Stap 1 de verschillende meterkasten worden getoond

Oude meterkast

Oude aardlekschakelaar

Oude stoppen

3-fase meterkast

1-fase meterkast

Aardlekschakelaar 3-fase

Aardlekschakelaar 1-fase

Installatie automaat

Stap 2 keuze meterkast NIEUWE KAST?? ga naar stap 3
Groepsschakelaar

Stop

Aardlek

Er kunnen twee zaken fout zijn:
Aardfout of een kortsluiting
De aardlek valt uit? Zo niet ga naar stap 2.1

Zet de groepsschakelaar
allemaal horizontaal (Zo
staan ze uit).

Schakel vervolgens de aarlek
weer in door de knop naar boven
te drukken of met de klok mee
te draaien . Wanneer deze niet
inschakelt neem contact op met
0521-591213

Schakel vervolgens de
groepsschakelaar groep
voor groep weer in. De
groep waarbij de aardlek
eruit gaat is de veroorzaker
van de verstoring. Zoek het
apparaat of buitenlamp op.
Lukt dit niet neem dan
contact op met
0521-591213

Stap 2.1 een kortsluiting fout
Kijk of er geen metalen
balletje in het glaasje ligt.
Ligt deze er vervang deze
stop dan door een identieke.

Ligt deze er niet.
Verwissel dan de
stoppen, om te
controleren welke
kapot is. Nog niet
gevonden? Controleer
dan iedere stop optisch
en let er goed op dat
de verklikker nog goed
aan de stop vast zit.
Zit deze niet vast
vervang de stop.

Let op hieraan herkent u
een identieke stop. Zie
opschrift!!
In veel gevallen 16A

Stop vervangen en nog steeds een storing probeer het
apparaat te achterhalen mocht dit niet lukken neem dan
contact op met 0521-591213.

Stap 3 NIEUWE METERKAST
Installatieautomaat
Beltrafo
Hoofdschakelaar.
Hiermee schakelt u alles
in 1 keer uit
Aardlek ( dit is bij een 1fase kast identiek).
Het is een schakelaar die is voorzien
van een testknopje ( hier staat een T in
of bij)

Er kunnen twee zaken fout zijn:
Aardfout of een kortsluiting
De aardlek valt uit? Zo niet ga naar stap 3.1

Zet alle
installatieautomaten naar
beneden zo staan ze uit.

Schakel vervolgens de 2 aarlek
schakelaars weer in door de
knop naar boven te drukken of
met de klok mee te draaien .
Wanneer deze niet inschakelt
neem contact op met 0521591213
Schakel vervolgens de
installatieautomaten groep
voor groep in. De groep
waarbij de aardlek eruit
gaat is de veroorzaker van
de verstoring. Zoek het
apparaat of buitenlamp op.
Lukt dit niet neem dan
contact op met
0521-591213

Stap3.1 een kortsluiting fout
Kijk of er een
installatieautomaat naar
beneden staat. Zo ja zet
deze dan naar boven.

Blijft dit automaat niet zitten
zoek dan de verstoring op. Mocht
dit niet lukken neem dan contact
op met 0521-591213.

Mocht het ondanks deze beschrijving niet lukken neem
dan contact op met 0521-591213.

