
ERKENDE MAATREGELEN VOOR 
ENERGIEBESPARING

MOBILITEITSBRANCHE



Beschrijft de maatregel die leidt tot  
energiebesparing.

De maatregel die u neemt, moet u opgeven  
in een e-loket van de Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland. De nummers in  
dit schema komt u daar ook weer tegen.

Hier wordt het effect van de maatregel  
beschreven. 

Dit beschrijft de aanpassing die u moet  
uitvoeren om het beoogde doel te bereiken

Hier wordt beschreven wat de huidige  
situatie bij u is.

Dit gaat over bepaalde omstandigheden  
waar sprake van moet zijn. Zonder die  
voorwaarden heeft de maatregel geen zin.

Er zijn twee momenten mogelijk: meteen, 
of op een ‘natuurlijk moment’. Met dit 
laatste bedoelen we nieuw/verbouw  
of vervanging vanwege einde levensduur.

Het bouwjaar van uw pand en het soort 
energielabel waarover u beschikt spelen 
hier een rol.

ACTIVITEITEN

NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL  
VAN DE MAATREGEL

WAT MOET IK  
DAARVOOR DOEN?

IN WELKE SITUATIE MOET 
IK DIT DOEN?

WAT ZIJN 
DE RANDVOORWAARDEN?

WANNEER MOET IK 
HET DOEN?

BIJZONDERE 
OMSTANDIGHEDEN

Heeft u een autodealerbedrijf, 
onafhankelijk autobedrijf, verhuurbedrijf, 
revisiebedrijf, truckdealerbedrijf, truck-  
en trailerbedrijf, caravan- en camper- 
bedrijf, aanhangwagenbedrijf, GT-bedrijf 
of fietsbedrijf? Dan kunt u deze 
maatregelenlijst toepassen.

Voor autoschadeherstelbedrijven en voor 
tankstations en autowasbedrijven geldt 
een andere maatregelenlijst.

In de maatregelenlijst worden 
maatregelen verdeeld over drie thema’s. 
Het gaat om maatregelen die u kunt 
nemen om het energieverbruik terug  
te dringen in en rond uw gebouw(en)  
en van installaties en machines  
waarmee u werkt.

WAT BEDOELEN 
WE PRECIES MET…

MEER WETEN?

VRAGEN OVER DE INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN? 
BEL OF MAIL BOVAG LEDENADVIES VIA 030 659 53 00 OF LEDENADVIES@BOVAG.NL

mailto:ledenadvies%40bovag.nl?subject=Vragen%20over%20Erkende%20Maatregelen%20voor%20Energiebesparing
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ACTIVITEITEN

 NUMMERS E-LOKET
GEBOUW (G) 

A.  Isoleren van vloer, dak en/of wanden GA1 t/m GA4

B.  Ventileren van een ruimte  GB1 t/m GB5

C.  Verwarmen van een ruimte  GC1 t/m GC4

D.  Verlichten (binnen en buiten)  GD1 t/m GD4

D.  Verlichten (binnen en buiten) GD5 t/m GD8

FACILITEITEN (F)

A.  In werking hebben van een verwarmingsinstallatie (emissies naar de lucht)  FA1 t/m FA4

B.  In werking hebben van een persluchtinstallatie  FB1 t/m FB5

C.  In werking hebben van elektromotoren FC1

PROCESSEN IN HET BEDRIJF (P) 

A.  Gebruiken van een spuitcabine PA1

B.  Gebruiken van een hefbrug PB1
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

4

Warmte- en koude- 
verlies via buitenmuren 
tegengaan

Spouwmuren isoleren Plaats een loopdeur 
(kleinere deur die apart 
open kan) in uw grotere 
garagedeur 

a) Geïsoleerde transport-
deuren toepassen of

a) Snelsluitende bedrijfs- 
deuren toepassen of

b) Luchtkussens 
toepassen

b) Automatische bedrijfs- 
deuren toepassen

Extra randvoorwaarde  
bij b) Deur is dagelijks 
≥ 4 uur open door het 
laden en lossen

Extra randvoorwaarde  
bij b) Aardgasverbruik is 
< 1 miljoen m3 per jaar

a en b) Hal wordt 
verwarmd tot > 10 °C en

Aardgasverbruik is  
< 1 miljoen m3 per jaar

a en b) Doe dit als de 
handmatig bediende deur 
hierdoor per werkdag  
1 uur extra dicht is

*
Heeft uw gebouw 
minimaal energielabel C  
of is het van na 2003? 
Dan kunt u ervan uitgaan  
dat u deze maatregel al 
heeft genomen.

Als op dit moment isolatie 
in spouwmuren ontbreekt 
en/of

Als uw pand wordt 
verwarmd en/of gekoeld

Voor personendoorgang 
vanuit verwarmde  
ruimten naar buiten en

Als u normaal gesproken 
vaak uw complete 
garagedeur open  
heeft staan

Handmatig bediende 
bedrijfsdeuren zijn 
aanwezig

a) Ongeïsoleerde 
transportdeuren zijn 
aanwezig of

a) Wacht op natuurlijk 
moment

b) Transportdeuren 
waar luchtkussens 
ontbreken

b) Meteen

Meteen Wacht op natuurlijk 
moment

Wacht op natuurlijk 
moment

Warmte- en koude- 
verlies door openstaande 
deuren in de gevels 
beperken

Warmte- en/of koude- 
verlies door transport- 
deuren voor laden  
en lossen beperken

Warmte- en/of koude- 
verlies via openstaande 
deuren in de gevels 
beperken

GA1* GA2 GA3 GA4

ISOLEREN 
VAN VLOER, DAK EN/OF WANDEN

GEBOUWEN
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

5

Aanstaan van mecha- 
nische ventilatie buiten 
bedrijfstijd voorkomen

Onnodig draaien van 
centrale ventilatoren 
voorkomen

Warmteverlies ventilatie- 
kanalen beperken in 
ruimten waar geen 
warmteafgifte nodig is

Energiezuinige ventilator 
toepassen

Onnodig aanstaan  
van ventilatie voorkomen

Tijdschakelaars 
toepassen. U kunt kiezen 
voor tijdschakelaars met 
of zonder overwerktimer, 
of tijdschakelaars  
met weekschakelingen

Afzuiging direct bij  
de bron toepassen

Aanwezigheids- 
schakelaars toepassen

Isolatie om ventilatie- 
kanalen aanbrengen

Elektromotor met 
rendementsklasse IE3  
of hoger met toeren- 
regeling toepassen

Totaal bruto vloer- 
oppervlakte kantoren  
en/of showrooms  
is ≥ 600 m2

Ventilatievoud wordt 
verlaagd naar 1 keer  
per uur met bestaande 
installatie. Raadpleeg bij 
twijfel uw installateur

Geschakeld vermogen is 
≥ 40 Watt. Raadpleeg bij 
twijfel uw installateur

Verwarmde hallen worden 
(deels of geheel) extra 
geventileerd  
om vervuilde lucht af  
te voeren en

Het aantal keren dat  
de hele inhoud van de 
ruimte wordt ververst  
is ≥ 4 keer per uur

Temperatuur kanalen  
is minimaal 10°C  
hoger dan omgevings-
temperatuur en

Jaarlijks elektriciteits- 
verbruik van de inrichting 
is < 10 miljoen kWh en

U heeft deze ventilatie  
≥ 1.500 uur per jaar  
aan staan

Isolatie om ventilatie- 
kanalen ontbreekt en

De luchttoevoerkanalen 
en/of afzuigkanalen zijn 
verbonden met een 
recirculatie- of warmte- 
terugwinsysteem. 
Raadpleeg bij twijfel uw 
installateur

U heeft op dit moment een 
ventilator met elektro- 
motor met rendements-
klasse IE2 of lager zonder 
frequentieregelaar en

De benodigde hoeveel- 
heid lucht varieert

Het gaat om kleine, weinig 
gebruikte  
ruimten (bijvoorbeeld  
een toilet) met: 

Ventilatiesystemen zonder 
aanwezigheidsschake-
laars en

Ventilatie die altijd aan  
is tijdens werktijden

Als uw mechanische 
ventilatie nu niet 
automatisch aan of  
uit gaat

Meteen Meteen MeteenWacht op natuurlijk 
moment

Bedrijfstijd ventilatie  
≥ 2.700 uur per jaar: 
meteen

< 2.700 uur per jaar: 
wacht op natuurlijk 
moment

GB1 GB2 GB3 GB4 GB5

VENTILEREN 
VAN EEN RUIMTE 

GEBOUWEN (VERVOLG)
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

6

Warmte bovenin hoge  
hal beter verdelen over 
lagere delen hal om 
aardgasverbruik te 
beperken

Hoeveelheid water per uur 
(debiet) cv-pompen 
automatisch regelen  
op basis van warmte- 
behoefte

Warmteverlies via 
warmwaterleidingen  
en -appendages (zoals 
kranen, ventielen  
en afsluiters) beperken

Hoogte van de bedrijfs- 
hallen en/of showrooms is 
≥ 8 meter en

Destratificatie- (bovenste 
warme lucht wordt naar 
beneden geblazen)  
of ondersteunings- 
ventilatoren toepassen

cv-pompen met 
frequentieregelingen 
toepassen. Bij deze maat- 
regel is specialistische 
kennis nodig. Raadpleeg 
uw installateur

Isolatie aanbrengen om 
leidingen en appendages 
(zoals kranen, ventielen 
en afsluiters)

Warmteopwekkings-  
en afgiftesysteem  
laat een variërend debiet 
toe en

Aanwezige drieweg- 
kleppen en regelsysteem 
hoeven niet te worden 
aangepast

In verwarmde ruimten 
alleen de ringleiding 
isoleren en

Aardgasverbruik is  
< 170.000 m3 per jaar en 

De tijd dat uw verwar-
mingsinstallatie aan staat 
is ≥ 1.250 uur per jaar 
(bedrijfstijd)

Geen substantieel 
vervuilende gassen 
(lasdampen, lijmdampen, 
uitlaatgassen) en

Kraanbanen en onder- 
steuningsventilatoren 
hinderen elkaar niet

Aardgasverbruik is  
< 170.000 m3 per jaar en

Ruimtetemperatuur  
≥ 15°C en

Temperatuur boven in  
de hoge ruimtes is ≥ 4 °C 
hoger dan de temperatuur 
op de werkplekken

Voorzieningen voor 
luchtcirculatie ontbreken 
in bedrijfshallen en/of 
showrooms waar werk- 
plekken zijn met een 
warmtevraag

Meteen Meteen MeteenWacht op natuurlijk 
moment

GC1 GC2 GC3 GC4

VERWARMEN 
VAN EEN RUIMTE 

a) Thermostatische 
radiatorkranen 
toepassen of

a) Niet van toepassing

b) Klokthermostaten 
met overwerktimers 
toepassen

b) Het regelelement 
van de radiator beschikt 
over een motorbediende 
afsluitklep

U kunt in verschillende 
ruimtes niet apart de 
temperatuur regelen, 
bijvoorbeeld met  
een thermostaatknop

Frequentieregelingen  
op cv-pompen ontbreekt

Isolatie om leidingen  
en appendages ontbreekt

Temperatuur in de 
verblijfsruimten 
individueel naregelen

GEBOUWEN (VERVOLG)
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

7

GEBOUWEN (VERVOLG)

Minder energie 
verbruiken met reclame- 
verlichting

Minder energie 
verbruiken met de basis- 
binnenverlichting

Minder energie 
verbruiken met accent- 
verlichting

Minder energie 
verbruiken met buiten- 
verlichting

Ledlampen in bestaande 
armaturen toepassen

Ledlampen in bestaande 
armaturen toepassen

Ledlampen in bestaande 
en/of nieuwe armaturen 
toepassen

Raadpleeg uw installa- 
teur, want de technische 
staat van de bestaande 
armaturen moet 
voldoende zijn

Technische staat van de 
bestaande armaturen 
moet volgens de installa- 
teur voldoende zijn

Meteen MeteenWacht op natuurlijk 
moment

GD1 GD2 GD3 GD4

VERLICHTING 
VAN BINNEN- EN BUITENRUIMTEN

a) Gloeilampen en/of 
halogeenlampen zijn 
aanwezig of

a) Halogeen- of gloei- 
lampen zijn aanwezig

a) Halogeenlampen en/of 
halogeen breedstralers 
zijn aanwezig of

a) Conventionele 
inbouwarmaturen met 
langwerpige fluore- 
scentielampen (TL- 
lampen) zijn aanwezig 

a) Ledlampen in inbouw-
armaturen toepassen

b) Conventionele lang- 
werpige fluorescentie- 
lampen (zoals TL-lampen) 
zijn aanwezig

b) Hogedrukkwik- 
lampen zijn aanwezig b) Hogedrukkwik- 

lampen zijn aanwezig
b) Conventionele lang- 
werpige fluorescentie- 
lampen (TL-lampen) 
in montagebalken zijn 
aanwezig

b) Ledlampen in 
opbouwarmaturen 
toepassen

a) Meteen

Anders: wacht 
op natuurlijk moment

a) Aantal branduren  
is ≥ 5.000 uur per jaar

b) Aantal branduren  
is ≥ 3.500 uur per jaar

a) Niet van toepassing

a) Niet van toepassing

b) Aantal branduren  
is ≥ 4.000 uur per jaar

b) Aantal branduren  
is ≥ 4.000 uur per jaar

b) Bestaande armaturen 
met conventionele 
voorschakelapparaten: 
meteen
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

8

GEBOUWEN (VERVOLG)

VERLICHTING 
VAN BINNEN- EN BUITENRUIMTEN

Minder energie 
verbruiken met basis- 
binnenverlichting

Minder energie 
verbruiken bij verlichting 
van vluchtweg- 
aanduiding

Onnodig branden  
van buitenverlichting 
voorkomen

Onnodig branden  
van reclameverlichting 
voorkomen

Nieuwe armaturen met 
ledlampen toepassen

Schemer-, en/of tijd- 
schakelaars toepassen

**
Bij deze maatregel is specialistische kennis nodig.  
Raadpleeg daarom uw installateur.

In showrooms met minimaal energielabel A en  
een energie-index ≤ 0,5, of met een bouwjaar ≥ 2009 wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. In kantoorgebouwen met minimaal 
energielabel C of met een bouwjaar ≥ 2003 wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. In een gebouw waarin kantoor en showroom zijn 
gecombineerd gelden bovenstaande eisen voor showrooms. Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen.

Heeft u vragen over welk type gebouw(en) u heeft? Neem dan contact op met BOVAG ledenadvies.

Meteen Wacht op natuurlijk 
moment

Wacht op natuurlijk 
moment

GD5** GD6 GD7 GD8

Conventionele armaturen 
met langwerpige 
fluorescentielampen (TL) 
zijn aanwezig

*   Daglichtafhankelijke 
regelingen en schake- 
lingen passen de 
hoeveelheid kunstlicht 
aan de hoeveelheid 
daglicht aan

a) Bewegingsmelders 
ontbreken

c) Daglichtafhankelijke 
schakelingen ontbreken 
bij conventionele TL- 
verlichting

a) Bewegingsmelders 
toepassen of 

a) Bewegingssensors, 
schemer- en tijd- 
schakelaars toepassen of

b) Daglichtafhankelijke 
dimregelingen ontbreken 
bij TL5 verlichting

b) Daglichtafhankelijke 
regelingen * voor 
dimmen van verlichting 
toepassen of 

c) Daglichtafhankelijke 
schakeling * verlichting 
toepassen

b) Schemer- en tijd- 
schakelaars toepassen

a) ≥ 50 armaturen: 
meteen

Geïnstalleerd vermogen 
per schakeling is  
≥ 0,42 kW (of 12 TL8 
lampen)

b) De verlichting is 
dimbaar en 

De buitenverlichting  
(niet de reclame- of nood- 
verlichting!) is overdag,  
in de avond en/of  
’s nachts aan

Reclameverlichting  
is overdag en ’s nachts 
aan

a) De verlichting is  
apart schakelbaar per 
(deel van) de ruimte en

U heeft > 20 buiten- 
lampen en

Doe dit als de reclame- 
verlichting hiermee in  
de nacht ≥ 6 uur kan 
worden uitgeschakeldDoe dit als de verlichting 

hiermee in de nacht  
≥ 6 uur kan worden  
uitgeschakeld

Automatische aan- en uit- 
schakeling ontbreekt en

Automatische aan- en 
uitschakeling ontbreekt en

c) De verlichting is  
apart schakelbaar langs 
ramen en/of onder 
daglichtopeningen en

b en c) Geïnstalleerd 
vermogen per regeling  
is ≥ 0,7 (of 20 TL8 
lampen) kW en

≥ 10% van het dak  
of ≥ 30% van de gevel  
is daglicht doorlatend

b) Meteen

< 50 armaturen: 
wacht op natuurlijk 
moment
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

9

Energiezuinige 
warmteopwekking 
toepassen

Energiezuinige 
warmteopwekking 
toepassen

Opstarttijd cv-installaties 
regelen op basis van 
buitentemperatuur  
en interne warmtelast

Aanvoertemperatuur 
cv-water automatisch 
regelen op basis  
van buitentemperatuur

Meteen Meteen

FACILITEITEN

FA1 FA2*** FA3 FA4

IN WERKING HEBBEN VAN EEN VERWARMINGS-
INSTALLATIE (EMISSIES NAAR DE LUCHT)

a) Hoogrendements- 
ketels (HR107)  
toepassen of

Hoogrendementsketels 
107 (HR107) toepassen

Optimaliserende 
regelingen toepassen.  
Bij deze maatregel is 
specialistische kennis 
nodig. Raadpleeg uw 
installateur

Raadpleeg uw installateur 
voor de mogelijkheden 
van een weersafhankelij-
ke regeling

Optimaliserende 
regelingen ontbreken

Als uw ketel of cv- 
groep niet ingeregeld is 
op basis van de buiten- 
temperatuur

c) Gasgestookte donker- 
stralers toepassen

b) Hoogrendements- 
luchtverhitters (HR-lucht- 
verhitters) toepassen of

a) Conventioneel rende- 
ments- (CR) of verbeterd 
rendementsketels (VR) 
zijn aanwezig voor basis- 
last (bedrijfstijd > 500 uur 
per jaar) in bedrijfshal

a) Conventioneelrende-
ments- (CR) of verbeterd- 
rendementsketel (VR)  
is aanwezig en staat  
> 500 uur per jaar aan

b en c) Conventionele 
luchtverhitters zijn aan- 
wezig in een bedrijfshal

b) Hoogrendementsketel 
100 (HR100) is aanwezig 
voor basislast voor kantoor 
en/of showroom en staat 
> 500 uur per jaar aan

a) MeteenWacht op natuurlijk 
moment (vervanging 
ketel) b) Wacht op 

natuurlijk moment

***
In showrooms met minimaal energielabel A en een energie-index ≤ 0,5, of met een bouwjaar ≥ 2009 wordt 
aangenomen dat de maatregel al is genomen. In kantoorgebouwen met minimaal energie-label C of met een 
bouwjaar ≥ 2003 wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. In een gebouw waarin kantoor en showroom 
zijn gecombineerd gelden bovenstaande eisen voor showrooms. Het energielabel staat voor de energieprestatie  
op basis van getroffen maatregelen.

Heeft u vragen over welk type gebouw(en) u heeft? Neem dan contact op met BOVAG ledenadvies.
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MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

10

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5

FACILITEITEN (VERVOLG)

Energiezuinige opwekking 
van perslucht met 
schroefcompressoren

Nullasturen perslucht 
schroefcompressor 
beperken

Warmte van perslucht 
schroefcompressoren 
nuttig gebruiken

Aanstaan perslucht- 
systeem beperken

Perslucht voor blazen 
voorkomen

a) Koude buitenlucht 
gebruiken of

a) Bij drukvat groeps- 
afsluiter en schakelklok 
toepassen ofb) Binnenlucht uit 

onverwarmde ruimten 
gebruiken

b) Schakelklok met 
overwerktimer toepassen

Perslucht schroef- 
compressor met 
frequentieregeling 
toepassen

Warmte transporteren  
via luchtkanaal

Decentrale blower 
toepassen

Bij meerdere schroefcom-
pressoren uitvoeren bij 
leidende compressor en 
rest op basis van aan/uit- 
schakeling en

Blazen met circa 1 bar(o) 
is mogelijk en

Compressor staat  
< 3 meter van een 
verwarmde ruimte en

Meteen Meteen Meteen

FB1

a) Opening in gevel  
is mogelijk binnen een 
afstand van 3 meter

a) Energieverbruik 
compressor is  
≥ 15.000 kWh per jaar

b) Energieverbruik  
compressor is  
≥ 9.500 kWh per jaar

b) Niet van toepassing

Energieverbruik  
schroefcompressoren  
is ≥ 73.000 kWh per jaar

IN WERKING HEBBEN 
VAN EEN PERSLUCHTINSTALLATIE

Aantal nullast-uren  
is ≥ 1.100 uur per jaar en

Geen aanpassingen aan 
proces voor blazen met 
groter volume lucht en

Aantal vollasturen  
is ≥ 1.400 uur in de 
koude maanden

Energieverbruik com- 
pressor is ≥ 27.000 kWh 
per jaar

Blower is dichtbij de toe- 
passing te plaatsen

Wacht op natuurlijk 
moment

Jaarlijks elektriciteits- 
verbruik < 10 miljoen kWh: 
meteen

≥ 10 miljoen kWh:  
wacht op natuurlijk 
moment

Schroefcompressoren 
zuigen warme lucht uit  
de ruimte aan

Warmte van schroef- 
compressor wordt naar 
buiten afgevoerd

Blazen gebeurt  
met perslucht van  
circa 7 bar(o)

Schroef- of zuiger- 
compressor kan alleen 
handmatig worden 
uitgeschakeld

Schakelingen met  
de standen voor vollast  
en nullast zijn aanwezig 
en/of

Schakelingen met de 
standen vollast, nullast en 
uit zijn aanwezig
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NUMMER 
MAATREGEL E-LOKET

DOEL VAN 
DE MAATREGEL 

WAT MOET 
IK DAARVOOR DOEN?

WAT ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN?

IN WELKE 
SITUATIE MOET 

IK DIT DOEN?

WANNEER MOET 
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

ACTIVITEITEN

11

PROCESSEN

FC1 PA1 PB1

FACILITEITEN (VERVOLG)

Energiezuinige motoren 
toepassen

Voorkomen van onnodig 
aanstaan van spuit- 
cabineverlichting

Branden van  
hefbrugverlichting  
(in lage stand en in 
pauzes) beperken

Elektromotor met 
rendementsklasse IE4  
of hoger toepassen

Automatisch schakelen 
van verlichting in spuit- 
cabines door middel van 
bewegingsmelder

Schakelaar toepassen  
die verlichting auto- 
matisch uitschakelt

De motor heeft  
≥ 4.500 bedrijfsuren  
per jaar

Doe dit als hiermee  
de verlichting per dag  
≥ 1 uur extra kan worden 
uitgeschakeld

Hefbrugverlichting  
is apart schakelbaar en

Meteen

IN WERKING 
HEBBEN VAN 

ELEKTROMOTOREN

GEBRUIKEN  
VAN  

EEN SPUITCABINE

GEBRUIK 
 VAN  

EEN HEFBRUG

≥ 270 Watt verlichtings-
installatie per schakeling

Wacht op natuurlijk 
moment

Wacht op natuurlijk 
moment

De verlichting wordt 
handmatig aan-  
en uitgeschakeld

Hefbrugverlichting  
zonder schakeling

Motoren met vermogen  
< 375 kW en > 4 kW  
en met rendements- 
klasse IE1, IE2 of lager 
zijn aanwezig

DISCLAIMER

BOVAG heeft dit overzicht met de grootst 
mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kan 
BOVAG niet instaan voor de volledige juistheid 
hiervan en aanvaardt zij geen aansprakelijk-
heid voor eventuele onjuistheden.
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