ProScan,

gebouw inspectie en advies

inspecties
ProScan is een inspectie- en adviesbureau met ruime
ervaring in het vakgebied. We houden ons bezig met inventarisaties
en inspecties (onder andere op conditiebasis), kostenramingen en meerjaren onderhoudsplannen,
onderhoudsbeheer en diverse soorten veiligheids- en arbo-inspecties alsook met het opstellen en
aanbesteden van onderhoudscontracten en renovatie of nieuwbouwprojecten.

www.proscan.nl

De afdeling inspectie van ProScan kan voor u alle gewenste technische inspecties en onderzoeken verrichten.
Denkt u bijvoorbeeld aan:
• Het inventariseren en inspecteren van gebouwen voor
alle disciplines
• Conditiemeting (volgens de NEN 2767 deel 1 en 2) voor
alle disciplines
• NEN 1010 en NEN 3140 inspectie
• Thermografisch onderzoek
• NEN 2443 inspecties (parkeergarages)
• NEN 1014 inspecties (bliksembeveiliging)
• Legionella inspecties
• Onderzoek naar uw klimaatinstallaties

Inventarisatie en inspectie
Inspecties van gebouwen
U beheert of bezit gebouwen en wilt de staat, van de
aanwezige elementen, van deze gebouwen inzichtelijk
hebben. Inspecteren en inventariseren is één van de
kernactiviteiten van ProScan. Of het nu is voor het bepalen
van de onderhoudsbehoefte, voor een (prestatie) contract
of gewoon omdat de installatie niet werkt. ProScan heeft
de specialisten in huis, van een Quick scan tot trouble
shooting, van periodieke controle tot onafhankelijke arbitrage, op al deze gebieden is ProScan werkzaam.
Conditiemeting (volgens de NEN 2767 deel 1 en 2)
In 2002 hebben de Rijksgebouwendienst en NEN het initiatief genomen tot het opzetten van een genormaliseerde
wijze van het bepalen van de technische staat van alle
mogelijke bouw- en installatiedelen.
De methodiek is opgenomen in NEN 2767, bestaande uit
twee delen; deel 1 omschrijft de methodiek en deel 2
omschrijft voorkomende gebreken.
In onze aparte brochures Conditie en MOP en
Onderhoud leest u meer over deze methodiek als ook op
welke wijze wij u van dienst zouden kunnen zijn.
Sinds de oprichting van ons bedrijf voeren wij conditieme-
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tingen aan bouw- en installatiedelen uit (dus bouwkundig
en installatietechnisch) en sinds de publicatie in 2006
doen wij dit conform NEN 2767.

Elektrotechnische inspecties
NEN 1010 en NEN 3140 inspecties
Hoewel de NEN 3140 alleen in de Mijnwet is aangewezen
(en voor nieuwe installaties in de NEN 1010), wordt waarborging van de veiligheid in de Arbo geregeld. De bundel
Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties bevat de teksten
van de Europese norm NEN-EN 50110 en de Nederlandse
aanvulling NEN 3140. In de beleidsregel bij het Arbobesluit
zijn de relevante elektrotechnische normen aangegeven.
Indien de genoemde normen voor de elektrische installatie zijn toegepast, is voldaan aan de verplichtingen van
het Arbobesluit. Onder andere NEN-EN 50110 en de NEN
3140 worden in deze beleidsregel genoemd.
Op die grond wordt de NEN 3140 als richtlijn gezien ter
waarborging van de veiligheid.
Maar waarborging conform normen of niet, u hecht
aan een veilige elektrische installatie. U wilt, voordat er
eventuele ongelukken gebeuren, risico’s in kaart hebben
gebracht.
ProScan voert inspecties conform NEN 3140 al vanaf de
oprichting in 1998 uit.
Deskundig personeel inspecteert uw installaties op een
zodanige wijze dat u enerzijds een goed inzicht krijgt in
hoe veilig uw installatie nu is maar anderzijds ook op een
wijze die uw bedrijfsvoering zo min mogelijk onderbreekt.
En ProScan ziet het als een meerwaarde u niet alleen te
wijzen op eventuele tekortkomingen, maar u ook te adviseren in te nemen acties waarmee u deze tekortkomingen
kunt verhelpen. Dit alles wordt dan ook op een begrijpelijke manier verwoord in een rapport.
Hiermee heeft u dus een goed stuk gereedschap, waarmee u een aannemer de geconstateerde tekortkomingen
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kunt laten verhelpen. Maar dan wilt u achteraf natuurlijk
wel weten of dit op een juiste wijze is gebeurd. Daarom
is een herkeuring veelal zeer gewenst. En uiteraard kan
ook deze door ProScan voor u worden uitgevoerd, zodat u
verzekerd bent van een goedgekeurde en vooral veilige
installatie.
Thermografisch onderzoek
Wat is thermografie?
Wanneer we een beeld vormen van de objecten om ons
heen en daarbij uitsluitend kijken naar de temperatuur,
dan krijgen we een zogenaamd warmtebeeld. We spreken
dan van thermografie.
Alle objecten en elementen zenden infraroodstraling uit.
Deze straling kan worden gemeten middels een infraroodcamera.
Met name voor elektrische, maar natuurlijk ook andere
installaties, is een aanvullend thermografisch onderzoek
een goede methodiek om alle (verborgen) gebreken in
kaart te brengen.
Natuurlijk volgen uit een NEN 3140 inspectie al belangrijke
resultaten. Toch blijven er mogelijk onvolkomenheden in
uw installatie zitten.
Een los contact op een hoofdschakelaar wordt echter pas
waargenomen indien warmteontwikkeling ten gevolge
van overgangsweerstanden tot een aantasting van de
isolatie van de aangesloten leidingen heeft geleid. En
uiteraard blijft dit niet beperkt tot een hoofdschakelaar.
Groepsschakelaars, magneetcontacten, railsverbindingen,
allemaal voorbeelden van zaken waar ondeugdelijke
verbindingen mogelijk zijn en die tot brandgevaar kunnen
leiden.
Maar zou u de gevolgen hiervan niet voor willen zijn?
Een thermografisch onderzoek geeft u die mogelijkheid.
Een dergelijk onderzoek is uitermate geschikt om preventief onvolkomenheden van uw (elektrische) installatie op
te merken. Alleen dit geeft u de mogelijkheid dergelijke

gebreken te verhelpen voordat er schade door wordt
berokkend en misschien wel belangrijker, voordat dit
daadwerkelijk gevaarlijk wordt voor de gebruikers van uw
installaties.
Thermografisch onderzoek gecombineerd met een NEN
3140 inspectie is dan ook een perfecte keuring van
uw elektrische installatie. Alle verborgen gebreken en
mogelijk brandgevaarlijke situaties worden vastgelegd in
een rapportage met daarbij weergegeven de geadviseerde
verbeteringen.
ProScan maakt hoofdzakelijk gebruik van de thermografie
bij het inspecteren van elektrische installaties en dan met
name verdeelinrichtingen en regelkasten. Na verbetering
van de gebreken kan desgewenst een herkeuring plaats
vinden om tot een goedgekeurde, veilige installatie te
komen.
Inspecties bliksembeveiligingsinstallaties
Bliksembeveiligingsinstallaties dienen ter voorkoming van
schade aan uw gebouw ten gevolge van blikseminslag. En
dus indirect ook voor de veiligheid van de gebruikers.
Deze installaties dienen te voldoen aan NEN 1014.
Niet alleen verwoord deze norm de wijze van aanleg
en installatie van bliksembeveiligingsinstallaties, ook
omschrijft deze norm de wijze van inspectie en onderhoud.
Want een bliksembeveiligingsinstallatie is nu net zo’n
installatie die slechts zelden wordt ‘gebruikt’ en als dat
dan een keer gebeurt, wilt u er wel van verzekerd zijn dat
deze goed functioneert.
ProScan kan u hiermee van dienst zijn. Door een inspectie
uit te voeren conform de norm, hebt u de functionaliteit
van deze installatie inzichtelijk. Eventuele tekortkomingen
worden aan u gerapporteerd en aan de hand daarvan kunt
u acties ondernemen om tot een optimale bliksembeveiligingsinstallatie te komen.

Werktuigbouwkundige
onderzoeken
Legionella inspecties
Om besmetting met legionellabacteriën te
voorkomen heeft de overheid regels gesteld
ten aanzien van leidingwaterinstallaties. In
december 2004 zijn de nieuwe regels voor
Legionellapreventie in de vorm van een
aanpassing van het Waterleiding besluit van
kracht geworden. Daarvoor waren de regels
van 2000-2002 vastgelegd in de zogenaamde Tijdelijke regeling.
In het Waterleiding besluit wordt de
verplichting opgelegd om voor een beperkt
deel (midden en hoog risicocategorie) van
de collectieve installaties een risicoanalyse
ten behoeve van Legionella-preventie uit te
voeren en zonodig een beheersplan op te
stellen.
Waarom? Omdat mensen bij inademing van
de legionellabacterie legionellose, beter
bekent als veteranenziekte, kunnen oplopen.
De legionellabacterie kan dus, bij inademing,
(levens)gevaarlijk zijn.
En dus wilt u voorkomen dat deze bacterie
binnen uw gebouw voorkomt.
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ProScan heeft ruime ervaring met (periodieke) legionella inspecties, de diverse risico
analyses alsmede met het opstellen van
beheersplannen. We zijn op de hoogte van de
laatste stand van zaken met betrekking tot de
regelgeving, weten waar de risico’s zich voor
kunnen doen en zijn in staat om aan te geven
welke mogelijke oplossingen er zijn.
Overige werktuigbouwkundige onderzoeken
Andere werktuigbouwkundige onderzoeken
laten zich niet zo makkelijk in een afgebakend kader omschrijven.
U heeft klachten van uw gebruikers dat het te
warm is in uw gebouw. Of wellicht te koud.
U heeft klachten over tocht, de behaaglijkheid
van het klimaat in uw gebouw.
Of u wilt onderzoek naar welke mogelijkheden er zijn om binnen uw installaties een
warmtekrachtkoppeling aan te brengen, of
gebruik te gaan maken van bronkoeling.
Allemaal vragen die u kunt hebben. Hetzij
naar aanleiding van klachten, ontwikkelingen
in de technologie, nieuw beleid in het kader

van milieuzorg, of gewoon omdat u eens een
artikel in een vakblad hebt gelezen.
ProScan beschikt over deskundig personeel
die uw vragen kan beantwoorden. Ervaren
werktuigbouwkundige inspecteurs en adviseurs die u met raad en daad te woord staan.

Bovengenoemde zaken zijn slechts enkele zaken waarbij ProScan u van dienst zou kunnen
zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van
bovengenoemde taken of u vindt uw vraag
binnen deze brochure niet terug, schroom
dan niet en neem gerust contact met ons op.
Wij zijn graag bereid persoonlijk met u kennis
te maken.
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