
 

 

OCAP heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van deze installatiehandleiding en de daarin 

opgenomen gegevens. OCAP aanvaart geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste informatie in 

deze installatiehandleiding of door haar door middel van deze installatiehandleiding gegeven adviezen. De gebruiker heeft kennis 

genomen van deze bepaling en accepteert dientengevolge het daarmee samenhangende risico.  
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2 CO2-afleverstation algemeen 

Bij de afnemers van CO2 van OCAP wordt een afleverstation geplaatst. Het afleverstation wordt in een 

roestvaststalen kast tegen of nabij het ketelhuis van de verbruiker geplaatst. Om de aansluitleiding naar de 

ketelruimte zo kort mogelijk te houden, dient de kast tegen de buitengevel te worden geplaatst. Een inpandige 

opstelling van het afleverstation is niet toegestaan. In dit document wordt ter informatie de werking van het 

afleverstation omschreven. Daarnaast staan er adviezen in over de aan te passen binneninstallatie van de CO2-

afnemer. Deze handleiding is enkel van toepassing op de afleverstations van het type AS1 met een 

motorgestuurde kogelkraan (er bestaat ook een uitvoering met een magneetklep). 
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3 Definities Afleverset 

Medium: CO2 

Dichtheid medium: 1,9768 kg/m3
0 

Maximale ontwerpdruk: 1,0 barg 

Inlaatdruk: 4-8 barg 

Uitlaatdruk: 2,2 barg 

 

4 CO2-veiligheidsinformatie 

De productnaam van CO2 is kooldioxide (koolzuur). CO2 is niet brandbaar. Bij blootstelling aan grote 

concentraties kan verstikking optreden. De maximaal toegestane blootstellingwaarde (MAC-waarde) is 

5000ppm. Zie bijlage 5 voor het veiligheidsinformatieblad. 

Het afleverstation wordt om veiligheidstechnische redenen als buitenopstelling geplaatst. Bij calamiteiten kan 

de CO2- toevoer door een ieder afgesloten worden door middel van een afsluiter aan de buitenzijde van het 

afleverstation. In geval van een calamiteit heeft de brandweer een sleutel, waarmee de dienstafsluiter voor 

het afleverstation kan worden gesloten zodat de CO2-toevoer naar het afleverstation wordt gestopt.  

De afnemer moet voldoende maatregelen nemen om hoge concentraties CO2 in verblijfsruimten (bijv. ketelhuis 

of tuinbouwkas) te voorkomen.  

Mogelijkheden om het risico op grote concentraties CO2 te minimaliseren zijn: 

- Een motorbeveiliging op de ventilator, die de CO2 de tuinbouwkas in blaast. Wanneer de motor (ventilator) 

niet draait, zal de CO2-toevoer moet worden gestopt.  

- De versnelde stroming na de ventilator detecteren door middel van de montage van een schakelaar na de 

ventilator. Als er een minimale stroming is na de ventilator zal de ventilator niet draaien en de schakelaar 

onderbroken worden. Wanneer de ventilator niet draait, zal de CO2-toevoer automatisch moeten worden 

gestopt. 

- Het meten van de CO2 concentratie door een opnemer in de leefruimte. Als er een te hoge concentratie 

gemeten wordt, zal de CO2-toevoer automatisch moeten worden gestopt. Het risico op grote concentraties 

CO2 wordt zo geminimaliseerd. 

Uiteraard is de meest geschikte beveiliging voor iedere situatie verschillend. Laat u daarom adviseren door de 

installateur van de binneninstallatie. 
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5 Beschikbare typen afleverstations 

Afhankelijk van de gecontracteerde aansluitcapaciteit CO2 levering per uur, zal één van de vijf beschikbare 

typen afleverstations worden geplaatst. In de volgende tabel zijn gegevens over de diverse typen te vinden. 

Deze handleiding heeft alleen betrekking op de types AS1. Voor de grotere typen is ook een 

installatiehandleiding bij OCAP verkrijgbaar.  

 

Type > AS1 AS2 AS3 AS4a AS4b 

Maximale 

capaciteit in kg/h 
400 600 1000 1800 > 1800 

Maximale 

capaciteit in m3/h 
205 300 500 1111 > 1111 

Uitlaatdruk in barg 2,2 2 2 2 Maatwerk 

Soort gasmeter 
Rotorgas 

meter 

Rotorgas 

meter 

Rotorgas 

meter 

Rotorgas 

meter 
Maatwerk 

Hoogte (mm) 1000 850 1000 1100 1100 

Breedte (mm) 560 750 1000 1000 1000 

Diepte (mm) 300 400 400 500 1000 
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6 Technische omschrijving CO2 afleverstation 

In bijlage 1 is bouwtekening van het CO2-afleverstation weergegeven. De functie van het afleverstation is 

drieledig, namelijk:  

 het reduceren van de inlaatdruk; 

 het comptabel meten van de geleverde hoeveelheid;  

 het regelen van de CO2 levering.  

Daarnaast is het afleverstation voorzien van elektronica die zorgt voor de aansturing van het afleverstation 

door de tuinbouwcomputer van de afnemer. In bijlage 2 is het processchema van het afleverstation te zien met 

de diverse componenten waaruit het afleverstation is opgebouwd. In de volgende paragrafen worden de 

componenten en de werking daarvan beschreven. De componentomschrijving is ter informatie; het 

afleverstation zal door OCAP worden geplaatst en beheerd.  

6.1 Inlaatafsluiter (post 1) 

De afleverset wordt voorzien van een ingaande kogelafsluiter. Met deze afsluiter kan de installatie drukloos 

worden gemaakt door netbeheerder OCAP. 

6.2 Stoffilter (post 2) 

Voor het afvangen van stof of vuil in het leidingnet is een stoffilter aangebracht.  

6.3 Veiligheidsafslagklep (post 3) 

Om het afleverstation en de binneninstallatie te beveiligen tegen een te hoge uitlaatdruk, is een 

veiligheidsafslagklep aangebracht. Deze meet aan de uitlaatzijde van de installatie de uitlaatdruk. Wordt deze 

druk hoger dan 4,5 barg dan sluit deze klep de toevoer. De levering kan worden hersteld door de oorzaak van 

de te hoge uitlaatdruk weg te nemen en de veiligheidsafslagklep door OCAP te laten resetten. 

6.4 Drukregelaar (post 4) 

De drukregelaar reduceert de inlaatdruk van 4-8 barg naar een uitlaatdruk van 2,2 barg. 

6.5 Rotorgasmeter (post 5) 

In de CO2-installatie zijn voor comptabele meting van het afgenomen volume een rotorgasmeter en een 

elektronisch volume herleidingsinstrument (EVHI) aangebracht. Deze instrumenten zijn beide toegelaten door 

het Nederlands Meetinstituut (NMI) voor comptabele meting (voor verrekeningsdoeleinden) en voldoen 

daarmee aan de eisen van de ijkwet. De meter is voorzien van een (dubbel) LF-pulscontact waarop de EVHI 

wordt aangesloten. De rotorgasmeter is aan de uitlaatzijde van de installatie aangebracht. 
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6.6 elektronisch volume herleidingsinstrument (EVHI) (post 6) 

De EVHI meet de actuele temperatuur en druk. De rotorgasmeter geeft op basis van de flow een pulssignaal aan 

de EVHI die het gemeten volume corrigeert met de actuele temperatuur en druk. De begrenzing uit de 

leveringsovereenkomst (het dagvolume ‘dagmax’) wordt in de EVHI geprogrammeerd. De EVHI is voorzien van 

een aansluiting voor het leveren van een herleide puls. Het CO2-verbruik in Nm3 wordt per dag (dagvolume) en 

per maand (maandvolume) opgeslagen. De meterstand wordt eenmaal per jaar uit de EVHI uitgelezen. 

De EVHI is voorzien van een back-up batterij die de elektrische voeding maximaal 90 dagen in stand houdt 

bij het wegvallen van de 230 Volt voeding. Indien de verbruiker een langdurige periode (bijvoorbeeld de 

wintermaanden) geen CO2 wenst af te nemen mag de 230 Volt voeding niet worden uitgezet. Na een 

periode van circa 90 dagen spanningsloos is de back-up batterij leeg en functioneert de afleverset niet 

meer.  

6.7 Voedings- en Besturingskast (niet zichtbaar op bijlage 2) 

De installatie is voorzien van een besturingskast voor de voeding en aansturing van componenten. Voor de 

verdere beschrijving van deze kast en de werking ervan, zie hoofdstuk 7. 

6.8 Inregelkraan/meetpunt (post 7) 

De uitlaatleiding is voorzien van een kogelkraan die door OCAP kan worden gebruikt om de installatie in te 

regelen, drukloos te maken en als aansluitpunt voor een manometer die de uitlaatdruk meet.  

6.9 Magneetafsluiter (post 8) 

Het starten en beëindigen van de levering van CO2 wordt geregeld via aansturing van de magneetafsluiter. 

Deze magneetafsluiter wordt via de voedings- en besturingskast aangestuurd door de tuinbouwcomputer. Als 

er geen tuinbouwcomputer aanwezig is, is het mogelijk de installatie handmatig te bedienen via een drukknop 

‘aan’ en een drukknop ‘uit’. Deze voorziening moet door de afnemer zelf worden geïnstalleerd en aangesloten 

op de beschikbare contacten. 

6.10 Regel t-stuk (post 9) 

Voor het instellen van de gecontracteerde leveringscapaciteit wordt dit regel T-stuk gebruikt. De instelling 

gebeurt door het indraaien van dit T-stuk. Na instelling van de gewenste capaciteit zal een lakzegel op de 

afsluitdop worden aangebracht. 

6.11 Uitlaat-/calamiteitenafsluiter (post 10) 

De uitgaande leiding van het afleverstation wordt voorzien van een kogelafsluiter. Deze afsluiter is gesitueerd 

aan de buitenzijde van de roestvaststalen kast en kan worden dichtgezet (vrij toegankelijk) in geval van een 

calamiteit. Na deze afsluiter begint de zogenoemde binneninstallatie van de afnemer. 
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6.12 Modem uitleesunit 

De installatie is voorzien van een GPRS uitleesunit. Het hart van de unit is de GPRS modem. Middels deze unit 

kunnen van de data van de EVHI worden uitgelezen. Tevens kan OCAP ‘op afstand’ de status van uw afleverset 

bekijken en een deel van de problemen op afstand oplossen. 

6.13 Aanrijdbeveiliging (zie onderstaande foto) 

Als het afleverstation op of nabij parkeerplaatsen en/of toegangswegen dient te worden geplaatst, zal OCAP 

naar eigen inzicht een aanrijdbeveiliging rondom het afleverstation plaatsen. Voor een AS1a zal deze er uitzien 

volgens onderstaande foto. Bij de grotere typen plaatst OCAP paaltjes rondom het afleverstation. 
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7 Samenstelling en werking elektronische componenten  

7.1 Levering 

De installatie wordt voorzien van een voedings- en besturingskast. Deze unit moet worden voorzien van een 

230 Volt-voeding en levert een voedingsspanning aan de EVHI (elektronisch volumeherleidingsinstrument) en 

de overige componenten.  

De levering van de CO2 start op het moment dat de motorgestuurde klep door een 4-20 mA-signaal wordt 

aangestuurd. De capaciteit per uur (kg/u) is traploos te regelen, waardoor de gecontracteerde hoeveelheid 

over de dag kan worden verdeeld. 

7.2 Maximaal dagvolume ‘dagmax’ 

Het maximale dagvolume wordt standaard in het EVHI ingesteld. Dit dagvolume is de ‘gecontracteerde 

leveringscapaciteit vermenigvuldigd met maximale vollast gebruiksuren (12 uur) per dag’. Wanneer het 

maximale dagvolume ‘dagmax’ wordt bereikt, stopt OCAP automatisch de CO2-levering voor de rest van deze 

dag.  

De voedings- en besturingskast geeft een beschikbaarheidssignaal als CO2 kan worden afgenomen. Alleen 

indien het maximale dagvolume wordt bereikt, zal het beschikbaarheidssignaal wegvallen. Een storing zal niet 

het wegvallen van het beschikbaarheidssignaal veroorzaken.  

7.3 Reset 

Nadat het maximale dagvolume is bereikt, stopt de levering. De levering zal weer worden vrijgegeven om 

01:05 (dit tijdstip is gekozen in verband met het verlopen van de PLC-klok ten opzichte van de EVHI-klok en een 

eventuele tijdcalibratie van de PLC die om 01:00 kan worden uitgevoerd). Om te voorkomen dat de resetpuls 

tijdens een stroomstoring om 01:05 wordt gemist, controleert de PLC ieder uur (tot 07:05) of de puls is 

gegeven. 

Het EVHI levert een herleide puls, zijde 1 puls per m3/u. Met deze puls kan in de tuinbouwcomputer het 

dagverbruik worden bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk bij het bereiken van het maximale dagvolume tijdig 

andere CO2-bronnen in te schakelen. Op verzoek kan de EVHI ook zodanig worden geprogrammeerd dat er 10 

pulsen per 1 m3/u worden afgegeven. 

7.4 Beveiliging meting 

Ter beveiliging is de installatie voorzien van een onderflow- en een overflow beveiliging. Als door de 

verbruiker vraag wordt gegenereerd zal door de PLC worden gekeken of er binnen een bepaald tijdsbestek 

pulsen van de gasmeter binnenkomen. As dit niet het geval is (doordat bijvoorbeeld bij de verbruiker een 

afsluiter dicht staat) zal de installatie tien minuten uit bedrijf gaan. Na deze tien minuten zal de installatie 

automatisch weer in bedrijf komen en zal bovenstaande controle weer worden uitgevoerd. Deze procedure zal 



 

OCAP-RA-20091109-HdW 

  

10 

3 maal worden herhaald. Als na de derde maal nog geen pulsen worden gedetecteerd zal de installatie in 

storing gaan. Pas dan zal een storingssignaal door de installatie worden afgegeven.  

De overflow beveiliging stopt de levering van de CO2 als de capaciteit van de gasmeter met meer dan 10% 

wordt overschreden. Ook bij deze situatie wordt bovenstaande procedure 3 maal doorlopen waarna ook na de 

derde maal een storingssignaal zal worden afgegeven.  

Voor beide situaties geldt dat ’s nachts om 01:05 bij de reset de blokkering van de installatie zal worden 

opgeheven.  
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8 Elektrische aansluiting installatie 

De elektrische aansluiting van de installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en moet 

voldoen aan de wet- en regelgeving en de daarvoor van toepassing zijnde normen (NEN 1010).  

De afnemer moet alle elektrische aansluitingen voor het afleverstation maken in een aansluitkast, die binnen 

in het ketelhuis wordt gemonteerd door OCAP. Deze aansluitkast wordt gemonteerd binnen vijf meter van het 

afleverstation. De exacte locatie moet bij montage door de afnemer worden aangegeven. De aansluitkabels 

tussen afleverstation en OCAP-aansluitkast worden uitgevoerd met afgeschermde grondkabel. Indien het 

afleverstation niet direct tegen de muur van het ketelhuis kan worden geplaatst, wordt de kabel ingegraven en 

zo naar het ketelhuis gevoerd (maximale afstand is vijf meter). 

In de aansluitkast (op een DIN-rail) dient de afnemer de volgende aansluitingen te maken: 

1. Netvoeding 230 V AC 

OCAP voorziet in een werkschakelaar, die is geïntegreerd in de E-aansluitkast. 

Afnemer moet 3-aderige kabel (3x1,5 mm2) fase, nul en aarde aansluiten op de beschikbare klemmen 

1, 2 en 3. 

2. Beschikbaarheidsignaal CO2 

1. OCAP geeft een beschikbaarheidssignaal wanneer CO2 kan worden afgenomen (wanneer het 

dagvolume nog niet is bereikt). 

2. Het beschikbaarheidssignaal wordt gegeven door een potentiaalvrij contact, dat is gesloten 

wanneer er CO2 beschikbaar is (weerstand nul ohm). 

3. Aansluiten op klem 10 en 11. 

3. Storingssignaal 

1. OCAP geeft een storingssignaal wanneer er een storing is in het afleverstation. 

2. Dit signaal wordt gegeven door een potentiaalvrij contact, dat is gesloten wanneer er geen storing 

is (weerstand nul ohm).  

3. Aansluiten op klem 12 en 13. 

4. Herleide puls 

1. OCAP geeft een herleide puls wanneer CO2 aan de afnemer wordt geleverd. 

2. De puls bestaat uit 1 puls per 1 m3
0/u, met een maximale frequentie van 2 Hz en een pulslengte van 

250 milliseconde. Deze puls wordt versterkt door een Peppler en Fuchs-relais (type KCD2-E2). Met dit 

relais kan een maximale lengte van honderd meter naar de tuinbouwcomputer worden overbrugd.  

3. De herleide puls wordt op klem 4 in combinatie met klem 6 (massa) van het P&F relais aangeboden. 

4. Voor de voeding van het P&F relais moet 24 Volt DC worden aangesloten op klem 5 (+) en 6 (-) van 

het P&F relais. 
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5. Afsluiter aansturing 

1. De levering van CO2 kan worden geactiveerd door aansturing door een 4-20 mA-signaal uit de 

tuinbouwcomputer. Hierdoor kan de hoeveelheid CO2 traploos worden geregeld. Het 4-20 mA-signaal 

moet zijn aangesloten op klem 17 in combinatie meet klem 15 (massa).  

2. Na aansturing van de klep genoemd onder 1, zal het afleverstation een signaal terugkoppelen met 

de stand van de klep. Dit signaal bestaat uit een 0-10 V-waarde op klem 18 in combinatie met klem 15 

(massa). 

3. In geval van stroomstoring zal de klep automatisch sluiten.  

4. Op klem 15 (-) en 16 (+) moet een voeding worden gezet van +24 Volt DC vanuit de 

tuinbouwcomputer. Na het bereiken van de gecontracteerde daghoeveelheid wordt deze voeding 

door een relais onderbroken in het afleverstation. 

6. Aarddraad 

De aarddraad moet op het aardblok worden aangesloten. De aarddraad moet rechtstreeks verbonden 

zijn met de hoofdaardrail van het gebouw. 

N.B. De aansluitingen genoemd onder post 2 t/m 4 kunnen door de afnemer worden verbonden met de 

tuinbouwcomputer door een gecombineerde 7-aderige kabel (7x 0,75 mm2) met een afscherming. 

Voor de motorgestuurde klep (post 5) is een 4-aderige kabel (4x 0,75 mm2) nodig. 
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9 Werktuigbouwkundige binneninstallatie (werkzaamheden afnemer) 

De afnemer moet vanaf het afleverstation een leiding aanleggen naar het (bestaande) CO2-injectiepunt. OCAP 

adviseert CO2-injectie na de ventilator en na een eventueel aanwezige CO-meting. 

De leiding moet worden uitgevoerd in materiaal dat geschikt is voor een druk van minimaal 6 barg met Gastec 

QA-keur. Uiteraard is de installatie hiervan maatwerk en afhankelijk van de door de afnemer aan te passen 

binneninstallatie. Als richtlijn kan voor de keuze van de juiste leidingdiameter de bijgevoegde adviestabel 

(bijlage 3) met snelheidsberekening worden toegepast.  

Deze berekening is alleen van toepassing voor: 

 CO2-inspuiting in de tuinbouwkas via de rookgasventilator. 

 Een binnenleiding (leiding tussen afleverstation en rookgasventilator) korter dan honderd meter. 

 Capaciteit kleiner dan 1000 kg/hr. 

Voor installaties die hier buiten vallen, dient u een weerstandsberekening te laten uitvoeren. 

De aansluiting op afleverstation AS1 moet worden gemaakt op de kogelkraan met 1½” BSP-schroefdraad. 

 

10 Extra informatie 

Heeft u nog vragen over de installatiehandleiding of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website of neem 

contact met ons op. Ook de installatiehandleidingen van de andere typen afleverstations zijn op de website te 

downloaden. 

OCAP CO2 B.V. 

Havenstraat 1 

Postbus 78 

3100 AB Schiedam 

T 010 246 12 80 

F  010 246 12 86 

E  info@ocap.nl 

I  www.ocap.nl 
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BIJLAGE 1: BOUWTEKENING AFLEVERSTATION 
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BIJLAGE 2: PROCESSCHEMA AFLEVERSTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postnummer Omschrijving 

1 Inlaatkogelkraan 

2 Stoffilter 

3 Veiligheidsafslag 

4 Drukregelaar 

5 Rotorgasmeter 

6 Elektronisch Volume HerleidingsInstrument EVHI 

7 Inregelkraan / meetpunt uitlaatdruk 

8 Motorgestuurde afsluiter (modulerend) 

9 Instelbare restrictie 

10 Uitlaatafsluiter 

 

  

1.1.1.1.1.1.1

EVHI 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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BIJLAGE 3: SNELHEIDSBEREKENING BINNENINSTALLATIE  

Vrijblijvend advies voor keuze diameter binneninstallatie (afnemer)

Te kiezen uit staal of hdpe 0,6 MPa SDR 11 met gasteq keur

Worst case (grootste binnendiameter)

CO2 snelheidsberekeningen uitgaande van druk 1,03 bara (worst case)  

NB De drukverliezen uit te rekenen voor de individuele 15 m1/sec

      aansluiting 1,90 soort gew in kg/m3o 10gr

NB De snelheid wordt lager als de druk hoger wordt 1,03 minimale druk (bara)

      dan kan een kleinere diameter volstaan 

HDPE 0,6 MPa gasteq keur
diam sdr inw diam oppervlak flow/uur flow/uur advies hoort bij :

mm pe 100 mm m2 in m3 in kg type afleverstation AS

50 11 40,9 0,0013 70 137 1a

63 11 51,5 0,0021 113 221 1a

75 11 61,4 0,0030 162 317 1b

90 11 73,6 0,0043 232 454 2

110 11 90,0 0,0064 346 677 2

125 11 102,3 0,0082 443 867 3

Staal
diam wanndikte inw diam oppervlak flow/uur flow/uur advies hoort bij :

mm mm mm m2 in m3 in kg type afleverstation AS

48,1 3,2 41,7 0,0014 76 149 1a

60,3 3,2 53,9 0,0023 124 243 1a

76,1 3,2 69,7 0,0038 205 401 1b

88,9 3,6 81,7 0,0052 281 550 2

114,3 4,0 106,3 0,0089 481 941 3

139,7 4,0 131,7 0,0136 734 1436 4a

Beste schatting diameter keuze bij "gemiddelde tuinder" (let op deze bestaat niet)

CO2 snelheidsberekeningen uitgaande van druk 1,5 bara (gem. schatting)
NB De drukverliezen uit te rekenen voor de individuele 15 m1/sec

      aansluiting 1,90 soort gew in kg/m3o 10gr

NB De snelheid wordt lager als de druk hoger wordt 1,50 gemiddelde ? druk (bara)

      dan kan een kleinere diameter volstaan 

HDPE 0,6 MPa gasteq keur
diam sdr inw diam oppervlak flow/uur flow/uur advies hoort bij :

mm pe 100 mm m2 in m3 in kg type afleverstation AS

50 11 40,9 0,0013 70 200 1a

63 11 51,5 0,0021 113 322 1b

75 11 61,4 0,0030 162 462 2

90 11 73,6 0,0043 232 661 2

110 11 90,0 0,0064 346 986 3

125 11 102,3 0,0082 443 1263 4a

Staal
diam wanndikte inw diam oppervlak flow/uur flow/uur advies hoort bij :

mm mm mm m2 in m3 in kg type afleverstation AS

48,1 3,2 41,7 0,0014 76 217 1a

60,3 3,2 53,9 0,0023 124 353 1b

76,1 3,2 69,7 0,0038 205 584 2

88,9 3,6 81,7 0,0052 281 801 3

114,4 4,0 106,4 0,0089 481 1371 4a

139,7 4,0 131,7 0,0136 734 2092 4a

Afwijkingen:
Voor directe inspuiting (met pe slangen op druk) : situatie individueel laten doorrekenen met 2,0 barg
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BIJLAGE 4: AANSLUITSCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
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BIJLAGE 5: VEILIGHEIDSINFORMATIE CO2 

 














