
Samen vinden we de oplossing 
voor onverklaarbare storingen

Elektrokern Solutions (EKS) heeft veel ervaring 
in het herkennen en oplossen van problemen 
op het gebied van Power Quality ofwel de 
stroom- en spanningskwaliteit. Met de komst 
van nieuwe toepassingen in elektronica neemt 
ook het aantal onverklaarbare storingen toe. 
Apparatuur gaat vaker en om onbekende 
redenen defect of veroorzaakt het ongewenst 
aanspreken van systemen. 
Eerstgenoemde was precies het type storing 
dat Pont Elektrotechniek in Alphen aan den Rijn 
voorgelegd kreeg van een school in 
Hazerswoude-Dorp.

Frequente uitval
Wim Pont, eigenaar van het installatiebedrijf 
dat zich toelegt op aanleg en onderhoud van 
datanetwerken, licht- en krachtinstallaties heeft in 
het Groene Hart veel basisscholen en scholen-
gemeenschappen als klant. De school in
Hazerswoude-Dorp had last van een storing 
waarbij de noodverlichting spontaan uitviel en 
bewegingsmelders, sensoren, apparaten en wifi met 
enige regelmaat de geest gaven. Het vinden van de 
oorzaak van de frequente uitval werd nog een hele 
zoektocht.

De problemen in de school ontstonden in 2016 en 
daarmee begon voor Wim Pont de periode van 
eindeloos meten en analyseren: “Omdat ik er 
uiteindelijk niet uitkwam, heb ik de hulp van 
Robert den Broeder van Elektrokern Solutions 
ingeroepen. Zijn naam kreeg ik vijf jaar geleden 
van een kastenbouwer. Robert zet zijn tanden in 
een probleem en laat pas los als de oorzaak van 
het probleem gevonden is. Eerst zochten wij het in 
de hoek van spanningspieken. Maar waar kwam 
die piek vandaan die de afgelopen jaren voor zo’n 
20.000 euro aan schade had gezorgd?”

Kennis delen
De eenvoudige elektrotechnische installatie van 
de school was er ten behoeve van verlichting, een 
technieklokaal en een luchtbehandelingsinstallatie. 
Wim Pont: “Duidelijk was wel dat de problemen 
van uitval iedere keer ’s morgens begonnen. Al snel 
kwamen we er achter dat het luchtbehandelings-
systeem in ieder geval naar behoren werkte. 
Na analyse van de kast die de verlichting aanzette, 
bleken acht relais die verkeerd meegeschakeld 
waren de boosdoener te zijn. Deze zijn vervangen 
door pulsrelais die alleen op de fase werken. 
Probleem opgelost!”

Ook toen bij een sportschool om onverklaarbare 
reden iedere keer de automatische hoofdschakelaar 
er uitklapte, riep Wim Pont de hulp van Robert den 
Broeder in: “Na een eerste onderzoek leek er niets 
aanwijsbaar mis te zijn met de schakelaar. 
Echter, het bleek de aansturing van de 
infraroodsauna te zijn die iedere keer een piek gaf 
vanwege een gewijzigde schakeling. Mooi dat 
Elektrokern Solutions echt kennis deelt met de klant 
zodat je samen altijd tot een oplossing komt!”
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