
EEKELS INSPECTIE EN KALIBRATIE

Eekels Inspectie en Kalibratie is een gespecialiseerde activiteit van Eekels. Onze specialisten inspecteren dagelijks de installa-
ties van verschillende gebouwen, industriële plants, infrastructurele objecten, schepen en on- & offshore windmolens. Veilig-
heid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid zijn de thema’s waar Eekels Inspectie en Kalibratie dagelijks invulling aan geeft.

NEN 1010 en NEN 3140 inspectie
Na eerste aanleg en na elke (belangrijke) wijziging moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd voordat deze in 
gebruik worden genomen (NEN 1010 inspectie).
Verzekeringsmaatschappijen eisen steeds vaker een (NEN3140) inspectie. Hierdoor is soms een forse verlaging van de premie 
mogelijk. Verder is bedrijfszekerheid een steeds belangrijker aspect. Met de NEN 3140-inspectie wordt de kans op uitval van 
bedrijfsprocessen verkleind.

Aanpak
Middels een visuele inspectie en metingen en beproevingen worden de elektrische installaties geïnspecteerd. 
De metingen houden in (maar zijn niet gelimiteerd tot):
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Weerstand van de beschermingsleidingen.
Circuitimpedantie van de stroomketen.
Aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode.
Isolatieweerstand van de installatie.
Scheiding van stroomketens.
Aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekschakelaars.
Werking van de overstroombeveiliging.
Werking van de beveiliging tegen thermische overbelasting.
Werking van veiligheidsketens.
Deugdelijkheid van verbindingen.
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Visuele controle

De visuele controle houdt in (maar is niet gelimiteerd tot):
Zijn de installatietekeningen, schema’s aanwezig en up-to-date.
Zijn alle installatiedelen duidelijk herkenbaar.
Vormen aanwezige beschadigingen geen gevaar.
Is het schakelmaterieel in overeenstemming met de normen.
Is de ruimte rondom schakelkasten goed bereikbaar en vrij van obstakels.
Zijn de verbindingen van de aardleidingen in orde.
Zijn de beveiligingstoestellen aanwezig en juist ingesteld.
Zijn de veiligheidsketens in orde.

Keuring elektrische arbeidsmiddelen
Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten 
werken. Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de “Inspectie SZW” onder andere kijken of het elek-
trische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140. 
Wanneer uw gereedschappen volgens deze norm zijn geïnspecteerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals 
vastgelegd in het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde apparaat wordt voorzien van een goedkeuringssticker. 
Tevens krijgt u een rapport met alle belangrijke informatie over de technische staat van het apparaat, de testresultaten en de 
vervaldatum van de keuring.

Kalibratie
Eigenlijk alle processen zijn voorzien van transmitters, kleppen e.d. en zorgen na kalibratie voor nauwkeurig gemeten 
procesgrootheden. Vaak worden de meetinstrumenten in het proces jaarlijks geherkalibreerd om aan te tonen dat deze nog 
voldoen.
De meetapparatuur waarmee we kalibraties uitvoeren zijn voorzien van een “traceable ijkcertificaat”. Hierdoor kunnen we 
meetinstrumenten als druk(verschil) transmitters, niveautransmitters, temperatuurtransmitters, regelkleppen e.d. kalibreren 
en voorzien van een kalibratiecertificaat. Met de software wordt een certificaat gemaakt waar de foutgrafiek en de gemeten 
waarden op vermeld staan, evenals de gebruikte meetapparatuur waarmee gekalibreerd is.

Thermografie
Bijna alles wordt warm voordat het defect raakt! Overgangsweerstanden (bijv. in elektro) en wrijving (bijv. in mechanica) 
creëren warmte. Dit is een van de redenen dat thermografie veel wordt toegepast door het voorspellende karakter. 
Thermografie is een contactloze meting en daarmee één van de meest efficiënte inspectiemiddelen. Thermografie meet 
toepassingen in de bouw, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties, maar wordt ook gebruikt bij 
onderzoek en ontwikkeling van componenten en objecten. 

Eekels is dé aangewezen dienstverlener om uw installatie te inspecteren en/of kalibreren.
Wilt u meer weten of mist u specifieke zaken? Kijk op eekels.com of neem contact met ons op: 088 - 799 15 26 of via
inspectie@eekels.com


