TECHNIEK
Stroomstelsels - Voedingsbron - Smeltpatronen

Het verschil tussen
TT- en TN-stelsels
In NEN 1010 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen
stroomstelsels. Adviseur en opleider Jan van der Meer legt het verschil uit tussen
TT- en TN-stelsels. Hij laat zien dat TT-stelsels beperkt toepasbaar zijn bij
elektrische installaties waarbij voor foutbescherming door automatische
uitschakeling van de voeding smeltpatronen of installatieautomaten worden
gebruikt met een grote nominale stroom.
Tekst & beeld Jan van der Meer*

Figuur 2. Schematische voorstelling van foutstroomketen bij TT-stelsel.

Figuur 1. Bij een TT-stelsel zijn de metalen gestellen in de installatie door een afzonderlijke
aardelektrode met aarde (geaarde voedingsbron).
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Figuur 4 .Schematische voorstelling van foutstroomketen bij TN-stelsel.

Figuur 3. Bij een TN-stelsel zijn de metalen gestellen rechtstreeks door middel van
een beschermingsleiding met de geaarde voedingsbron verbonden.
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*Jan van der Meer is adviseur en opleider op

In de praktijk dient men bij TN-stelsels rekening

gemaakt van automatische uitschakeling van

het gebied van NEN 1010

te houden met de grotere weerstand die

de voeding met behulp van smeltpatronen of
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