
      

Beste klant, 

Betreft  :  Keuring van elektrische installaties 

Wij wensen u hierbij graag op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het kader van 
recent uitgevoerde controles van elektrische installaties door officiële keuringsinstanties. 

Sommige elektrische installaties waarbij gebruik werd gemaakt van voorbedrade buizen (o.a. 
Preflex) kregen een negatief advies vanwege bepaalde keuringsorganismen.   Met name de 
installaties in holle wanden en plafonds werden in bepaalde gevallen afgekeurd. 

Na overleg met de keuringsinstanties  is gebleken dat dit negatieve advies onterecht  is.   Wij 
willen dan ook benadrukken dat de gecertificeerde voorbedrade buizen van uw  leverancier 
Preflexibel  (Norm  EN  61386‐1  en  EN  61386‐22)  voldoen  aan  de  strengste  Belgische  en 
Europese normen en dus probleemloos kunnen worden gebruikt voor dit type van installatie.  

Bij deze brief vindt u aanwijzigingen en voorschriften voor het gebruik van Preflex in diverse 
installatiemethodes.    Ter  informatie  vindt  u  ook  een  kopij  van  het  vernieuwde  CEBEC 
certificaat dat werd afgeleverd voor Preflex. 

 

Met uw partner, Preflexibel, bent u steeds verzekerd van een  

elektrische installatie die aan alle geldende kwaliteitsnormen voldoet,  

symbool voor kwaliteit en veiligheid. 

 

Voor alle nadere inlichtingen kan u uiteraard steeds bij ons terecht : info@preflexibel.eu 

Met oprechte groeten, 

 

 
 

Dirk Van Caekenberghe           Michel Welters 

Kwaliteitsmanager            Afgevaardigd Bestuurder 
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C- Plaatsing tussen valse wanden en plafonds

Er moeten voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de regels van goed vakmanschap worden getroffen om te vermijden 
dat buizen, geplaatst in valse ruimten, loskomen uit de aansluitdoos. 
Dit voorkomt men door:
1. de buis over zijn totaal traject zoveel mogelijk te bevestigen;
2. gebruik te maken van een inwerkdoos met kliksysteem. Of: 
3. er vooral op letten dat de laatste bevestiging zo dicht mogelijk bij de einddoos wordt voorzien of de buis zover door de

ingang van de einddoos te laten uitkomen, dat het loskomen onmogelijk maakt.

click
OK OK !  Niet OK

D- Buiteninstallaties

Bij het plaatsen van leidingen buiten de gebouwen moet vermeden worden dat de buis blootgesteld 
wordt aan rechtstreeks zonlicht (niet UV bestendig). Eveneens dient men ervoor te zorgen dat bij plaatsing in open lucht 
het indringen van water in leidingen of einddozen onmogelijk wordt.    

OK Niet OK

E- Ondergrondse plaatsing

Plaatsing ondergronds is enkel toegelaten als bijkomende bescherming voor een ondergrondse kabel.    

Technische kenmerken van PRF 16, PRF20 en PRF25: 

Polypropyleen buis 750 Newton.  Niet Vlamverspreidend.  Norm : NBN EN 61386-1/-22, NBN EN 60423
Classificatie 342232-0-010           CEBEC licentie n° 15939
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