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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de noodzaak van elektra keuringen
en de uitvoering door IJsselstijn Elektrotechniek.
Elektriciteit is een soort levensader geworden die niet gedotterd kan worden. Overal in een
gebouw of woning willen we elektriciteit beschikbaar hebben. Bij nieuwbouw en het betrekken
van een gebouw is meestal alle energievoorziening aangelegd aan de hand van de eisen van
dat moment. De ervaring leert dat gaandeweg toch nog extra elektra voorzieningen nodig zijn.
Los van extra bedrading en contactdozen worden vaak ook verlengsnoeren en stekkerblokken
ingezet. De stroomvoorzieningen mogen er dan wel zijn, hoe het met de veiligheid staat blijft
onbeantwoord.
Naar mate steeds meer elektriciteit als energiebron wordt gebruikt, neemt de
kwetsbaarheid ook toe.
Locale stroomuitval is al uiterst verstorend, maar als de uitval een
gevolg is van een storing in uw eigen netwerk wordt het echt
pijnlijk. Elektrische installaties en het leidingwerk zit in veel gevallen in kasten, achter wanden en onder vloeren. Ook als is alles
bereikbaar, een storing verhelpen kost tijd en de productie van
welke aard dan ook wordt verstoord. Kortom u wilt in principe een ongestoorde doorgang van
uw bedrijfsactiviteiten en daar kunnen wij u een handje bij helpen.
De oplossing voor een storingsvrije bedrijfsvoering zit in het begin.
Een test na het verhelpen van een storing is vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend zou het
moeten zijn om een elektrakeuring in de volgende gevallen te laten uitvoeren.
 Bij de ingebruikname van een nieuw gebouw.
 Na een sluitings- of vakantieperiode.
 Als er nieuwe ruimtes zijn toegevoegd of een deel is bijgebouwd.
 Als zich een echte verstoring van de elektra voorziening is geweest.
 Bij jaarlijks onderhoud.
IJsselstijn Elektrotechniek staat altijd voor u klaar om keuringen uit te voeren.
Wij zijn daartoe ook gemachtigd en beschikken over de juiste know-how. Bij een keuring
checken wij alle relevante installaties met nadruk op het gebied van veiligheid, belasting,
brandgevaar, stabiliteit en bedrijfszekerheid. De bevindingen van het onderzoek worden met u
doorgenomen en gerapporteerd. zijn er gebreken aangetroffen overleggen wij met u hoe deze
zo snel en efficiënt verholpen kunnen worden. Acute problemen verhelpen wij direct. Onze
elektra keuringen worden uitgevoerd volgens de NEN 3140 en de NEN-EN 50110 normen.

