Eerste Bijzondere Inspectie - EBI
SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS

SCIOS identificatiecode

: XYZ001

Inspectie referentie

: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N

Naam

: Demo locatie

Adres

: Marineblauw 149

Postcode

: 2718KE

Plaats

: Zoetermeer

Inspectie datum

: 9 september 2011

Exemplaar voor

: Stookruimte kelder

Toestel

:1

Basisverslag
Afgekeurd

R-O ketel inspecties is een gecertificeerd inspectiebedrijf
Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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GEGEVENS ALGEMEEN / INSPECTIE / UITVOERENDE / OPDRACHTGEVER

Gegevens algemeen
SCIOS identificatiecode

: XYZ001

Basisverslag -installaties kenmerk

: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N

Opgesteld door

: Dr Watson

Scope installatie volgens certificatieregeling : Scope 1 Atmosferische toestellen
Installatie ingericht voor

: Aardgas I 2L

Calorische waarde

: 8.791 kW/h

Maximum CO2 concentratie

: 11.7 %

Gasleveringsdruk

: 25 mBar

Mate van toezicht

: Periodiek

Gegevens van de inspectie
Inspectie referentie

: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N

Naam

: Demo locatie

Adres

: Marineblauw 149

Postcode / Plaats

: 2718 KE / Zoetermeer

Inspectiedatum

: 9 september 2011

Gegevens van het bedrijf die de inspectie heeft uitgevoerd
Bedrijfsnaam

: R-O ketel inspecties

Adres

: Marineblauw 149

Postcode / Plaats

: 2718 KE / Zoetermeer

Mobiel

: 06-12345678

SCIOS registratienummer

: R 998

Contactpersoon

: Dhr. S. Holmes

E-mail

: info@rapport-online.nl

Gegevens van de opdrachtgever
In opdracht van

: Demo installatietechniek

Contact persoon

: Dhr. Contactme

Adres

: Spui 1

Postcode / Plaats

: 2500 CM / Den-Haag

Telefoon

: 070-12345678

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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EINDCONCLUSIE

De installatie is afgekeurd omdat deze niet voldoet aan de voorschriften. Alvorens de verklaring van
ingebruikname keuring/inspectie kan worden afgegeven, dienen de afkeurpunten aangepast te zijn.
Met ingang van 1 januari 2008 is er een wettelijke verplichting tot het periodiek inspecteren van
brandstoftoevoerleidingen t.b.v. stookinstallaties groter dan 100 kW vermogen.
U dient de brandstoftoevoerleidingen welke zich tussen de gasmeter en de toestellen bevind te laten
inspecteren door een SCIOS gecertificeerd bedrijf, zodat u het certificaat van inspectie brandstofleidingen kunt
tonen aan de milieuambtenaar welke hier controle op uitoefent.
Inspectie Interval
De inspectie/keuring termijn is wettelijk vastgesteld op tenminste vier jaar en dient uitgevoerd te worden voor :
9 september 2015.
Onderhoud Interval
De fabrikant van het toestel schrijft voor dat het toestel jaarlijks gecontroleerd en zonodig gereinigd dient te
worden.

Het basisverslag of een kopie hiervan dient zolang de installatie in gebruik is bij het toestel aanwezig te zijn. Het
basisverslag dient namelijk als referentie bij onderhoud- en de periodieke inspecties.
Het eerste inspectierapport is gecontroleerd
door de persoon die hiertoe bevoegd is.

De inspecteur, bevoegd tot het uitvoeren van eerste
inspectie, scope 1.

S. Holmes

Dr Watson

d.d. 27 februari 2015

d.d. 9 september 2011

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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AFKEURPUNTEN

Hier zijn de tekortkomingen vermeld die zo spoedig mogelijk moeten worden hersteld.
Deze tekortkomingen staan het afgeven van de Verklaring van ingebruikname in de weg.
Toestel 1997Z0123456
- Indien de veiligheidsklep afblaast, bestaat er een kans dat personen gevaar lopen en/of schade ontstaat aan de
apparatuur. Dit wordt voorkomen door de trechter te verwijderen en een valpijp van metaal aan de veiligheidsklep
te monteren. De valpijp dient 10 cm. boven de vloer uit te monden.
- Omdat het toestel afsluitbaar is, dient er een waterdrukmeter aanwezig te zijn tussen de afsluiters van het toestel.
De waterdrukmeter dient voorzien te zijn van een rode markering die de insteldruk van de veiligheidsklep
aangeeft.
- Het gasslot is niet gasdicht, dit wordt veroorzaakt doordat veiligheidsafsluiter 2 niet goed afsluit
hierdoor loopt het gasslot leeg. Veiligheidsafsluiter 2 dient vervangen te worden. Art. nr. van Remeha is S44790.
- De luchtdrukschakelaar die de hoogstand bewaakt, wijkt teveel af, dit komt doordat de schakelaar inwendig lek is.
De schakelaar dient vervangen te worden. Art. nr. van Remeha is S45974.
Stookruimte
- De schermplaat dient 20% groter te zijn dan de luchtinstroomopening, dit is niet het geval. Er dient een
schermplaat van tenminste 72 cm. x 96 cm. aangebracht te worden.
- De luchtinstroomopening van 2760 cm2 is te klein t.o.v. de opgestelde belasting, deze opening dient minimaal
3110 cm2 te zijn. De luchtinstroomopening dient vergroot te worden.
Aan het eind van de rapportage zijn foto's toegevoegd die de afkeurpunten toelichten.

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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VERBETERPUNTEN

Verbeterpunten
De hier benoemde bouwkundige tekortkomingen staan het afgeven van de verklaring van ingebruikname
niet in de weg.
De eigenaar van de installatie dient deze tekortkomingen te herstellen om te voldoen aan de eisen die staan
beschreven in onder andere het bouwbesluit. Bevoegd gezag zoals brandweer en milieuambtenaar voeren
hier controles op uit.
Stookruimte
- De stookruimte voldoet niet aan de eisen die staan beschreven in de NEN 3028. Met betrekking tot de
luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen, deze zijn niet dwars ten opzichte van elkaar aangebracht in de
stookruimte. Het grootste gedeelte van de stookruimte wordt niet geventileerd.

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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OPMERKINGEN

Hier staat de informatie omtrent de werking van de installatie en de informatie van de ruimte.
- Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden.
Voor afwijkingen van deze voorwaarden of voor publicatie in vertaling is schriftelijk toestemming vereist van R-O
ketel inspecties.
Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt voornoemd bedrijf geen enkele aansprakelijkheid ten
aanzien van de installatie.
- De gebruiksaanwijzing van het toestel is opgeborgen in het installatie dossier.
- Het elektrisch werkingsschema van het toestel is opgeborgen in de schakelkast.
Toestel 1997Z0123456
- Tijdens deze inspectie is het rookgaszijdig rendement van het toestel gemeten. Daarbij kan worden opgemerkt dat
hier op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met het gasverbruik, hetgeen is te zien in het bijgesloten
stookrapport.
- Het is niet mogelijk om aan de hand van het telwerk van de gasmeter het gasverbruik van het toestel vast te
stellen.
Door het ontbreken van deze gegevens is niet te bepalen of het toestel overbelast is.
Door de gemeten branderdruk te vergelijken met de branderdruk, die staat vermeld op de typeplaat en de
diameter van de inspuiters te controleren aan de hand van de technische informatie, is vastgesteld dat het toestel
niet is overbelast.
- Omdat het toestel de opgewekte warmte onvoldoende kan afstaan aan de verwarmingsinstallatie is het niet
mogelijk het toestel lang in bedrijf te houden.
In deze korte bedrijfstijd is het niet mogelijk het gasverbruik vast te stellen aan de hand van het telwerk van de
gasmeter.
Stookruimte
- De beoordeling van de explosievakken maken geen deel uit van deze inspectie, een bouwkundige instantie kan
dit wel beoordelen. De explosievlakken dienen ervoor dat bij een gasexplosie in de stookruimte de
hoofddraagconstructie van het gebouw onaangetast blijft.
- Conform het bouwbesluit dient de stookruimte een brandcompartiment te zijn. Of hier aan wordt voldaan is niet tot
in alle details beoordeeld, dit kan alleen een gespecialiseerd bedrijf.
- De platen die tegen het plafond zijn gemonteerd, zijn vermoedelijk asbest houdend.
Alleen een bedrijf wat is gespecialiseerd in het saneren van asbest kan met zekerheid vaststellen of hier sprake is
van asbest.
De checklist vragen die niet van toepassing zijn op de installatie worden niet afgedrukt in het rapport.
Op de website van Rapport Online zijn deze checklist vragen beoordeeld en doelbewust op n.v.t. gezet.

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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INSTRUCTIE PI/PO

Instructie PI/PO
- Om de meetgegevens van het volgende periodieke onderhoud en de periodieke inspectie te kunnen vergelijken
met de gegevens van het basisverslag moeten dezelfde meetpunten en methodes worden toegepast.
Toestel 1997Z0123456
- De starttijdencyclus van het toestel is vastgesteld door:
· Een lampenkastje aan te sluiten op de elektrische componenten.
· De acties van de ventilatormotor op het gehoor vast te stellen.
- Van de luchtdrukbeveiliging is de tijdsperiode van ruststand bewaking vastgesteld door de luchtdrukbeveiliging
elektrisch door te verbinden.
- Het tijdstip dat de luchtdrukbeveiliging functioneel wordt is vastgesteld door de luchtslangen los te nemen.
- De luchtdruk tijdens de stookproef is gemeten ter plaatse van de LD2 schakelaar.
- De branderdruk is gemeten t.p.v. de branderbuis
- De branderdruk is gemeten ten opzichte van de omgeving.
- De verbrandingsgassen zijn gemeten onder in de Eco.
Van belang is dat er gemeten wordt bij dezelfde mediumtemperatuur als vermeld in dit inspectierapport.
- Voor de controle op een goede werking van het veiligheidsklep is het noodzakelijk om de gangbaarheid hiervan
vast te stellen door deze te lichten. Deze testmethode heeft echter praktische bezwaren. Op basis van de SCIOS
infobladen is het toegestaan om als alternatief van deze testmethode het veiligheidsklep eens in de 4 jaar te
vervangen dan wel extern te (laten) beproeven. Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk de veiligheidsklep
tijdens de onderhoudsbeurt in 2014 te vervangen.
- Het schakelpunt van de luchtdrukschakelaars is bepaald door deze op onderdruk te zetten en te vergelijken met
de waarden die de fabrikant voorschrijft.
- De maximaal mediumthermostaat is getest door het onderbreken van het elektrische circuit.
- Niveau beveiliging is getest door de elektrische verbinding van de elektrode te verbreken.

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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INSPECTIE CHECKLIST ALGEMEEN / MEETAPPARATUUR

Algemeen
Basisverslag

Akkoord

Nederlandse gebruiksaanwijzing aanwezig

Zie opmerkingen

Elektrische werkingsschema aanwezig

Zie opmerkingen

Gebruiksaanwijzing, Schema's, en Tekeningen
Volgens norm

Akkoord

In goede conditie

Akkoord

Meetapparatuur
Meter

Merk / Type

Identificatienummer

Rookgasanalyse

Wohler A97

012345

Druk

Wohler A97

012347

Druk

Monox DC2000

012346

Temperatuur

Testo 925

012348

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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TOESTEL 1997Z0123456 GEGEVENS

Toestel volgnummer

:1

Fabrikant

: Remeha

Adres

: Kanaal Zuid 110

Postcode plaats

: 7332 BD Apeldoorn

Telefoon

: 055-5496969

Naam en type

: Remeha Gas 5d HR 11 Leden

Serienummer

: 1997Z0123456

Bouwjaar

: 1997

Soort toestel

: Atmosferisch Low-Nox HR

Uitvoering

: Open

Soort brander

: Atmosferisch

Wijze van menging

: Venturi

Ontsteking van de hoofdbrander

: D.m.v. aansteekbrander

Ventilator motor aansturing

: Twee toeren

Regeling belasting

: Hoog - Laag

Nominale Belasting (Hs) - laag/hoog

: 233.0 / 388.0 kW

Nominale Belasting (Hi) - laag/hoog

: 209.7 / 349.2 kW

Nominaal vermogen (80/60) °C - hoog

: 336.0 kW

Nominaal vermogen (50/30) °C - hoog

: 355.0 kW

Toepassing toestel

: Ruimteverwarming

Soort medium

: Water

Maximale medium werkdruk

: 6 bar

Maximale medium werktemperatuur

: 110 °C

Veiligheidsventiel

: In de aanvoer aangebracht

Fabrikant / type

: Flamco / Prescor

Vermogen ≥ Grenswaarde

: 375 kW ≥ 336.0 kW

Aansluitmaat

: 25DN - 1"

Insteldruk

: 3 bar

CE markering aanwezig

: Ja

PIN nummer

: 63AR6520

Landencode

: NL

Gehanteerde voorschriften

: NEN-EN 656, NEN 3028, voorschriften fabrikant

Conform NOx besluit

: AQ 020

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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TOESTEL 1997Z0123456 GEGEVENS - vervolg

Branderautomaat
Fabrikant en type

: Landis & Gyr LFL 1.355 serie 01

Serienummer

: 0110010001

PIN nummer

: 0085AP0001

Vlambeveiligsautomaat
Fabrikant en type

: Landis & Gyr LFL 1.355 serie 01

Serienummer

: 0110010001

PIN nummer

: 0085AP0001

Systeem

: 2 ionisatie elektrodes

Afvoer verbrandingsgassen
Materiaal leiding

: Aluminium

Minimale doortocht ø / oppervlakte

: 250 mm / 491 cm2

Hoogte ca

: 13 m

Materiaal kanaal

: R.V.S.

Gezamenlijk rookgasafvoerkanaal

: Nee

Plaats van uitmonding

: Vrij

Installatie tekeningen
Omschrijving

Kenmerk

Datum laatste wijziging

Gasstraat

Zie basisverslag

Datum basisverslag

Toestel elektrisch werkingsschema no.

GSS-1007

93-10-12

Gasstraat componenten gegevens
Fabrikant - Type

CE

Klasse Max druk

DR2

Maxitrol - RV20M

Ja

VA1

Dungs - MVD 220/5

Ja

A

200 mbar

MK1

Johnson Controls - SM 474-0700

Ja

A

360 mbar

MB

Honeywell - V4085P

Ja

A

100 mbar

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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HB
VPS

Gas

A1

F

p

LD1

VA

VA

DR2

MK1

DR
Multiblok

p

HDl

p

HDh

LD2 h
p

LD2 l
p

AB

VM

TOESTEL 1997Z0123456 GASSTRAAT
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TOESTEL 1997Z0123456 CHECKLIST

Toestel checklist #1 - Toestel algemeen
Verbrandingsgas afvoerventilator: geluid

Akkoord

Rendement

Zie opmerkingen

Toestel checklist #2 - Rookgasafvoer
Individuele rookgas afvoerkanaal/leiding: conditie

Akkoord

Afvoerbeveiliging: werking

Akkoord

Toestel checklist #3 - Ketellichaam
Onderhoud

Akkoord

Verbrandingsgas lekkage: afdichtingen / conditie

Akkoord

Lekkage waterzijdig

Akkoord

Toestel condensafvoer ophanging / conditie

Akkoord

Toestel checklist #4 - Mediumbeveiligingen
Primaire warmtewisselaar / veiligheidsventiel - Functioneel getest

Zie instructie PI/PO

Primaire warmtewisselaar / veiligheidsventiel - Plaats

Akkoord

Primaire warmtewisselaar / veiligheidsventiel - Aansluiting

Akkoord

Primaire warmtewisselaar / veiligheidsventiel - Uitstroomtraject

Zie afkeurpunten

Primaire warmtewisselaar / veiligheidsventiel - Vermelde gegevens

Akkoord

Medium drukmeter en thermometer

Zie afkeurpunten

Toestel checklist #5 - Elektrische installatie / branderautomaat
Schakelkast: algemeen visuele controle

Akkoord

Interne bedrading: conditie

Akkoord

Externe bedrading: conditie

Akkoord

Is het toestel elektrisch aangesloten volgens voorschrift / norm

Akkoord

Vlamsimulatie: volgens voorschrift / norm

Akkoord

Toestel checklist #6 - Brandstof toevoer
Brandstoftoevoerleiding: conditie / lekkage

Akkoord

Handbediende afsluiter: conditie / gangbaarheid

Akkoord

Gashoeveelheidsregelaar: conditie / functioneren via stookproef

Akkoord

Veiligheidsafsluiter/Gasblok/Multiblok inwendige lekkage

Zie afkeurpunten

Filter: aanwezig

Akkoord

Gasleiding na A1: okergeel

Akkoord

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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TOESTEL 1997Z0123456 STARTTIJDENMETINGEN

t0
t1

t2 t4
t3

*

*

t6 t8
t5 t7

t9

t10

t11

t12

Sec
Begin startcyclus

0

t0

Begin lektest

0

t1

Ventilator aan

30.8

t2

Einde lektest

32

t3

Ventilator in hoogtoeren

35.6

t4

Ventilator naar start toerental

115.5

t5

Ventilator in start toerental

117.9

t6

Aanvang ontsteking

117.9

t7

Aansteekgas open

120.3

t8

Einde ontsteking

125.0

t9

Hoofdgas open

134.9

t10

Aansteekgas dicht

142.2

t11

Vrijgave regeling

148.5

t12

Meting

Grenswaarde Actie

Bewaakte ventilatietijd
1ste Veiligheidstijd

79.9 sec

≥ 20 sec

4.9 sec

≤ 10 sec

HV/S

HV

2de Veiligheidstijd

7.8 sec

≤ 10 sec

HV/S

HV

Totale sluittijd

1.7 sec

≤ 2.0 sec

HV/S

HV

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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TOESTEL 1997Z0123456 STOOKPROEF

Branderdruk gemeten t.p.v.

: t.p.v. de branderbuis

Branderdruk gemeten t.o.v.

: Omgeving

Luchtdruk gemeten t.p.v.

: LD2 schakelaar

Verbrandingsgas gemeten t.p.v.

: Onder de Eco

Stookproef

Hoog

Grenswaarde

Laag

Grenswaarde

Gasvoordruk na A1

27.7

≥ 20

28.4

≥ 20

Luchtdruk tijdens ventileren

3.9

Luchtdruk tijdens bedrijf

2.45

≥ 2.9

Branderdruk

16.5

≥ 16.0 ≤ 17.0 6.1

Temperatuur verbrandingslucht

27

Temperatuur verbrandingsgas

46

O2

7.3

CO2

7.6

CO

2

Vlam stabiel

Ja

≤ 35

≤ 35

mbar
mbar

2.45

≥ 2.0
≥ 6.0

mbar
≤ 6.2

27

mbar
°C

≤ 130

50

≤ 130

°C

≥ 4.8

≤ 8.4

10.6

≥ 4.8

≤ 12.0 %

≥ 7.0

≤ 9.0

5.8

≥ 5.0

≤ 9.0

%

≤ 100

10

≤ 100

ppm

Ja

Signaal vlamdetector 1

≥7

μA

35

≥7

μA

Signaal vlamdetector 2

35

Aanvoer mediumtemperatuur

60

50

°C

Retour mediumtemperatuur

40

40

°C

Mediumdruk

1.8

Berekende waarden

≥7

12

≤3

1.8

≤3

bar

Hoog

Laag

Luchtfactor

1.5

1.9

n

Schoorsteenverlies (Hs)

10.1

10.7

%

Stooktechnisch rendement (Hs)

89.9

89.3

%

Schoorsteenverlies (Hi)

1.1

1.7

%

Stooktechnisch rendement (Hi)

98.9

98.3

%

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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TOESTEL 1997Z0123456 BEVEILIGINGEN

Bewakingsperiode

Van
sec

Tot
sec

Grenswaarde
sec

Actie

Grens

LD1

0

∞

134.9

e.w.v.

HV/S

HV

HD laag

0

148.5

134.9

148.5

HV/S

HV

HD hoog

0

e.w.v.

134.9

e.w.v.

HV/S

HV

lektest

0

32

0

117.9

HV/S

HV

De hoge gasdrukschakelaar laagstand is niet alleen functioneel in de aangegeven periode,
maar ook na vrijgave regeling in laagstand.
Testwijze luchtbeveiliging
Ruststand controle

: Door het elektrische circuit van de luchtbeveiliging schakelaar door te verbinden

Functioneel

: Door de luchtslangen los te nemen

Bewakingsperiode

Van
sec

Tot
sec

Grenswaarde
sec

LD2 ruststand controle

0

∞

LD2 ∆P hoog

0

50

0

LD2 ∆P laag

122

e.w.v.

122

Actie

Grens

B

B

50

HV/S

HV

e.w.v.

HV/S

HV

De luchtdrukschakelaar hoog is niet alleen functioneel in de aangegeven periode,
maar ook na vrijgave regeling in hoogstand.
Controle werking

Druk
mbar

Ingreep Grens
mbar
mbar

Vlam
stabiel

LD1 hoog

27.5

6.0

≥ 6.0

Ja

LD1 laag

28.4

6.0

≥ 6.0

Ja

HD laag

6.2

7.2

≤ 7.4

Ja

HD hoog

16.6

19.3

≤ 2.0

Ja

Lektest

9.4

67.0

≥ 67.0

Giftigheidsmeting

CO
ppm

O2
in %

CO

CO

luchtvrij in %

lv grens in %

LD1 hoog

48

16.0

0.0

≤2

LD1 laag

42

15.0

0.0

≤2

HD hoog

0

6.2

0.0

≤2

HD laag

0

6.4

0.0

≤2

Testwijze luchtbeveiliging
LD2

: Op onderdruk zetten - waarden fabrikant

Controle werking

Druk
mbar

Ingreep Grenswaarde
mbar
mbar

LD2 ∆P hoog

3.9

2.9

≥ 3.0

LD2 ∆P laag

2.5

1.0

≥ 1.0

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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TOESTEL 1997Z0123456 BEVEILIGINGEN - vervolg

Testwijze mediumbeveiliging
Max Mediumthermostaat

: Door onderbreking van het elektrische circuit

Niveaubeveiliging

: Onderbreking

Controle werking

Plaats

Temp
°C

Grens
°C

Actie

Grens

Max Mediumthermostaat

Akkoord

110

≤ 110

HV/S

HV

Controle werking

Plaats

Afstelling

Actie

Grens

Niveaubeveiliging

Akkoord

Akkoord

HV/S

HV

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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STOOKRUIMTE KELDER GEGEVENS EN OPENINGEN

Stookruimte kelder gegevens

Grens

Trek hoogte

14

Hoogte van de stookruimte

383

Lucht instroomopeningen

Waarde

≥ 1.70

m
cm

Grens

Aantal rechthoekige openingen : 2 van 60 x 80

Bruto

9600

cm2

Aantal spleten 10 van 57.5 x 2.5 - Gaas (4%)

Bruto

2760

cm2

Werkelijke doorlaat rooster

Netto

2760

cm2

Schermplaat 72 x 72 x 16.5

Bruto

9240

Bruto rooster < Schermplaat doorlaat

Netto

1380

cm2

Nuttig

29

%

Afstand onderzijde opening tot maaiveld

30

≥ 30

cm

Afstand bovenzijde opening tot vloer

120

≤ 128

cm

2760

≥ 3110.4

cm2 Zie afkeurpunten

Waarde

Grens

Totale instroom

Netto

Lucht uitstroomopeningen
Aantal ronde openingen : 1 x ø 30

Netto

≥ 72x96

cm2 Zie afkeurpunten

cm2

707

Afstand bovenzijde opening tot dakniveau

30

≥ 30

cm

Afstand onderzijde opening tot vloer

350

≥ 255

cm

707

≥ 554.2

cm2

Uitvoering

Belasting

Remeha Gas 5d HR 11 Leden , 1997Z0123456

Open

388.0

kW

Brotje SGB 329D , 12345

Open

177.8

kW

Brotje SGB 329D , 12346

Open

177.8

kW

Sentry Lochinvar SNL 125 , B09H12345

Open

146.6

kW

Sentry Lochinvar SNL 125 , B09H12346

Open

146.6

kW

1036.8

kW

Totale uitstroom

Netto

Opgestelde toestellen - kelder

Totaal opgestelde belasting (Hs)

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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CHECKLIST STOOKRUIMTE KELDER

Stookruimte checklist
Algemeen: schoon / opslag

Akkoord

Ligging Ketelhuis

Zie opmerkingen

Vluchtweg

Akkoord

Afmetingen ruimte / opstelling

Akkoord

Draairichting deur

Akkoord

Brandwerendheid deur

Akkoord

Brandwerendheid ruimte

Zie opmerkingen

Deur zelfsluitend

Akkoord

Plaats openingen

Zie verbeterpunten

Opening vervuild

Akkoord

Luchtinstroomopening

Akkoord

Luchtuitstroomopening

Akkoord

Brandblusser

Akkoord

Gasleiding: corrosie / okergeel

Akkoord

Noodschakelaar

Akkoord

Noodschakelaar getest

Akkoord

Vuilwaterpomp

Akkoord

Verlichting

Akkoord

Doorvoeringen

Akkoord

Expansievat

Akkoord

Is er asbest in de ruimte aanwezig

Zie opmerkingen
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
NEN-EN 656
NEN 3028
A
AB
B
bwv
CE
Co
Co2
ECO
Es1
Es2
Es3
Es4
ewv
F
GI
grens
HB
HD
Hi
HR1
HR2
Hs
HV
kW
LD
LD1
LD2
max
MB
mbar
min
MK
MK nsc
N.v.t.
O
O2
PIN
ppm
RGDS
S
sec
TK/WB
uA
V
VA
ZV

: Centrale-verwarmingsketels met atmosferische branders - Type B-ketels met een nominale
belasting van 70 kW en niet hoger dan 300 kW
: Eisen voor verbrandingsinstallaties
: Afsluiter
: Aansteekbrander
: Blokkering
: Begin warmtevraag
: Conformité Européenne
: Koolmonoxide
: Kooldioxide
: Econmiser of condensor
: Eindschakelaar startstand bewaking
: Eindschakelaar bewaking gesloten veiligheidsklep
: Eindschakelaar bewaking openstand luchtklep / rook
: Eindschakelaar bewaking startstand luchtklep
: Einde warmtevraag
: Filter
: Giftigheidsindex
: grenswaarde
: Hoofdbrander
: Hoge gasdrukbewaking
: Onderwaarden
: Gashoeveelheidsregelaar
: Luchthoeveelheidsregelaar
: Boven waarden
: Harde vergrendeling
: Kilo Watt
: Minimum gasaanvoer drukbewaking
: Minimum bewaking geregelde gasdruk
: Luchtdrukbewaking
: Maximum
: Gasmultiblok
: Millibar
: Minimum
: Magneetklep
: Nulstandcontroleklep
: Niet van toepassing
: Onderbreking
: Zuurstof
: Product Indentification Number
: Parts per milion
: Rookgas drukschakelaar
: Signalering
: Seconden
: Thermokoppel / Waakvlam brander
: Micro Ampère
: Vergrendeling
: Veiligheidsafsluiter
: Zachte vergrendeling

Inspectie referentie: 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N
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BIJLAGE FOTO'S

Foto 1

Trechter verwijderen.
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Bedrijf

: Demo installatietechniek

t.a.v.

: Dhr. Contactme

Adres

: Spui 1

Postcode : 2500 CM
Plaats

: Den-Haag

Uw referentie

: Demo locatie, Marineblauw 149, Zoetermeer

Onze referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-EBI_N

Zoetermeer, 27 februari 2015

Geachte Dhr. Contactme,
Hierbij ontvangt u het eerste bijzonder inspectie rapport welke is uitgevoerd op het adres Marineblauw 149 te
Zoetermeer.
Wij verzoeken u het rapport ter beschikking te stellen aan de eindgebruiker.
Alvorens de verklaring van ingebruikname af te kunnen geven, dienen de geconstateerde onvolkomenheden
aangepast te zijn.
Wij verzoeken u een nieuwe afspraak te maken voor een herinspectie op de afkeurpunten.
De kosten van de herinspectie worden aan u doorberekend.
Bij vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met R-O ketel inspecties.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend.

S. Holmes
R-O ketel inspecties
Marineblauw 149
2718KE Zoetermeer
06-12345678
info@rapport-online.nl

