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Keurlngsvers؛ag van een eleMrische ؛aagspannlng- en zeer .age spanningsinstallatie
NIETC.NFORM

Installa.eur^Darum keuring: 15/07/2020
IWabel; Combi EPC t EK

Inspecteur: leroen De Bondt Mentor:

Klantreterentle;

B.T.W.nr.:-

Merken type meettoestel; Fluke 1653Β Serie Nr:: 3464069

Eigenaar
Naam

Straatnaam

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

land

Jean٠Mary Devos

Halleweg
Halleweg

11Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

land

1500
1500

HAUE

Belgie
HAIIE

Belgie

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

Ε-mall

Naam contactpersoon
Telefoon

Gsm nr. (SMS)

Jean-Mary Devos
0476512721

EAN :54 Teller Nr.: :24722988Type : woning

ттппптControlebezoek van een huishoudelijke Installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en؛,"”
4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm.' Max beveiliging; 40 A

Isolatie: 52.2 ΜΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baten, pennen of geleiders RE: - Ω

DIFFERENTIEEISCHAKEIAAR

l٥(mA) In (A) In - andere (A)

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FlUVIUS

Aantal borden: 1
Spanning; 3'230V

Aantal kringen: 16

Type Beveiligde k٢lngen Test 2,ht

Ok OkA ใ622,ồkA2s (300.Α)3٥0 4٥

BESCHRIdVING INSTALLATIE

Aantal kringen Cu (andere) p Sectie (mm:)rve Bescherming IN (A)
2B 166

2c 161

2B 20

206

ς OK NOKГГ NOK

ГГ NOK

Directe aanraking OKVisueel nazicht (algemeen) OK ГГ NOK

fT NOK

ГГ NOK

Indirecte aanraking

schema In bijlage door Aceg vzw ٢
Correcte schema's OKOKAansluitingen

In alwachtingEquipotentlale
verbindingen
Continuïteit

OK niei van loepassing

OK NOK NVTOK م NOK Verlichting/toestellen

OPMERKINGEN ٠ INBREUKEN " NOTA'S

11.01 Eéndraadschema van de Installatie is te vocalen erVol te ven/olledigen. (Boek 1 Aldeling 2.12.2.13
en 3.1.2 en 9.1.2)

II .02 Situatleschema van de installatie Is te voorzien enZol te vervolledigen. (Boek 1 Atdeling 2.12-2.13 en
3.1.2 en 9.1.2)

13.05 Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk/nlet bereikbaar. (Boek 1 Onderafdeling 5.1.5.1 en
5.4.3.5.) De aardspreldingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan
30ohm.

13.06 Meerdere niet gekoppelde aardpennen beschermd door eenzelfde differentieelstroominrichting. (Boek Badkamer
1 Onderafdeling 4.2.3.4.C3.)

14.01 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen venvezenlijW worden, ontbreken, zijn niet geel-groen,
onvolledig, <6mm2. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)

15.09 De genaakbare, naaWe onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1
Afdeling 5.1.4.en 4.2.2.3.)
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16.04 Een afzonderiijke dltferenOeelsctiakelaar met een gevoeligheid van ЗОтА plaatsen voor installaties
van badkamer, wasmachine, vaahvas. droog kast en/ot gelijkaardige toestellen. (Boek 1 Onderafdeling
7.1.4.1.en 4.2.4.3.)

18.11 De beschermingsgraad (IP) van tiet elektriscti materiaal dat in de badkamer geplaatst is. moet
aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd Is. Afstanden elektrisch materiaal in volume 2
(eocm) werden niet gerespecteerd.fBoek 1 Afdeling 5.1.4. en 7.1.)

18.13 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste monlageplaten. (Boek 1 Afdeling
5.1.4. en 5.3.5.2. еп5.3.5.4.)

03 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen
schema's.

BESIUIT

Oe eleMrIsche Installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boekl. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, gekaatst aan het begin van de installatie,
ontoegankelijk zijn gemaaW door vereegeling.

Het (de) déndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De
werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkl werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen
moeten getroffen worden opdat de in overtreding ziinde installatie, Indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goteren. Datum:15'7 ه2ا21
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien dooi' hoofdstuk 8.4.2. van hel AREl boek 1, moet
plaats hebben uiterliik 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de
herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdl-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

٠

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecleur Jeroen De Bondt

Pachten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het ARE، Boek 1 atdellng 9.1.2.

٠ Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de Arische installane

٠ Elke ệging dienl Ie worden vermeid in hel elektrisch dossier

٠ Elk ongeval overkomen van. personen en te wijten r^htsreeks 0، on^lstrMks. aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmltóeltijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de
FederãJe overheidsdienst EConomie

Kwaliteit

٠ De reproductie van dit document is enkel !gelaten In zijn integrale vorm en enkel met het schrittelijk akkoord van hel controleorganisme en de aanvrager

« De keuring te^rkt zich tot de zichtbare en normaal loegankelljke delen van de Ii^taliatle.

www.aceg.be 02 880 88 90 ΒΕ53 0689 0209 2963 - BTW BE0W6.351.031

;stap^nplan voof een Installatie die niet conform isًا

Sfapf !!Stap 2 ||Stap3 [Stip4
ACEG staat tot uw dienst voor alle
noodzakelijke keuringen en staat u bij als
er iets niet duidelijk is.

tees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg
ervoor dat alle inbreuken worden opgelost terug contact op met ACEG of met uw
en besteed voldoende aandacht aan de
eventuele nota's.

Als alle inbreuken zijn verholpen neem

keurder van ACEG en maak een nieuw
afspraak.

De herkeuring moet urtgevoerd weden
voor 15/7/2021

e
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