Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: GSM: +3213667250 e-mail: hannethys@hotmail.com
ProKo.: TL06 1
Verslagnr.: 5591249
Voorl. verslagnr.:
Datum: 31/05/2021

Den Chiro BIJEF vzw
NEERSTRAAT 28/201
3980 Tessenderlo

Afdeling: REC
VERSLAG VAN DICHTHEIDSPROEF OP GASLEIDINGEN
(uitgevoerd volgens procedure QPRO/REC/001, §7.3)
Toestel/Install. ID:
63498
Plaats van onderzoek: DEN CHIRO BIJEF VZW LINDESTRAAT 15A KLEIN-VORST 2430
Datum
van
Periodiciteit: maanden
31/05/2021
onderzoek:
Reglementering:
Volgende onderzoek voor:
NBN D51-006
K.B. 21/10/1968
Onderzoeker: 516
Aanwezige persoon: Dhr. Thys Jos
FAES KRISTOF
Eigendom van:
I) ALGEMEENHEDEN
Referentie gastank: R: 63498

maatschappij: PRIMAGAZ

Aard van het gas:

█ propaan

☐ butaan

Aard van het onderzoek:

☐ indienststellingsonderzoek

█ Periodiek onderzoek

Aard van de installatie: █ Residentieel
Bestaand.

☐ Industrieel (70 kW)

☐Nieuw

☐ Gasflessen
☐ andere

☐ Uitbreiding █

II) ONDERZOEK:
Controle op lekdichtheid bij werkdruk van zichtbare leidingen en zijn verbindingen die zonder voorafgaande
ingrepen bereikbaar en zichtbaar zijn.
1) Beschrijving:
a) Beschrijving van de installatie:
█ Gasleiding vanaf de kraan van de gashouder naar de stopkranen van de verbruikstoestellen.
█ Binnenleiding: diameter:1”
- werkdruk: 37mbar; ☐ koper █ staal ☐ PLT █ flexibel
█ Buitenleiding: diameter:15mm; - werkdruk:1,5 bar; █ koper ☐ staal ☐ PLT ☐ polyethyleen
b) Aard van de verbindingen:.
☐ hard solderen
█ lasverbindingen,
█ schroefverbindingen,
█ knelfittingen █ persfittingen.
☐ 3-delige koppeling
☐ overgangskoppeling PE/metaal
☐ electrolasmof
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c) Aangesloten toestellen.
█ Toestel:GASVUUR
Type:A1

Merk:NAYATI
Cat:II2E+3+

Nr.:A10111AC077C10

█ Toestel:GASVUUR
Type:A1

Merk:NAYATI
Cat: II2E+3+

Nr.:A10111AC098C10

█ Toestel:BRAADPAN
Type:A1

Merk:DIAMOND
Cat: II2E+3+

Nr.:DR10748877

█ Ieder verbruikstoestel is voorzien van een afsluitkraan.
☐ Niet gebruikte leidingen zijn voorzien van een stopkraan met stop.
█ Slangen:- █ 0,5 m voor de aansluiting van vaste toestellen. █ geldigheidsdatum : PERMANENT
-☐ 2 m voor de aansluiting van verplaatsbare toestellen. ☐ geldigheidsdatum :
2) Dichtheidsproef.:
█ De dichtheid van de leiding werd nagezien bij hun maximale werkdruk.
█ De dichtheid van de leiding werd nagezien d.m.v. een controle manometer.
█ De zichtbare verbindingen werden gecontroleerd op dichtheid door middel van een zeepoplossing.
3) Vaststellingen :
Er werd █ geen drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.
☐ drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

III) NOTA

IV) INBREUKEN
BESLUIT
NGAS
█ Er werden geen lekken vastgesteld
☐ Er werden lekken vastgesteld
█ De installatie is goedgekeurd.
☐ De installatie is afgekeurd.
█ De installatie mag verder gebruikt worden.
☐ De installatie mag niet in dienst blijven
█ De installatie is conform aan de voorschriften
☐ De installatie is niet conform aan de voorschriften
☐ Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.
Voor de Technisch Directeur,

de Agent-onderzoeker

