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Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 101e006 of 101e008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN

T:03 216 28 90. E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0483-1 6081 6-05 Datum van het onderzoek

Extra controle datums

1610812016

ALGEMENE GEGEVENS

ADRES INSTALLATIE :

EIGENAAR

Adres:

OPDRACHTGEVER

Adres:

INSTALLATEUR

Adres:

BTW ofIK:

EAN:

EBM

VAN NOORTSTRAAÏ 9

2O1B ANTWERPEN

EBM

VAN NOORTSTRAAT 9

20,I8 ANTWERPEN

EBM

CONSERVENWEG 7G

2940 STABROEK

Teller nr 20167669

Visualisatie van de installatie

lndex

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Aard installatie:

Begin werken fundering:

Aansluiting spanning :

Voedingskabel hoofdbord :

Type van de aardelektrode:

Aantal borden:

U itwendi ge invloedsfactoren

Wijziging /
Voor 01/10/81

3x230V

4x6mm2

Baren

2

Type der Lokalen:

Elektrische installatie :

AREI art. :

Bescherming van de aansluiting

Alg. schakelaar: type:

Aantal eindstroombanen :

Schema:

gemeenschappel jlke delen

Voor & Na 01/10/81

87

aut 25 A

4p 40Ái/300mA

5

TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens

Aard van het onderzoek

AREI art. 271,

Controlebezoek

RA:

METINGEN:

>10 MOhm

VMA - 36

17,4 Ohm

MA-LS-oz/zor5

Rl tot

ffi 113
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BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREU KEN

Geen

NOTA'S

1 Herkeuring van verslag 0345-160701-05.

2 Aardingsweerstand overgenomen van vorig keuringsverslag.

Bêsluit De installatie is conform.

Het ééndraadschema werd voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroteerd uiterl!jk op 1 6/08/2021 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke

belangrijke w[jziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Lees dit proces-verbaal
zorgvuldig en besteed aandacht
aan de eventuele nota's.

Bij belangrijke uitbreidingen
van dê installatie, laat opnieuw
controleren.

Een herkeuring van de

installatie is verplicht voor
16108t2021.

voor De Directeur,

BïV Antwerpen staat tot uw
dienst voor de noodzakelijke
keuringen.

De agent-onderzoeker,

0483 BEN VERVOORT

-61";^-À"::r t

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het contÍoleondeÍzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's:

b) decontrotevandestaat(vasthechtingen,beschadiging,...)vanhêtvastgeihstalleerdelektrischmaterieelinhetbijzonderwatbetreftde
schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in deverdeelborden.. .;

c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrischeschokken bU recht5treekse en onrechtstíeekse aanraking;

d) decontrole van dewerking van de differentieelstÍoominÍichtingenvia de eigen testinrichting;

e) decontrole van defoutlussen en dejuiste aansluitingvan dêdifferentieelstroominrichtingen via de opwekkingvan een foubroom van

minimum 2,5 maal degevoeligheid van het apparaat;

D decontrole van de continui'teitvan de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleidersvan de

stopcontactdozen en van de vaste, vastopgestelde ofverplaatsbare toestellen metvaste standplaatsvan de klasse 1

g) de visuele controle van vast ofvast opgsteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;

h) de visuele contÍolevan vetplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voorpersonen en goederen.

Behoudens inbreuken, wordtde overeenstemming bevestigdtussen de geinstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom

en de doorsneden van de resp*tievelijke stroombanen die ze bescheÍmen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

a) deverplichting hetproces-verbaalvan hetcontrolebezoekte bewaren in hetdossier van de elektrische installatiesamen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;

b) deverplichting in het dossierelkewUziging aangebracht aan de elektÍische installatie tevermelden;

c) deverplichting de Federale Overheidsdienstdie Energieonderzijn bevoegdheid heeÍt onmiddellÍk in te lichten oveÍelk ongeluk aan personen

overkomen en rechtstreeks ofonrechtstreêks tewiiten aan de aanwezigheid van elektriciteit;

d) de verplichting, wanneer er overtredingen zljn vastgesteld tudens hetcontÍolebezoek, een nieuw controlebezoekte doenverrichten door hetzelfde

erkend organisme om na te gaan of na afloopvan de termÍn van éénjaarde ovenredingen verdwenen ziin. lndientijdens dattweede

onderzoei wordtvastgesteld dat er nog overtredingenoverblijven. moet heterkend organisme een kopie van het proces'verbaal

van hetcontrolebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelilke elektÍische installaties.

of oÍganisatorische gegevens.

LKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

SIAP2SI-AP-I SIAP3 STAP 4

VMA - 36 Verslagnummer o483-16o816-o5 ffi 213
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1 schema's

VMA - 36 Verslagnummer o483-:.6o816-o5 ffi 3/ 3


