Elektrakeuring | Schermdoek
Controlemeting Assimilatiebelichting
Verklein het risico op brand in de kas
Brandbaar schermdoek nog niet vervangen en ook na 1 januari 2017 verzekerd
blijven tegen brand?
1	Voer de Elektrakeuring | Schermdoek uit en bij assimilatiebelichting ook de
Controlemeting Assimilatiebelichting.
2	Laat na de uitvoering van de Elektrakeuring | Schermdoek ernstige fouten
(categorie A en B) herstellen en voer na de Controlemeting Assimilatiebelichting
het noodzakelijke onderhoud uit.
3	Stuur voor 1 januari 2017 de herstelverklaring(en) op naar agro.acceptatie@interpolis.nl.

Waarom keuren?
• 	6 jaar keuren van elektra bewijst: 40% minder branden door fouten in
de elektrische installatie
• Vermindering van kans op letsel door brand bij medewerkers
• Minder storingen door verhoogde betrouwbaarheid installaties

Elektrakeuring | Schermdoek

Deze keuring vindt plaats in de kas en in
aangrenzende gebouwen en is specifiek gericht op
zaken die vlam vatten van het schermdoek kunnen
veroorzaken. Dus ook de verwerkingsruimten, het
ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn
van deze keuring. De keuring bestaat uit
3 onderdelen:
• een gesprek met de installatieverantwoordelijke
• de keuring
• de rapportage inclusief herstelverklaring
U maakt met het inspectiebedrijf afspraken over
het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om
bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Doormeten van hoofd- en
onderverdeelinrichtingen
met warmtebeeldcamera.

Controle van aansluit
snoeren ventilatoren,
vlakbij het schermdoek.

Wie mag de keuring uitvoeren?
Interpolis heeft met inspectiebedrijven afspraken
gemaakt over de manier van inspecteren en
rapporteren. Laat de keuring door één van deze
bedrijven uitvoeren, dan weet u zeker dat de keuring
en de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen
van Interpolis. Een actueel overzicht vindt u op
www.interpolis.nl/agro.
Frequentie Elektrakeuring | Schermdoek
Tot het moment dat u uw schermdoek vervangt door
een brandvertragend schermdoek, voert u deze
keuring iedere 3 jaar uit. Hiermee blijft u verzekerd
tegen brand.

Waar bestaat de keuring uit?
• Beoordeling van elektrotechnische tekeningen
•	Doormeten van hoofd- en
onderverdeelinrichtingen
• Controle van alle aardlekschakelaars
•	Controle en doormeten van wandcontactdozen
(230V en 400V), verlichtingsarmaturen
en elektrische apparatuur (elektrische
arbeidsmiddelen vallen hier niet onder)
•	Controle via een steekproef van aansluitsnoeren
van ventilatoren, buismotoren en
zwavelverdampers

Controle van aansluit
snoeren van buismotoren.

Controle van
aardlekschakelaars door
foutstroom naar aarde.

De keuring uitgevoerd en dan?
U laat de A- en B fouten herstellen en de
herstelverklaring ondertekenen. Vervolgens stuurt
u de volledig ingevulde herstelverklaring naar
agro.acceptatie@interpolis.nl. Interpolis past uw
verzekering aan zodat u ook na 1 januari 2017
verzekerd blijft tegen brand.

Controlemeting Assimilatiebelichting

Een goed onderhouden belichtingsinstallatie houdt
de lichtopbrengst op peil en beperkt de kans op
het ontstaan van brand. Samen met u maakt het
inspectiebedrijf afspraken voor het uitvoeren van
deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen
zo min mogelijk te verstoren.
Waar bestaat de keuring uit?
• Beoordeling van installatietekeningen
•	Doormeten van hoofd- en
onderverdeelinrichtingen
•	Netspanningsanalyse, thermografische en visuele
inspectie
• Doormeten van condensatoren
•	Visuele inspectie van armaturen op losse
contacten, slijtageverschijnselen en verschijnselen
van overbelasting
• Controle van toegepast schakelmateriaal
• Controle laagspanningsdeel trafostation
Wie mag de Controlemeting Assimilatiebelichting
uitvoeren?
Interpolis heeft met bedrijven afspraken gemaakt
over de manier van inspecteren en rapporteren. Laat
de keuring door één van deze bedrijven uitvoeren,
dan weet u zeker dat de keuring en de rapportage
voldoet aan de kwaliteitseisen van Interpolis. Een
actueel overzicht vindt u op www.interpolis.nl/agro.

Meting met warmtebeeldcamera onderverdeelinrichting

Warmtebeeldopname bedrading onderverdeelinrichting

Controle laagspanningsdeel trafostation

Frequentie van Controlemeting
Assimilatiebelichting
Om verzekerd te blijven tegen brand voert u de
Controlemeting Assimilatiebelichting jaarlijks uit
(hoofdverdeler en 1/3 van de installatie).
De Controlemeting Assimilatiebelichting
uitgevoerd en dan?
U voert het noodzakelijke onderhoud uit, laat de
herstelverklaring ondertekenen en stuurt de
volledig ingevulde herstelverklaring op naar
agro.acceptatie@interpolis.nl. Interpolis past uw
verzekering aan zodat u ook na 1 januari 2017
verzekerd blijft tegen brand.

Controle bekabeling

Controle montage afgaande kabel op deugdelijke
klemverbindingen

Hans Koolhaas, LKP Plants
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“Stel deze belangrijke keuringen niet uit! Dit hoort bij de toekomst.
Voor heel tuinbouw Nederland is en blijft het belangrijk om producten op het
juiste tijdstip te blijven leveren in deze dynamische markt.“
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Staan er fouten in deze folder?
Wij hebben de informatie in deze folder met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat
alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout
staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.
Interpolis is een merknaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V,
statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410.
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