
KeuringsrappoÉ
Elektrische installatie

Ad res- e n o n de noe ksgegevens

Adres installatie Paleisstraat 79, 2de vd te 2018 Antwerpen

Naam eigenaar Van Noyen

Adres eigenaar

Type object studio

EAN-code niet beschikbaar

Aard installatie bestaand

Doelonderzoek periodiek

Het onderzoek is verricht op20110/2010 volgens artikel art
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lnstallatiegegevens
Spanning (V)
Type elektrode
Z voedingsleiding (mm2)
Waarde hoofdschakelaar (A)

271 van het AREI en onze procedur

Gegevens hoofdbeveiliging (A)
Waarde differentiële schakelaa(s) (mA)
Aantal verdeelborden
Aantal stroombanen per verdeelbord

40
30
1

7

Metingen

É nnrzs(o)
§ Continuïteitsmeting

lnbreuken

I al differentiele schakelaar(s) (mA) goed
lsolatieweerstand van de installatie (MA) >0,5

1. Losse leidingen op de beveiliging van stroombaan E. 3 leidingen onder "l klem.
2. De installatie in de badkamer is niet aanvullend beveiligd door middel van een ADS met een gevoeligheid van maximaal 30

mA (86.08).
3. De wasmachine, vaatwasmachine enlof droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend worden beveiligd door een

ADS van 30 mA (art.86.08 AREI).
4. De waarde van de spreidingsweerstand is hoger dan de maximale toegestane waarde van 30 ohm (art. 86.07).
5. De doorsnede van de aardgeleider ls onvoldoende (art. 71).
6. De aardgeleider is los

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerkingen

§ 
{Ver)Oouwjaar: na okt 1981

Bestuit
De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.
ln geval van verkoop van een wooneenheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een
aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. ln alle andere gevallen
moet het 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 getrofÍen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in
dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de directeur, op 2011012010

Naam agentondezoeker: Omar Rahmouni Handtekening:

Raadoevinoen
1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient beMard te wrden in het dossiervan de eleldrische inshllatie.
2. ln het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installalie vemeld te rcrden.

Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

onze procedure(s) TP1.
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