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HANDLEIDING
NOODSITUATIES

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik door getrainde en gecertificeerde hulpverleners en reddingswerkers. Uitgangspunt is dat 

de lezers van deze handleiding voldoende kennis over de werking van veiligheidssystemen in voertuigen hebben en speciaal zijn opgeleid en 

gecertificeerd om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties. In deze handleiding staat dan ook alleen de specifieke informatie die nodig is 

om in noodsituaties veilig te kunnen werken aan de elektrisch aangedreven Model S. Er wordt aangegeven hoe de Model S te herkennen is. 

Verder een beschrijving van de hoogspanningscomponenten, de airbags, de gascilinders, de gordelspanners, het gebruik van HSS-staal en de 

exacte locatie van al deze componenten in de auto. Deze handleiding bevat de procedure voor het uitschakelen van de hoogspanning en 

specifieke veiligheidsgerelateerde aandachtspunten voor de Model S. Het niet opvolgen van aanbevolen handelingen of procedures kan leiden 

tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

De hoogspanningsbatterij is de voornaamste energiebron. De Model S heeft geen conventionele verbrandingsmotor en daarom ook geen 

brandstoftank. De motor achter in de Dual Motor Model S wordt geleverd in twee uitvoeringen: standaard en High Performance. De afbeeldingen 

in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de auto waaraan u werkt.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit document bevat belangrijke instructies en waarschuwingen die bij de omgang met de Model S in noodgevallen in acht moeten
worden genomen.

WAARSCHUWINGEN
Attentie: Gebruik altijd geschikt gereedschap, zoals een hydraulisch snijwerktuig, en draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen
bij het knippen in de Model S. Het niet volgen van deze instructies kan tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Attentie: Ongeacht op welke manier u het hoogspanningscircuit uitschakelt, GA ER ALTIJD VAN UIT DAT
HOOGSPANNINGSONDERDELEN ONDER SPANNING STAAN! Het doorknippen, samenpersen of aanraken van
hoogspanningsonderdelen kan ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Attentie: Het duurt na deactivering 2 minuten voordat het hoogspanningscircuit spanningsloos is.

Attentie: De SRS-regeleenheid heeft een back-upstroomvoorziening waarvan de lading na ongeveer tien seconden is verdwenen. U
mag de SRS-regeleenheid gedurende 10 seconden na het activeren van een airbag of gordelspanner niet aanraken.

Attentie: Behandeling van een te water geraakte auto zonder de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen kan
leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

Attentie: Ga er bij brand vanuit dat de hele auto onder spanning staat en RAAK GEEN ENKEL DEEL VAN DE AUTO AAN. Draag
altijd alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief een autonoom ademhalingstoestel.

Attentie: Wanneer u de First Responder-kring in de bagageruimte voor doorknipt, knip dan op twee plaatsen om een volledig deel
van de bedrading weg te nemen. Daarmee voorkomt u dat de uiteinden per ongeluk weer contact maken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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BADGES
De Model S is herkenbaar aan verschillende badges.

OPMERKING: De letter "D" aan het eind van de batterij-badge aan de rechterzijde van het voertuig betekent dat het voertuig een Dual
Motor-uitvoering is.

BADGES
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TOUCHSCREEN
De Model S heeft een 17-inch touchscreen.

TOUCHSCREEN
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ONDERDELEN HOOGSPANNINGSCIRCUIT

1. Aandrijfeenheid voor (indien aanwezig)
2. Airconditioningcompressor
3. Batterijkoelvloeistofverwarming
4. Verdeelkast voorin
5. Hoogspanningskabels
6. Rapid Splitter
7. Lader
8. DC-DC-omvormer
9. Cabineverwarming
10.Hoogspanningsbatterij
11. Laadcontact
12.Aandrijfeenheid achter

ONDERDELEN HOOGSPANNINGSCIRCUIT
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HOOGSPANNINGSBATTERIJ
De Model S heeft een 400V lithium-ionbatterij onder de vloer. Let erop dat de batterij niet breekt als u de auto aan de onderzijde
opkrikt. Let er bij het gebruik van speciaal gereedschap op dat de bodemplaat niet breekt. Raadpleeg Het voertuig ophijsen op pagina
23 voor instructies voor het op de juiste manier omhoogbrengen van de auto.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

HOOGSPANNINGSBATTERIJ
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DC-DC-OMVORMER EN VERDEELKAST VOORIN
Er is hoogspanning aanwezig op de DC-DC-omvormer en de verdeelkast voorin, zoals met de kleur rood wordt aangegeven. De DC-
DC-omvormer zet de hoogspanningsstroom van de hoogspanningsbatterij om in laagspanning voor het opladen van de 12-batterij van
de Model S. De verdeelkast voorin levert hoogspanningsstroom aan verschillende componenten, zoals de accuverwarming, airco-
compressor en interieurverwarming. Wees voorzichtig bij het doorknippen in dit gebied wanneer u de bevrijdingstechnieken
"dashboard lift" en "dashboard roll" toepast. Gebruik indien nodig alternatieve technieken.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

DC-DC-OMVORMER EN VERDEELKAST VOORIN
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HOOGSPANNINGSKABELS
Hoogspanningskabels worden in de kleur oranje weergegeven.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

HOOGSPANNINGSKABELS
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LADER
De Model S is uitgerust met één lader onder de achterbank. Deze lader vormt wisselstroom (AC) van een laadstation om in
gelijkstroom (DC) voor het laden van hoogspanningsbatterij. In de lader is een hoogspanningsverdeelkast geïntegreerd die eventuele
extra energie van het regeneratief remmen terugvoert naar de accu.

LADER
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AANDRIJFEENHEDEN
De aandrijfeenheid achter bevindt zich tussen de achterwielen, en de aandrijfeenheid vóór (indien aanwezig) bevindt zich tussen de
voorwielen. De aandrijfeenheden (hieronder afgebeeld) zetten de gelijkstroom (DC) van de accu om in driefasen-wisselstroom (AC)
die de motoren gebruiken om de wielen aan te drijven.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

AANDRIJFEENHEDEN
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12V-BATTERIJ
Naast het hoogspanningssysteem beschikt de Model S tevens over een laagspanningssysteem. De 12V-batterij levert voeding aan de
SRS, airbags, raambediening, portiervergrendeling, het touchscreen, de interieurverlichting en de buitenverlichting. De DC-DC-
omvormer in het hoogspanningssysteem zorgt voor de voeding van de 12V-batterij voor het laagspanningscircuit en de 12V-batterij
levert spanning voor het bedienen van de hoogspanningscontactgevers, zodat er hoogspanningsstroom uit de hoogspanningsbatterij
kan worden geleverd. De 12V-batterij, aangegeven met de kleur rood, bevindt zich onder de voorklep en het kunststof toegangspaneel.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

12V-BATTERIJ
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BLOKKEER ALLE VIER DE WIELEN
De bestuurder kan kiezen of de Model S al dan niet zal 'kruipen'
wanneer een versnelling is ingeschakeld. Als kruipen is
uitgeschakeld, gaat de Model S alleen rijden als het gaspedaal
wordt ingetrapt, ook als de schakelhendel in stand D of R staat.
Ga er daarom nooit vanuit dat de Model S stil blijft staan. Leg
altijd blokken voor de wielen.

SCHAKEL NAAR P (PARK)
De Model S maakt geen geluid, dus ga er nooit vanuit dat de auto
is uitgeschakeld. Als het gaspedaal wordt ingetrapt, ook al is het
maar een beetje, kan de Model S direct in beweging komen als de
schakelhendel in stand D of R staat. Druk de knop op het uiteinde
van de selectiehendel in om de auto in de P (Park) te zetten. Als
de Model S in de stand P (Park) staat, is de parkeerrem
automatisch ingeschakeld.

BLOKKEER ALLE VIER DE WIELEN
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FIRST RESPONDER-KRING BAGAGERUIMTE AAN DE VOORZIJDE
In de bagageruimte voorin bevindt zich de First Responder-kring, die bestaat uit 2 laagspanningskabels. Bij onderbreking van deze
kring worden het hoogspanningscircuit, de SRS-componenten en de airbagcomponenten uitgeschakeld. Zie De First Responder-kring
in de bagageruimte aan de voorzijde doorknippen op pagina 14 voor instructies.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

Attentie: Ongeacht op welke manier u het hoogspanningscircuit uitschakelt, GA ER ALTIJD VAN UIT DAT
HOOGSPANNINGSONDERDELEN ONDER SPANNING STAAN! Het doorknippen, samenpersen of aanraken van
hoogspanningsonderdelen kan ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

FIRST RESPONDER-KRING BAGAGERUIMTE AAN DE VOORZIJDE
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DE FIRST RESPONDER-KRING IN DE
BAGAGERUIMTE AAN DE VOORZIJDE
DOORKNIPPEN
Wanneer u de First Responder-kring doorknipt, knip dan op twee
plaatsen om een volledig deel van de bedrading weg te nemen.
Op deze manier voorkomt u dat de uiteinden per ongeluk weer
contact maken.

1. Open de voorklep. Zie De voorklep openen op pagina 25 voor
instructies.

2. Verwijder het toegangspaneel (weergegeven in de kleur blauw)
door het omhoog te trekken de klemmen waarmee het op zijn
plaats wordt gehouden, los te maken.

DE FIRST RESPONDER-KRING IN DE BAGAGERUIMTE AAN DE VOORZIJDE DOORKNIPPEN
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3. Knip de First Responder-kring twee keer door.

DE FIRST RESPONDER-KRING IN DE BAGAGERUIMTE AAN DE VOORZIJDE DOORKNIPPEN
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AIRBAGS
De Model S is uitgerust met 6 airbags (8 in Noord-Amerika). De locatie van de airbags wordt globaal aangegeven in de afbeelding. Op
de zonneklep is een waarschuwing over de airbags aangegeven.

OPMERKING: Knie-airbags zijn alleen van toepassing in auto's voor de Noord-Amerikaanse markt.

1. Knie-airbag passagier (alleen Noord-Amerika)
2. Frontairbag passagier
3. Zijairbags in de stoelen
4. Gordijnairbags
5. Knie-airbag bestuurder (alleen Noord-Amerika)
6. Frontairbag bestuurder

Attentie: De SRS-regeleenheid heeft een back-upstroomvoorziening waarvan de lading na ongeveer tien seconden is verdwenen. U
mag de SRS-regeleenheid gedurende 10 seconden na het activeren van een airbag of gordelspanner niet aanraken.

AIRBAGS
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GASCILINDERS VOOR AIRBAGS
De gascilinders voor de airbags bevinden zich bij het dak en in de richting van de achterkant van de auto, zoals met de kleur rood
wordt aangegeven.

Attentie: De SRS-regeleenheid heeft een back-upstroomvoorziening waarvan de lading na ongeveer tien seconden is verdwenen. U
mag de SRS-regeleenheid gedurende 10 seconden na het activeren van een airbag of gordelspanner niet aanraken.

GASCILINDERS VOOR AIRBAGS
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GORDELSPANNERS
De gordelspanners bevinden zich aan de onderkant van de B-stijlen, zoals met de kleur rood wordt aangegeven.

Attentie: De SRS-regeleenheid heeft een back-upstroomvoorziening waarvan de lading na ongeveer tien seconden is verdwenen. U
mag de SRS-regeleenheid gedurende 10 seconden na het activeren van een airbag of gordelspanner niet aanraken.

GORDELSPANNERS
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VERSTEVIGINGEN EN ULTRASTERK STAAL
De Model S is verstevigd om inzittenden te beschermen bij een aanrijding. Om deze delen door te knippen of samen te persen moet
geschikt gereedschap worden gebruikt. De verstevigingen worden hieronder met de kleur groenblauw aangegeven.

Attentie: Gebruik altijd geschikt gereedschap, zoals een hydraulische schaar, en draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij
het knippen in de Model S. Het niet volgen van deze instructies kan tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Attentie: Ongeacht op welke manier u het hoogspanningscircuit uitschakelt, GA ER ALTIJD VAN UIT DAT
HOOGSPANNINGSONDERDELEN ONDER SPANNING STAAN! Het doorknippen, samenpersen of aanraken van
hoogspanningsonderdelen kan ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

VERSTEVIGINGEN EN ULTRASTERK STAAL
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GEVARENZONES
De Model S heeft een aantal 'gevarenzones' die niet doorgeknipt mogen worden vanwege de aanwezigheid van hoogspanning,
gascilinders, SRS-componenten, airbags of andere gevaren. U mag deze delen nooit doorknippen of samenpersen. Anders kan ernstig
of zelfs dodelijk letsel het gevolg zijn. De "gevarenzones" worden in de kleur roze weergegeven.

OPMERKING: De volgende afbeelding laat een Dual Motor-uitvoering zien. Modellen zonder voorste aandrijfeenheid zijn vergelijkbaar.

Attentie: Gebruik altijd geschikt gereedschap, zoals een hydraulische schaar, en draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij
het knippen in de Model S. Het niet volgen van deze instructies kan tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Attentie: Ongeacht op welke manier u het hoogspanningscircuit uitschakelt, GA ER ALTIJD VAN UIT DAT
HOOGSPANNINGSONDERDELEN ONDER SPANNING STAAN! Het doorknippen, samenpersen of aanraken van
hoogspanningsonderdelen kan ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

GEVARENZONES
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AUTO TE WATER
Ga bij een te water geraakte Model S op dezelfde manier te werk
als bij elke andere auto. De carrosserie van de Model S vormt
geen groter risico van een elektrische schok in water. Draag
echter de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen bij de
behandeling van een te water geraakte auto. Takel de auto uit het
water en schakel dan het hoogspanningscircuit op de
voorgeschreven wijze uit.

Attentie: Behandeling van een te water geraakte auto zonder
de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen
kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

DRUKKEN OP DE BODEMPLAAT
De hoogspanningsbatterij bevindt zich onder de vloer. Oefen
nooit druk uit op de bodemplaat vanuit het interieur van de
Model S. Hierdoor kan de hoogspanningsbatterij beschadigd
raken hetgeen ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg kan
hebben. Raadpleeg Hijspunten op pagina 23 voor instructies
voor het op de juiste manier omhoogbrengen van de auto.

AUTO TE WATER
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BLUSWERKZAAMHEDEN
Blus kleine branden, waar de hoogspanningsbatterij niet bij
betrokken is, volgens de gebruikelijke brandblusprocedures.

Maak bij inspectie geen contact met
hoogspanningscomponenten. Gebruik bij inspectie altijd
geïsoleerd gereedschap.

Gascilinders, gasveren en andere onderdelen die gas bevatten,
kunnen bij extreme temperaturen een BLEVE (Boiling Liquid
Expanding Vapour Explosion: kokende vloeistof-gasexpansie-
explosie) veroorzaken. Voer vóór het betreden van een hete zone
eerst een grondige knockdown uit.

Als de hoogspanningsbatterij vlam vat, wordt blootgesteld aan
grote hitte, of op een of andere manier verbogen, verdraaid,
gebarsten of gebroken is, gebruik dan grote hoeveelheden water
om de batterij te koelen. Gebruik ALTIJD VEEL WATER om te
blussen. Zorg altijd voor een reservevoorraad bluswater.

Het kan 24 uur duren voordat een batterijbrand helemaal uit is.
Overweeg het gecontroleerd laten uitbranden van de batterij met
voldoende veiligheidsmaatregelen.

Gebruik een warmtebeeldcamera om te controleren of de batterij
volledig is afgekoeld voordat u de plaats van het ongeval verlaat.
Nadat is vastgesteld dat de batterij volledig is afgekoeld, moet
deze nog ten minste één uur worden bewaakt. Rook of stoom
duidt erop dat de batterij nog steeds oververhit is. Geef het
voertuig niet vrij voor 2e-lijns hulpdiensten, zoals politiemensen
en bergingswerkers, voordat er ten minste gedurende één uur
geen hitte is gedetecteerd.

Waarschuw 2e-lijns hulpdiensten altijd voor het risico dat de
batterij opnieuw kan gaan branden. Nadat de Model S te water is
geraakt, bij een brand betrokken is geraakt of bij een aanrijding
die de hoogspanningsbatterij heeft beschadigd, moet de auto
altijd in open terrein op ten minste 50 ft (15 m) van iedere
blootstelling worden opgeslagen.

Attentie: Ga er bij brand vanuit dat de hele auto onder
spanning staat en RAAK GEEN ENKEL DEEL VAN DE AUTO
AAN. Draag altijd alle vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen, inclusief een autonoom
ademhalingstoestel.

HOOGSPANNINGSBATTERIJ - BRANDSCHADE
Een brandende of verhitte batterij geeft giftige dampen af.
Daartoe behoren zwavelzuur, koolmonoxide, nikkel, lithium, koper
en kobalt. Gebruik altijd alle vereiste beschermingsmiddelen bij
werkzaamheden aan een auto en neem afdoende maatregelen
om omstanders te beschermen. Gebruik nevelstromen of
overdrukventilatoren (PPV) om rook en dampen te geleiden.

De hoogspanningsbatterij bestaat uit lithium-ioncellen. Dit zijn
droge cellen. Bij beschadiging kan er slechts een kleine
hoeveelheid vloeistof weglekken. De vloeistof van een lithium-
ionbatterij is helder.

De hoogspanningsbatterij, de aandrijfeenhe(i)d(en), de laders en
de DC-DC-omvormer worden elk met een speciale koelvloeistof
op glycolbasis gekoeld. Bij beschadiging kan deze blauwe
vloeistof uit de hoogspanningsbatterij lekken.

Beschadiging van de hoogspanningsbatterij kan ertoe leiden dat
de cellen snel oververhit raken. Als u merkt dat er rook uit de
hoogspanningsbatterij komt, ga er dan vanuit dat deze heet
wordt en neem maatregelen zoals beschreven in 
Bluswerkzaamheden op pagina 22.

BLUSWERKZAAMHEDEN
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HIJSPUNTEN
De hoogspanningsbatterij bevindt zich onder de vloer. Een groot gedeelte van de onderzijde van de auto biedt plaats aan de
hoogspanningsbatterij. Bij het ophijsen of opkrikken van het voertuig mogen uitsluitend de aangewezen hijs- en krikpunten worden
gebruikt, die met de kleur groen worden aangegeven.

Attentie: GEBRUIK NIET HET GEBIED VAN DE HOOGSPANNINGSBATTERIJ OM DE MODEL S OP TE HIJSEN OF TE
ONDERSTEUNEN.

Juiste hijspunten

Veilige steunpunten voor een Model S die op zijn zij ligt

Hoogspanningsbatterij

HIJSPUNTEN
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DE SLEUTEL GEBRUIKEN
Gebruik de toetsen op de sleutel zoals hieronder wordt
weergegeven.

1. Bagageruimte achter. Twee keer indrukken om de achterklep te
openen.

2. Alles ontgrendelen. Twee keer indrukken om de portieren en
beide bagageruimten te ontgrendelen.

3. Voorklep/bagageruimte voor. Twee keer indrukken om de
voorklep te openen en toegang te krijgen tot de bagageruimte
voor.

PORTIEREN OPENEN
De Model S heeft unieke portiergrepen. Onder normale
omstandigheden schuiven ze bij het indrukken naar buiten zodat
u het portier kunt openen.

OPMERKING: Als er een airbag afgaat, worden alle portieren en
de achterklep automatisch door de Model S ontgrendeld en
schuiven de portiergrepen naar buiten.

OPMERKING: Als de portiergrepen niet werken, open het portier
dan handmatig door uw hand door de raamopening te steken en
de portiergreep aan de binnenkant te gebruiken.

ACHTERPORTIEREN OPENEN ALS GEEN
VOEDING AANWEZIG IS
Sla voor het openen van de achterportieren het uiteinde van de
vloerbedekking onder de achterbank om, zodat de kabels van de
mechanische ontgrendeling bereikbaar zijn. Trek de kabels van de
ontgrendeling in de richting van het midden van het voertuig.

DE SLEUTEL GEBRUIKEN
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DE VOORKLEP OPENEN
De Model S heeft geen conventionele verbrandingsmotor. Daardoor kan de ruimte waar bij gewone auto's de motor is gemonteerd, bij
de Model S worden gebruikt als extra bagageruimte. Dit is de bagageruimte voorin.

Doe het volgende om de voorklep te openen:

• Tik op FRONT TRUNK in het venster CONTROLS op het touchscreen.
• Druk de toets voor de bagageruimte aan de voorzijde op de sleutel twee keer achter elkaar in.

DE VOORKLEP OPENEN
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• Trek aan de ontgrendelkabels in de wielkastbekledingen vóór. Maak eerst de kap in de rechter voorwielkast los en trek dan aan de
trekband om de primaire vergrendeling te openen. Maak vervolgens de kap in de linker voorwielkast los en trek aan de trekband om
de secundaire vergrendeling te openen.

DE VOORKLEP OPENEN
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DE ACHTERKLEP OPENEN
Doe het volgende om de achterklep te openen:

• Tik op TRUNK in het venster CONTROLS op het touchscreen.
• Druk de toets voor de klep op de sleutel twee keer achter

elkaar in.

• Druk op de schakelaar onder de greep op de achterklep.

DE ACHTERKLEP OPENEN
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VOORBEELD VAN HOOGSPANNINGSSTICKER
Hieronder ziet u een voorbeeld van een sticker op een
hoogspanningscomponent.

Attentie: Niet iedere hoogspanningscomponent is voorzien van
een sticker. Draag altijd de vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen bij het knippen in de Model S. Het niet
volgen van deze instructies kan tot ernstig of zelfs dodelijk
letsel leiden.

OPMERKING: Deze stickers zijn afhankelijk van de regio mogelijk
vertaald in andere talen.

VOORBEELD VAN HOOGSPANNINGSSTICKER
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