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NEN-3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties 

De NEN-3140 is een norm die gericht is op het keuren en inspecteren van apparatuur die op een locatie in 
gebruik is. Het gaat dus om het keuren en inspecteren van de apparatuur op een bepaalde locatie. Omdat 
ETNA niet voor de plaatsing van de apparatuur zorgt, kan zij ook geen garanties verlenen voor het verrichten 
van de werkzaamheden op de betreffende locatie. De beheerder van het gebouw waar de apparatuur staat zal 
maatregelen moeten nemen om de veiligheid te garanderen dit kan eventueel in overleg met de partij die 

service op de apparatuur verleent. 

Als eerste geven wij graag eerst enige aanvullende informatie ten aanzien van de NEN 3140. De volgende 2 

websites geven goed weer wat de norm inhoud: 

http://www.nen3140keuring.nl/gereedschap/procedure.htm 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-3140-1.htm 

 

Op de eerste website staat wat de procedure is ten aanzien van het voldoen aan de norm. Onder de keuring 
volgens de NEN-3140 wordt de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen verstaan. Hieronder vallen o.a. 
verplaatsbare stroomverbruikende toestellen zoals koffiezetters. Het komt er dus op neer dat na installatie de 
apparatuur op locatie periodiek gekeurd moet worden conform de norm. Dit is een verantwoordelijkheid van 

de locatie zelf. 

 

Bij een NEN-3140 keuring komen o.a. de volgende punten aan bod (overgenomen van 1e website): 

Visuele controle: 
 

 Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij 
wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken, er wordt daarbij gelet op:  

 De staat van het aansluitsnoer.  

 De juiste aansluiting van de kabel.  

 De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen.  

 Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen.  

 De conditie van het apparaat: schoon en droog. 
 
 
Meting en beproeving: 
 

 Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten met gekaibreerde meetinstrumenten.   

 Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten, deze moet 
voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen.   

 Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, 
en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat deze voldoende hoog moet 
zijn.   

 Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking.  
 
 

  

http://www.nen3140keuring.nl/gereedschap/procedure.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-3140-1.htm
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De NEN-3140 bij ETNA 

Bovenstaande wil niet zeggen dat er bij ETNA geen acties ondernomen worden om de veiligheid van de 
geproduceerde apparatuur te controleren en te garanderen. De apparatuur van ETNA voldoet aan de machine 
richtlijn – laagspanningsrichtlijn welke de basis vormt voor de CE keuring die ETNA op haar apparatuur laat 

uitvoeren (norm EN60335).  

Meer informatie over deze de machine richtlijn – laagspanningsrichtlijn kunt u vinden via:  

http://www.machinerichtlijn.eu/verwante_richtlijnen/laagspanningsrichtlijn/ 

 

Bij ETNA in de fabriek komen echter een aantal aspecten van de NEN 3140 aan bod. Op basis hiervan kan 

geconcludeerd worden dat ETNA zondermeer aan deze norm voldoet: 

 

Visuele controle 

 De staat van het aansluitsnoer wordt gecontroleerd 

 De aansluiting van het snoer is juist (eea op basis van de testen aan het einde van de productielijn) 

 De uitwendige onderdelen worden deugdelijk gemonteerd 

 Er bevinden zich geen beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen 

 Het apparaat wordt schoon en droog verpakt. 

 

Metingen 

 Alle machines worden onderworpen aan zowel elektrische als functionele testen. 

 Standaard onderdeel van onze testen zijn het meten van de aardweerstand en de isolatieweerstand.  

 Een vast onderdeel van alle testen is de machine testen op een deugdelijke werking. 
 
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
 
ETNA Coffee Technologies 
Expeditieweg 6F 
7007 CM Doetinchem 
Telefoon: 0314 442 442 
  

 

http://www.machinerichtlijn.eu/verwante_richtlijnen/laagspanningsrichtlijn/

