BliksembeveiliGIng,
Een EXPERTISE van
de Stroomleiders

Het belang van bliksembeveiliging
Blikseminslagen veroorzaken elk jaar aanzienlijke materiële, financiële en lichamelijke schade.
Het is daarom uiterst belangrijk om te beschikken over een veilige en betrouwbare maatregel
tegen blikseminslagen.
Via de juiste maatregel geniet u van een gepaste bescherming, verzekert u uw bedrijf van continuïteit en
bescherming van uw medewerkers tegen contactspanningen, stapspanningen en vlambogen door overslag.
Een bliksembeveiliging kan bestaan uit een kooi van Faraday, een overspanningsbeveiliging of een combinatie
van beide. We berekenen welke bliksembeveiliging uw bedrijf exact nodig heeft door middel van een
risicoanalyse NBN EN 62305-2.
De Stroomleiders helpen u graag met kennis van zaken verder!

Realtime blikseminslagen
regio Limburg
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neem contact op met
De stroomleiders via:

info@epa-nv.com • www.epa-nv.com

T +32 (0)89 81 98 20

		

op maat van de uitdaging benutten we de volgende competenties

Risicoanalyse
Met behulp van een analyse bepalen we de huidige status van of behoefte aan bliksembeveiliging.
• Analyse van de risico’s volgens de norm NBN EN 62305-2.
• In kaart brengen van de huidige situatie en benodigde installatie of aanpassingen.
• Helder en transparant overzicht van de bijhorende investering.
• Economische afweging van de investering versus een schadegeval.

Ontwerp & berekening
Gespecialiseerde Stroomleiders adviseren, begeleiden en ontzorgen u.
			
			

• Ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe installatie.
• Aanpassen van uw huidige installatie.

Plaatsen van de installatie
Op basis van onze analyse en gedetailleerde ontwikkeling worden alle benodigde componenten geïnstalleerd.
We verbinden de verschillende elementen en brengen ze samen om u een optimale bescherming te bieden.
• Externe bliksembeveiliging.
• Overspanningsbeveiliging.
• Aardingsinstallatie.

onderhoud & herstellingen
Periodiek onderhoud volgens de norm 62305-3.
• Berekenen en opmeten van de spreidingsweerstand.
• Controleren op beschadigingen en corrosie.
• Aanpassen en vervangen van beschadigde componenten.
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