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lnlerventiegegevêns
Plaats: Mr De Pauw: Sint-GoÍksstraat,56 i730 Kobbegem{Asse)

Dalum:27n8í2011.

Uitgevoêrd door: ANGËLO GALLO (423b)

HBAAL VAN GELIJ
MIGHEIDSONDERZOEK EN/OF
CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSP ANNINGSINSTALLATIE
TNSTALLAï|E
Naam: Voornaam:
Adres: Posl nr.: Stad:
Tel:

- Eigenaar of beheerder
ldem
Naaml Kobbegem(Asse) Voornaam:
Adros: Sinl-Goriksslíaal,50 Post nr,: 1730 Stad: Kobbegem(Asse)

Tel:0475322089

- Plaate type
Wooneenheld

BAS|S VAN HET ONDEFZOEK
- Reglement: Algemeen Reglemenl op de EtektÍische Installatios (AREI)
- Atl 27 1 controle verkoop
- AÍt 80
- Art 271 bls

BESLUIT
- De bestaande lnslallatie voldoet niel aan het Algemeen Reglement op de Eloktrlsche lnstallaties
{AREI).
- De diÍferentieelslroomlnrichllng was nlet verzegold
- De installatie dienl opnleuw geconlroleerd te worden vóór 27105tt012.(,1
(") De werken. nodlg.om de lnbreuken te doen veÍdwilnen dle opgemerkt werden tljdens hel controlebezo€k, mogl€n zonder
-de
in overtreding zijnde iristallatie, indlen ze
in dienst bliJft, geen gevaar voÍml voor personen of goederón. IndÍen bil het nlàuw controlebezoek,-na max. I jaar, dó
oveÍtí€dingen nlei verdwenen zijn moel hel erkend órganisme een kopie van het proces-verbaal van hel contiolebezoek
ov.ermaken aan de Algemene Dlreclie Energle dle behst b met het hoog loezlcht.
Dlt proces-vêÍbaal dÍent ber,vaard te wordenin hel dossier van de elektÍÉche installatie en dit dossier dlent elke aangebrachle
wflzlglng te verÍnelden. De FêdeÍale overheidsdlenst €conomlê dlent bij ieder ongeval, rechtstresks oÍ onrechtstreekË te wljtsn
aan elektricÍleil waarbij personen belrokken zijn, lngeÍÍcht te worden. Dà controle-heeíi enket belrekking op de zichlbare en
loegankelljke delen van de lnstallalle.

yerÍaging ultgevoeÍd worden en alle maatregelen Ínoelen getroÍíèn worden opdat
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INHOUD VAN HET ONDERZOEK
- Vlsuele conlrotês
- Beschermlngsmaalregelen tegen elektrische schokken bil Íechtslíê€kse aanrakíng
- BeschermingsmaatÍsgolsn têg€n sloklÍlsche schokken b[ onrechtslÍeekse aanÍaklng
- Slaat (vasthêchtingon, beschadlging,...) van hetvast geïnstalleerd oloktÍischê malêfièel
- Overeenstemmlng lussên de geïnslalleerde beschermlngsinrichtlngên tegen svorstroom ên dê doorsneden van de
Í€spêclievelijk€ strooinbanen die ze beschermen
- UÍtvoering van de elektllsche inslallataB overeenkomsllg de schema's
- Contlnuïteit van de equlpotentlale verblndingên {hooÍd- en bfikomende) en van de boschermlngsgeleiders

- Metingen - testen

- $preldlngsweerstand van de aardingsweerstand: 23 Ohm
- Algemeen isolalienlveau: 0.370 MOhm
- Werklng van de diÍíerenlleelstÍoomlnÍichlingen vla de eigen testinrlchtlng

- Foutlussen en de juiste aanslultlng van de diÍÍerentieelslroomÍnrichlingen via de opwekkíng van een Íoutslroom

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSïALLATIE
- Gegevens van de verdete{

EAN;

nr,:
Meterstand dag|
MBtersland nacht
Beschermíng aanslultÍng:
. Gêgavens van dê lnstÊllallê
lnstallatle onttrtrorpên voor e€n nomÍnale
spanning van;
Maxlmale nornlnale slroom:
Voadlngsleldlng hooÍdbord - type:
Voedlngslelding hooldbord - secllêt
Type aardeleklrode:
kwh motêr

- Beechrllvlng van de lnstallatl
Algemene dlÍíerentleelslroomlnÍlchllng:
Aanlal borden:
Aantal elndstroombanen:
Bord(en):

5414488200578239ÍS
3995815486
62574
32511

20 A

3N400V
20 A

xvb
6 mm2
pen

/baar

40A 300m4
1

6
zie bflage(n)

INEREUKEN . OPMERKINGEN
Nieuwe installatie
' Bestaande lnstallatle
-

R.O-1001

R-O-l062
R-O-1081

R.O-1083

R-O-l0St
R-l-1't04
R-t-1301

R-t-l501

F-l-l502
R-l-1605

R.t.í607
R-l-1610

H{-í612
R-t-í815
R-l-1822

De nomlnale spannïng dient duldel[k vemeld te worden op een oordaelkundlg gekozen plaats.
Pictogram 'Íevensgevaar' dlent op degeÍÍjke wijze aangebracht te worden.
WJ raden u aan de niet gebruiKe leidingan ie verwijderen.
De niet-gebrulkte leidingen veÍwiidêÍ€n of aan de uiteinden lsolersn.
Schakelaar, contacldoos oÍ aftakdoos herschilcken erlof opnleuw bevestlgen.
De lsolalieweersland van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebrachl te worden die
hoger Ís dan 500.000 Ohm (arl.20 AnEl).
Een hooÍd-equlpotêntlaalvêÍblnding ls te inslallersn en le verblndeÍr (aÍt. 72, 78.05 AFEI).
Eendtaadsschema('s) van de lnslal]alle ls (zïn) te voorzlsn {aÍt. í6, 268- 269 AREI}.
Situalleschema('s) van de lnstallatiê ls{ziJn} te voorzien (art.269 AREU.
Deur oÍ aíscheÍmplaat van het schakelbord (terug)plaatson. Aanraklng van naakle onder spannlng
slaande delen is mogelijk (art. 19,49.01 en 248 AREI).
Dê niet-gebÍuikte ínvoerlngen van het schakelbord ol kast disnen afgedlcht te worden (art. 19, 49.01 en

248 ABE|).
De aanduiding van de slroomkringen enloÍ appaÍatuur, aansluilklemmen, enz. dlent aangebracht ol
vervoÍledigd le worden {art. 16, 252 AffED,
Automalische schakelaar(s), contactor(en) dlenen geptaalsl te worden volgens de inslruclies van de
fabrikant (aÍt.9, 252 AREI).
De gelelders van het gpe VOB moelen ín daarvoor bestemdê buizen/kabelgoten geinstalleerd worden
(art. 207, 210 AREI).
De verblndlngen veÍwêzenlilken in verblndlngs- oÍaÍlakdozen. aan dê klemmen van schakelaars,
contactdozen, ln plaÍonddozen van verllchlingstoêslê|lên (aÍ1. 207.07 ARED.

ANDERE BIJLAGEíN}

Bljlage : beschrijvingon verdeelbordenl
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