Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Annexe C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type :

F. « Reizende motorvoertuigen of containers uitgerust met één of
meerdere fornuizen »
-

Zie ook algemene voorwaarden.

-

Het voertuig moet goedgekeurd zijn door een erkend controleorganisme voor
deze installaties (dichtheidscontrole en de naleving van de normen: NBN D 51006 inbegrepen) en moet jaarlijks gecontroleerd worden door dezelfde
organisatie.
Het verslag van deze controle moet ter beschikking worden gehouden van de
veiligheidsdiensten.

-

Een brandblusser van 6 kg ABC-poeder moet aanwezig zijn in het voertuig op een
gemakkelijk toegankelijke plaats. Het toestel moet jaarlijks nagezien worden door
een controledienst.

-

Het voertuig mag niet nabij een nooduitgang geplaatst worden,. Het mag ook niet
in het midden van de stands of kramen of in het midden van een plein of een
gelijkwaardige plaats geplaatst worden. De standplaats mag bovendien op max.
20 m van de rijbaan toegankelijk voor brandweervoertuigen gelegen zijn.

-

De standplaats mag niet dichter gelegen zijn dan 4 meter van een gevel met
vensterglas of van een naastliggend gebouw.

-

Een ruimte om te manoeuvreren van min. 1,20 m moeten worden gereserveerd
zowel aan de voor- als achterzijde van het voertuig / container.

-

De standplaats mag niet beneden in een kom of een lagere weg gelegen zijn of in
de buurt van een mangat.

-

De gasfles(sen) in het voertuig moeten in een speciaal hiervoor voorzien ruimte
geplaats worden dat speciaal voor dit doel ontworpen is en moet aangesloten
worden de vaste installatie van het voertuig.
Deze ruimte moet voorzien zijn van een beneden ventilatie van min 1 dm ².

-

Alle aansluitingen gebruikt voor flexibele of stijve gas installatie moet voldoen aan
de eisen van de NBN D 51-006.
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-

De maximale lengte van de gebruikte slangen is :
o Max. 0,5 m tussen de fles en de vaste installatie,
o Max 2 m voor de aansluiting van het fornuis.

-

De flexibele slangen moeten op de speen vastgemaakt worden dmv een
spanband met schroefdraad. De binnendiameter van de slang moet worden
aangepast aan de speen en de spanband moet aangepast zijn aan de
buitendiameter van de slang.

-

Het is noodzakelijk om de goede staat van de flexibele slangen te waarborgen: in
geval van het begin van een barstje/scheur of een zwelling moet men deze
onmiddellijk vervangen. De slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

-

Voor elke ingebruikname moet de installatie nagekeken worden door middel van
een schuimende vloeistof. Bij deze controle mag er geen enkel lek, hoe klein het
ook is, waargenomen worden.

-

De ontspanner moet geschikt zijn voor het gebruikte gas.

-

Voor de goede werking van de ontspanner moet men ervoor zorgen dat het gat
van het deksel (inlaat atmosferische druk) nooit gesloten of afgeschermd of
verstopt is van de omgevingslucht.
Het is aan te bevelen om de ontspanner zo te plaatsen dat dit gat steeds naar
onder zit om zo waterinfiltratie te voorkomen.

-

De volledige installatie en apparatuur moet beschikken over een CE-markering.
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