe Toerbeurt regeling met tracing

Bedrijfsgl!bouw gang- en terreinverlichting 90-112 Vrijgave

Ceritraali.r'Elgïonaalbedieningsgebouw preferent 10-1 Vrijgave

V1UChtgtarlQv~ 90-112 Vrijgave handhaven
v ers op n re wor n n pe t In un neren.

- De nietvo<>rinschakeUng vrijgegeven installatie-onderdelen zijn alleen handmatig te sêllakelen op de betreffende schakel- en
verdeelinriehtingen.

- Naherstelvari PLC 10-1/10-2, alle PLC's automatisch naar normaal bedrijf terugsêllakeien.

KoelingfVèl1tîlatieNSA-ruimte

TunnelverliChting 20-112

Openbare verlichting

Pompen kelder entot gemalen

20-112

30-112

30-112Tunnelvenblatie

Meting CO..gehalte

VEVA's

30-1

40-2/3

Brandpompen 50-112

Tracinglvel\'llarming hulpposten 50-112
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Uival PLC 144.
- De NSA'skomen niet meer bij.

UilvaIPLC 1~1of 14-2 of 14-3 of combinaties.
- Het (de) betteffende NSA ('s) komt (komen) niet bij.

Uilval PLC20-112, 30-1, 30-2, 50-112 en 90-112.
- Bewaking (verzamelmeldingen aangesloten op de in de hoofdstukken ''werking'' van de deelbestekken vermelde PLC) van de
betreffendemstallatlegeschiedt via de beeldschermsystemen.

- Bedienjng~tallatles door middel van de schakelaar op de schakel- en verdeelinrichtingen.
- De volgende installaties worden hardwarematig naar een gedefinieerde stand geschakeld, zie bijlage 2.

Tunliel'lerlichfmg

Pompenpompenkeklers

Ventilatiepompenkelders

Tunnel'lentilatie

100% stand ingeschakeld

schakeling op basis vlotters

in

50-1

90-1

90-2

90-1

in beide tunnelbuizen 1 groep vent!-
latorenin •

1 brandpomp in •

in

in

laag bedrijf in

laag bedrijf in

ontgrendeJenlin
e aggregaten In stonng v naf-installatie.

UilvaIPLC 40-2, 40-3 of beide.
- Bewaking Visueel met behulp van de CCTV-camera's en de standmelding van de betreffende slagbomen en verkeerslichten op
de betreffendebeeldplaatjes noodbediening of op het noodbedieningspaneel (indien aanwezig).

- Bediening van de betreffende installatie geschiedt via PLC 90-1 via de betreffende beeldplaaijes noodbediening of via het inge-
plugde noodbedieningspaneel (indien aanwezig).

Opmerking:
PLC 9O-LÏ$ voor noodbediening hardwarernatig op de schakel- en vercteelinrichtingen van de verkeersinstallaties aangesloten
(vla PLC's90-3/4).

Uival PLC 60-1.
- De comrnunicatie-installaties zijn niet meer te bedienen.
- Comli-verbinding met het ESSO-scherm valt uit.

Uival van.systeemeïgenPlC's.
- voor eventUele lokale bediening zie bestekSbeschrijving van de betrokken installatie.

Uival·van·een~
- Automafischeotnschakeling naar de andere glasvezelkabel (indien het het actieve net betreft).
- Het normale bedrijf blijft mogelijk.
- HetgenefElren van een storingsmelding "storing van ethemet" met opgave van het betreffende ethemet en vermelding van om-
schakeling (indien van toepassing).

- Indien vantoepassing, handmatig omschakelen naar reserve ader(s).

Uival van beide ethemetvefbindi
- Bewaking op lokale schakel- en verdeelinrichtingen. centrale bewaking uitgevallen.
- Bediening •slagbomen van de hoofdrijbanen en verkeersfichten geschiedt via het noodbedieningspaneellplaaije (na aansluiting
op de hiervoor bestemde connector). Bewaking visueel met behulp van de CCTV-camera's en de standmelding van de
betreffende slagbomen en verkeerslichten op het no.odbedieningspaneellplaatje.
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20. TunnelverliChtillg

Centrale.·d.lWiergrl'nde6ng
[TS 45.91.2].

Deuren van de vluchtgang in het midden-
kanaal vergrendelen om ongewenst be-
treden te voorkomen.
Centraal te ontgrendelen om vluchten
tijdens een calamiteit in een tunnelbuis
mogelijk te maken.
Centraal te ontgrendelen voor onder-
houd.

90.2
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FIgUUr 91.8.1, Gelijktijdig te ontgrendelen deuren.
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Aigemeen [I'S 45, 91.4].

Deuren.

Deurvergrendeling [l'S 45, 91].

Vluchtdeuren aan de kop van
hetmlddenkanaal [l'S 16 bij1a-
ge 3. C.2J,.

Voeding [l'S 45. 91.4].

20. Tunnewemchtmg

Decentrale deurveJ"grendeiing bestaat in
hooflbak uit, zie figuur 91.8.2:

Eenonderverdeelinriehting bij elke
vluchtdeur.
Eeneléktrische deurvergrendeOng.
Een deurstandsignalertng.
Slotstandsignalering.

De lIolgende deuren voorzien van
deurstandsignalertng: ...

Vluchtdeuren .tussen de tunnel-
bulzenen hetmlddenkanaal.
Vluchtdeuren aan de kop van
het middenkanaal.

De volgende deuren voorzien van
een slotstandsignalering:

Toegangshekken naar de mid-
denpompenkelder in het mîd-
denkanaal.

Per vluchtdeur één deurvergrende-
Ong.
Voor de bedienlngen signalering
van de centraledeurvergrendelings-
installatie· op verschIllendelokatles
bediening$-en signaleringsmiddelen
opnemen.
Indien de spannlng van een
deurvergrendeHng wegvalt, moet de
deurautomatlsch WOrdenontgren-
deld,

Bij een calamiteit de deur ontgrendelen
zodanig dat de vluchtroute uitkomt inde
mlddenbenn aan de zijde van de tunnel.
waarin de calamiteit zich niet voordoet.

De voeding van de deurvergrendeling
aansluiten op de no-break verdeelinriCh-
tingen inde vluchtgang.

90.4

De deurstandsignalering deteeteertal-
leen of de deur geopend of gesloten is.

De deuren per zijde van de vluchtgang
gelijktijdig te ontgrendelen in combinatie
met de tegenover gesitueerde deur aan
de kop van de vluchtgang, zie figuur
91.8.1.

Rekening houden met het type deur:
Schuifdeur.
Draaideur.

Zie figuur 91.8.1, gelijktijdig te ontgren-
delen deuren.

Zie figuur 91.8.1: gelijktijdig ontgrende-
len deuren.
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Figuur 91.8.2, Centrale dewvelgrelldeling vIuchIgang.
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G. Versoberingen

Algemeen lTS 45, 91.5). 0$ centrale deurvergrendeling omvat in
hoofdiaak:

Deurstandsignalering (naderings-
schakeling).
SlOtstandsignalering ..
DeurvergrendeUng, inclusief hulp-
contacten.
Schakel- en verdeelinrichting.
Onderv$rdeelinrichtingen.
Bekabeling.

90.6
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10. EnergievOOIZieningen

Plaats waar installatie bediend
kan worden rrs 45, 91.6. t].

Normaaibedrijfrrs 45, 91.62).

Nlrbreakbedrijf rrs 19,91].

CalamiteltElrJbedrijf
rrs 45,91.6.4].

20. Tunnelverlichting

SChakel- en verdeelinrichting.
Draagbaar beeldschermsysteem
Beeldschermsysteem.

Het ont- en vergrendelen van de
vluchtdeurenaansturen vanuit het
beeldschermsysteem.

Failsafe uitvoeren volgens het rust-
stroornprincipe.

Bij bediening van één van de
calamiteiten-knoppen, de vluchtdeuren
aan de zijde van de betreffende tunnel-
buis ontgrendelen. De deuren weer ver-
grendelen nadat het calamiteitencom-
mandois opgeheven.

90.8

In prakt:ijk straks niet gewenst/mogelijk.
De functionaliteit van het draagbare
beeldschermsysteem wordt momenteel
ter discussie gesteld.

Na het geven van het commando "ont-
grendelen", de betreffende deuren ont-
grendelen.

Na het opheffen van het commando
"ontgrendelen", de betreffende deuren
vergrendelen.

Ruststroomprincipe is: bij wegvallen
spanning wordt de deur ontgrendeld.
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20. Tunnelverlichting

Relatie met andere elektra-
mechanisehe installaties.

Onderverdeelinrichting.
Vluchtgangventilatie.
Na-breakvoarziening.

CiViel. Leidingen en sparingen.

90.10
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10. Energjev90rzieningen

90.12
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10•••Energ~()()r%Ieningen 20. Tunnelverlicllting
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20. Tunnewen~ting

G. Versoberingen

I<abeltracéSln de tunnel ende
geboUwen[TS 45. 92.2].

Het verkrijgen van een aaneengesloten
ondersteuning voor kabelbundels door
middel van kabelgoten en ládderbanen,
met daarbij de mogelijkheid om kabels op
een eenvoudige wijze aan tebfengen.

90.16



kalJeigoten (aantal indicatief)

viuchtgang

Figuur 92.1.B.1, DwarsdoorSnedekabelkanaal..
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Kabelgoot.

ladderbanen.

Mantelbuizen [TS 45, 92.5].

Toe te passen materialen
[TS 2, 92.3J

Voor dekabeltraeésgeldt
Oe\lerbindingen tussen de hoofd..
componenten moeten zo kort m0ge-
lijk zijn.
Kabelgoten en ladderbanen moeten
van bovenaf goed bereikbaar zijn.
Deoppervlaktébehandeling van het
geheel van kabelgoten en ladderba-
nen, inclusief alle hulpstukken als-
mede hulp- en ondersteuningscon-
structîes moet voldoende bestand
zijn tegen de omgevingscondities in
de tunnels en in de technische ruim-
tes.

Het kabeltracé bestaat uit
Kabelgoten.
ladderbanen.
Mantelbuizen en buizen.

Ten behoeve van de verbinding tus-
sen de verschillende schakel- en
verdeelinrichtingen.
Op de vloer in het kabelkanaat voor
de middenspanningsleiding.
In de tunnelbuis langs de centrale
zone verlichting.

Toepassen in het kabelkanaal en in ka-
belsehachten.

In het wegdek bij de toeritten.
In de tunnelwand en het tunneldak
voor de aansluiting van de verschil-
lende deelinstallaties.

In tunnelbuis aluminium kabelgoten
of van thermisch verzinkt staal.
Onder het wegdek HOPE-buizen.
Voor kabelgoten en ladderbanen in
gebouwen en middenkanaal, inclu-
sief de bevestigingsmateriaten, ther-
misch verzinkt staal toepassen.
Extra benodigde of te vervangen
buizen uitvoeren in RVS.

90.18

Zie figuur 92.B.1.

Mantelbuis = In beton gestorte leiding
of aanleiding onder de
grond.

Buis = leiding in het zicht.

Open goot.

De kabelgoot t.b.V. middenspanning
gesloten en gemerkt.
Open goot.

Indien mantelbuizen verstopt, niet bruik-
baar of niet aanwezig zijn:

Tegen het beton een RVS-buis
aanbrengen.
De buîz:en met RVS-beugelS be-
vestigen.
De buizen aanbrengen in of tussen
de brandbeschermende laag, daar-
na het geheel brandWerend afwer-
ken.

In thermisch verzinkt staal mag niet ge-
boord of gezaagd worden.
Galvanisch velZinken, schoperen of con-
tinu volbad verzinken is niet toegestaan.
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10. Energievoorzieningen

G. Versoberingen

Bevestiging van ladderoanenirIde
tunnel op consoles van middelZWare
kWaliteit.
Consolesbevestigén met 2 hamer-
kopbOuten aan eenankerrall.
Consoles thermisch verzinken.

Galvanisch verzinken, schoperen of con-
tinu volbad verzinken is niet toegestaan.

90.20
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10. EnergieYoól%Î$l'Iingen

A. Doel oberingen

Kabelgoten.
Ladderbanen.
Consoles.
MantEi!bllizen.
HOPE·buizen.
RV$-buizen.
Bevestigingsmaterialen.

90.22



Foto 92.E.1. Kabels opgenomen in ~.
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

A.OQel
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20. Tunnelverlichting

G. Versoberingen

Relatie metal'lcfere elektro-
technische ill$tallaties.

Alle instalIafteS waar bekabeling bij nodig
is.

Civiel. Leidingen.
Sparingen.
Doorvoeringen.
Ingestorte ankeraiis.

90.26



foto 92.8.1, Kabelgoot.
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10. EnergielfQorzieningen

oberingen

Sportafstanden 2oomrn.
Plaalstaal60 micron, thermisch verzinkt
voigensNEN 1275.
Bijzichtwerk in gebouwen tevens:
Kleur RAL 1013, epoxypoeder minimaal
100 micron.

NEN 1275: 1975 Thermischaangebrach-
te zinklagen op staal. gietijzer en giet-
staal - Eisen en keuringsmethoden.

ZijWandtl~ekabelgoot
[TS2,~m.

60mrn

Hart op h$rtafstand consoles
[TS2. 92,.3).

2000 mrn

Consoles [I'S 2, 92.3]. MiddeizWare kwaliteit van 1800 N.
Thermisch verzinkt staal volgens NEN
1275.

Kabelgoten in tunnelbuis. Aluminium A1rng2.5-38 112H, of ther-
misch verzinkt staal volgens NEN 1275.
Materiaal 2mrn dik.
Kleur zwart acryllak gemoffeld, laagdikte
minimaal 80 micron.

Hart op hart afstand RVS-beu-
gels voor later aan te brengen
buizen.

500 mm

Beugels. Thermisch verzinkt staal volgens NEN
1275.

90.28
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10. EnergievOorzienlngen

Met behulp van verlichte pictogrammen
de tunnelgebruikers, in geval van een
calamiteit, wijzen op een veilige vlucht·
weg.

90.32



Fl!JUur 94.B.1. Plaats van de vIuchlwegaanduiding.
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V1uctrtw*anduiding
[TS45,94.lU].

Opgebouwdult:
Transparantarmaturen voorzien van
~~~mOftekst.

Plaatsing, Zie figuur 94.B.1 :
Bij elke vluchtdeur aan de verkeers·
zijde en in het middenkanaal,zie
flijuur 94.B.2.
Naastelke vluchtdeur in de vlucht-
gang van het middenkanaal, de ar-
maturen voorzien van een richting-
pijl.
Têvens richtingpijlen aanbrengen op
deur of wand, tegenover de vlucht-
deur.
Boven elke vluchtdeur aan de kop-
kanten van hetmiddenkanaal,aan
de zijde van het middel'lkanaal de
armaturen voorzien van de tekst
"UIT",

AanstraalVeriichting vluchtdeu-
ren in de tunnelbuizen.

Het verlichten van de deurkruk I
deurtlendel.
Aanstraalverticlltihting is gekoppeld
aan de flOOd'.'erlichting.

Metalen delen:aluminlum en RVS.
Overig: kunststof (acrylaat)..

Materialen.

90.34
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De tekst mag niet leesbaar zijn. als het
armatuur niet verlicht is.

De atilnstraalverlichting mag het verkeer
niet hinderen.
Als inbouwarmatuur uitvoeren.



Figuur 94.8.2, Pictogram tp.v. vluchtdeur.
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20. Tunnelverlichting

Transparantarrnaturenrnet tekstpla-
ten.
Onderverdeelinrichtingen.
Bekabeling.

AanstraalverliChting "luchtdeu-
ren.

inbouwarrnatuur.
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10. Ener9~ieningen 20. Tunnêlverlichting

Plaats waar installatiê bediend
kan worden [lS 45, 94.6.1].

Schakel- en veTdeelinrichting.
Draagbaar beeldscherrnsysteem.
BêêIdsCherrnsysteem.

~ VJucl1twegverlichting brandt altijd.Normaalbedrgf.

No-breakbedrgf. VJUchtverliChting is aangesloten op de IlO-
break.

Calamiteitenbedrijf. Niet van toepassing.

90.38
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20. TunnelVerlichting

Relatie met andere elektro-
technische installaties.

Civiel.

Onderverdeelinrichting.
No-breakvoorziening.

Leidingen.
Sparingen.

90.40
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20. TunnelverliChting

A. Doel
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91. centrale

20. TunneWeri~hting10. EnergieVl:lOl'Zieningen

SO.BrandbiUSinstallatie

A.DoeI o.Werking E. Raakvlakken

90.44
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