Veiligheidskeuringen
en NEN-3140
Laat uw elektrische installaties en apparaten regelmatig keuren:
voldoe aan de eisen van overheid en verzekeraars,
sta in voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers,
voorkom de verstoring van bedrijfsprocessen en de kosten daarvan.

Voorkomen is beter... en goedkoper
Overheid en verzekeraars stellen steeds zwaardere eisen om de veiligheid van uw installaties
te waarborgen, waaronder regelmatige keuringen. In het kader van de Arbowet bijvoorbeeld moeten uw elektrische ‘arbeidsmiddelen’ voldoen aan de norm NEN 3140. Voor elk
type arbeidsmiddel geldt een andere keuringsnorm. Zo gelden ook voor brandblusmiddelen
en noodverlichting specifieke eisen.
Uw verantwoordelijkheid als werkgever
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor
een goed arbobeleid. De veiligheid van uw
elektrische installaties neemt daarin een prominente plaats in. Helaas vergt de uitvoering
van dit beleidsaspect niet alleen veel tijd, maar
ook veel specialistische kennis. Veel organisaties beschikken daar niet over. En vertrouwen
op de keuringen en inspecties van Visser
Elektrotechniek.
Bespaar uzelf tijd, moeite en kosten
Als specialist kunnen wij u veel tijd en moeite
besparen. We beginnen met een inventarisatie en een keuringsplan. Zodat u precies
weet welk bedrijfsmiddel volgens welke
norm gekeurd moet worden. Voor de rest
hebt u er geen omkijken naar. U kunt zich
wijden aan uw kerntaken, zonder u zorgen te
hoeven maken over discussies met overheid
of verzekeraars. Bovendien dragen regelmatige inspecties bij aan de continuïteit van uw
bedrijfsprocessen en voorkomen ze dus onnodige kosten.
Registratie en rapportage
Al uw arbeidsmiddelen waarvoor een keuringsplicht geldt, voorzien wij van een unieke
registratie. Dat geeft u jaarlijks een helder
inzicht in zaken als voortijdige afschrijving en

vermissing. Van de keuringen en inspecties
zelf bieden we u in boekvorm rapportages
aan, inclusief de benodigde certificaten, die
aan alle presentatie-eisen van de betrokken
instanties voldoen.
Thermografische metingen
Wij kunnen onze NEN 3140-keuringen
thermografisch uitvoeren, ook bekend als
‘infraroodonderzoek’. Problemen als oververhitte verbindingen of slechte contacten
worden daardoor zichtbaar. Het voordeel voor
u is dat potentiële storingen aan het licht
komen voordat ze zich voordoen, zodat uw
productieprocessen niet onverwacht komen
stil te liggen. De beelden nemen we op in ons
inspectierapport, zodat u in één oogopslag
ziet waar de problemen zitten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze keuringen en
inspecties van uw elektrische installaties,
inclusief brandblusmiddelen en noodverlichting? Bel ons dan op of een stuur een e-mail.
Graag inventariseren wij voor welke van uw
bedrijfsmiddelen een keuringsplicht geldt. Ook
kunnen we een keuringsplan voor u opstellen.
Alles vrijblijvend en kosteloos uiteraard.

Power Quality Check
Onze Power Quality Check is gericht op het
ontdekken van netvervuiling, die overal kan
ontstaan waar elektrische apparaten worden
gebruikt. De gevolgen van netvervuiling zijn
onder meer storingen, een onnodig hoog
energieverbruik en een versnelde veroudering
van apparaten en installaties. Met onze Power
Quality Check kunt u deze problemen voor
zijn en dus veel geld besparen.

Visser Elektrotechniek: voor keuringen en inspecties
Voor het uitvoeren van de keuringen hebben wij niet alleen alle geavanceerde kennis en instrumenten in huis, maar
ook alle benodigde accreditaties en certificaten. Onze NEN 3140-inspecties voeren we uit onder het Certificaat van
Toezicht, waardoor ze volgens de Arbeidsinspectie gelijk staan aan haar eigen inspecties. Ook alle overige keurmerken die onze branche kent, hebben we in ons bezit. Daarnaast kunt u op Visser Elektrotechniek rekenen als een
betrouwbare, betrokken en deskundige partner, die zich graag onderscheidt door een scherpe prijs.
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