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JACEG 
Erkend keteingsorgennme 

Romelnsesteenweg 524 
1853 Strombeek-Bever 
tel. 02 880 8890 
in(o@aceg.be  
www.aceg.be  

Keuringsverslag  van  een elektrische laagspanning-  en  zeer lage spanningsinstallatie  

1111,1111.1111a - 

Datum keening: 20102,2019 	 Inspecteur:  Brno  Delvaux 	 Mentor: 

ID-label:  

Installateur: DEGHEZELLE  ELEKTRO  

B.T.W. nr..8E 536 867 977 	 IK. tir.:- 

k4erk en type meetioeslel:  Fluke  16538 	Sertie W. 2877090  

Plaats  van het  onderzoek: 	
EI(pnaar: 
Naarn 	 De Hees. 

Suaamaam 	 Halensesbaat  
Slraamaem 	 Halensestraat 

HW$nemner 	 1  
Hu:nomwrler 	 1 

Postcode 	 3380 	
Postcode 	 3380 • 

Gemeente 	 Glabbeek 
Gemeente 	 Glabbeek 

EAN : 541449200005548487 	 Teller  Nt.::  33804229  

Aard onderzoek: 	 Gerp crnigheidsonderzoek van  een  PV nstatatie s I OkVA volgens  AREI  ar.,kels 270, 86 en 
amergrld C10/11.  

Netbeheerder:  FLUVIUS 	Spanning: IN400V 	Meter 1  bord  vetbndklg: 10 awn' 	Max bevelligmg: 40 A  

Aanleg  borden: 1 	Aantal  kingen:  1 	Isotale: 200 MO 

Aardeleklrode: Aardigslus RE: 113,9 el 

DIFFERENTIEELBCNAKELAAR  

IA(mA) 	In (A) 	In - andsre(A) 	 Pt 	 Typa 	Beveillgdekrirgen 	Test . 2,'S 

300 	40 	 22,5kA2s (3000A) 	A 	 1 	 Ok 	Ok 

30 	40 	 22.5kA2s 13000A) 	A 	 t 	 OK 	Ok 

BESCHRUVING INSTALLAT1E  
Aantal kringen 	CUM 	 Bescherming IN (A) 	 tenders) 	P 	Seed. (ma) 

1 	 C 	 16 	 2 	 4 

Visueel nazicht (algemeen) r OK r  „t40K 	 Directe  aanraking e: OK r NOK 	Indirecte  eanraking 	' CR r  Noe 

Aansluitingen 	 r OK  r NÉE 	 Correcte  scheme's g OK r NOK 	schema in bijlage door Aceg vzw r 
Equipotentiiele 	 e OK  r NoK-.r,,nie: van toepassng r in alwachting 
verbindingen 

Continuiteit 	 ç OK r NOK 	Vergehtkg / Mastodon Ç OK r NOK  e NVT 

GROENE METER 

Phase 	 Sere Nr 	 Meterstand 	 CE marketing 	 MID marketing 

OMVORMER 

Aantal Pac mat Mn lac (A) 	Mark-Type 	 Serle Nr 	Curve IN (A) UOC Max > UDC panlenrstring 	(DC Max > I strl a etr2 a „. 

1 	1650 	7,9 	SA3 Sununo Pkesl.5k 11520J1832EN29753 	C 	16 	 OK 	 OK 

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELB4 

Aanlst 	Merk 	Type 	 Plekvermogen per  stuk  (Wp) 	 Totaat Piekvermogen (Wp) 

8 	 taeson 	275Wp 	 275 	 2200 

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S 
02  Geen  mbreuken -,asigesteld. 
O8 Deze controls  omvat enkel  de PV-nsfallalie. 

BESLUIT 

✓ 
De elektrische installatie voldoet aan de voorschdtten van het  AREI.  De volgende periodek0 keuring 2 le voorzen  voor  20/2/2044 

✓ De nodge :naalregefen werden penomen,  zodat  de ingangeldommen van de automatische di(erentieelroominrichting, geplaalst can het begirt van de instable;  
Ont0eganke) c zirn gernaakl 000r verzegekng.  

• Heu Ide!  éeiUreads- en opsieengsscnemaisl wetden door het erkend  organisme  voor  geaen gelekend. 

✓ De elektrische installed. veldoel Net aan de voorsehdhen van het  AREI. Een  aanwlend bezoek moat door helzerde  organisme  women ungevoeid. De 
..•. • -toed  om  de nbreuken le doen verdveMen da opgemend werden teens hel wnimebezoek, moeten  zonder  vedregng ulgevoerd warden en air 

•noeten getrollen warden opdat de in ovedredng zgnde nslalatie,  indien  zs in  dienst eelt. geen  gevaar vomit  voor  de personen of  goederen.  Datum: 

✓ De cleklns_ne instellatle voldoet Net San de vooraehrllten van het  AREI.  Net  controlebezoek  voorzien door art. 276bis van bel  AREI.  meet pleats heoben 
..la 

 
la ,aanden  na  de datum van de verkoopakte. De  gegevens  van de  nieuwe  egenaar warden ons bezorgd  na  het verteen van de ate.  Indien  de 

horkeuneg gebeud door  een  ardor erkend organisms. dent daze ons hervan op de hoogle  te  brengen. Datum: 

Deze pdbverse van het keuflgsverseg is dc originate  verste  on nag warden verepreld.. 

Aantal bdage(n) 5  
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VRIJGAVE  VAN HET  KEURINGSVERSLAG  

De uupectew Bruno Delvaux 

Bldilan ten de wore. browedr suurde vow e• Meantondan•orpn an M  AREI  

• Elkow.l: 9.9 den  te  nv. 	wrdernly*Wafertatiw. 

• Bk ox}wa we',err vndeaten e.+.:en rxayews eweeaalwe, an to arus ;mg er  ee clonisenaratelgodm mmgldu;k mapsodd:c ntde etc d:c00 t 
E-aee-7oenw duet ewes "Berg we. -drearier 

Kwa te 

• Oermauacvanou uœenes •end: Wvieer.nap.eteeewn ncsd .ru Iicn ip snarl ••• 

• De«saute:au _r• vs es >Cite •er rand e n. surlmwe 00  ',skeet,  

www.aceg-be BE08 7340 3288 4322 - BTW BE0839 888 491 

Lees OS proces'veedeal zargwldlg en 
	

Indian u betangnike uitb,edog en doel 
	

De volgende peTLdwke keunng is 
	

ACED  staat  tot uw dens; vow ale 
beeteed zandaclil aan de eventuele 

	
aan uw k+6:al21ie. last  opnieuw  keu:en 	voorzien  voor  202:2044 

	
noodzakeïjce keudngen.  

notas  
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Guangzhou Sanjing 	 L10.  r r wi ss ^ . EaN 

PV Grid-connected Inverter 
Type:Sununo Plus 1.5K 
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1620011 

ACRA vzw 

Erkend  controle  

organisme 

Huishoudelijke installaties Ref: 2016071512  

Meensesteenweg  338, 8800  Roeselare  

TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002 

www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Dexia: 068-2516997-68 

Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 

NK 

Distributienetbeheerder: INFRAX 

Plaats  van het  onderzoek: 

Eigendom  van:  

Opdrachtgever:  

Type  lokalen: 

EAN-code installatie:  

Installateur:  

BTWnr: 

Agent-bezoeker: 
op/ 

Datum  onderzoek:  05/02/2019  

Halensestraat 1 3384 Wever 

Dehaes - Vanthurenhout 

G&T Technics, Rijksweg 312 , 3630 

Woning 

G&T Technics, Rijksweg 312 , 3630 

BE 0472.112.460 

Koen Vanheers 

of ID-kaartnr: / 	 Uitgereikt te: / 

VERSLAG  VAN  EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK  VAN  EEN 
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Algemene gegevens 

Aard  van het  onderzoek 

Algemene gegevens elektrische installatie  

- DI: 30 mA 

11 Aantal lariat Dub be  lu  u riarief 

Aantal polen: 2 

borden: 1  

Extra  hoofddifferentieel(s): 

Bijkomende differentieel  In: 

Extra  bijkomende differentleei(s): 

Aantal eindstroombanen: 

Nominale  spanning: 

Voedingsleiding hoofdbord: 

Aardelektrode: 

H oofddiffere ntieel In: 

3x400v+N 

4X10 mmt 

Aardlus 

40 A 

Max  nominale stroom: 

-  Type:  

Sectie  

- Dl: 

Nominale stroom hoofdbeveiliging:  

Aardgeleider: 16 mmt 

Aantal polen: 

32A 

XGB 

35 mmt 

300 mA 

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Inatallaties (A. R.E.I.) 

Type  keuring: 	 Art270 Gelijkvormigheid/ingebruikname 

Bijkomende  info:  

Herkeuring  op:  

Metingen & controles 
Aardspreidingsweerstand: 	 2,45 Ohm 

Algemeen isolatieniveau: 	 3,70  MOhm  

Aardingscontinu  tait: 	 In  orde 

Besch. rechtstreekse aanraking: 	In or de  

Retch.  onrechtstreekse aanraking: 	 In  oude 	I  Hoofddiffer entieel verzegeld: 	 In  orde 

Diff.  stroominrichting, testknop: 	 / 	 I  Staat  vast  elektrisch materieel: 	 In  orde 

Controle fouclus: 	 / 	 Schema's vs.  uiteoer ing: 	 In  orde 

Besluit :  
DE  INSTALLATIE VOLDOET AAN  HET  AREI  

De  installatie dieet opnieuw gecontroleerd  te  worden:  

v 	r: 25  jaar  na  datum  onderzoek 	C door  hetzelfde  organisme  (•) 

AANTAL 	Situatieschemâ  s: la 

BIJLAGEN 	Eendraadsschema's:  la  

Andere:/ 

DE AGENT  BEZOEKER: Visum  distributeur  (an 270)  

Visum controle  organisme  

ACA  vzw - Erkend Controle  Organisme  

Meensesteenweg  338  -  8800  Roeselare  
BMW BE 0811A07.869 

Tel. 051/20 00 02  -  Fax 051/20 10 02  
info@acavzwte - www.acavzw.be  

Dlt  PV  dient bewaard  te  worden  in het dossier van de  elektdsche installatie  en  dd  dossier Bent  elke aangebrachte wijziging  te  vermelden.  De  Federale overheidedienet  dia  Energie onder ziin bevoegdheid hee  
dent b)  ieder ongeval. rechtstreeks  of  onrechtstreeks  te  Witten  aan elektriciteit waerbil personen belrokken  Zip',  tngelicht  te  worden. 
(')  De  werken. nodig voor  de  inbreuken  te  doen verdwenen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden  en  alle maatregelen moeten getroffen worden opdat  de in  overtreding zijnde installatie,  indien  ze ia 
dienst blüft. geen gevaar  vomit coon  personen  of  goederen.  Indien  bij  het  nieuw controlebezoek,  ne  max 1  jaar.  de  overtredingen  nies  verdwenen zijn,  moat het  erkend  organisme  een koree  van het  proces-
verbaal  van het  controlebezoek overmaken aan  de  Algemene Directie Energie  die  belast  is met het  hoog toezicht. 



Desch. 'jving van de stroombanen 
r 

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen 

-Werfkast  

VASTSTEL LINGEN: Inbreuken  

p.2/2 
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