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Agent-bezoeker belast met het onderzoek: LASSAUT PIERRE

VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTKISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNÏNG
EN OP ZEER LAGE SPANNWG

VOORSCHRIFTEN
BOEK l - KB 08/Q9/2019
6.4.1 fm 6.4.6.2

AARD ONDERZOEK

GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE:
..•"IDENriFICATJE- INLICHTINGEN
* Datum onderzoek 30/11/2020
*Adres installatie ROZENBERG

Verslag nummer | PL202Ö-1425B

19-102 2400 MOL

* Eigenaar ofDNG
* Installateur
*DNB

Type van de lokalen

}TW I BE -

EAN Code
Wooneciiheid : fetris - appartement
Fluvius

gemeefischappelijke delea van eon residentiSle eenheid-cxclusicftoch&tsehe lokalen
Detail: ZÏE SCHEMA'S

3.- METINGENEN OPGESTELD MATERIAAL

2.-BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nommale spanning
in Volt
Automaat

DNB
Voedingskabel
Hoofdbord 0
Nominale waarde v.d.

bescherming v. d.
aansluiting

Type
Aardelektrode

40 A

VersprÈidingswëerstand
v.d. aardinrichting m Q
Algemeen isolatieniveau
RJitiM^

4x 10mm2

Borden

l

Eindstroombanen

20

Type algemene

Diff.40A/300mA

230

Zie automaat

DNB
Lus

schakelaar

4.80
Min. 10

Aanwezigheid van een gemeenschappelijke aarding : ja - aeeïi
4.- VASTGESTELDE INSREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK l (KB 08/09/21)19)
6.4.11/m 6.4.6.2
GEEN
l
2
3
4
5.-SESLUIT

l.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK l CKB 08/09/2019)

- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 30/11/2045 alsook voor de ingebruikname van
elke belanigrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.

- De ingangsklemmen van de automatische difFerentieektroommrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren wepden ontoegankelijk gemaakt door vecEegeling. Het(de5 ééndraadBchema (s) ensituatiepIaaCneh) werd(en) voor gezien
getekend.
i.

-Dc clolarischc installatiö veldoctflle^aaiHfe^oorschriftön vaa het BOEK l (tüB 08/00/2019)
Deinstaliatiti mag in dieHst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuKeu ea de gepaste

maatregelen worden gcfroffca opéat do mstallatie geeD gevaar vonnt voor personen of gocdsren.
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Vervolg verslag nummer | PL2020- 1425B
6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 23 en werkiastruetie E006 pp basis van de vermelde voörsehriflfcen bij
het yitvoeren van het geltjkvormigheidsQnderzoek van huishoudelyke elektrische installaties.
Identificatie meettoestel: Fluke 1654 B

De overeenstemming tussen de geïnstalleerde differentteelstroffimmrichtingen en de waarde van de spreidingsweerstand van de

6 a

aardelektrode;

De overeenstemtning tussen de geTnstaUeerde besehermmgsitirichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de

6 b

respectievelijke stroombaneri die ze beschermen.

De overeenstemmiag tussen de uitvoering vaii de elÊktrische installatie oveFeenlcomsrig de eendraadschema's en de

6 c

sifuatjeplannen;

Controle van vast of vast opgesteld materieel (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse)
De controle van de continuïteit van de equipotetitiale verbindingen (hoofd - en bijkomeade) en van de bescllCTmingsgeleiders van

6d
6e

de stopcontactdozea eu van de vast opRestetdeoC verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van klasse I

7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUUKDERS
7a

De eigenaar, beheerder Of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dQSsier yaii de elektcische
uistallatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.

7b

De eigenaar, beheen
te vermelden.

7 c

De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Överhei<JsdiCTst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft
onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijtea aan de

i^e"<.ew0^ê'"&?

eb

it aan de elektrische installaüe

aanwezigheid van elektriciteit.
S.-NOTA 'S

GEEN

9.- DE AGENT-BEZOEKËR BELASfMETHET ONDERZOEK

NAAM
LASSAUT PIERRE^
&
handtekening

^
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