
Stooktechniek

Op maat beleid 
op weg naar 
duurzaamheid

Advies en Inspectie



Door stooktechniek regelmatig te laten 
inspecteren en onderhouden, worden 
de beste prestaties uit installaties ge-
haald en voldoen organisaties meteen 
ook aan de wettelijke eisen voor zui-
nigheid, veiligheid en milieubelasting. 

Als SCIOS gecertificeerd partner weet 
Unica precies aan welke wetten en 
regels stooktechniek moeten voldoen. 
Unica biedt inzicht en advies, voert 
de benodigde inspecties en controles 
uit, bekijkt waar de prestaties kunnen 
worden verbeterd en neemt direct de 
benodigde maatregelen. Zo is de zorg 
voor stooktechniek in één keer volledig 
geborgd. 

Advies, inspectie en onderhoud  
op maat
De dienstverlening van Unica start met 
het inventariseren van de stooktech-
niek en het verschaffen van inzicht in 
de staat, veiligheid en compliance door 
middel van inspectie en analyse. Unica 
geeft advies over eventuele verbeter-
mogelijkheden in ontwerp, afstelling 
en/of beheer en stelt een plan op 
waarin alle benodigde maatregelen en 
optimalisaties worden meegenomen. 
Dit plan op maat vormt een solide 
basis voor de (verplichte) periodie-
ke inspecties en onderhoud. Zo zijn 
opdrachtgevers ervan verzekerd dat zij 
alles rond stooktechniek (aantoonbaar) 
goed geregeld hebben.

Gezond, veilig en zuinig

Goed functionerende stooktechniek is essentieel voor een 
gezond en comfortabel gebouw: ze verbruiken minder energie, 
zijn veiliger, beperken de emissie, bieden een hogere bedrijfsze-
kerheid en leiden uiteindelijk tot lagere kosten.

Onze dienstverlening:

• Inspecties
• EBI, PI en PO  

(SCIOS Scope 1 t/m 7)
• NOx meting (SCIOS Scope 6)
• Commisioning
• Inspectie van: Gasdrukrege-

linstallatie
• Inspectie van: Olie gestookte 

ketels
• Inspectie van: Bio gasleiding
• Inspectie van: Stoomleiding

• Onderhoud
• Beheer en ontwerpadvies

• Gas technisch ontwerp en 
advies

• Borging van controles in rappor-
tages in digitaal logboek dossier



Unica - Advies en Inspectie - Veilig en verantwoord

Wet- en regelgeving
Als SCIOS gecertificeerd partner weet 
Unica precies hoe stooktechniek snel 
en effectief in topconditie kunnen 
worden gebracht en aan welke wet- 
en regelgeving organisaties compliant 
moeten zijn.

Als SCIOS gecertificeerd bedrijf is 
Unica een allround partner voor het 
beheer en onderhoud van stooktech-
niek. Unica brengt in kaart aan welke 
wetten en regels stooktechniek moe-
ten voldoen en stemt hier vervolgens 
het onderhouds- en inspectiebeleid op 
af. Hierdoor is de compliance geborgd 
en blijft de stooktechniek in topconditie 
verkeren.

EBI, PI en PO
Wanneer stooktechniek in gebruik ge-
nomen wordt, dient er altijd een Eerste 
Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd 
te worden. Hierin wordt bepaald of 
de installatie aan de gewenste eisen 
voldoet. Deze EBI vormt de basis voor 
de Periodieke Inspectie (PI) en het 
periodieke onderhoud (PO). Tijdens 
de PI, die elke vier jaar plaats moet 
vinden, wordt gekeken of de installatie 
nog aan wet- en regelgeving voldoet. 
De waarden die worden gemeten, 
worden vergeleken met de beginwaar-
den die opgenomen zijn in de EBI. 
Wanneer er een afwijking is wordt dit 
snel geconstateerd en kan er indien 
nodig actie worden ondernomen. Het 
PO betreft een afstelling of reiniging 
van de stooktechniek en moet jaarlijks 
uitgevoerd worden.

Totaaloplossing voor vandaag  
en morgen
Samen maken we de toekomst, dat is 
het motto van Unica. Daarom inves-
teren we in lange termijn relaties met 
onze opdrachtgevers en bieden we 
oplossingen voor vandaag én morgen. 
Als koploper in duurzaamheid hou-
den we innovaties op het gebied van 
klimaatinstallaties voortdurend in het 
oog en anticiperen we op toekomsti-
ge ontwikkelingen. Aan de hand van 
de doelstelling en wensen van onze 
opdrachtgevers, zoeken en vinden we 

Nu de gaswinning in Groningen 
beperkt gaat worden, is de ener-
gietransitie in een stroomversnelling 
geraakt. Zo worden nieuwbouwwo-
ningen op korte termijn al niet meer 
aangesloten op het gasnetwerk. Al 
deze ontwikkelingen hebben ook ge-
volgen voor organisaties; zij moeten 
de transitie naar gasvrij ondernemen 
sneller maken dan aanvankelijk 
gepland. Gelukkig zijn er tegenwoor-
dig een groot aantal maatregelen 
die organisaties kunnen treffen om 
gedeeltelijk of zelfs volledig gasvrij te 
worden. 

Naast het inspecteren en onderhou-
den van de huidige (gas) gestookte 

installatie, helpt Unica ook bij het ma-
ken van de switch naar het gebruik 
van alternatieve energiebronnen. Met 
behulp van de specialisten van Unica 
Energy Solutions kan in kaart ge-
bracht worden wat de optimale route 
voor een organisatie is om van het 
gas los te komen. Door duidelijk af 
te kaderen welke ambities en doelen 
een organisatie heeft op dit gebied 
en vervolgens de huidige situatie in 
kaart te brengen, kan een stappen-
plan over meerdere jaren gemaakt 
worden, zodat organisaties in kleine, 
behapbare stappen van het gas los 
komen. Meer weten hierover? Neem 
gerust contact op met één van onze 
adviseurs!

samen de beste oplossing voor organi-
saties. Een totaaloplossing waarbij 
opdrachtgevers via één aanspreekpunt 
altijd verzekerd zijn van zuinige, veilige 
stooktechniek in blijvende topconditie 
en compliance met de actuele regel-
geving. Dat is het voordeel van een 
allround technisch dienstverlener!

Meer informatie over inspectie en 
beheer van stooktechniek? 
Neem vandaag nog contact op met 
de Unica-vestiging bij u in de buurt 
en maak vrijblijvend een afspraak met 
onze adviseurs.

Voorbereid 
op de 
energietransitie

Met Unica ‘Van Gas Los’
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Unica Wet Check
In één oogopslag inzicht in geldende wet 
en regelgeving. Voor meer informatie 
neem contact op met onze adviseurs of 
uw vaste contactpersoon bij Unica! 


