Jaarbeurs wil u attenderen op de strengere wet- en regelgeving bij gebruik van eigen
elektramaterialen.
Sinds 1 juli 2017 is de wettelijke regelgeving voor het gebruik van elektrotechnische materialen
aangepast o.a. om het risico van brandverspreiding tot een minimum te beperken.
Het is toegestaan om eigen elektramaterialen aan te sluiten op de voedingen van Jaarbeurs, mits
voldaan wordt aan onze ‘Aansluitvoorwaarden elektrotechnische installaties’.
Materialen, zoals verlengsnoeren, contactdozen en groepenkasten dienen wel aantoonbaar jaarlijks
gekeurd te worden. Het keuringsrapport (of -sticker) moet voor handen zijn bij navraag tijdens de
opbouw van het event. Tevens dienen de materialen van een industriële kwaliteit te zijn zodat de kans
op mechanische beschadiging zo klein mogelijk is (kabel kwaliteit op vloeren voldoen minimaal aan
H05RNF, Euroklasse B2ca en NEN 8012).
Door het gebruik van niet goedgekeurde bekabeling kan er door ‘defecten’ brand ontstaan. (Als de kabel
te lang, te dun of beschadigd is, wordt de kabel te warm en kan er gevaar ontstaan).
Grote risico’s kunnen ontstaan door:







het gebruik van te lange kabels en opgerolde bekabeling.
Rol daarom elke kabelhaspel helemaal af. Bij voorkeur geen haspels gebruiken.
het doorlussen van contactdozen.
1 x verlengen vanuit de voeding is maximaal toegestaan.
het gebruik van bekabeling dunner dan 1,5mm2.
Gebruik daarom altijd min. 2,5mm².
het gebruik van contactdozen zonder randaarde.
Contactdozen zonder randaarde zijn niet toegestaan.
niet aarden van metalen delen vanuit de eigen installatie.
Alle metalen delen, evenals staande trussen, moeten geaard zijn.
algemeen; het gebruiken van niet gekeurde materialen (en zonder CE keurmerk).
Gebruik voor uw en andermans veiligheid alleen maar gekeurd (CE keurmerk) materiaal.

Jaarbeurs controleert dagelijks. Als er gevaarlijke situaties ontstaan, neemt Jaarbeurs, net als
voorgaande jaren, meteen maatregelen.
Jaarbeurs werkt met een erkende installateur en kan alle benodigde materialen in de verhuur
aanbieden.
Voor meer informatie over de
‘Aansluitvoorwaarden’ opvragen.
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