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VOORWOORD
Deze handleiding beschrijft het Touch Screen controlesysteem. Omschreven wordt hoe de regeling
van maximum een 2-tal kamers werkt, waarbij per kamer de gassamenstelling (hoogtesimulatie)
onafhankelijk van elkaar, naar wens is te wijzigen. Deze handleiding geeft de mogelijkheid de
gebruikers op een heel eenvoudige manier alle gewenste aangesloten parameters voor
hoogtesimulatie in te stellen.
Het gebruik van dit systeem kan enkel door mensen met ervaring in deze materie worden toegepast
en ingezet. De klant die dit systeem toepast, dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor
de veiligheid van de gebruiker. Medische begeleiding en advies is noodzakelijk voor elke persoon die
wenst gebruik te maken van een hoogtekamer.
Het doel van deze handleiding is de gebruiker wegwijs te maken in de mogelijkheden die het systeem
biedt. U dient hierbij te beschikken over een zekere kennis op het gebied van gasconditionering van
een ruimte. De aansturing voor toepassingen wordt uitvoerig beschreven in deze handleiding met
inbegrip van de daaraan gekoppelde instellingen.
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1

Inleiding

Bij het gebruik van hoogtestage is het mogelijk dat een persoon heftig reageert op de verlaagde
zuurstofconcentratie. Deze persoon kan verschijnselen van hoogteziekte vertonen.

1.1 HOE ONSTAAT HOOGTEZIEKTE?
Wanneer men snel en veel stijgt wordt de druk te snel lager, waardoor de concentratie van zuurstof
in de longen vermindert. Men zou dus eigenlijk meer moeten ademen om voldoende zuurstof in het
lichaam te krijgen. Een andere mogelijkheid is het minder snel stijgen, waardoor het lichaam
langzaam kan wennen aan de verminderde aanvoer van zuurstof.

1.2 HERKENNING VAN HOOGTEZIEKTE
Hoogteziekte is de algemene naam van een aandoening waar je mee te maken kunt krijgen zodra je
hoger dan ongeveer 2500 meter komt. Hoogteziekte is er in verschillende soorten en stadia en het is
dan ook belangrijk om het meteen te herkennen als het zich voordoet.
Hoogteziekte is te herkennen aan de volgende symptomen:

-

Hoofdpijn;
ophoesten van roze, roestkeurig slijm;
verlies van coördinatie;
onverschillig, apathisch gedrag;
blauwachtige lippen en/of nagels.

-

snel oververmoeid, kortademigheid;
Slapeloosheid;
slechte eetlust, misselijkheid;
algeheel malaise gevoel;
onregelmatige ademhaling in de slaap;
verlaagde urineafgifte;
licht oedeem op handen, voeten en gezicht.

Uit het bovenstaande overzicht is duidelijk op te maken dat hoogteziekte vrij moeilijk te herkennen
is. Vaak wordt het dan ook afgedaan als gewone vermoeidheid of een verhoogde vatbaarheid voor
verkoudheid en hoofdpijn. Het is dus altijd belangrijk om deze symptomen te checken op de
mogelijke aanwezigheid van hoogteziekte.
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Verklaring
Voor het gebruik van de geleverde installatie voor hoogtetrainingen en interval
hoogtetrainingen kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden.
Het gebruik de installatie en toestellen is op volledige verantwoordelijkheid van de
gebruiker.

De apparatuur is niet getest of gecertificeerd door fysiologische of medische instituten.
Bij gebruik van hoogte hoger dan 2.500 meter kan hoogteziekte ontstaan. Deze is normaal
gesproken na 6 tot 12 uur herkenbaar.
De apparatuur voor de hoogtetraining simulatie bevat onderdelen die alleen door goed getrainde
mensen of specialisten gebruikt mogen worden. Bij hoogtetraining moet rekening worden gehouden
met de volgende punten:
o
o
o
o

Hoogtetraining simulatie kan bij sommige mensen het ademen bemoeilijken;
Het gebruik van een generator gebeurt geheel op eigen risico;
Het wordt geadviseerd het systeem alleen te gebruiken bij een goede gezondheid en conditie;
De generator dient alleen gebruikt te worden waarvoor deze bestemd is en volgens de
aanwijzingen die vermeld staan in deze handleiding;
o Gebruikers van de apparatuur dienen zich te realiseren dat hoogte vanaf 600 meter
gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen;
o Gebruik zuurstofsaturatiemetingen gedurende het gebruik en enkele minuten na het beëindigen
van de training en zorg dat de zuurstofwaarden niet verder teruglopen dan circa 85%.
De gebruiker dient bewust alle voorzorg maatregelen voor het gebruik van de hoogtetraining
simulator te nemen. De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor
het gebruik van de installatie / toestellen.
Zekerheidsmaatregelen:
o U wordt geadviseerd uw longvolume vooraf en 6 maanden na aanvang van de hoogtetraining te
laten testen;
o De hematocriet mag de 50%-grens gedurende en aan het einde van de hoogtetraining niet
overschrijden;
o Indien u last heeft van een hoge bloeddruk, hoofdpijnen of leidt aan een bloedziekte, stop dan de
hoogtetraining en raadpleeg een arts;
o Mocht u tijdens de hoogtetraining ziek worden, onderbreek de hoogtetraining dan. Start de
hoogtetraining pas weer als u volledige hersteld bent.
Wij adviseren u om alleen bij pasief gebruik (in rust) gebruik te maken van de installatie / generator
op extreme hoogte ( meer dan 3.400 meter).
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OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK VAN DE INSTALLATIE

1.
2.

De ingestelde waarden, vermeld in deze handleiding, zijn enkel voorbeelden;
De klant bepaalt op eigen verantwoordelijkheid of een alarm gemeld dient te worden aan de
fabrikant. Is de alarmmelding niet onmiddellijk schriftelijk gemeld aan de fabrikant, dan heeft de
fabrikant het recht zich aan alle verantwoordelijkheid te onttrekken;
De klant is verplicht om dagelijks handmatige metingen uit te voeren van alle parameters (O2,
CO2, temp....) die invloed kunnen hebben op het verloop van het proces. Indien dit niet gebeurt,
kan
de fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard
dan ook;
De fabrikant garandeert enkel de goede werking van de installatie indien deze staat opgesteld in
optimale omgevingscondities. D.w.z. een constante temperatuur van 20°C +/- 5°C, een relatieve
luchtvochtigheid van +/- 60% en stofvrij;
De klant dient de nodige wettelijke veiligheidsaspecten te respecteren voor het inzetten van het
systeem. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van fabrikant;
Deze handleiding is een beschrijving van de mogelijkheden van het systeem. Afhankelijk van de
door u aangekochte hardware en configuratie zullen bepaalde instellingen, overzichten en
mogelijkheden voor u niet van toepassing zijn;
De servicedienst van fabrikant is 24 uur bereikbaar. Buiten kantooruren (07.30 tot 16.30 uur),
tijdens de weekenden, officiële feestdagen en verlofperiodes kunt u een beroep doen op onze
servicedienst. Deze servicedienst maakt gebruik van een apart telefoonnummer waarbij, in
geval van een dringende interventie, de volgende zaken dienen te worden doorgegeven:

3.

4.

5.
6.

7.

Naam en firmanaam;
Het telefoonnummer waar u te bereiken bent;
Een duidelijke probleemomschrijving.
De dienstdoende medewerker zal zo snel mogelijk contact opnemen en de nodige acties
ondernemen om het probleem op te lossen. Een oproep, waarbij het dienstdoende medewerker
niet in de mogelijkheid wordt gesteld om in contact te komen met de oproeper of een persoon
die op de hoogte is van het probleem, zal niet kunnen worden beantwoord.
Na een interventie dient de klant de ingestelde parameters te controleren om te zien of deze
voldoen aan zijn eisen.
8.

Vermenigvuldiging van enig deel van deze handleiding in enige vorm, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de fabrikant, is verboden. Zowel aan de tekst van deze
handleiding als aan de hierin beschreven werkingsprincipes is de grootste aandacht besteed.
Mochten echter fouten gesignaleerd worden, dan stelt de fabrikant het zeer op prijs hierover
geïnformeerd te worden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
fouten die voorkomen in deze handleiding, noch voor schade die veroorzaakt wordt door
defecten of fouten voortvloeiend uit ondeskundig gebruik van het systeem en/of de aangesloten
randapparatuur.
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ALGEMENE OMSCHRIJVING EN WERKING SYSTEEM ACHTERGRONDEN

4.1 CONCEPT VAN DE GASANALYSE
De gasanalyse van de O2 en CO2 (opties zijn relatieve luchtvochtigheid en temperatuur) vindt plaats
in de ruimte zelf.
De geanalyseerde meetwaarden worden ingelezen door de procescomputer die, afhankelijk van deze
meetwaarden en instellingen, de nodige acties zal uitvoeren om het automatisatie-proces zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. Ter bescherming van de gebruiker, is het noodzakelijk dat er
regelmatig een handmatige meting van tenminste de O2 en CO2-waarden plaatsvindt.

4.2 BELUCHTEN OP O2
Op sommige system ( niet alle dus) is het mogelijk de kamer te beluchten doormiddel van een
externe ventilator.
Het beluchten van een kamer gebeurt volgens de opgegeven zuurstofwaarde of daaraan refererende
meters/feet.
Algemeen:
Het fenomeen beluchten houdt in dat men met behulp van een beluchting ventilator of rechtstreeks
vanaf een andere bron een hoeveelheid buitenlucht in de kamer inbrengt (21%).
Om het principe van beluchten (= mengen van de kamerlucht met atmosferische lucht) te begrijpen,
moet u weten dat de lucht uit de omgeving, ongeveer de volgende gasconcentraties kent :
Stikstof
Zuurstof
Argon
Koolstofdioxide

:
:
:
:

78%
21%
0.9%
0.03%

Andere gassen komen in verwaarloosbare hoeveelheden voor.
Het beluchten heeft dus twee consequenties op de hoogtesimulatie:
a.
verhogen van de O2- concentratie;
b.
verlagen van de CO2-concentratie.
De buitenlucht bevat veel O2, zodat na het beluchten de concentratie hiervan in de
hoogtestageruimte zal oplopen. Andersom geldt voor het koolstofdioxide (CO2): beluchten heeft een
CO2- verlaging tot gevolg.
De beluchtingactie worden opgestart door de ingestelde waarden Delta+ en Delta-.
Is deze tijd te kort ingesteld, dan kan het zijn dat de kamer na verloop van tijd een te lage O2-waarde
bereikt, wat zeer gevaarlijk kan zijn.
Te lange insteltijden hebben onnodige zuurstofstijgingen tot gevolg.
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4.3 ZUURSTOFARME LUCHTINJECTIE
Het N2-injectiesysteem werkt volgens dezelfde principes als het O2-beluchtingssysteem, maar heeft
een O2- en CO2-verlaging tot gevolg. Dit komt omdat men de lucht in de hoogtestagekamer, die een
bepaalde hoeveelheid O2- en CO2 bevat, gaat spoelen (mengen) met zuurstofarme lucht (of
stikstofrijke lucht) (N2). Instellingen en algoritmes (Delta+ & Delta- ) zijn dezelfde als voor het
beluchten De zuurstofarme lucht wordt in de praktijk opgebouwd door één of maximaal twee
laagzuurstofgeneratoren.

4.4 GEBRUIKERS INSTELLINGEN EN MOGELIJKHEDEN
Wij adviseren u getrainde personen binnen de organisatie op de hoogte te brengen van de
mogelijkheden en instellingen van het systeem.
Het dient iedere gebruiker duidelijk te zijn dat hij goed weet en oplet wat hij doet gedurende
de instellingen en zich ervan overtuigd waar hij mee bezig is.

Figuur 1 toont het hoofdscherm. Met de toets “hoofdscherm” of “terug”
komt men uiteindelijk op dit scherm terecht.

4.5 AAN- & UITSCHAKELEN SYSTEEM

Figuur 1. hoofdscherm

Via het hoofdscherm (figuur 1) kan het systeem aan of uit worden geschakeld. Door op de knop
“Start” of “Stop” te drukken wordt de kamer geactiveerd of gedeactiveerd:

Indien de startknop groen is, is de kamer geactiveerd.
Indien de stopknop rood is, is de kamer niet actief

4.6 SYSTEEM- EN HOOGTE-INSTELLINGEN VIA FAVORIETEN
In het hoofdscherm staat het actieve programma weergegeven. In dit voorbeeld (figuur 1) staat S.
Moritz geactiveerd. Bij het starten van de kamer zal het systeem daar naartoe werken.
Indien er een ander programma geactiveerd moet worden:
1.
Druk op de balk S. Moritz (Actief programma);
2.
U komt in het favoriete menu, als de favoriet erbij staat klikt u op het nummer voor de
favoriete;
3.
Met de << terugknop gaat u weer terug naar het hoofdscherm en is uw keuze zichtbaar in
“actief programma”.
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4.6.1

INSTELLEN HOOGTE IN VERSCHILLENDE WEERGAVES

Standaard staat het systeem ingesteld op een weergave van meters. Deze kan
ook ingesteld worden op Feet of de zuurstofconcentratie in procenten (figuur 3).
4.6.2

VRIJE HOOGTE INSTELLING

Figuur 3, Overzicht

Uiteraard kan het voorkomen dat binnen de 10 (door u zelf in te stellen) favorieten niet het
gewenste hoogteprogramma is geprogrammeerd. Deze als volgt handmatig toevoegen:
1.
2.

Druk op de knop “Doelhoogte”;
Nu verschijnt een numeriek toetsenbord waarmee de gewenste hoogte kan worden
ingetoetst. Door op “ENTER” te drukken wordt de ingestelde waarde doorgevoerd.

De Maximale hoogte is vastgezet op 5.000 meter!!
Alleen door in te loggen als Administrator is deze te wijzigen
4.6.3

SCHOONMAKEN SCHERM

Op het informatiescherm (Tabblad Informatie) staat een button “schoonmaak scherm”.
Schoonmaakscherm houdt in dat er 30 seconden lang een scherm zonder bedieningsmogelijkheid
wordt getoond.
Tijdens deze tijd kunt u het paneel schoonmaken met een doekje, zonder dat er zaken bedient
worden.
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4.7 GEAVANCEERDERE INSTELLINGEN
De hierboven beschreven handelingen zijn eenvoudig door iedereen in te stellen en te wijzigen.
Als er meer instellingen gedaan dienen te worden moet er worden ingelogd in het systeem.
Standaard inloggen kan met de volgende gegevens:
Gebruiker
Wachtwoord
1.
2.
3.
4.

: OP1
: 1234

Zodra het inlogscherm in beeld komt drukt u op het gewenste invulveld;
Nu verschijnt er een toetsenbord en vult u de gevraagde gegevens in;
Door op enter te drukken worden uw instellingen overgenomen;
Na het invullen van het wachtwoord drukt u op OK en bent u ingelogd.

Het systeem logt u automatisch uit na 5 minuten.

Let op : Na het invoeren van het wachtwoord staan er meerdere
4.7.1

afgebeeld, dit is normaal

WEEKPROGRAMMERING

Het is mogelijk het systeem vooraf te programmeren naar de gewenste hoogte op de gewenste
tijdstippen. Programmering gaat alleen met de favorieten instellingen:
1.
Log in en toets in het overzichtsmenu op de weekbutton;
2.
Hier toest u in wanneer het systeem moet aan- en afslaan, op dag, uur en minuten;
3.
Vervolgens geeft u aan welk programma (Favoriet) het systeem moet aanhouden, als u hierop
klikt wordt het programma “Keuze Favoriet” geopend. Maak de keuze door op het nummer te
klikken voor de favoriet;
4.
Bevestig de keuze;
5.
Na bevestiging drukt u op “terug” en komt u weer in de weekplanning.
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ALARMEN
In dit tabblad worden de actuele alarmen bijgehouden.
Dit is van belang op het moment dat er een storing optreed, gelieve de
melding te noteren en door te geven aan de servicemanager.

4.7.2

MAXIMALE HOOGTE

Het systeem is beveiligd op een maximale hoogte van 5.000 meter.
Mochten er gebruikers zijn die willen acclimatiseren en het gewenst is hoger te gaan als 5.00 meter
kan dit door de gebruiker worden gewijzigd onder de systeem instellingen.

LET OP : dat de maximale hoogte weer terug wordt gezet, dit is onder de volledige verantwoording
van de gebruiker.
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