PRODUCTBLAD

NEN 3140 EN NEN 1010

De technische installaties van een gebouw
moeten niet alleen uitstekend worden
ontworpen en deskundig worden aangelegd.
Systematisch onderhoud tijdens de lange
levenscyclus is eveneens van groot belang voor
zowel de installaties als het gebouw zelf.
Dit alles vraagt om professionele planning en
advies met betrekking tot ontwerp, realisatie,
beheer, monitoring, inspectie en bijvoorbeeld
energiemanagement. Al deze diensten biedt
Prime Advice u aan. Daarnaast voorziet Prime
Advice in efficiënte beheertools en web-based
applicaties om haar opdrachtgevers zoveel
mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen
in het uitvoeren van verplichte beheertaken.
Referenties
Onze werkzaamheden voeren wij onder
andere uit voor:
• Overheidsdiensten, zoals de Rijksgebouwendienst, ministeries,
gemeenten, Rijkswaterstaat.

NEN 3140
Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd. Hierbij moet worden uitgegaan van de
veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg
van de installatie. Prime Advice kan deze inspecties voor u uitvoeren.
Het doel van regelmatige inspectie is het ontdekken van gebreken aan
de installatie die gevaar kunnen opleveren. Na afloop van de inspectie
rapporteert onze inspecteur zijn bevindingen. De installaties kunnen
na inspectie voorzien worden van een sticker met de inspectiedatum,
de datum van de volgende inspectie en de paraaf van de inspecteur.
De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door
meting en beproeving, eventueel aangevuld met een thermoscan van
verdeelinrichtingen.
NEN 1010
De norm NEN 1010 heeft betrekking op de veiligheid van elektrische
installaties. Deze norm bevat de minimum veiligheidseisen waaraan
laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de
industrie moeten voldoen.

• Projectontwikkelaars.
• Banken en verzekeraars.
• Onderwijsinstellingen, van basisscholen
tot universiteiten.
• Zorginstellingen, zoals verpleeg-,
verzorgings- en ziekenhuizen.

Vragen?
Heeft u nog vragen over adviesdiensten van Prime Advice op het gebied
van NEN 3140 en NEN 1010? Of heeft u vragen over andere adviesdiensten van Prime Advice? Neemt u gerust contact met ons op.

• Nationale en internationale
ondernemingen.
• Woningbouwcorporaties.

Algemeen:
info@primeadvice.nl
www.primeadvice.nl

Adressen:
Palladiostraat 11
3066 AH ROTTERDAM
Tel.: 085 105 00 20

Koestraat 45A
5688 AG OIRSCHOT
Tel.: 085 105 00 21

Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Tel.: 085 105 00 22

