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RAPPORT VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Rapportnummer: P-B-024-130626-06 Onze ref.: 8003 - 800 005 Datum controle: 26-06-2013

Identificatiegegevens – inlichtingen

Eigenaar Bouwbedrijf Foré Aard van het onderzoek gelijkvormigheid AREI art.270 en AREI art.86

Adres installatie Hoogstraat 2/301 - 9000  Gent Aard van de installatie wooneenheid

Installateur D&S activities n.v. Netbeheerder eandis

Btw-nr. of IK BE 0416.178.085 Ean- code
Opdrachtgever D&S activities n.v.

Kenmerken van de installatie

Nominale spanning mono 230V Type algemene schakelaar vermogenschakelaar

In algemene beveiliging 40A In en ∆I van de hoofddifferentieelschakelaar 40A/300 mA

Sectie voedingskabel hoofdbord 4 X 10mm² Type aardelektrode pennen
Aantal verdeelborden 1 Algemeen isolatieniveau 178MΩ

Aantal eindstroombanen 11 à Beveiligingen in overeenstemming met de secties van de stroombanen  ja   nee

Weerstand aarding 18,57Ω à In overeenstemming met aantal en type differentieelschakelaars  ja   nee

Beschrijving van de installatie  zie schema’s in bijlage   zie beschrijving hierna of in bijlage 

Vaststellingen (N: nota / O: opmerking / I: inbreuk)

N geen inbreuken

Besluit

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De hoofddifferentieelschakelaar werd verzegeld en het ééndraads- en 
opstellingsschema werd voor gezien getekend. Voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, moeten de 
aangepaste of bijkomende delen gecontroleerd worden door een erkende instantie.

De volgende periodieke controle dient uiterlijk uitgevoerd te worden op: 26-06-2038

Nota’s AREI: 1. De beheerder van de installatie is er toe gehouden het pv van het onderzoek in het dossier van de elektrische installatie te bewaren. 2. Elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie dient 
vermeld te worden in het technisch dossier. 3. Elk ongeluk (on)rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit dient gemeld te worden aan FOD die energie onder zijn bevoegdheid heeft.

De agent-bezoeker: Plaats Gent

Datum 26/06/2013

Naam Van Damme Stefaan

Van Damme Stefaan Functie Inspecteur


