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NOODPLAN 
Maatregelen te nemen in geval van brand, 

lekkage of calamiteiten 
 

 
Propaangastank / installatie 

 Dicht de afsluiter van de propaantank met de noodstopknop.  Rode knop in 
de wagen. 

 

 In geval van gevaar altijd Luuk bellen *.  Naam, locatie en de aard van het 
gevaar kenbaar maken. 

 

 Zet alle kranen van verbruikerstoestellen dicht (bussen bij UX en Hokker), 
indien rode knop niet functioneert.  

 

 Een brand door een gaslek nooit blussen als de gastoevoer naar het lek niet 
afgesloten kan worden. 

 

 Denk altijd aan uw eigen veiligheid en die van anderen: Neem geen onnodig 
risico. Volg onderstaande punten  alleen uit als dit veilig kan gebeuren. 

 

 Probeer NOOIT een defecte afsluiter of onderdeel te repareren. Gebruik van 
gereedschap geeft risico op vonken of het onbedoeld vergroten van de 
lekkage. 

 

 Als een brand rondom de propaantank niet snel geblust kan worden, zich 
uitbreidt en als de vlammen de propaantank direct raken: Onmiddellijk 
iedereen evacueren !!!! 

 

 Voorkom vonken en vuur in de gevarenzone. Verwijder of neutraliseer indien 
mogelijk alle ontstekingsbronnen en/of hoge temperaturen. Bedien geen 
elektrische schakelaars en voorkom straten of het gebruik van 
motorvoertuigen en sluit indien mogelijk de elektriciteit door middel van de 
buiten de gevarenzone geplaatste hoofdschakelaar af. 

 

 Bel 112. Volg opdrachten en adviezen van brandweer en hulpdiensten op. 
 
 

 Waarschuw indien nodig de omwonenden en sluit de gevarenzone af voor 
alle personen en verkeer. 

 
 
Bel NOOIT, ook niet mobiel, in een omgeving waar (mogelijk) een 
brandbaar gasmengsel aanwezig is. 

  
 



Propaan gastanks in verkoopunits 

Sinds 2001 zijn wij overgestapt van gasflessen naar gastanks. Redenen hiervan zijn: veiligheid, 

eenvoud, uniformiteit, onafhankelijkheid. 

Veiligheid 

Bij het werken met gasflessen komt het regelmatig voor dat men terplekke flessen moet verwisselen. 

Dit moment is gevaarlijk, zeker wanneer dit gebeurt door niet deskundig personeel. Denk maar eens 

aan het mogelijk ontbreken van een rubber ringetje, een kapot gedraaid ringetje of het niet goed 

aandraaien van de wartel. Ook bemoeienis door derden (in ons geval vaak met alcohol op) kwam in 

het verleden regelmatig voor.  

Voordelen gastanks: 

- Tanks worden thuis afgevuld, waardoor verwisselen niet meer 

nodig is 

- Technisch inzicht geen must voor medewerkers in de units 

Als extra veiligheid zit in iedere unit nog een apart gasdetectie systeem. Bij 

gasvorming in de gaskast neemt dit systeem dit waar en zal een hoog 

geluidssignaal produceren.  

Noodstop: Bij eventuele calamiteit zit er in iedere unit een noodstop, door 

deze knop in te drukken wordt de totale gastoevoer en tanks afgesloten (elektromagnetische 

gasklep) en zullen de vlammen van het fornuis direct doven.  

Ieder jaar wordt de installatie gekeurd door een erkend bedrijf, hiervan word een rapport 

opgemaakt. 

Eenvoud 

Aangezien de meeste personeelsleden veel moeite hadden met het verwisselen van gasflessen is het 

met het nieuwe systeem ook een stuk eenvoudiger gemaakt. Bij aanvang in de unit wordt de 

gastoevoer geopend door de noodstop uit te trekken. Op het scherm bij de gaskast word met 

lampjes aangeduid hoe vol de tank is. Iedere tank heeft een aparte schakelaar.  

  

   

   

   

 

  

Foto 1: gasdetectie in elke 
gaskast 

Foto 2: Noodstop Foto 3: schakelaars met 
gasaanduiding  



Uniformiteit 

We hebben gekozen voor één systeem voor alle units, deze uniformiteit geeft tevens veiligheid. 

Jaarlijks krijgen alle werknemers uitleg over het gassysteem, waarbij instructie wordt gegeven hoe te 

handelen bij calamiteiten. Hierbij hoort ook een instructie over het omgaan met blusmiddelen en 

eerste hulp. 

Onafhankelijkheid 

We hebben een eigen propaan afvulstation achter het bedrijf staan. Deze tank heeft een inhoud van 

5000 liter. Voordat we een unit plaatsen op een evenement wordt deze afgetankt. Propaan wordt 

opgeslagen in een speciaal daarvoor geconstrueerde tank met het principe van een drukvat met een 

testdruk van 30 bar. Er is een behoorlijke veiligheidsmarge aangehouden in relatie tot de werkdruk. 

De gastank van de units is voorzien van verschillende instrumenten en onderdelen (zie tekening). 

 

 

 

 

Appendage tank 

a. Het afnameventiel. De elektromagnetische kraan werkt op 12 volt, stroom eraf en kraan 

dicht 

b. Op de inhoudsmeter kan men de actuele inhoud van de tank aflezen in procenten 

c. De veerveiligheid. Bij een eventuele brand opent de veerveiligheidsklep die dan gas afblaast 

en vervolgens buiten de unit uitmondt.  

d. De vulbegrenzer. Deze zorgt ervoor dat de tank tussen 75% en 80% gevuld wordt. 

De veerveiligheid en vulbegrenzer zijn erg belangrijk en bevinden zich niet op een gasfles 

Binnenkant tank 

Bij de aandrijving van een auto wordt LPG in vloeibare vorm uit de tank afgenomen. Een kooktoestel 

heeft gas in dampvorm nodig. Daarom gebruiken we een dampafname tank. 

Op de onderstaande foto een doorsnede van een dampafname tank.  

1. De afnamepijp is naar boven gericht en voorzien van 

een kapje (1a) om eventueel opspattend vloeibaar gas 

tegen te houden. Op ongeveer twee millimeter van de 

bovenkant van deze pijp zitten vier tot acht gaatjes. 

Hier wordt het gas afgenomen in dampvorm.  

2. De vulbegrenzer zorgt voor 80% vulling 

3. De niveaumeter geeft de hoeveelheid gas weer via de 

buitenkant van de tank, naar de displays in de units.  

Foto 4: gastank Tekening 1: Appendage tank 



Doorstroombegrenzer 

Indien bij breuk een gasslang er te veel gas wordt 

afgenomen, zal de doorstroombegrenzer in werking 

treden en de gastank direct afsluiten. 

Elektromagnetische klep 

De tank wordt geopend door middel van de rode 

noodstop knop in de unit, bij het uitrekken word de 

elektromagnetische klep geopend.  

 

Van vloeistof tot gas 

Voor de overgang van vloeibaar naar gas is warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken aan de 

vloeistof zelf en omgevingswarmte. De verdampingscapaciteit van de tank wordt dus bepaald door 

de omgevingstempratuur en het oppervlak van de tank dat met vloeistof in aanmerking is. Bij drukte 

wordt veel gas gevraagd en is er dus een groot verdampingsoppervlak nodig.  

Vrijkomen gas 

We gebruiken in onze units alleen propaan en geen LPG. 

Propaan is anderhalf keer zo zwaar als luchten en zal dus bij vrijkomen 

naar beneden zakken. Daarom zit in iedere unit een luchtgat waardoor het 

gas kan ontsnappen. Plus de gasdetector die in iedere unit op de vloer is 

gemonteerd om eventuele gaslekkage te ontdekken. 

Alle toestellen in de units hebben een vlam-beveiligingssysteem zodat bij 

een eventuele storing aan de apparatuur de gastoevoer stopt.  

Op de tank is een volledig afsluitbare deksel op de appendage gemonteerd 

met een slang naar buiten zodat bij een eventuele lekkage geen gas in de 

gas kast kan lopen, maar onder de unit wordt afgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de appendage en bij 2 de 
slang naar buiten 



Unit Afbeelding Specificatie 

J1 

 

3 tanks van 116 liter 

J2 

 

2 tanks van 55 liter boven 
1 tank van 116 liter onder  

J3 

 

1 tank van 116 liter boven 
1 tank 85 liter onder 

J4 

 

3 tanks met een inhoud van 116 liter 
 

J5 

 

3 tanks met een inhoud van 116 liter 
 

C1 

 

3 tanks met een inhoud van 116 liter 

C2 

 

3 tanks met een inhoud van 116 liter 
 



BK 

 

1 tank op dissel met een inhoud van 116 liter 

LW 

 

1 tank op dissel met een inhoud van 116 liter 

UX 

 

3 losse gasbussen  

GT 

 

2 tanks met een inhoud van 100 liter 

OT 

 

3 tanks met een elk een inhoud van 100 liter 

BUS Op het bovendek 
aan de achterzijde 
van de bus onder de 
verhoging 

1 tanks met een inhoud van 100 liter 

GADT 

 

4 tanks met een inhoud van 116 liter 
Deze gasaanhanger wordt gebruikt in combinatie met de een losse 
container.  

RC1/R
C2/FF 

 Bij deze units werken we met of de GADT of losse gasbussen 

 



Technische gegevens omvormer 

De onderstaande gegevens betreffen de specificaties voor de omvormers van 230 volt netspanning 

naar 12 volt gelijkspanning. Deze omvormers zijn bedoeld voor plaatsing in de cateringwagens van de 

Timp ter vervanging van de 12volt accu’s die nu gebruikt worden om de gaskleppen van de gastanks 

aan te sturen. Per wagen komt 1 

omvormer die drie of vier 

gaskleppen aanstuurt. Omvormer 

moet gebouwd worden in een stalen 

kast en moet gemakkelijk 

toegankelijk zijn. 

Rechts het schema voor de 

omvormer 

(bovenstaande is reeds gerealiseerd en door meer recentere apparatuur bewerkstelligd) 

De onderdelen voor de omvormer moeten dezelfde zijn als op de stuklijst of overeenkomstige 

specificaties hebben. 

Stuklijst 230v AC naar 12 DC omvormer  

aantal Omschrijving specificaties Type  

1 Schakelkast metaal Rittal of vergelijkbaar 
20*30*15 (b*h*d)     

 

1 Gestabiliseerde netvoeding 12v DC 10A 150w 
a2012j convel calex 

 

1 Signaallamp inbouw Moeller - 12v DC  

1 Relais  SMITT - 230vAC 3-polig G11-A230 

1 Relaisvoet din rail montage Behorend bij relais VG-11T 

4 Zekeringhouders basisklem Phoenix contact  USIG 09 20 08 3 

3 Zekeringhouders met led indicatie 24v Phoenix contact ST-SILED 24 09 20 45 2 

1 Zekeringhouder met led indicatie 230v Phoenix contact ST-SILA 250 09 20 28 7 

6 Aansluitklemmen grijs Phoenix contact UK 5 N 30 04 36 2 

1 Aansluitklem blauw Phoenix contact UK 5 N BU 30 04 38 8 

1 Aansluitklem t.b.v. potentiaalvereffening Phoenix contact USLKG 5 04 41 50 4 

2 Scheidingsplaat Phoenix contact ATP-UK 30 03 22 4 

1 Eindplaat Phoenix contact D-UK 4/10 30 03 02 0 

2 Eindsteunen din rail Phoenix contact E/UK 12 01 44 2 

2 Din rail ter breedte van de kast +/- 50 cm  

5 Wartels aansluitbereik tot 10 mm PG-11  

1 Netvoedingsnoer met aangegoten 
haakse stekker 

3*1.52  

10m 2polig  2*1,52  

6 Vlakstekers  4,8mm  

 
 



 
 
Opbouw van de schakelkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klemmen van links naar rechts genummerd 

nr Omschrijving aansluiting 

1 Aansluiting netvoedingsnoer: potentiaalvereffening  (geel/groen) 

2 Aansluiting netvoedingsnoer: phase (bruin) 

3 Aansluiting netvoedingsnoer: n (blauw) 

4 Noodstopdrukknop 

5 Noodstopdrukknop 

6 gasklep 1 12v DC 

7 gasklep 1 Gnd. 

8 gasklep 2 12v DC 

9 gasklep 2 Gnd. 

10 gasklep 3 12v DC 

11 gasklep 3 Gnd. 

 

 

 


