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Adres- en onderzoeksgegevens 

Adres installatie 
Naam eigenaar 
Adres eigenaar 
Type object 
EAN-code 
Aard installatie 
Doel onderzoek 

Blauwe Stap 11 , 3020 Herent 
niet bekend 
niet bekend, 
vrijstaande woning 
niet beschikbaar 
bestaand 
periodiek 

Het onderzoek is verricht op 19-6-2019 volgens artikel 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1. 

Installatiegegevens 
Spanning (V) 
	

230 (lf+N) 
	

In hoofdschakelaar (A) 
	

2x40 
Type elektrode 	 pen 

	
differentiele schakelaar(s) (mA) 

	
300 en 30 

0 voedingsleiding (mm2) 
	

10 
	

Aantal verdeelborden 	 1 
In hoofdbeveiliging (A) 
	

40 
	

Aantal stroombanen per verdeelbord 
	

18 

Metingen 
Ra / Zs (e) 
	

12,20 / — 	 Werking differentiele schakelaar(s) 	goed 
Continulteitsmeting 	 goed 	 Isolatieweerstand van de installatie (Me) 	0,47 

Inbreuken 
1, De installatie is met voorzien van een eendraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269). 
2. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252). 
3. Een of meerdere klemmendozen / schakelaars / contactdozen moeten van een deksel worden voorzien. 
4. Er is/zijn geen hoofd equipotentiaalverbinding(en) aangebracht (art. 72, 78.05).(niet visueel kunnen vaststellen) 
5. Een of meerdere leidingen zijn los en moeten op een degelijke wijze worden vastgezet (art.143, 209 AREI).De niet-gebruikte 

leidingen moeten worden verwijderd of aan de uiteinden worden geIsoleerd.(1V af te werken) 
6. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (art. 20). 
7. De installatie in de badkamer, wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend 

warden beveiligd door een ADS van 30 mA (art.86.08 AREI). 
ADS: Autemetlsche differentile schakelaar 

OernerkindillIdens het onderzoek z:jn onkel de verdeelborden en de zchtbaro delen van de Installatio gecontroleerd. Schakelears, contaddczen, photon Van etc zijn niet losgernaekt. 
Indien or t;idens de keunng geen schema'a aanwez:g waren Is het mogelijk dater bepaalde deIen van do Installatio niet warden vestgesteld. 

Opmerkingen 

Besluit 
De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI. 
Een aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde 
controleorganisme. 
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder 
vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in 
dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. 

Voor de directeur, op 19/6/2019 

— 
Naam agentonderzoeker: Dries Coose 	Handtekening: 

HdectrywIrern 
I 	Het procosverhael van hot ondorzook loot bovraerd to warden In het dosolor van do olaktneche Ins:allele 
2. 	In hot deader dont elk* MjztgInd aan do aloldnochol=alleho vermeld to wordon 
3 	BIJ elk ongoluk eon penmen ovorkomon, rochlaheold ol onrethlotrooke to Mjton aon do senwandhold van elaktnotott, lent do Minh:tor van E=nornlerha Zabel), Clrodlo Eloktrleche Enordio. to warden goweerschuval 
4. 	VVennear or ovortrodInden rin valtgotteld ajdana hot ondeszook, dont men oon Noon cornrolebozook to Won vorrIchlon door hateltdo arkond organism° om na to goon of no °flood von do tortriJn von dbn jaar do overt/menden 

yen:women :kin Ireilon Word dot hvoodo be:oak wordt vestdadald flat in nog coornedIndon over:liven, moot hot addend orgertlemo van koplo van hot procrowerbeal onn hat controlabozook deran new do Algomeno Ditveto 
Enoldio rfia belle: le mot hot hood toabcht op de hulehoudolgko tack:exile Inetolletled. 
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