Praktische preventietips voor uw elektrische installatie

Voorkomen is beter dan blussen!
Brand kan voor grote problemen zorgen, ook als u goed verzekerd bent. Het voortbestaan van uw
bedrijf kan zelfs gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat uw klanten dan naar de concurrent gaan. Het is
dus belangrijk dat u brand voorkomt. Uw elektrische installatie verdient daarbij uw speciale
aandacht, omdat branden vaak worden veroorzaakt door elektrische installaties. Bijvoorbeeld
door een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Veel oorzaken liggen echter ook
bij de gebruikers en kunnen heel eenvoudig worden voorkomen.
Hoofdoorzaak: slechte aanleg en onderhoud elektrische installatie
Ook als het ontwerp van een elektrische installatie goed is, kan het fout gaan als de installatie niet goed
wordt aangelegd. Bovendien kan een installatie na enige tijd gebreken vertonen. Maar liefst 60% van alle
branden door elektrische installaties heeft hiermee te maken. Daarom is het belangrijk dat u de installatie
periodiek laat onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de NEN 3140. Deze norm beschrijft de
inspectie en het onderhoud van elektrische installaties, apparaten en toestellen (zoals een koffieapparaat
of boormachine). Ook wordt exact beschreven hoe een inspectie moet worden uitgevoerd, zodat
materiële schade en letselschade wordt voorkomen.
Tip 1: Schakel een gecertificeerd bedrijf in
De NEN 3140 is een zeer uitgebreide en ingewikkelde norm. Daarom kunt u het beste een gecertificeerd
bedrijf inhuren voor de inspectie van uw elektrische installatie. Zo weet u zeker dat alles voldoet aan de
NEN 3140.
Ontwerp is ook belangrijk
Ook het ontwerp van uw elektrische installatie is erg belangrijk voor de brandveiligheid. Er gelden dan
ook zeer strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Deze zijn opgenomen in de NEN 1010. Deze norm
beschrijft beschermingsmaatregelen, de keuze van elektrisch materiaal en de installatie hiervan.
Tip 2: Nieuw bedrijfsgebouw? Laat de elektrische installatie controleren!
Ongeveer 30% van de afwijkingen in gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Bij
de aanschaf of ingebruikname van een bedrijfsgebouw is het dus erg belangrijk dat u laat controleren of
de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.
Regelmatige inspectie en onderhoud van de elektrische installaties in een gebouw verkleinen het
brandrisico enorm. Maar dat betekent nog niet dat alles veilig is. Veel branden ontstaan namelijk door
aangesloten apparaten. Regelmatige inspectie en onderhoud van de aangesloten apparatuur is dus
minstens zo belangrijk!
Simpele organisatorische maatregelen
De oorzaak van een brand ligt vaak bij de gebruikers van apparatuur. Brand wordt bijvoorbeeld
veroorzaakt door:




overbelasting van tafelcontactdozen;
stopcontacten die niet meer in orde of niet geaard zijn;
blootliggende of beschadigde bedrading;









gebrekkige verbinding tussen draden (bijvoorbeeld met papiertape of een kroonsteentje);
niet volledig afgerolde kabelhaspels;
apparaten die onnodig worden aangelaten;
brandbare materialen in de buurt van warmtebronnen, zoals lampen en kachels;
gevaarlijke elektrische apparaten zonder toezicht;
verouderde en/of sterk vervuilde apparatuur;
verouderde TL-armaturen.

Simpele maatregelen zijn vaak al genoeg om schade te voorkomen. Vaak is het een kwestie van gezond
verstand en kan iedereen inzien dat een situatie brandgevaarlijk is. Helaas ontsnapt het vaak toch aan de
aandacht, doordat ondernemers druk zijn met hun dagelijkse werk. Hieronder vindt u vijf tips waarmee u
risico’s eenvoudig kunt verkleinen.
Vijf praktische tips
1. Sluit niet te veel apparaten aan op tafelcontactdozen. Zo voorkomt u oververhitting en brand.
2. Instrueer uw medewerkers om computers, monitoren en andere apparatuur aan het einde van de
dag volledig uit te schakelen en niet op standby te laten staan. Ze trekken zo minder stof aan, wat
de kans op kortsluiting en brand verkleint.
3. Vervang oude en slechte apparatuur op tijd. Slijtage kan namelijk leiden tot hittewerking of
onvolledige kortsluiting, met brand tot gevolg.
4. Bewaar geen brandbare stoffen in de buurt van apparatuur die vonken veroorzaakt of veel
warmte ontwikkelt.
5. Let bij het aanschaffen van apparatuur erop of deze voldoet aan de Europese regelgeving. Het
CE-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu. U leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Het kost u weinig tijd om u aan deze tips te houden. Maar het kan enórme problemen voorkomen. Veel
succes met ondernemen!

Wij vertellen u graag meer over preventie en de mogelijkheden die verzekeraars bieden. U kunt ons
bellen op 030-2250200 of een mail sturen naar info@lago.nl

