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Safety, quality and environmental services

□ Brabant

Resi. Code:

□ Oost & West Vlaanderen
□ Wallonië

g"Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
: Tel.: 02 674 57 11

ß¼

: Tel.: 09 244 77 11
: Tel.: 081 432 611

A

I

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK rn/ô:- :~;¡¡;-;~;_c;:;;::;::o;:;~ VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Aanvrager: ... 7.V..L..tf.r."!. ~ti,$ .. J..,.

Lid nr.: • •

Verslag nr.: •··
Verantwoordelijke voor de werken:

Gegevens:

lnstallatie:

Eigenaar of beheerder:

Basis van het onderzoek :~ Algemeen Reglement op de Elektrische lnsta/laties (AREI)
ó(ingebruikname

@(Art 270

)

O uitbreiding

O wijziging

O mobiel

O tijdelijk

O Art 271

O periodiek

O controle

O Ari 276

O verzwarìnc

O ovcrdracht

o ···················•··· ··············
... .. ..........
o ··········

OARAB

o.

--- ···•··.

r:i Art 86

O Art 271 bis ~Wooneenheid

O Art 87

O Art 278

(ì) Huishoudelijke werkeenheid

O Art 88

O Art ..

@ Gemeenschappelijke delen

o .A.rt. . ....

o Art .

Í4Ì Andere

AJgemene gegevens elektrische installatie:
EAN

151'1 IAI½ l1t

I A51:tl ?.l¡1J.1

I1IJ.lclolol0
........ Meterstand dag : ....

IXloEANnietmeegedeeld lokWhmeternietgeplaats!
.
..
nacht:
.
..............
. ······
~-~~h. 6.~~l..~~~.ht ::::~~tand: ...... . ........
Bescherming aansluiting (A}: O 20 O 25 632~'40 O 50 O 63 O 80 O 100 O ........

Gegevens
verdeler

kWh meter nr.: ... ............
Nominale spanninq:

Gegevens
installatie

Q230V

O 3x230V

······ I

O 3N400V

Type aardelektrode:

º························

-------

Maximale nominale stroom (A): O 20 025 O 32 '0'40 050 O 63 O 80 O 100 º······· ~ aardingslus O pen/ baar
Voedingsleiding hoofdbord: ......':) ...... X ./U,, ..... mm2 -Type: .. £.V...r:l:/..............
º··········· ......... ···························
Algemene differentieelstroominrichting: .. )ye ... A/ .. ~j.?.~.mA
Aantal borden: ....
Aantal eindstroornbanen: .!..':'.

-

/J. .......

..........

Beschrilvinq

instqllatie
~Zie
bJage

I

---··-•-·---

I

.

I

~-llt;>fingcu; - t.=ir-:ten - controles • verzooelinq:

Onrechtstreekse aanrakin

O Toestellen

~ Al e meen isolatieniveau : ..

O Controle fr,-'u-"
- tl.c..u.c..
s __,_c...=c-=.~c..c...c"-'-"'-'-'--"--'--'-'--=c....:..:=..=..::::..:....

_

"'werd verze eld

O was niet v~~ge"'l'-d--=--'='-'--'-='-'--'="-='-'-=--"--'"-=:C.:..:...
'=
------lnbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

._}

-]

lnbreuken

Visum DNB:

Nieuwe
installatie

.... ······· ...
··················•·

I

~..Nihil
lnbreuken

Aangestelde DNB:

Bestaande
installatie

Naarn:

O Nihil
Visum:
Opmerkingen

O Nihil
Besluit(en):

(De nieuwe installatie
O De bestaande installatie

~

vqlg oe¥ et

aan het AREI.

voldoet

voldoet niet

aan het AREI.

M

Agentbezoeker:
Naarn:

°&N.7&i!. . .f)

Aantal bijlagen: ~Situatieschema('s):

o
o

~

Agent nr.:

/ì.......

..

I¡;_

Voorde directeur gener.aal: Handtekening

Datum:~

&lil5 Eéndraadschema('s}: ..

./!.......

1°3 ¡0J ..
O

.

Oit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriclteit waarbij personen betrokken zijn, ingelich
(") De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtr
blijft, geen gevaar vorrnt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erk.end organism e
controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezichl.

