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Elektriciteit – en met uitbreiding al 
zijn toepassingen- wint steeds meer 
aan belang in het dagdagelijks leven. 
Elektrische installaties dienen dan 
ook doordacht ontworpen en perfect 
afgestemd te worden op de behoef-
tes van de klant/bouwheer. Daarom 
koos Studiebureau Vitech bewust 
voor het ontwerpen van elektrische 
installaties als core business.

Studiebureau elektriciteit, 
een nichemarkt

Er zijn niet veel studiebureaus 
die zich uitsluitend in deze disci-
pline specialiseren. Zaakvoerder 
Bert Van Itterbeeck: “Enerzijds is 
het een niche op het vlak van de 
techniek die wij beheersen, maar 
anderzijds zijn we wel actief in alle 
mogelijke marktsectoren, gaande 
van rust- en verzorgingstehuizen, 
scholen, hotels, banken en datacen-
tra tot distributiecentra, magazijnen, 
kantoorgebouwen, appartementen, 
industrie en semi-industrie, pharma-
cie, sporthallen en winkelcentra.”

Sterk gespecialiseerd

Vaak consulteren de grotere multidis-
ciplinaire ingenieursbureaus Vitech 
omwille van zijn sterk gespeciali-
seerde elektriciteitskennis, zowel op 
het vlak van hoog- en laagspanning als 
op het vlak van sterk- en zwakstroom-
toepassingen. “Ook bouwheren of 
eigenaars van technische installaties 
met een elektrisch probleem doen 
een beroep op ons. Voor architecten 
maken we dan weer studies van de 
globale technische installaties waarbij 
we de natte technieken zoals HVAC 
en sanitair samen met onze partners 
uitwerken. Al onze specialisten volgen 
de regelgeving en de zeer snel evolue-
rende technologische ontwikkelingen 
op de voet op zodat we steeds vakkun-
dig advies kunnen brengen.”

Risicoanalyse

Verder is Vitech de specialist in risi-
coanalyse. “Voor nieuwe projecten 
trachten wij uiteraard de risico’s die 
verbonden zijn aan elektrische instal-
laties tot een minimum te beperken. 
Dat doen we aan de hand van een 

goed concept en een correcte dimen-
sionering van de installaties”, licht 
Bert toe. ”Voor bestaande installaties 
zegt het recent KB van 4 december 
2012 dat een risicoanalyse verplicht 
dient uitgevoerd te worden voor alle 
gebouwen waar personeel is tewerk-
gesteld. Aangezien een KB een wet is, 
dient elke werkgever dus in het bezit 
te zijn van een risicoanalyse én van 
een volledig elektrisch dossier. Een 
risicoanalyse houdt in grote lijnen in 
dat wij risico’s opsporen en evalueren, 
en dat er maatregelen genomen wor-
den om die risico’s te vermijden of te 
reduceren. Het verplichte elektrische 
dossier van de elektrische installatie 
bestaat onder meer uit plannen, sche-
ma’s, kabelberekeningen en een tabel 
van uitwendige invloeden.” Ook voor 
het beveiligen van een gebouw tegen 
blikseminslag volgens de (nieuwe) 
norm voor bliksembeveiliging  NBN 
EN 62305  dient er een risicoanalyse 
opgemaakt te worden.  Vitech levert 
ook bijstand in die problematiek.
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