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Preventietips  
onderhoud 
WKK-installatie

Uw WKK- en middenspanningsinstallatie is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Als deze stilvalt, levert dat in veel 

gevallen grote problemen op. Alle reden om aandacht te besteden aan goed onderhoud. Een onderhoudscontract voor uw WKK- en 

middenspanningsinstallaties is een goed begin. Als u daarnaast aandacht besteedt aan de inhoud van dit contract, de opstelling van 

uw installatie én controleert of de uitvoering van het onderhoud goed gebeurt, verkleint u de kans op stilstand enorm. En bent u 

sneller weer in bedrijf als uw installatie toch stilvalt. Wij adviseren u hier graag over.

Wat kunt u doen?

Controleer of het onderhoudscontract past bij het gebruik van 

uw installatie:

•    Staat de einddatum of het maximum aantal draaiuren in 

het contract?

•   Komt het minimaal aantal draaiuren en maximale aantal 

starts overeen met het gebruik?

•   Bespreek de verwachte levensduur van de generator-

schakelaar met uw onderhoudsbedrijf. Maak een plan voor 

tijdige vervanging op een moment dat u het beste past.

Controleer het onderhoud:

•   Voert uw onderhoudspartij het afgesproken onderhoud 

uit?

•  Worden de (deel)revisies tijdig uitgevoerd?

•  Vult uw onderhoudspartij het logboek volledig in?

•  Worden adviezen uit de inspectie opgevolgd en uitgevoerd?

•   Is de installatie na onderhoud of reparatie bedrijfsklaar 

opgeleverd en ordelijk en schoon achtergelaten?

Controleer zelf:

•   Of er olie of gas lekt. Lekkage duidt op een defect. Laat uw installatie dan direct nakijken.

•   De waarden van olieverbruik, draaiuren, gasverbruik, etheen, NO en NO
2
. Door wekelijks de waarden te noteren kunt u afwijkingen 

snel ontdekken. Afwijkingen kunnen duiden op een storing. Neem in zo’n geval direct contact op met uw onderhoudsbedrijf.



Opstelling

•  Zorg voor voldoende ventilatie.

•  Zorg voor een brandwerende omkasting.

•   Voorkom binnendringen van vocht. Herstel ruitbreuk aan 

het kasdek, controleer de doorvoeren in de wanden, 

controleer de afdichting van het dak van de omkasting en 

controleer of er geen water onder de stations aanwezig is.

•  Plaats afdakjes boven de bedieningspanelen.

•   Zorg voor een goedgekeurde schuim- of CO
2 

brandblusser 

die goed bereikbaar is.

Tips onderhoudscontract

Wat staat er in een goed onderhoudscontract? Wij hebben de aandachtspunten en minimale eisen voor een goed onderhouds-

contract voor u op een rij gezet. U vindt ze op de aparte kaart ‘onderhoudscontract WKK- en middenspanningsinstallatie’.  

U kunt deze downloaden via www.averoachmea.nl of opvragen bij uw verzekeringsadviseur. Voor vragen over dit onderwerp kunt  

u bellen met uw verzekeringsadviseur. Deze kan u in contact brengen met de technische specialisten van Avéro Achmea.

Deze kaart bevat algemene preventieadviezen en is daarom niet volledig. U kunt aan deze kaart geen rechten ontlenen met 

betrekking tot de door u gesloten verzekering(en). Daarvoor is beslissend de inhoud van uw verzekeringsbewijs en de bijbehorende 

verzekeringsvoorwaarden.


