
Regels voor gasdetectie. 

 

Beveiligen van uw stookruimte: 

 

Doel is de stookruimte te beveiligen waar Aardgas wordt gebruikt. 

 

Aardgas / Methaan is lichter dan lucht en heeft wanneer het vrijkomt de neiging om te stijgen. 

Aardgas / Methaan is explosief en heeft een LEL waarde ( Lower Explosion Limit ) van circa 

4…5 volume % 

 

De gasdetectoren dienen te worden aangebracht op die plaatsen waar het optreden van een 

verhoogde gasconcentratie kan worden verwacht.  Bijvoorbeeld nabij de lekkage bronnen 

zoals appendages, flensen (boven de gasstraat). 

  
 

Als er een hoge druk aansluiting op de ketel is aangesloten (> 40 mBar) Adviseren wij ook 

het laten plaatsen van een gasafsluiter in de gastoevoer naar de ketel (s) om in geval van gas 

alarm de gastoevoer 

automatisch te kunnen laten sluiten. (vraag uw installateur van de ketel om advies) 

 

 

Als er meerdere ketels in één stookruimte staan dan adviseren we om ook een detector boven 

elke ketel aan het plafond te plaatsen om een gaslekkage zo snel mogelijk te detecteren. 

 

Onze gasdetectie centrale is voorzien van aansturing voor signalering in de stookruimte. We 

adviseren een flitser / sirene combinatie met een tekstbord “Gas Alarm – Ruimte Verlaten” in 

de stookruimte aan te brengen. 

Om  aan te geven dat er een onveilige situatie in de stookruimte ontstaan is adviseren wij u 

om een flitser met tekstbord “Gas Alarm – Ruimte Niet Betreden” boven de toegang(en) te 

plaatsen. 

 
 

Als het gebouw waar de stookruimte zich bevind een gebouw beheer systeem heeft is het aan 

te raden om uit de gasdetectiecentrale een doormelding te geven naar het GBS. Dit kan door 

middel van 3 potentiaal vrije contacten. Alarm 1 – 10% LEL, Alarm 2 – 

20% LEL en Systeem Fout. 

 

 



Indien u de actuele gasconcentratie op afstand wilt kunnen aflezen dan is het mogelijk om één 

analoge uitgang per detector te leveren (optie) om de waarden naar het GBS te sturen. 

 
 

Ook bestaat de mogelijkheid om een discreet kleuren display in de centrale hal te plaatsen 

voor de BHV 

en Brandweer om snel te kunnen zien waar in het gebouw de melding zich bevind (optie). 

 
 

Indien gewenst kunnen we een GSM kiezer in onze centrale opnemen (optie) welke een SMS 

melding naar 2 geprogrammeerde nummers kan sturen. 

 

Bekabeling / montage sensoren: 

 

Om interferentie c.q. storende effecten door elektromagnetische velden te voorkomen dient bij 

de montage met de volgende punten rekening te worden gehouden; 

 

-   Wij adviseren, voor aansluiting van de gasdetectoren, een afgeschermde soepele 

signaalkabel toe te passen welke bestand is tegen weersinvloeden en industriële 

omstandigheden, bijv. type KVCY 4x0,75mm2. 

 

Monteren van de detector op een geleidende ondergrond ! 

-   De Gasdetector behuizing dient geïsoleerd te worden gemonteerd ten opzichte van een 

ondergrond welke geleid met een lokale aarde (bijv. een stalen constructie, of kabelgoot). Om 

aardlussen te voorkomen, hetgeen valse alarmen kan veroorzaken ! 

 

-   De gevlochten afscherming dient in beide EMC wartels (centrale en gasdetector) op een 

juiste wijze te worden afgemonteerd. Zodanig dat de afscherming goed contact maakt met de 

kabelwartel en het gehele gasdetectie systeem via een sterpunt aan aarde wordt 

aangesloten. 

 

-   Wij adviseren, voor het aansluiten van signaalgevers ( Flitsers of  Flitser / Sirene ), een 4 

aderige installatiekabel toe te passen, bijv. type YMvK 4x 1,5mm2 

 

-   Wij adviseren, voor het aansluiten van signaalgevers ( Signaal torens), een 5 aderige 

installatiekabel toe te passen, bijv. type YMvK 5x 1,5mm2 

 

Als het installatiewerk voltooid is….. 

Na het monteren van de kasten het monteren van de detectoren het trekken van de kabels en 

het aansluiten volgens de voorschriften door derden kunnen wij het systeem voor u in bedrijf 

stellen. 

 
 


