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O Antwerpen-Limburg

O Brabant

tel.: 03 221 86 11

tel.: 02 674 57 11
§'t3ost & West -Vlaanderen

O Wallonië

Resi code;

Etel.:

tel.:

09 244 77 11

081 432 611

PRoces-veRBAAL vAN GELtJKVoRMIGHEtDSoNDERZoEK ENIoF coNTRoLEBEzoEK vAN EEN ELEKTRIsCHE LAAGSpANNTNGSTNSTALLATTE

voor de werken : Eigenaar of beheerder :

Easis van het onderzoek : op de Elektrísche lnstallaties

elektrische install atie : I

Gegevens

verdeler

EAN | | I I I I ] l_l I I l^ L I ] I I I lffenr.rnietmeesedeerd iokwhmeternietsepraatst
kwh merer"r§ei.? \Q
Bescherming aansluiting (A):P20 O25 O32 O4O O50 063 O80 O10O O........

O kWh excl. nacht meter:

nr. : .................. meterstand :

Gegevens

installatie

Ontworpen voor UN : O 230 V O 3x230 V 6i, 3N400 V o.. Type aardelektrode :

O aardingslus /\) pen I baar

o ........................""......,.À
Maximalenominaleskoom(A) :O20 o25 o32 É40 o5O 063 O8O 0.100 o..
Voedinqsleidinq hoofdbord : a. x6....... mm' - TvDe,l.-o{.

Beschrijving

installatie

d zie
biËge(n)

Algemene diÍferentíeelqtroqqinrichting :4...A / .f.. mA Aantal borden , ..í...... Aantat eindstroombanen ,(.1.{-}
<\

- ÍesÍen - controles - verzegeling :

L Becltstreekse aanraking I SÉonrechtstreekse aanraking I O(Montaq" I o ïoestellen Ldnllaterieet L@'lridoorsnede dschema's
I Aardingsweerstand t..(-...... o | ffAgurn""n isotatieniveau , ..)4... xlo d Controle foutlus d Aardinoscontinulteit O Test difi.

Differentieglstroominrichtíng : 12 lvqqleqegeld O werd vezegeld d wera nÍet vezeoeld o kan niet vezeqeld worden

N
N

O

oo

lnbreuken - (voor de betekenis van eventuele codes

Besluit(en)

O De nieuwe installatie

$ De bestaande installatie

Agent bezoeker :

O Wil raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren ttjdens ons bezoek. ln geval varr wyffver Oeveiligherd van deze
elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uituoeren. (

(*) De werken, nodig om de lnbreuken te doen vei'dwijnen die opgemerk't werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle
maatregelen rnoeten getrofen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personàn.-lndién bil het nieuw controle-
bezoek, na max. 1 jaar, cè oveftredingen niet verdwenen zi]n moet het eÍkend organisme een kopie van het proces-verbaal van hei controlebezoei overmaken aan de
Aloemene Directle Energíe die belesÍ is met het hoog toezicht.

lnbreuken
Nieu,

insPlíatie

o Nihil

lnbreuken
Bestaande
installatie

o Nihit
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VINCOTTE

lnstallatie :

tam, voomaam ; ...,.........".....
nares : ..L()f\.}.q t vrÉ f*.[AC.v+-.íàn,

Post nr. + Stad :. .§ca=s....'i51=Jt[niAe

O ingebruikname O wijziging O uitbreiding
O 4r1270

O mobiel O tiideliik
gi ert aa

O Art 87

O Art 88

O Art...
O Gtxríenschappeliike delen

O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van dè installatie.
O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.


