BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAREN OBRAREN ZUZENDARITZAREN
ZIURTAGIRIA
Jn./And. ____________________________ titulu hau duena ____________________________________________
Elkargokide-zk. _________ Elkargo Ofizial honetakoa _______________________________________________
EGIAZTATU DU bere zuzendaritza fakultatiboaren pean honako datuak dituen instalazioa egin duela:
• TITULARRA
ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA
IFZ
HELBIDEA (kale edo plaza eta zenbakia)
HERRIA

IFZ- CIF
TELEFONOA

UDALERRIA

LURRALDE HISTÓRIKOA

P.K.

ORDEZKARIA (beharrezko bada)

NAN

• ENPRESA / INSTALATZAILEA
ABIZENAK ETA IZENA EDO ENPRESAREN SOZIETATEAREN IZENA

ENPRESAREN ZK.
/EIBT/
TXARTELAREN ZK.
/CCBT/

INSTALATZAILEAREN IZENA
INSTALATZAILE-MAILA
Oinarrizkoa
Espezialista

MODALITATE A*TELEFONOA
*

• INSTALAZIOAREN EZAUGARRIAK
KOKAPENA (kale edo plaza )
HERRIA
INST.-MOTA

Ataria

UDALERRIA
EMANGO DIOTEN ERABILERA

E-MAIL

Bis
P.K.

AZALERA (m 2)

Eskailera

Solairua

Atea

LURRALDE HISTÓRIKOA
TENTSIÓA: (voltak)
400/230
230
BESTELAKOA

Behe-Tentsioari buruzko Araudiaren preskripzioekin 2002
/ 1973
eta instrukzio teknikoekin eta derrigorrez bete beharreko
gainerako xedapen osagarriekin eta baita dagokion Proiektu Teknikoarekin ere bat etorriz egin dute eta, gainera, aplikagarriak zaizkion
neurrian, UNE 20.460-94/6-61 delakoan xedatutako prozedurarekin bat datozen honako egiaztapenak ere egin dituzte, emaitza ona lortuta:
•
Instalatu duten material elektrikoa proiektuan finkatutako preskripzioekin bat dator.
•
Material elektrikoa behar bezala aukeratu eta instalatu dute.
•
Materialak ez du, itxuraz, bere segurtasunari eragin diezaiokeen inolako kalterik.
•
Zuzeneko eta zeharkako ukipenen aurka babesteko neurri egokiak daude.
•
Gaintentsioen, gain-intentsitateen eta zirkuitulaburren aurka babesteko egokiak diren neurriak daude.
•
Instalazioan beharrezkoak diren eskemak, oharrak eta informazio osagarria daude.
•
Efektu termikoen eta suteak zabaltzearen aurka babesteko egokiak diren neurriak daude.
•
Zirkuituak eta horien kanalizazioak behar bezala identifikatuta daude.
•
Instalazioa jarduteko eta mantentzeko erosotasunez diseinatu eta egin dute.
•
Honako neurketa eta saiakuntzak egin dituzte:
Babesteko eroaleen jarraitutasun-neurria.
Lurrerako erresistentzia-neurria.
Eroaleen isolamenduaren erresistentzia-neurria.
Bestelako neurri beharrezkoak erabilitako babesteko sistemen arabera.

OHARRAK

Ikus erantsita dagoen dokumentua
Eta jasota gera dadin honako ZIURTAGIRIA eman dut

n,

ko

ren

(e)an

Data:
Elkargo Ofizialak onetsia

Sinatua: _______________________________ jn/and.
* * Modalitateak: Honako ziurtagiria dagokion instalazioa egiteko beharrezkoak diren modalitate edo modalitateei dagozkien kodeak bakarrik adieraz
itzazu. (1) Automatizatzeko sistema, eraikin eta etxebizitzetarako segurtasun eta energiaren kudeaketa teknikoa. (2) Kontrol banatuaren sistemak (3) Datuak
eskuratzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko sistema. (4) Prozesu-kontrola. (5) Energia banatzeko lur azpiko eta aireko lineak (6) Sutea edo eztanda gertatzeko
arriskua duten lokalak. (7) Operazio-gelak eta ebakuntza-aretoak. (8) Goi-tentsioko deskarga-lanparak, argi- errotuluak eta antzekoak. (9) Behe-tentsioa
sortzen duten instalazioak)

