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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: 

Basis inspectie: Aanbevolen 
frequentie: jaarlijks 

1a. Lijst met activiteiten 

• Visuele controle; netheid, verf, 
temperatuur, vet, algemene 
staat

• Functionele test van de 
indicatoren van SF6-druk
(informatieweergave) 

• Mechanische en elektrische 
functietest

• Controle van indicatoren voor 
spanningsaanwezigheid

• Controle van accessoires 

Standaard Onderhoud 

Aanbevolen frequentie: 
elke 5 jaar  
(Uiterlijk 10 jaarlijks) 

1b. Lijst van activiteiten 

• Alle activiteiten gepland in de 
basisinspectie

• Volledig onderhoud van het 
stroomonderbrekermechanisme 
en testen (spoelen, motorisatie, 
smering ...)

• Onderhoud en testen van 
scheiders (smering van het 
mechanisme)

• Volledige verificatie van interne 
en externe vergrendelingen 
Inspectie van kabelverbindingen

• Inspectie van het LV-
compartiment

• Controle van de zekeringen 
indien nodig 

2. Inclusief de apparatuur die nodig is
voor testen en metingen.

3. Levering van onderhoudsproducten
• Reinigingsmiddelen, speciaal vet

en smeermiddelen.

4. Documentatie
• Volledig rapport per cel
• Opvolging in onze database.

5. Opmerkingen:
• Het testen van het

beveiligingsrelais voor het
besturingsgedeelte moeten
afzonderlijk en op regelmatige
basis gepland worden (optioneel)

Servicemodules voor 
MV-Schakelborden
Gasgeïsoleerde MV-schakelborden 
8DJ, 8DH, 8DJH, NXPlus (GIS) 

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

ServiceDesk   
servicedesk-distributionsystems.be@siemens.com 
 +32 (0)2 536 32 99

MAINTENANCE FREE IS NOT CONTROL FREE 

Neem gerust contact met ons op voor 
meer informatie. 
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