Uw installatie
en arbeidsmiddelen
in optimale conditie
voor een veilige werkplek

à Adviseren in bedrijfsvoering en beheer
à Inspecteren van nieuwbouw- en bestaande installaties
à Inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen
à Thermografisch onderzoek middels infrarood

Elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten veilig
en bedrijfszeker zijn. Veilig voor de gebruiker, bedrijfszeker voor de
continuïteit en beschikbaarheid van uw bedrijfsprocessen.
Elektrische installaties en -arbeidsmiddelen dienen met regelmaat
geïnspecteerd te worden, niet alleen vereist vanuit de ARBO wetgeving maar
ook door verzekeraars. Installaties en arbeidsmiddelen zijn aan verandering
en veroudering onderhevig, door preventieve inspecties uit te voeren
kunnen problemen vroegtijdig gevonden worden en passende maatregelen
worden getroffen. Naast deze NEN 3140 inspecties is een thermografisch
onderzoek van schakel- en verdeelinrichtingen een effectieve methode om
potentiele problemen in een vroeg stadium te herkennen.
Door deze inspecties en onderzoeken uit te laten voeren toont u aan een
actief beleid te voeren in veiligheid en preventie!

SAMEN DENKEN,
SAMEN DOEN
n Totaal oplossing: opname op locatie, risico inventarisatie, inspectieplan en

Technische Automatisering
Technische Installaties
Technisch Beheer

–contract, rapporteren, adviseren en gezamenlijk beheren
n

Gekwalificeerd, deskundig en betrokken personeel

n

Onze kernwaarden: Ambitie, Betrouwbaarheid, Respect

n

Professionele organisatie met familiewaarden

www.vanlente.nl

Uw installatie en arbeidsmiddelen
in optimale conditie

DE BASIS VOOR VEILIGHEIDSBELEID
Van Lente is gespecialiseerd in het inspecteren en beheren van elektrische installaties en
heeft hierin een jarenlange staat van dienst. Van kleine utiliteitsinstallaties tot uitgebreide
en complexe proces- of productie installaties binnen een breed scala aan marktsectoren,
laten wij onze expertise zien. Dit doen wij echter niet alleen, wij werken samen met onze
opdrachtgevers om veilige installaties te verwezenlijken en in stand te houden. Dit levert
niet alleen een hoger niveau van veiligheid op maar ook een lagere kans op storingen en
uitval waardoor de continuïteit en de beschikbaarheid van uw installaties groter worden.

n DEKRA gecertificeerd
n Advies en begeleiding in bedrijfsvoering en beheer
n Verzorgen is ontzorgen:
 NEN 3140 inspectie bestaande elektrische installaties
 NEN 1010 inspectie nieuwe elektrische installaties
 NEN 3140 inspectie bestaande proces- en productie installaties
 NEN-EN-IEC 60204-1 inspectie nieuwe proces- en productie installaties
 NEN 3140 inspectie elektrische arbeidsmiddelen
 Thermografisch onderzoek schakel- en verdeelinrichtingen,

schakelkasten en –panelen (NPR 8040-1)
n Direct herstel wanneer noodzakelijk of gewenst
n Nazorg:

Technische Automatisering

 Service en Onderhoud

Technische Installaties

 Technisch Beheer

Technisch Beheer
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