
 



 

   

PROJECT TEAM ENERGY 

Wist u dat wij inmiddels meer dan 15 jaar bestaan? PTE is een middelgrote organisatie en wij werken 

landelijk voor een aantal grote, kleine en bekende en minder bekende opdrachtgevers in 

voornamelijk de kantorenmarkt en woningutiliteitsbouw. Wij proberen door goed communiceren 

onze opdrachten voor zowel onze opdrachtgevers, huurders en andere gebruikers zo geruisloos 

mogelijk uit te voeren.    

Wij denken ons te onderscheiden door ons jonge bestaan dat mede zorgdraagt voor jonge, 

energieke, enthousiaste en goed opgeleide medewerkers met kennis van nu. Wij lopen hierdoor 

vooraan als het gaat om nieuwe innovaties op elektrotechnisch gebied. 

Alle disciplines van administratie tot facturatie zijn gestructureerd conform de internationale 

standaard ISO9001. Naast de diverse diploma’s voldoen wij ook aan alle veiligheidscerficaten als 

bijvoorbeeld VCA** zodat u als opdrachtgever zoveel mogelijk gevrijwaard bent van eventuele 

complicaties. Ook zijn wij als bedrijf een erkende leerschool voor stagiaires of pas afgestudeerden. 

Non-verbale communicatie vinden wij ook uiterst belangrijk. Onze medewerkers dragen om die 

reden nette bedrijfskleding en hebben wij een modern wagenpark. Alle bussen en auto’s zijn eigenlijk 
onze rijdende visitekaartjes ! 

Mogen wij u helpen bij uw elektrotechnische vraagstukken? Wij helpen u graag ! 

 

 

Ralph Klein, algemeen directeur 

 



 

   

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Project Team Energy BV is al vele jaren een betrouwbare en dienstverlenende partner voor veel 
eigenaren en beheerders in de woning-, kantoor- en utiliteitsbouw. 
Project Team Energy BV is gespecialiseerd in ontwerp, engineering, projectmanagement, installatie 
en onderhoud in de volgende hoofdactiviteiten: 

9 laag- en hoogspanning, 
9 energietechniek, 
9 (nood)verlichtingstechniek, 
9 automatisering, 
9 parkeer- en toegangssystemen 
9 toegangscontrole 
9 intercom/video installaties 
9 brand- en inbraakbeveiliging, 
9 en inspectie laagspanning (NEN-EN 1010 en NEN 3140). 

 
Vestigingsadres: 
Project Team Energy BV 
De Star 3 a-c 
2266 NA Leidschendam 
E: info@project-team.nl 
T: 070 – 3018040 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

LAAG- EN HOOGSPANNINGS WERKZAAMHEDEN 
Met laagspanning worden wisselspanningen tot 1000 volt en gelijkspanningen tot 1500 volt bedoeld. 
Hogere spanningen worden als hoogspanning aangeduid. Tot de laagspanning behoort dus ook 
de netspanning van 230/400 volt. 

In Nederland dienen laagspanningsinstallaties te voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Dit kan onder 
andere door middel van norm NEN 1010, die inhoudt dat de installatie zodanig afgeschermd en veilig 
uitgevoerd moet zijn dat bij normaal gebruik geen gevaarlijke situaties (zoals elektrocutie) voor mens 
en dier kan optreden. De bedrijfsvoering - het veilig werken met, aan of nabij 
laagspanningsinstallaties - wordt beschreven in de norm EN-50110. In Nederland wordt deze 
aangevuld met de norm NEN 3140. 

Wisselspanningen tot 50 volt en gelijkspanningen tot 120 V zijn relatief veilige spanningen. Deze 
"extra lage spanning" (ELV) wordt als aanraakveilig beschouwd. In dit bereik gelden mildere 
veiligheidseisen. 

 
De International Electrotechnical Commission (IEC) 
verstaat onder hoogspanning een elektrische 
spanning boven de 1000 volt wisselspanning of 1500 
volt gelijkspanning. Hoogspanning lager dan enkele 
tientallen kV heet ook middenspanning. 

Hoogspanning bij grote vermogens wordt 
voornamelijk gebruikt voor transport van grote 
hoeveelheden elektrische energie, teneinde de 
verliezen bij het transport klein te houden. Dit 
gebeurt over een hoogspanningsnet, zowel via een 
bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels. Daarnaast 
wordt hoogspanning gebruikt in bijvoorbeeld 
conventionele beeldschermen, deeltjesversnellers en röntgenapparaten. 

Wij adviseren u graag over de richtlijnen en gebruik van hoog- en laagspanning ! 



 

   

ENERGIETECHNIEK 
Energietechniek is de tak van de techniek die zich bezighoudt met energiesystemen, en dan speciaal 
de opwekking, transport en distributie van energie zoals elektrische energie, energieomzetting en 
elektromechanische machines. 

Energietechniek houdt zich niet alleen bezig met de opwekking, transport en distributie van 
elektriciteit maar ook bij het ontwerp en onderhoud van diverse gerelateerd systemen, 
zoals transformatoren, generatoren, motoren en vermogenselektronica. 

In vele gebieden van de wereld onderhouden overheden een elektrische netwerk waar 
de elektriciteitscentrales en afnemers op zijn aangesloten. Dit netwerk wordt 
het hoogspanningsnet genoemd. Afnemers kopen elektrische energie in van het net zodat ze geen 
kosten hoeven te maken wanneer ze de elektriciteit zelf moeten opwekken. 

Tegenwoordig zijn de meeste netten uitgelegd met een driefasige wisselspanning, ook 
wel driefasespanning of draaistroom genoemd. De reden hiervoor is dat draaistroom eenvoudig en 
efficiënt opgewekt, getransporteerd en verbruikt kan worden. Door de wisselspanning omhoog te 
transformeren kan het een groot vermogen met kleine verliezen getransporteerd worden. 
Bijvoorbeeld, om eenzelfde vermogen te transporteren is bij een 10 keer zo hoge spanning de 
stroom 10 keer zo laag, waardoor de kabels dunner kunnen zijn of bij gelijke kabeldikte de 
energieverliezen in het net 100 keer zo laag. 

Het terugbrengen van hoog- naar laagspanning vindt plaats in de onderstations, die dan ook alom in 
het elektriciteitsnet zijn terug te vinden. Na het omlaag brengen van de spanning is het geschikt voor 
industriële en huishoudelijke toepassingen. 

Graag helpen wij u bij deze complexe materie !  



 

   

TOEGANGSCONTROLE 
ALGEMEEN  
Met toegangscontrole wordt het proces van wel of niet toegang verlenen tot een faciliteit bedoeld 
en heeft tot doel de vraag "heeft persoon X toegang tot faciliteit Y?" te beantwoorden en te 
effectueren. De invulling, die hieraan gegeven wordt, kan variëren van een positieve tot een 
negatieve reactie, van lijfwachten, tot complexe RFID- of biometrische systemen, 
van slot en sleutel tot challenge response algoritme en een crypto grafische sleutel. Bij Project Team 
Energy zijn de meest toegepaste systemen: 

9 parkeer- en toegangssystemen; 
9 intercom- en video installaties; 
9 brand- en inbraakbeveiliging. 

 

 

PARKEER- EN TOEGANGSSYSTEMEN 
Ons specialisme op dit gebied heeft betrekking op het plaatsen, repareren en onderhouden van 
diverse systemen zoals slagbomen, speedgates, schuifhekken, bollardsystemen etc.  

 

 

Uiteraard hoort hierbij ook het installeren van het toegangssyteem wat u wenst. Een (sleep)sleutel, 
afstandsbediening, intercom of videofoon in combinatie met camera oplossingen er zijn vele opties 
mogelijk. 

Wij adviseren u ook graag over volledig geïntegreerde toegangscontrole systemen in combinatie met 
(elektronische)sleutelplannen, zodat ongenode individuen buiten blijven of slechts toegang krijgen 
tot ruimtes die u hen toekent. 

 

 

 

 

 



TOEGANGSCONTROLE 

   

INTERCOM-- EN VIDEOSYSTEMEN 
Wij plaatsen jaarlijks vele systemen met name voor de woning utiliteitsbouw, waarbij soms 
honderden bewoners willen vertrouwen op het binnenlaten van betrouwbare personen. De 
oplossingen hiervoor zijn legio. Wij leveren alle types en merken: van 2-draads videosystemen op 
bestaande intercominstallaties tot uitgebreide UTP/draadloze systemen met beelden in de woning 
en opname- en deur-open mogelijkheden. 

 

 

 
 

BRAND PREVENTIE SYSTEMEN 
Voor ieder gebouw zijn verplichte of  geadviseerde BMC installaties, apparatuur of middelen nodig 
om de brandveiligheid te waarborgen. Naast een tal van keuzes van modellen en oplossingen kan de 
brandpreventieve maatregelen een complexe materie zijn alle eerder genoemde disciplines 
onderdeel van kunnen of moeten uitmaken. Hierbij moet men denken aan aansturing van liften, 
ventilatie, sprinklersystemen, ontruimingssystemen, kleefmagneten, noodverlichting, etc. 

 

Graag adviseren wij 
u over de diverse 
mogelijkheden  die 
voor u van 
toepassing zijn. In 
woningen, 
appartement 
complexen  
kantoren etc. 

 

 



TOEGANGSCONTROLE 

   

INBRAAK PREVENTIE SYSTEMEN 
Hoe wilt u uw eigendommen beschermen? Met behulp van deurmagneten, bewegingsmelder, 
videosystemen, doormeldingen, akoestisch e/o visueel alarm of zelfs met biometrische beveiliging 
zoals irisscanners of vingerafdrukken , warmte koude detectie, infrarood, lasertraps. Er zijn heel veel 
mogelijkheden.  
 

 

 

Een advies op maat is hier van belang en daar gaan wij graag met u over om de tafel zitten ! 

 

 

 

 

 

 



 

   

VERLICHTINGSTECHNIEK 
ALGEMEEN 
Wilt u spotjes in uw plafond, uw algemene verlichting vervangen of producten uitlichten in een 
winkel of uw pand van buitenaf aanlichten? Er zijn tal van oplossingen mogelijk. In alle kleuren en 
maten m.b.v. energie besparende led oplossingen én modellen naar uw smaak. Het gaat erom wat u 
mooi vindt en wat de bedoeling is van de verlichting. Wij kunnen voor u lichtplannen maken en 
daarbij ‘groene’ oplossingen zoeken die een geringe terugverdientijd hebben, waarna u in uw 
portemonnee gaat besparen ten opzichte van conventionele systemen. 

  

 

 

Alle verlichting kan worden aangestuurd zoals u dat wenst. Op beweging, op een bepaalde tijd of met 
een schemerschakelaar of liever via uw smartphone? Van kleur of sterkte veranderen? Alles is 
mogelijk met de hedendaagse techniek. 

Graag helpen wij u tot het maken van keuzes binnen uw budget en ideeën ! 

 



VERLICHTINGSTECHNIEK  

   

NOODVERLICHTING 
Noodverlichting is een vorm van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van 
alle elektriciteit. Hiertoe is de lamp voorzien van zowel een aansluiting op het lichtnet als van 
een batterij of noodstroomvoeding die de lamp indien nodig van elektriciteit voorziet. 

 

Door het installeren van noodverlichting kan worden 
voorkomen dat men in het geval van stroomuitval de weg 
naar buiten niet meer kan vinden in een pand of 
andersoortige locatie. Ook in het geval van brand, zeker 
met de bijkomende rookontwikkeling, is het van groot 
belang dat aanwezigen tijdig de (nood)uitgangen kunnen 
vinden.  

Bovendien kan een correcte verspreiding van de juiste types 
noodverlichting zorgen voor vermindering van paniek. Vaak worden deze lampen dan ook 
gecombineerd met bewegwijzering, zoals pictogrammen die wijzen naar nooduitgangen. 

 

In veel bouwbesluiten is de installatie van noodverlichting 
verplicht gesteld. Dit geldt met name voor gebouwen waarin 
zich normaal gesproken veel personen bevinden, 
zoals kantoorpanden of studentenhuizen. 

De meeste moderne noodverlichting is voorzien van 
sterke led-lampen. Eerdere, nog altijd zeer gangbare 
varianten zijn voorzien van "tl"- of halogeenlampen.  

 

 

Noodverlichting is ook te vinden in enkele vormen van 
vervoer, zoals in vliegtuigen. Over het vloeroppervlak lopen 
langs de gangpaden smalle lichtstroken, die ophouden of een 
afwijkende kleur hebben bij de verschillende nooduitgangen. 
Wanneer bij brand de cabine te veel rook bevat, kan men 
zodoende kruipend over de grond alsnog een weg naar 
buiten vinden. Deze stroken worden ook wel 
'paniekverlichting' genoemd.  

Graag helpen wij u bij het maken van de juiste keuze! 



 

   

AUTOMATISERING 
In de hedendaagse automatisering zijn ICT oplossingen niet meer weg te denken. Het aanbrengen 
van de benodigde bekabeling, geautomatiseerde besturingssystemen tot complete (gekoelde) 
serverruimtes is voor ons dagelijkse kost. 

Ook bi-directionele radiografische systemen worden steeds vaker gevraagd. Deze vorm van domotica 
oplossingen dragen bij aan het gebruikersgemak, efficiëntie én energiebesparende mogelijkheden 
voor in kantoren maar ook in woningen. Alle moderne apparatuur en installaties worden in één 
computer controlled systeem samengevoegd. Hiermee kunt u (op afstand) uw garagedeur of 
toegangshek bedienen, de verwarming of koeling/ bevochtiging bedienen, de verlichting bedienen, 
de zonwering aansturen, uitlezen meterstanden, kassa-, videosystemen, brandmeld- en 
ontruimingscentrales kunnen worden geraadpleegd en ook kan bijvoorbeeld (wachtkamer)muziek 
worden aangestuurd. De mogelijkheden zijn teveel om op te noemen. In het gebouw kunt u alle 
opties ook nog per ruimte apart inregelen. Heeft u last van traag opstartende medewerkers doordat 
alle systemen door het indrukken van een knopje pas beginnen met opstarten? Met behulp van 
domotica oplossingen kan de verlichting al aanstaan, het binnenklimaat op temperatuur zijn, kunnen 
de pc’s al zijn opgestart, zijn de printers al warm en kan de koffie zelfs al kaar staan! 

Al uw wensen kunnen wij integreren in één systeem! 

 

 

 

 

 


