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J.VAN HEMELEN vzw.
KEUR؛NGS٥RGAN!SME
□ 1652 ALSEMBERG, Haاseπdaااaan 5
Te!. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

s 8500 KORTR!JK, Meensestraat41
Te!. (056)35 76 76
Fax (056)35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

!nrlchtingen van : ... Residentie... Lindenhof..
,2
p!aats van onderzoek : .. . J...Jacqm!nstraat
!nsta!!ateur: ...NV E!ektriek
Esenweg 112 bus 2
- B.í.w.-nummer:. .. . .. ..... . .

86٥٥.. D!ksmuide,

op datum van
-ofldentlte!tskaartnr.
.. ٠لإ69أأ^اد
Aard van de inrichtng : .ResZApp nummer.....-¿...^.....
Stroom!everaar . . .E!ectrabe!
Agent-Onderzoeker : ...Buyssens E
Datum van onderzoek . ..10/٥9/20٥4
- Bedr!jfsspann!ng
- Doorsnede voed؛ngskabe!
- A!gemene bescherm!ng
- Type a!gemene schake!aar
د-Type aarde!ektrode(s)
- Aardspre!d!ngsweerstand
- A!gemene !so!eringsweerstand
-Aanta! borden en e!ndstroombanen
- Agernene d!fferent!ee!schakelaar
- BJkomende different!ee!schake!aar(s)

. .3N4٥٥ V.. . .

- Beschr!jv؛ng van de stroombanen:

..4x10mm2..

..max 4٥ A.... .
..Aut.. . ... . ......
..lus........ . .. .
....1,4..ohm.. . ..
2 Mega ohm. .. ,

Na 4٥A٥.3Ad!ff.

á

: IBAaut.

ổ٣C٣.,. .^/^..&. . . . ... .... . . :2٥Aaut
:25 A aut
بد

. . ..... Na40  ؛O.OSAdiff .

;2٥Aaut,

..4٥Α/٥.03 A.

- de differenhee!schake!aars z!jn in overeenstemming met de spre!d!ngsweerstand van de aarde!ektrode.
- de beschermings!nricht!ngen tegen overstroom z!jn In overeenştemm؛ng met de doorsneden die ze beschermen.
-verwarm!ngstoeste!!en :. ..accumu!atoren : .Ạẽỷ.
í.Ạ...غ.^^.๙.
................. ....................Convectoren : ...4£.ẻĩ. ..<. ггГ.А.
.4. .lЮ//.
Vastgeste.de inbreuken :
GEEN

Oom. : Enke! de werken van NV E!ektriek werden onderzocht
.. . .. . ....Verlichtingsarmaturen , badkamermeube! en keukentoesteİen nietgep!aatst.
conform bevonden aan de bovenverme!de voorschriften: de a!gemene
De e!ektrische instaİatie werd
differentiee!schake!aar werd verzege!d; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.
Vo!gend contro!ebezoek uiterüjk op

10/٥9/2029,

WEnEl!JKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrisctie installatie
dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken,
Dienst Elektrisctie Energie

Vakje voorbetiouden aan de distributeur:
K!antnr. :
Visa:

datum:

I

I

