
Hager 
Services
Verdeler-
onderhoud





Een belangrijke taak, want als de stroom uitvalt, 
vallen veel bedrijven stil. De afhankelijkheid van 
techniek in gebouwen is de laatste jaren enorm 
toegenomen. Natuurlijk zijn er backup-systemen 
die de primaire processen in stand houden of vei-
lig afschakelen, maar deze houden niet het hele 
bedrijf in stand en uitval is dan onvermijdelijk. 
Voor de gebruiker(s) van een gebouw zal uitval 
bijna altijd een verlies aan productie betekenen. 

Specialistische kennis
In Nederland is het gelukkig een verplichting 
elektrische installaties zo te ontwerpen dat de 
gevolgen van een storing of spanningsuitval zo 
klein mogelijk blijven. Bij calamiteiten wordt er 
veilig afgeschakeld en daarna wordt de installatie 
gecontroleerd - automatisch of handmatig - en 
weer in bedrijf genomen. Om uitschakeling bij 
calamiteiten te borgen en er zorg voor te dragen 
dat er daarna weer veilig ingeschakeld kan wor-
den, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Om 
de veilige en goede werking van grote elektrische 
verdeel- en distributiesystemen te borgen, is 
specialistische kennis nodig. Als je zelf niet  
beschikt over deze specialistische kennis of  
ervaring, dan kunnen wij je hierin ondersteunen.

Onderhoudscontract voor grote elektrische 
verdeel- en distributiesystemen
Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat 
gebruikers zo min mogelijk uitval van spanning 
ervaren. Onze gespecialiseerde medewerkers 
kunnen elektrische verdeel- en distributiesyste-
men inspecteren, testen en onderhouden. Deze 
medewerkers zijn gecertificeerd en beschikken 
over de juiste gereedschappen en materialen. 
Met een onderhoudscontract voor het elektrische 
verdeel- en distributiesysteem (of specialistische 
onderdelen daarvan) verkleinen we samen de 
kans op storingen en calamiteiten.

Start klein, doorgroeien mag…
Een goede start maak je met een eenmalige  
test en inspectie. Doorgroeien naar regulier 
onderhoud met een gegarandeerde beschik-
baarheid van spare-parts en servicetechnici is 
natuurlijk ook mogelijk. Indien gewenst kunnen 
wij op basis van een inspectie ook voorstellen 
doen voor een retrofit of upgrade van het sys-
teem, zodat de levensduur wordt verlengd. 

Meer weten?
Wil je meer weten over onze dienstverlening op 
het gebied van onderhoud aan elektrische ver-
deel- en distributiesystemen, neem dan contact 
op met onze Servicemanager. Hij zal samen met 
jou de mogelijkheden doornemen en zoeken naar 
best mogelijke service.

Een morele plicht 
Elk jaar wordt het aandeel techniek in gebouwen  
groter en neemt de toegevoegde waarde van tech- 
niek toe. Systemen worden complexer en daarmee  
wordt ook het onderhoud aan technische systemen  
en installaties steeds specialistischer. Als installateur  
of beheerder draag je een wettelijke of morele plicht  
om de goede werking van deze systemen te borgen. 
Hager ondersteunt daarbij.
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