
Keuring van stoomtoestellen 
Als u in uw onderneming stoomtoestellen gebruikt, ben u er wettelijk toe verplicht deze periodiek te laten 
keuren. Deze keuring is noodzakelijk om de conformiteit en de veiligheid van uw installatie te kunnen 
garanderen.
Als EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles) keurt Vinçotte uw installatie. Bij een positieve evaluatie 
leveren wij de nodige attesten af zodat u wettelijk in orde bent.

Your tailor-made solution

Meer over keuring van stoomtoestellen:

Bij een periodieke keuring controleren wij de aanwezigheid en de goede werking van de reglementair verplichte 
veiligheidsvoorzieningen, we doen een waterbehandeling en voeren een uitwendig en een inwendig onderzoek uit.
Voor zo'n inwendig onderzoek moeten onze experten het stoomtoestel kunnen betreden om van binnenuit de staat van het 
toestel te kunnen beoordelen. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

Het toestel moet buiten dienst gesteld en afgekoeld zijn.
Het moet door blindflenzen van andere installatieonderdelen zijn afgezonderd.
Het moet voldoende en permanent verlucht zijn.
Er moet een toezichthouder worden aangesteld die in het geval van problemen bijstand kan verlenen en de 
hulpdiensten kan verwittigen.

Wanneer we een keuring uitvoeren na een herstelling of bij de indienststelling van uw stoomtoestel zullen we ook de 
aanwezigheid en de goede werking van de reglementair verplichte veiligheidsvoorziening controleren. Daarnaast verifiëren we 
de constructiedocumenten. 

Your result

Voordelen keuring van stoomtoestellen

Als uw toestellen voldoen aan de wetgeving levert Vinçotte een attest af dat bewijst dat uw stoomtoestellen veilig en conform 
de wettelijke vereisten functioneren.
Door uw toestellen regelmatig door Vinçotte te laten keuren, kunt u de evolutie van de toestand ervan op de voet volgen. Wij 
detecteren problemen waar u in de toekomst mee te maken zou kunnen krijgen en adviseren u over de maatregelen die u kunt 
nemen om ze te omzeilen of te verhelpen.

Please note

Normen en wetgeving

de drukrichtlijn 2014/68/EU (voorheen 97/23/EG)
de voorschriften opgenomen in de milieuvergunning
NBN I 01-002, NBN EN 12952, NBN EN 12953, NBN EN 14222, TRD 604

In which situation?
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Toepassing keuring van stoomtoestellen

stoomgeneratoren
stoomreservoirs
lagedrukstoomgeneratoren
warmtewisselaars
industriële installaties voor de productie
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