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Het belang van goed advies
 
Test-en meet instrumenten spelen in een industriële omgeving een grote rol.
Een foutieve investering is dan ook dubbele pech. Een goed advies is van groot
belang. Wij adviseren u altijd graag bij de aanschaf van de test-en meet
apparatuur en helpen u met veel plezier om een goed overwogen besluit te
nemen.
De aspecten; te behalen doelstelling, wetgeving, richtlijnen, productie
aantallen, productie snelheid, levensduur testlijn, niveau productie
medewerkers, veiligheids-maatregelen, opleiding gebruikers en
afdelingsverantwoordelijke, onderhoud, kalibratie en zelfs de mogelijke
valkuilen, komen ruim aan bod in onze adviezen. Uiteindelijk neemt u de
eindbeslissing, maar die is dan ook wel overwogen.
 
Normen en richtlijnen
 
Zonder normen en richtlijnen kunt u als producent niet veel producten op de
markt zetten. De normen en richtlijnen komen in de EU tot stand volgens
afspraken die stammen uit 1957. Hierin heeft de EU o.a. de afspraak gemaakt
zorg te dragen voor de kwaliteit van de te produceren producten en de
veiligheid van het personeel. De normen ENXXXX zijn van de EU en zijn tot stand
gekomen uit commissies waarin de verschillende EU landen verschillende keur
instanties uit de diverse landen, producenten en belangen verenigingen/
overheid zitting hebben. De normen en richtlijnen zijn goed onderbouwd en
zeker niet te veel gevraagd van een producent. Het is vaak zelfs maar een basis
om de weg naar een goed eind product te vinden. Buiten de EU normen en
richtlijnen zijn er ook Nationale ( NEN ) en wereld normen (bijv. IEC). Deze
hebben geen directe invloed op de vrije handel binnen de EU.
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Normen en richlijnen
 
Normen en richtlijnen helpen u om
naar een goed eindproduct te
komen. Deze zijn goed onderbouwd
en bedoeld voor de veiligheid te
waarborgen. 



Als u de geldende normen en richtlijnen uitvoert die volgens de EU zijn
voorgedragen, kunt u het CE merk op Uw producten zetten en heeft u een vrije
handel binnen de EU. Dit is het minimale om binnen de EU te kunnen handelen.
Helaas zijn er een aantal producten die ten onrechte een CE markering dragen.
Uiteraard is dit bedrog en in principe strafbaar. Veel fabrikanten die zich willen
onderscheiden zoeken een gerenommeerde keurinstantie uit om hun keurmerk
te voeren. Voor producten die op elektriciteit (en of gas) werken hebben in de
EU de KEMA, GASTEC, VDE en CEBEC een zeer goede naam als keurinstantie.
Voor buiten de EU, USA/ Canada is de UL keuring en CSA keuring vaak van
belang. De keurinstantie is onpartijdig en houdt de normen en richtlijnen aan ter
bescherming van u en uw klant.
 

Arbeidsomgeving
 
Zeker zo belangrijk zijn de normen die de veiligheid van de arbeidsomgeving
beschermen. Geen enkele werkgever zit te wachten op onnodige ongevallen die
het bedrijf zelfs failliet kunnen maken. ARBO zaken en WAO staan op dit
moment in de belangstelling en een overtreding wordt gestraft. De normen NEN
3140, EN 50110, NEN 1010 (herkeur na reparatie, installatie en periodiek), EN
50191 (gebruik van test app. boven 1000V), EN 574 (twee hand bediening), EN
60742/ EN 61558 (veiligheidstrafo) zijn zeker zo belangrijk als de normen voor
het te produceren van de producten. Het gaat hier om uw eigen mensen. Bij een
advies aan u zullen wij niet alleen kijken naar uw te testen product maar ook
naar uw productie omgeving. De normen kunt u aanschaffen bij Nederlands
Normalisatie Instituut te Delft. Deze instantie geeft als overheid niet alleen
normen uit maar ook boeken die op de praktijk zijn gericht. Het boek
"Elektrische veiligheid van machines EN 60204 verklaard" is een goed boek
voor fabrikanten die machines bouwen. In het algemeen is het toepassen van de
normen in de ontwerp fase van een product van groot belang. Dit bespaart u de
kosten van een nieuw ontwerp bij een CE keuring waarbij de normen in acht
genomen dienen te worden. Met Electrische Test (of E.T.) testsystemen kunt u
de verschillende Electrische Testen uitvoeren. Op deze website in het linker
menu staat een opsomming van de veiligheidstesters, aardleidingtesters,
hoogspanningstesters, isolatietesters, deelontlading testers, LCR meters,
herkeur- en installatie testers, medische isolatie testers, Gauss meters, tesla
meters en projecten.
 

Wilt u meer weten over de normen
van elektrische veiligheidstesters? 
 
Neem dan gerust contact met ons
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