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Adres- en onderzoeksgegevens
Adres installatie
Naam eigenaar
Adres eigenaar
Type object
EAN-code
Aard installatie
Doel onderzoek

Eikenlei 74, GV links te 2660 Hoboken
niet bekend
niet bekend ,
appartement
niet beschikbaar
bestaand
verkoop wooneenheid

• Het onderzoek is verricht op 10/04/2013 volgens artikel 271. van het AREI en onze procedure(s) TP1.
lnstallatiegegevens
Spanning (V)
Type elektrode
0 voedingsleiding (mm2)
in hoofdbeveiliging (A)

230
pen
10
40

in hoofdschakelaar (A)
al differentiële schakelaar(s) (mA)
Aantal verdeelborden
Aantal stroombanen per verdeelbord

40
30
1
7

Metingen
Ra / Zs (S2)
Continuïteitsmeting

niet goed

Werking differentiële schakelaar(s)
Isolatieweerstand van de installatie (Mse)

goed
>0,5

inbreuken
De installatie is niet voorzien van een ééndraadscherns en situatieschema (art. 16, 268. 269).
2 De contlnviteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde iS niet verzekerd (art70.05 AREI). eVconkarlter
3 ln de aardgeleder is geen .onderbreker aangebracht. Hierdoor kart de sardscreidingstveerstand niet worden gemeten (ar.
28; 70.05).
. 4. De stroombanen zijn niet {allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252).
- S. Divers schakelmaterieel (contactdozen / lichtschakelaars.,..) is las en moet worden bevestigd. 2 x keukenDe installatie in de
badkamer is niet aanvullend beveiligd door middel van een ADS met een gevoeligheid van maximaal 30 mA (86.08).
6. De wasmachine. vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend worden beveiligd door een
ADS van 30 mA (art86,08 AREI)_
eoe "mue lp dfeierilee seeintior
Omiefiene: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de instel late gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten ! goten etc.. zijn niet losgemaakt_

Opmerkingen

Ner)boujear: na okt 1981
I3esluit
De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.
In geval van verkoop van een wooneenheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vôer oktober 1951, moet een
aanvullend controlebezoek .worden uitgevoerd uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. in aile andere gevailen
' moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde
controleorganisme.
De werken. nodig em de Inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder
vertraging uitgevoerd worden en aile maatregelen moeten getroffen worden opdat de ir overtreding' zijnde installatie, indien zij in
• dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.
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Voor de directeur, op 10/4/2013
Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni
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Handtekening:

Raadnt•~rlo.sl
I.
Het slow werpaal van net eedereoee dent àe.watd le laymen .n nel denier van Ge leenacte Ir,oatale
2.
In het donee deem Pb) v ld ing aal de delenache ddtallaae vermeld te waden.
el de I ngd re i0npmerwr geelkenen nerwweeloee auedtvreets te wijlen Ce do aanwmglRoi von dclnnuled. dent* Merle, ven FeoneMeche /droll. Dleeae Entendre Semi° te werdengeWaanclnMd
3
{
Wanveto or ovine:Cngon a n ve41gelard Wons no cadence. dan men oen neem e eMelanioek le !elan ven:cnten char 00lieede atone orgonome om na le gaan ot na alose van de tem110 ran elft jgat 4e dterlredingeo
vend delen dito Indien Ijdele dal Moede eerneb none vadgestekl dal oe rog wertre inpn .veroipon meet net *lang eganlme een Mope van net pacesvIOaol van Me ceeroleh.znov Huren .1001 de %lgame0. Oirerte
[nett/e de Odette men trot Woog toeall op do huthorldefdre ocelenarhe ineellales.
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