
EKI ا Rapportnummer 1041)4 ا Nedertandslatige verste : VEK1_7_NL 20161205 ا origineel exemplaar

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever

.اح1 02 880 8890

¡nfo@aceg.be
www.aceg.be

ACEG VZW

Erkend keurmgborganisme
17020 ОЛЕС؛؛

Keuringsverslag van een elektrische laagspannlng- en zeer lage spanningsinstallatie
NIET CONFORM

Installateur:Mentor:Inspecteur: Paul Van Der Gracht
B.T.W. nr.;-

Datum keuring: 27/12/2017

Datum verslag: 27/12/2017

Merken type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr:: 3808143

IK. nr.;-

Eigenaar:
Naam

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Gemeente

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Etirentraut Brigitte
Acasialaan

25 busS

1500

Halle

Acasialaan

25 bus 5

1500

Halle

appartement

Huisnummer

Postcode

Gemeente

Type

EAN : 54

Aard onderzoek:

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 3N400V

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Aardingslus pen weerstand: 2,96 Ω
DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

l۵(mA) Ιη(Α)

Controlebezoek van een huis

Aantal borden: 1

In - andere (A)

Teller Nr.: : 40943879-89/94579461

houdelijke installatie volgens AREI artikels 271,271 bis en 86.

Meter/ bord ve^indlng: 16 mm؛

Isolatie: 2,4 ΜΩ
Max beveiliging; 25 A

:ş

i'Beveiligde kringen Test 2 ,5It Type / I

٥k Ok22,5kA2s (3000Α)

22,5kA2s (3000Α)

22,5kA2s (3000Α)

A 4 ň30 25

i.٥kOkA 1640300

iOk٥kA 240300

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen Curve (andere) p Sectie (mmBescherming IN (A))؛

rr ٥K NOKNOKDirecte aanraking OK 17!؟ OK NOKVisueel nazicht

(algemeen)

Aansluitingen

Indirecte aanraking

Correcte schema’s OK 7 NOK7 OK NOK schema in bijlage door Aceg vzw

niet van toepassing in afwactitingOK 7 NOKEquipotentiale
verbindingen

Continuiteli NOK Verlichting / toestellen 7 OK NOK NVT7 OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S
11.01 Eéndraadschema van de installatie is te voo^ien en/of te vervolledigen, (arti 6, 268, 269)
11.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te venólledigen. (art269)
14.01 Hoofdeguipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geelgroen, onvolledig, <6mm2. (art72, 86.05, 78.05)
03 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorteggen schema's.
BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische ditferentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin
van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt doorve^egeling.
Het (de) eéndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden
uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging
uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, Indien zij in dienst blijft, geen gevaar
vormt voor de personen of goederen.
De elektrische Installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet
plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het veriijden
van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van tiet keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..
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Aantal bijlage(n): 1
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VRالGA٧E VAN HET KEUR.NGSVERSLAG

De inspecteur Paut Van Der Gracht

Plicht», van de Идепааг. beh^der, huurd» voor de installatie onderworpen aan het AREI

٠ Het verslag dent te wor^ tevaard in het tesier van de d.Irische installatie.

٠ Elke wijziging dient te wwden vermed in het ^.trisch tesi».

٠ Elk ongwal оуегкотет van ̂ 5๓๓ ๓ te wijten, rœhtsrtes of onrœhtstrtes. aan de aatwezigheid van de d.lrische instdlatie (Sent CTTOl^lijk m-d te wartten aan de FOD economie, KMO.
mirtenstarxt en Energie-algern ene drteie tergie, afging gas-d.triciteit

KwalKeit

٠ De reprtectie van dit teument is enkel toteaten in zijn 1п1едга1е vorm en enk^ met het schrittdijkakkorxd van het contrr^OTganisme ๓ de aarwrag».

٠ De karrig tef»rkt ziet, lot de zichtbare en normaal t^ank^ijke delen van de installatie.

ΒΕ06 7340 3288 4322 - BTW ΒΕ0839 866 48102/880.88.90www.aceg.be

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 2

Als alle inbreuken zijn verholpen
neem terug contact op met ACEG of worden voor 27/12/2018
met uw keurder van ACEG en maak
een nieuwe afspraak.

StapS

De bekeuring moet uitge

I|stap4stapi

ACEG staat tot uw dienst voor alle
noodzakelijke keuringen en staat u
bij als er iets niet duidelijk is.

voerdlees dit proces-verbaal zorgvuldig
zorg ervoor dat alle inbreuken
worden opgelost en besteed
voldoende aandacht aan de
eventuele nota's.
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