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Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 1 01e006 of 1 0le00B op basis van de hieronder vermelde voorschriíten.

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: 0479-1 61 102-04 Datum van het onderzoek :

Extra controle datums

0211112016

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE :

EIGENAAR:

Adres :

OPDRACHTGEVER

Adres :

INSTALLATEUR:

Adres :

BTW of lK :

EAN :

DE MAESSCHALCK

WIIVPELSTRAAT 6

2O30 ANTWERPEN

DE MAESSCHALCK

WIIVPELSTRAAT 6

2O30 ANTWERPEN

DE MAESSCHALCK

WIIVPELSTRAAT 6

203O ANTWERPEN

Teller nr. 24912138

Visualisatie van de installatie

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :

Begin werken fundering:

Aansluiting spanning I

Voedingskabel hoofdbord :

Type van de aardelektrode:

Aantal borden :

Uitwendige invloedsfactoren :

Voor 01/10/81

3x400V + N

4x10mm2

Baren

1

Type der Lokalen i

Elektrische installatie :

AREI art, :

Bescherming van de aansluiting :

Alg. schakelaar: type :

Aantal eindstÍoombanen :

Schema :

wooneenheid

Voor & Na 01/10/81

öo

30A

4p 40A/300mA

12

TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens

Aard van het onderzoek :

AREI art. 271, AREI art. 276bis,

Controlebezoek

METINGEN:

RA:

VMA - 37 MA-LS-oz/zor5

Rl tot 10 MOhm

113

DE INSTALLATIE IS CONFORM

lndex : 89059

8 Ohm
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BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bUlage.

VASÏGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 Herkeuring van 0261 1131121 105

Besluit De installatie is conform.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

DeinstallatiedientopnieuwgecontroleerduiterlUkop02,ll.2A4l (art.271AREl)atsookvoorde ingebruiknamevanelke
belangrljke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0479 JEROEN VAN GORP

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudel!jke installaties (art. 211)
de cóntrole van de uitvoéring van de elektrlsche installatie overeenkomstig dc schema s;
de controle van de slaat (vasthechlingen, beschadiging, . ) van hèt vast gelnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wet betreft de

schakelaars, de stopcontactdozcn, de aansluit ngen in de verdeelborden,...;
dc controlc van de beschermingsmaatregelen tegcn clcktrische schokkcn bU rcchtstreekse en onrcchtstreekse aanraking;
de controle van de lverking van de difFerentieelstroominricht ngen via de eigen testinrich|ng;
de controle van de foutlussen en dejuiste aanslu tlng van de differentieelstroominrichtingen via de oowekking van eef foutstroom van

min mum 2,5 maal de gevoelighcid van het apparaat;
de cóntrole van de continutteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) én van de beschermingsgeleiders van de
stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde ofverplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1

de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
de visuclc controlc van verplaatsbaar mateaieel dat gcvaar kan opleveren voor pcrsonen en goedcrcn.
Behoudens inbreuken, lvordt dc overeenstemming bevestigd tussen de gelnstalleèrde beschermingsinr chtingén tegen overstroom
en de doorsneden van de respectievelLjke slroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

de verpliahting het proces_vcrbaal van het cóntrolebczoek te bewaren in het dossier van de elektrische instaliatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
de verplichting in het dossier elke wUziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
de verplichting de Federale Ovèrheidsdienst die Energie onder z!ln bevoegdheid heett onmiddellijk in te I chten over elk onqeluk aan personen
overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wilten aan de aanwezigheid van elektriciteit;

de verplichting, lvannccr er overtredingcn z!jn vastgesteld tlldcns hct controlebczock, ccn nieulv controlcbczoek te docn vcrrichten door hctzclfdc
erkend organisme ort na to gaan of na afloop van dc term!jn van éénjaar dc overtred ngen verdv/encn zUn. lndien tUdcns dat tweede
onderzoek wordt vastgestcld dat er nog ovèrtredingcn overblLjven, móet het erkend organisme een kople van het proces,verbaal
van het controlcbezoek sturen naar de Algcmene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudel!jke elektrische installaties.

oF organisatorrsche gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)
h)

a)

b)

c)

d)

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

Bl belangrijke ultbreidingen
de installatie, laat opnieuw
troleren,

herkeuring van de
installatie is verplicht voor
02.11.2041.

TV Antwerpen staat tot uw
dienst voor de noodzakelijke
keuringen.
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