
NEE
                                                                                      

Bel uw energieleverancier 

(nationaal storingsnummer 

gas & stroom: 0800-9009).

             JA

Indien u zeker weet dat het 

probleem niet in uw aan- 

gesloten apparatuur zit, bel: 

KSO Installaties BV

             JA

Indien u zeker weet dat het 

probleem niet in uw aan- 

gesloten apparatuur zit, bel: 

KSO Installaties BV

JA

Gefeliciteerd, u heeft weer 

spanning.

NEE

Druk bij alle 

aardlekschakelaars (C) op 

testknop "T", Schakelen deze 

allemaal uit?

Staan alle hoofd automaten 

(D) omhoog? Indien niet, zet 

ze allemaal omhoog. Is het 

probleem nu opgelost?

omhoog. Is het probleem nu 

Ga verder bij "4". 

JA

Gefeliciteerd, u heeft weer 

spanning.

NEE

NEE
                                                                                      

Zet alle aardlekschakelaars 

(C) omhoog. Is het probleem 

nu opgelost?

NEE

Ga verder bij "3". 

JA

Gefeliciteerd, u heeft weer 

spanning.

NEE4           JA

Druk bij alle 

aardlekschakelaars (C) op 

testknop "T", Schakelen deze 

allemaal uit?

NEE
                                                                          

Zet alle installatieautomaten 

(B) omhoog.                                                   

Is het probleem nu opgelost?

Staat de hoofdschakelaar (A) 

omhoog?

                                                                           

Zet de hoofdschakelaar (A) 

Omhoog. Is het probleem nu 

opgelost?

2           JA
                                                                  

Staan alle 

installatieautomaten (B) 

omhoog?

3           JA

                                                                              

Staan alle aardlekschakelaars 

(C) omhoog?

Gefeliciteerd, u heeft weer 

spanning.

JA

Ga verder bij "2". 

NEE1        START NEEStoringszoeker "Geen Spanning"
Deze storingszoeker is handig om zelf problemen op te lossen indien u op één of 

meerdere punten in uw elektrische installatie geen spanning meer heeft. Ook kan het 

zo zijn dat u dit probleem niet zelf op kunt lossen, waardoor KSO Installaties BV óf 

mogelijk uw energieleverancier bij u moet langskomen om dit probleem voor u op te 

lossen. Begin deze storingszoeker bij "START", lees nauwkeurig de vragen welke 

slechts met "JA" of "NEE" te beantwoorden zijn en voer eventuele opdrachten uit. De 

(bij diverse vragen) aangegeven gekleurde letters corresponderen met de foto 

hieronder zodat u kunt zien in welk gedeelte van uw groepenkast u moet kijken. Indien 

u toch problemen ondervindt tijdens het zoeken kunt u contact opnemen met KSO 

Installaties BV via telefoonnummer: 078-6428039


