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VERSAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE ٥F RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BEIAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/EIE/001, §7.3)
ALGEMEENHEDEN

verkoop wooneenheid
Plaats ondereoek: FAMILIE STEVENS EDINGENSESTEENWEG 681 HALLE 1500

controlebezoek

Aard installatie::Toestel/Install. ID:

Aard onderaoek:

Type lokalen; woning

Volgens AREI Art.: 86/276bis/271bis
Onderzoeker; TIEIEMANS RONDatum onderaoek; 22/05/2018 Volgende binnen 18 maand of vóór 30/11/2019

Eigendom van:
Installateur:

B.T.W.: -

JACK GEERAERTS BVBA GAASBEEKSESTEENWEG Β59 15

ID-kaart:- Uitgerei

NY

00 HALLE

kt te: - Datum:-

Stand 1 :8013 Stand II-EAN nr.: -

Aansluiting;

Teller nr.: 50406131

Isolatieplaat: -
Schak.: aut.maatscti.

doorsnede:
doorsnede:

spreidingswaarde:
bijkomende dif.: 4p40A/30mA

Algemene isolatieweerstand:
Staat van het vast elektrisch materieel; in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde
Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde

8,2M

Wachthuis: -

Max. beveiliging: -
kabeltype: XVB
kabeltype: -

Hoofdbeveiliging: aut.maatsch.
aantal geleiders: 4
aantal geleldere: -

sectie: 16 mm؛

Is vereegeld met loodje: -

Dienstspanning: 3 X 220V
Meter-bordverblnding:
Voedingsbekabeling:
Aardelektrode:

Diff. schak.:

type

mm 10؛
 mm؛-

16 Ohm: onbekend
algemene: 4p 40A/300mA

OhmWerking testknop: in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig sctiema’s:
Bescheming tegen elektrische schokken:
Continu'iteit ΡΕ- en equipotentiaal verbinding;
Beschrijving installatie - toestellen: □ zie schema in bijlage □ ééndraadschema en situatleschema werd voor gezien getekentl
Nog niet geplaatst: □ keuken □ badkamer □ C.V. □ gasmeter □ watermeter □ hoofd - □ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Controle foutlus: nvt

rechtstreekse aanraking: in orde
In orde

Aantal eindstroombanen: Zie beschrijvingAantal borden:

1 ؛//  X aut 3ρ16Α-νθΒ 2,5mm //1 ؛ X aut 2ρ20Α-νθΒ 2,5mm//؛Bord 1 : na diff ЗООтА : 1 X auf 2ρ16Α-ν0Β 1,5mm
1 ؛//  X aut 2p20A- VOB 2,5mm //؛na diff ЗОтА : 1  X aut 2ρ16Α- VOB 1,5mm  //1 ؛ X aut 3ρ25Α- VOB 4mm

Nota (N) - Opmerking (0) - Inbreuk (I) - de nummers venMjzen naar de standaard inbreuken
Inbreuken:

(STD 11.1) Edndraadschema ontbreekt, is onvolledig of is niet In overeenstemming met de installatie. (AREI art. 16.01, 269. MB 27/7/81)
(STD 112ذ ) Sltuaţieşchema ọnthrẹẹkt; ¡s ọnvọllẹdỊg ọf_s niet in overeenstemming de installatie. (AREI art; 16.Ọ1; 269؛ MB 27/7/81)
Nota's:

1. De installatie werd gedeeltelijk aangepast na 1981.
2. Tenzij anders vemeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
3. Het onde^oek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,
۶oals aẹhịer nişşen؛ valse plafonds؛ ẹ.d; น1.؛._  ~ ___

BESLUIT

De installatie is niet conform aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd door het zelfde organisme, v٥٥r hoger vermelde datum of uiterlijk 18 maanden na datum
handtekening akte van verkoop, zoals voorzien door art. 276bis van lietAREI. alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of
beduittende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Er moet zonder vertraging voldaan worden aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie,
Indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astrid laan 60
2550 Kontich
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