
sTv Beter gekeu*rd

Bien vd'rifiti

onderzoek gebeurt werkinstructie 1 01e006

F ['i CIC t:: $. 1"1 [i f:] [.1 F. li" N- \r A, f\t b { E'f * N n E n Z (} H F. Vft f{

t'. t,hl ii l F- K.1 [:1 [ k * P-l [: 1""/\AGS PA,ru fd f t\i # $il NS'l At- t.A1-N L

op basis van de vermelde

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, lndustriepark - Zwiinaarde 38, 9052
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T'. Og 252 45 45, E: btv.ooswlaanderen@btucontrol.be

Verslagnummer: 0472-1 80803-03 Datum van het onderzoek

Extra controle datums:

03/08/1 8

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE :

EIGENAAR

Adres:

OPDRACHTGEVER

Adres :

INSTALLATEUR:

Adres :

BTW of lK:

EAN:

EtcoBtzz
EMIEL HERTECANTLAAN 12

9290 BERLARE

ELcoBtzz
EMIEL HERTECANTLAAN 12

9290 BERLARE

ELcoBlzz
LIPPEVELD 40

9220 HAMME

ELCOBIZZ
LIPPEVELD 40

9220 HAMME

0842 807 858

Teller nr. 5030939

Visualisatie van de Installalie

lndex 3488

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :

Begin werken fundering: Voor 01/10/81

Aansluiting spanning : 3x230V

Voedingskabel hoofdbord '. 4 x 10 mm2

Type van de aardelektrode: Pennen

Aantal borden : 1

Uitwendigeinvloedslactoren: Geenbiizondere

Type der Lokalen :

Elektrische installatie :

AREI art. :

Bescherming van de aansluiting

Alg. schakelaar: type :

Aantal eindstroombanen :

Schema :

Appartement

Na 01/10/81

86

40A
4p 40A/300mA

15

TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens

VMA - 44

AREI art.271,
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Free Hand

Free Hand
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Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN

RA: 26,40 Ohm Rl tot 20,00 Mohm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in biilage

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

BESLUIT De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De 66ndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlilk op 03.08.2043 (ari.271 AREI) alsook voor de
ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum

De agent-onderzoeker,

0472 RONNY DULLAERT

voor De Directeur,

..'.il

UITGEVOERDE CONTROLES
Tijdens het @ntroleondezoek van huishoudetijke installalies (art. 271)
a) de contrcle van de uitvoering van de elektri$he installatie overeeniomslig de $hema'si
b) de conlrolevan de slaat (vslhechtingen, beschadiging,...) van het vast g;installeerd etektrisch mal€rleel in het bijzonder wat betreft de
schaketaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...i

9l q: :9llfl" ""n 
d." beschermingsmetregelen tegen eleklrishe $hokken bij rechtstreekse en onrechtsrreekse aanraking;

d) de @nlrole van de werking van de ditforsntieelstr@minrichtingen via de eigen testinrichting;
e).de mntrcle van de foullu$en en de juisle aesluiting van de ditlerenlieelsli@minrichlinge; via de opwekking van een loutstr@m van
minimum 2,5 malde gevoeligheid van het appar@t;
0 de controle van de conlinuil€it van de squlpolentiale verbindingen (hsfd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de
stopcontactdozen en van d€ vaste, vast opgestelde ot verptaatsbare toestellen m;t vaste siandplaats van de klmii
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren v@r pe6onen en goederen;
h) de visuele mntrole van verplaatsbaar materieel dat geva. k;n oplever€n v@r pe6onen en goederen.
Behoud€ns inbreuken, wordt de overe€nstemming bev;$igd tussen de geihstalleerde be$her;ingsinrichtingen tegen overstr@m
en de d@6neden van de respectievelijke str@mbanen die ze beschemen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS
a) de verplichting het prees'verbaal van het @nlrolebezoek te bewaren in het dossior van de elektrische installatie samen met de 6€ndraadschema,s en de situatieplannen;
b) de verplichring in het dosier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie re vermeldeni
c) de verplichting de Federale Overheidsdiensl die.Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijkln t6 lichten over elk ongeluk aan pemnen
overkomen en rechtstreeks of onrechlstreeks le wijten aan ds enwezigheid van elsktriciteit;
d) de verplichling, wanneer er ovenredingen ziln vastgesteld lijdens heicontrolebezoek, een nieuw controlebezoek le doen verrichten d@r helzetfde
erkend organisme om na te gaan ot na alloop vm de termijn van 66n jaar de overtredingen verdwenen zijn. tnOLn ri;aeni Oat tweeae
o1t9?299!solq €stqesleld dat er nog-overtredingen overblijv€n, moet het erkend orga;isme een kopie van hei pr6ces-veruaat
van nel @ntroleb€zoek sturen nar de Algemene Directie En€rgie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudetijke elektrisch€ instaltaties.

ol organisatorische gegevens.
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FROCES-VEREAAL VAN HET Of\tDHRZOEK VAN
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STAP 2

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

)

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

VMA - 44

Bii belangrijke uitbreidingen
van de installatie, laat
opnieuw conlroleren.

Een herkeuring van de
installatie is verplicht voor
03.08.2043.

BTV Oost-Vlaanderen staat tot
uw dienst voor de
noodzakelUke keuringen.

)
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