
Siemens adviseert regelmatige 
inspecties in te plannen. Het type 
en de frequentie van de inspectie 
hangt af van het gebruik van de 
apparatuur en de 
omgevingsomstandigheden. 

Als partner kunnen wij u de 
volgende diensten aanbieden:

Aanbevolen frequentie 
voor de inspectie : jaarlijks

• De onderhoudscyclus voor de
belangrijkste componenten zoals
de stroomonderbrekers (zie
instructies van de fabrikant)

Inspectie

1. Uit te voeren controles

• Visuele controle op schade door
omgevingsfactoren of corrosie

• Controle van de externe behuizing
• Controle van de ventilatie, filters

en beluchting
• Visuele controle van de

beveiligingen tegen elektrische
schokken

• Nazicht op de aanwezigheid van
alle accessoires en
toegangssleutels

• Controle op de goede werking van
verschillende mechanismen en
sloten

2. Nodige apparatuur  voor testen en
metingen

• Vervanging van de filters
(Optioneel)

Servicemodules 
laagspanning
Bord type SIVACON

 Preventief onderhoud 

3. Leveren van materiaal

4. Documentatie

• Volledig test rapport

• Aanbrengen inspectiezegels

• Optioneel



4. Documentatie
• Volledig test rapport
• Aanbrengen inspectiezegels 

Neem gerust contact met ons op voor 
meer informatie. 

 

 

Siemens S.A./N.V. 
Guido Gezellestraat 123 
1654 Beersel, Belgium  
 +32 (0)2 536 21 11
www.siemens.be/energy

ServiceDesk  

ServiceDesk-Distribut ionSystems.be@siemens.com 
 +32 (0)2 536 32 99

Aanbevolen frequentie 
voor het onderhoud  (elke 5 jaar)
• De onderhoudscyclus voor de

belangrijkste componenten zoals
de stroomonderbrekers (zie
instructies van de fabrikant)

Onderhoud

1. Uit te voeren controles
• Visuele controle op schade door

omgevingsfactoren of corrosie

• Controle van de externe behuizing
• Controle van de ventilatie, filters

en beluchting
• Visuele controle van de

beveiligingen tegen elektrische
schokken

• Nazicht op de aanwezigheid van
alle accessoires en
toegangssleutels

• Controle op de goede werking van
verschillende mechanismen en
sloten

• Inspectie van de interne kast-      
compartimenten
• Reiniging van het uitneembaar
gedeelte                                                       
• Controle op de goede werking van het
uitneembaar deel
• Mechanische en elektrische controle
van verbindingen
• Reiniging en smering van plug-in
contacten
• Verificatie van de bedieningskleppen
• Mechanische en elektrische test van
het geheel                                                    
• Reinigen of vervangen van de filters

2. Speciale tools of meet en test
apparatuur
• In functie van het te testen

bord

3. Leveren van materiaal
• Vetten en smeermiddelen
• Alle schoonmaakmiddelen
• Vervangen van de filters

(optioneel)
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