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PRocrs-veRBAAL vAN GELtJKVoRMtötetosoruoeRzoer et/or coNTRoLEBEzoEK vAN EEN ELEKTRtscHE LAAGspANNtNGStNSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

O ArtZTO 
O ingebruikname O wijziging O uitbreiding

O mobiel O tijdelijk
)o nrt ao

O Art 87

O Art 88

O Art...

qArt 271

O 4rt278
O Art......
O Art.......

bis § Wooneenheid
@ Huishoudeliike werkeenheid

UAlfi27'l O periodiek \p controle O . @ Gemeenschappelijke delen

@ WerkeenheidO Alt 276: vezwaring I O An 276bis : verkoop van een wooneenheid

gegeyer?s elektrische installatie :

Gegevens

verdeler

EAN I I J-l I I I I I I I I I I I I I I l.§enr.rni 3t me€ ,gedeeld lO XWn meter niet geplaatst

kWh meter nr.,*.l.i.i;,..... ... ........

Bescherming aansluiting (A): O20 O25 032-§40 O50 063 O80 0100 O........

r'! L\ \/h avnl ncnhl

nr. : ......-........... meterstand :

Gegevens

installatie

Ontworpen voor UN : À0 23ov o 3x23ov o 3N4oov o.. Type aardelektrode :

O aardingslus { pen / baar

o ................
Maximalenominalestroom(A)'.O20 O25 032540 O50 063 O80 0100 O....

Voedingsleiding hoofdbord , .9l. .. X ..l'Ö. mm2 - Type:

Beschrijving

installatie

O zie
bijlage(n)

Algemene differehtieelstroominrichting ,W..-.4,1§).. mn Aantal borden:Z?...... Aantal eindstroombanen , S.......

Metingen - teste, - controles - venegeling :

§ Rechtstreekse aanrakino § Onrechtstreekse aanraking | 5» Montaqe I O Toestellen § Materieel I dD l>/doorsnede § Schema's

b Aardinosweerstand, .l-r0- ei O Alqemeen isolatieniveau : .\c\.. uo I o Controle foutlus *§ Aard inqscontinuiteit § Test diff.
Differentieelstroominrichting : O was vezegeld O werd verzegeld d werd niet verzeoeld O kan niet verzeoeld worden
lnbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes .' zie keerzijde)

o El'

Y.ld..a-niet aan het AREI.,\De bestaande installatie <@
Aoent hezoeker :

-;ffirlÍuÀ\r,6=-
Bijlage(n).' O Situatieschema('s) : ........

ng"nt *§tlt Datumlr. o5r%.1.o)

o

N
o
o
o
No
o

- Dit proces-verbaal dienl bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziffi te vermelfun

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tïdens ons bezoek. lri geval van twijfel over de veiligheid van deze

elementen, nodigen we u ten zeerste uil om een bUkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbrèuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle

maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zljnde instatlatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personèn. lndien bij het nieuw
controlebezoek, na max. í jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie vàn heiproces-veóaal van het controlebezoek overmaken
aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht_


