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Services voor 
inspectie en testen

van omschakelaars

 



Waarom moeten omschakelaars  
regelmatig geïnspecteerd en getest worden ?

Het ATyS-gamma van Socomec is het meest betrouwbare gamma omschakelaars en marktleider 
voor tal van uitdagende toepassingen.
Niettemin moet omwille van de aard van vele toepassingen waarbij ATyS-producten van Socomec 
worden gebruikt - in combinatie met de strenge eisen van verzekeraars en andere instanties die 
betrokken zijn bij de veiligheid van gebouwen - een routine-inspectie van omschakelaars door 
gekwalificeerde engineers worden uitgevoerd.

Welke risico’s zijn gekoppeld 
aan het niet regelmatig 
inspecteren en testen van 
omschakelaars ?
•  Defecte omschakelaars door verkeerde 

instelling of bekabeling.
•  Verlies van spanning als een 

omschakelaar niet automatisch 
omschakelt naar een secundaire 
voedingsbron.

•  Dure stilstand veroorzaakt door 
een defecte omschakelaar en het 
daaraan gekoppelde gebruik van de 
handmatige noodmodus.

Wat zijn de voordelen als 
de originele fabrikant de 
inspectie uitvoert ?
•  Superieur begrip van 

omschakelaartechnologie, de software 
en het product.

•  Diepgaande en ruime ervaring 
met inspecteren en testen van 
veiligheidsprocedures.

•  Ongeëvenaarde expertise in integratie 
van apparatuur in uw unieke 
werkomgeving.

Expert service-ingenieurs
•  370 service-ingenieurs van 

Socomec in meer dan 
20 dochterondernemingen.

•  175 service-ingenieurs van 
zakenpartners in meer dan 
70 landen.

•  3.500 uur technische training per 
jaar (product, methodologie en 
veiligheid).

Technische hotline
•  De medewerkers van de technische 

hotline van Socomec spreken meer 
dan 20 talen.

•  3 centra voor geavanceerde 
technische ondersteuning.

Services
•  Deskundig team technici staat 24 / 7 klaar.
•  Technische expertise op locatie 

gegarandeerd binnen max. 6 uur.
•  Beoordeling van 

stroomvoorzieningskwaliteit en 
thermisch beeld.

•  Tests, inbedrijfstelling en training op 
locatie.

•  Gecertificeerd preventief 
onderhoudsbezoek.

•  Bewaking en proactieve diagnose op 
afstand.

•  Correctief onderhoud met originele 
onderdelen.

•  24 / 7 beschikbaarheid van originele 
onderdelen.

•  Verzending van onderdelen met 
hoge prioriteit.
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Profiteer van de expertise van een producent
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Wat is inbegrepen in de standaardservice 
voor inspectie en testen van omschakelaars 
van Socomec ?

1.  Voor elke specifieke 
ATyS-locatie en ATyS-unit, 
per uniek serienummer.

•  Visuele inspectie waarbij wordt 
gewezen op alle tekenen die 
problemen kunnen opleveren (stof, 
zichtbare corrosie, verkleuring van 
plastic).

•  Infraroodanalyse van het apparaat.
•  Bedrijfstemperatuur in de 

omgeving - ter bevestiging dat het 
apparaat binnen het aanbevolen 
temperatuurbereik werkt.

•  Beschrijving van de toepassing 
waarvoor de ATyS-schakelaar 
wordt gebruikt en bevestiging of 
die schakelaar geschikt is voor die 
toepassing.

2.  Beschrijving van algehele 
elektrische installatie

•  Bron 1: type bron (capaciteit in kW).
•  Bron 2: type bron (capaciteit in kW).
•  Eigenschappen van belastingen die 

stroomafwaarts van het apparaat zijn 
aangesloten.

•  Bevestiging dat het ATyS-model 
geschikt is voor de toepassing.

3.  Beveiliging tegen 
elektrische gevaren

•  Controle van aardingsaansluiting en 
beveiliging (deur elektriciteitskast…).

•  Controle van de isolatiekabel (visuele 
inspectie).

•  Controle van beveiliging tegen 
rechtstreeks contact.

4. ATyS-montage
•  Controle van gebruikte 

kabeldoorsnede voor fasen en 
nulleider.

•  Controle of het apparaat correct 
wordt ondersteund in het bord of de 
kast (geen trilling, beweging, losse 
bevestigingen).

•  Controle van markeringen op de kabel 
en schakelaar.

5.  Controle en validering 
van ATyS-instellingen en 
-parameters

•  Parameters menu Instellingen.
•  Parameters menu Spanningsniveau.
•  Parameters menu Frequentieniveau.
•  Parameters menu Timers.
•  Parameters menu I / O.

Menu Spannings- en Frequentieniveau illustratie

t100

% Gecontroleerde waarde (spanning)

Boven drempelwaarde spanning (oU)

Boven drempelwaarde 
hysterese spanning (oUh)
Beschikbare bron

Onder drempelwaarde 
hysterese spanning (uUh)

Onder drempelwaarde spanning (uU)

t100

% Gecontroleerde waarde (frequentie)

Boven drempelwaarde frequentie (oU)

Boven drempelwaarde 
hysterese frequentie (oUh)
Beschikbare bron

Onder drempelwaarde 
hysterese frequentie (uUh)

Onder drempelwaarde frequentie (uU)

Menu Spanningsniveau. Menu Frequentieniveau.
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services van Socomec voor inspectie en testen van omschakelaars
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Socomec heeft een uitgebreide portfolio van services en pakketten voor inspectie en testen samengesteld voor gebruikers van ATyS-omschakelaars.
Hoogstaande technische ondersteuning is een essentieel onderdeel van het continuïteitsplan van elk bedrijf.
De services voor inspectie en testen van Socomec zijn een must voor elke organisatie die zijn kritische apparatuur wil beschermen en de prestaties wil optimaliseren.
De services en pakketten worden volledig op maat samengesteld volgens de behoeften van de klant, rekening houdend met individuele operationele voorwaarden, specifieke bedrijfsactiviteiten en de unieke kriticiteit 
die gekoppeld is aan specifieke toepassingen.

Ons jaarlijkse bezoek is perfect voor 
organisaties die de geruststelling van 
een regelmatige controle door de 
fabrikant willen, in combinatie met het 
voordeel van de recentste firmware-
updates, uitgebreide rapporten en 
conformiteitsverklaringen na voltooiing.

Hoe gaat het inspectiebezoek in zijn 
werk ?
Het inspectiebezoek bestaat uit een 
jaarlijks bezoek ter plaatse door een 
gekwalificeerd engineer van Socomec. 
Tijdens dat bezoek voert de engineer 
een inspectie- en testprocedure uit om 
te certificeren dat elke ATyS-schakelaar 
goed werkt.
Na elke inspectie overhandigt de 
engineer een gedetailleerd rapport met 
een lijst van alle geteste apparatuur 
en een diepgaande analyse van de 
resultaten.

Belangrijkste voordelen
• Goedkeuringsrapport van de fabrikant.
• Recentste firmware-updates.
•  Compleet rapport met technische 

aanbevelingen.
• Conformiteitsverklaring.

Onze inspectiepakketten bieden een 
totaaloplossing, een combinatie van de 
voordelen van services voor inspectie en 
foutopsporing.
De pakketten zijn samengesteld om de 
betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid 
van uw voeding te optimaliseren - zodat 
u uw totale eigendomskosten (TCO) kunt 
optimaliseren.

Wat houden de inspectiepakketten 
in ?
De inspectiepakketten omvatten 
het inspectiebezoek en services 
in noodsituaties in geval van 
abnormaliteiten.
Als er een probleem wordt vastgesteld, 
wordt de schakelaar binnen een 
gegarandeerde tijdsspanne gerepareerd 
door de engineer van Socomec - en 
eventuele defecte onderdelen worden 
vervangen.
Er zijn tal van inspectiepakketten 
samengesteld voor uiteenlopende 
behoeften: van een eenvoudige 
gecombineerde service tot een 
totaalpakket met bezoeken ter plaatse 
met snelle responstijd en inclusief 
loonkosten en reserveonderdelen.

Advies van experts
Onze inspectiepakketten kunnen worden 
gecombineerd met alle reeds afgesloten 
onderhoudscontracten met Socomec 
voor UPS of andere apparatuur - voor 
een flexibele oplossen op uw maat.

Belangrijkste voordelen
Alle voordelen van het inspectiebezoek

+

•  technische ondersteuning via de 
hotline,

• gegarandeerde responstijd ter plaatse,
•  originele reserveonderdelen uit 

voorraad beschikbaar.

Inspectiebezoek Kenmerken en opties van INSPECTIEPAKKETTEN

Inspectiepakketten

Belangrijkste voordelen

•  Uw installatie is maximaal 
beschikbaar, gegarandeerd, en 
levert optimale prestaties.

•  Alle kritieke punten zijn beveiligd 
en onder controle.

•  Minder kans dat potentiële 
storingen niet worden 
gedetecteerd.

•  Minder dure stilstand en kans op 
operationele verliezen.

bEsCHRiJViNG VaN DE sERViCE INSPECTIEBEZOEK INSPECTIEPAKKETTEN

silVER GOlD platiNUM platiNUM+

1 inspectiebezoek • • • • •
Infraroodanalyse • • • • •
Testen met belasting
Controle belastingscategorie
Inspectie bypass-systeem
Loonkosten en reiskostenvergoeding voor corrigerend 
onderhoud • • •

Originele reserveonderdelen • •
Beschikbaarheid hotline • • • •
Hotline voor noodgevallen 24 / 7 •
Responstijd naar locatie binnen de volgende werkdag • • •
Responstijd naar locatie binnen 6 uur •
Responstijd naar locatie binnen 4 uur*

•: inclusief. : optioneel. 
*: controleer de beschikbaarheid van de service voor uw regio.
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www.socomec.nl

hoofdKANTooR

GROEP SOCOMEC
SAS kapitaal 10 678 740 € 
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse  
F-67235 Benfeld Cedex - FRANKRIJK 
Tel. +33 3 88 57 41 41 
Fax +33 3 88 74 08 00 
info.scp.isd@socomec.com 

Socomec wereldwijd

BELGIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.be@socomec.com

DUITSLAND
Critical Power
info.ups.de@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.de@socomec.com

FRANKRIJK
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
dcm.ups.fr@socomec.com

ITALIË
Critical Power 
info.ups.it@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.it@socomec.com

POLEN
Critical Power
info.ups.pl@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.pl@socomec.com

PORTUGAL
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ups.pt@socomec.com

ROEMENIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ro@socomec.com 

SLOVENIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.si@socomec.com

SPANJE
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.es@socomec.com

TURKIJE
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.tr@socomec.com

VERENIGD KONINKRIJK
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.uk@socomec.com

UW dISTRIBUTEUR

IN APAC

AUSTRALIË
Critical Power / Power Control & Safety
info.ups.au@socomec.com

CHINA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.cn@socomec.com 

INDIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.in@socomec.com

SINGAPORE 
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.sg@socomec.com

THAILAND
Critical Power
info.ups.th@socomec.com

IN hET MIddEN-ooSTEN

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ae@socomec.com

IN AMERIKA

USA, CANADA & MEXICO
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.us@socomec.com

ANdERE lANdEN

NOORD-AFRIKA
Algerije / Marokko / Tunesië
info.naf@socomec.com

AFRIKA
Andere landen
info.africa@socomec.com

ZUID-EUROPA
Cyprus / Griekenland / Israël / Malta
info.se@socomec.com

ZUID-AMERIKA
info.es@socomec.com

MEER INFORMATIE
www.socomec.nl/worldwide

IN EURoPA

Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
Duwboot 13 
NL - 3991 CD Houten 
Tel. +31 30 760 0900 
Fax +31 30 637 2166 
info.nl@socomec.com

NEdERlANd

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 d
oc

um
en

t. 
©

 2
01

6,
 S

oc
om

ec
 S

A
S

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. -

 d
oc

um
en

t p
rin

te
d 

on
 p

ap
er

 fr
om

 s
us

ta
in

ab
ly

 m
an

ag
ed

 fo
re

st
s.


