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Gevarenzone

Elektronica Elektronica > 30 V

Waterstof

Airbag Airconditioning - Ramen - Versteviging

CRASH RECOVERY SYSTEM
COMPONENTEN OVERZICHT

Start/Stop 
knop (motor en 
contact). 
Bij vrachtwagens/
bussen alleen de 
motor.

Stoel 
bezettingssensor 
(voor activering 
airbag)

Apparaat om de 
stroom in het 
voertuig uit te 
schakelen

Zonnepaneel

Sensor voorkant/
zijkant

Accu  
(12, 24 of 48 Volt)

Back-up accu 
(indien gescheiden 
van SRS 
regeleenheid) 
Ultra-condensator 
(< 30 Volt)

SRS regeleenheid

Waterstof 
ontlastklep
(Pijl geeft 
ventilatierichting 
weer)

Gastank met 
aanduiding van 
gastype (H2)

Automatische 
waterstofoverdruk-
veiligheidsklep met  
aanduiding van  
gastype (H2)

Brandstofcel-
component

Handmatige 
gasafsluitklep  
met aanduiding 
van gastype (H2)

Gasleiding (H2)
H2

H₂

H₂

Diversen

Cilinder ter 
ondersteuning 
van motorkap of 
achterklep

Automatische 
rolbeugel Luchttank

Luchtinlaat
(alleen bij 
vrachtwagens/
bussen)

Motorkap opening
(Scharnieren bij 
het voorraam)

Bagageruimte 
opening

Locatie van de 
oplaadkabel

Chassisvering  
(alleen bij 
vrachtwagens)

Cabine kantelen
(alleen bij 
vrachtwagens)

Handmatige 
gasafsluitklep 
met aanduiding  
van gastype (CNG)

Automatische  
gasoverdrukveilig-
heidsklep met  
aanduiding van 
gastype (DME)

Handmatige 
gasafsluitklep 
met aanduiding  
van gastype (LPG)

Automatische  
gasoverdrukveilig-
heidsklep met  
aanduiding van 
gastype (LNG)

Bestuurders 
slaapcabine
(alleen bij bussen)

Stoelverstelling

Chassisvering  
(alleen bij bussen)

Cabine 
ondersteuning  
(alleen bij 
vrachtwagens)

Automatische  
gasoverdrukveilig-
heidsklep met  
aanduiding van 
gastype (CNG)

Gastank met 
aanduiding van 
gastype (LNG)

Automatische  
gasoverdrukveilig-
heidsklep met  
aanduiding van 
gastype (LPG)

Aftakas
(alleen bij 
tractoren)

Gastank met 
aanduiding van 
gastype (DME)

Stikstofbollen
(alleen bij 
tractoren)

Toiletcabine
(alleen bij bussen)

Stuurkolom-
verstelling

Grill openingVoetgangers- 
beschermingssys-
teem

Nooduitgang deur
(alleen bij bussen)

Krikpunten

Stoelverstelling  
(alleen bij 
vrachtwagens/
bussen)

Automatisch 
brandbestrijdings- 
systeem

Nooduitgang dak
(alleen bij bussen)

Noodontgrendeling
van de deur

Koolstofvezel 
versterkte 
kunststof

Gastank met 
aanduiding van 
gastype (LPG)

Handmatige 
gasafsluitklep 
met aanduiding  
van gastype (LNG)

Afblaasleiding
(Pijl geeft richting 
weer)

Nooduitgang 
rechtsNooduitgang links Breek om toegang  

te krijgen

Brandstoftank  
(Benzine)

Brandstoftank  
(Diversen)

Brandstoftank  
(Diesel)

Hydraulische 
olie

AIR AIR

AIRC

Slimme sleutel 
verwijderen

AIR

LPG

LNG

LPG

LNG

Gasleiding 
(algemeen)

DME
CNG

DME

LPG

LNG

EXIT

Stoelen

Voorstoel 
bovenaanzicht

Voorstoel/
achterbank
zijaanzicht

Bed 
bovenaanzicht

Achterbank 
bovenaanzicht

Vrachtwagen/bus 
stoel zijaanzicht

Bed 
zijaanzicht

Airconditioning Airconditioning 
leiding

Verstevigings- 
componenten  
in carrosserie

Bestuurdersairbag

De rood omlijnde 
componenten 
geven risico zones 
voor hulpverleners 
aan

Hogedruk 
gasgenerator

Zijairbags in de 
stoelen

Knie-airbag 
bestuurder

Gordelspanner

In het dashboard: 
Passagiersairbag
In de stoel:  
Anti-duik airbag

Gordijnairbag Zijairbags in de 
deur

Knie-airbag 
passagier

Ramen, glas of 
kunststof,  
gehard of gelaagd

Gastank met 
aanduiding van 
gastype (CNG)

CNG

Handmatige 
gasafsluitklep 
met aanduiding  
van gastype (DME)DME

Accupakket Hoogspannings-
kabel

Zekeringkast die 
hoogspanning  
uitschakelt

Pantograaf 
omlaag
(alleen bij bussen)

Hoogspannings- 
component

Ultra-condensator  
(> 30 Volt)

Hoogspannings- 
apparaat dat de  
hoogspanning 
loskoppelt

Laagspannings-
apparaat dat de 
hoogspanning 
loskoppelt

Pantograaf 
omhoog
(alleen bij bussen)

Speciale  
batterijtoegang

Nood-
ontkoppelingskabel
(kabel doorknippen)

EVVrachtwagen / bus 
accu (24 Volt)


