REGELGEVING
Zonnepanelen - Opinie - NEN 1010

“Blad 65 van NPR 5310
moet worden ingetrokken”
Opleider en adviseur Jan van der Meer heeft commentaar op het in
januari van dit jaar verschenen blad 65 van NPR 5310. Volgens hem
moet het blad, dat over het aansluiten van pv-systemen gaat,
worden ingetrokken. In dit artikel legt hij uit waarom.
Tekst & Beeld Jan van der Meer*

Blad 65 geeft niet helemaal weer wat in rubriek

zijn dit twee of drie éénaderige kabels, waarvan

Kennelijk zijn door de auteur(s) bij het

712 van NEN 1010:2011, die handelt over

één kabel als pluspoolleiding, één kabel als

ontwerpen van het stroomdiagram de

fotovoltaïsche voedingssystemen, wordt

minpoolleiding en één kabel als beschermings-

uitgangspunten verkeerd gekozen en mogelijk

bedoeld. Het blad moet op zijn minst voldoen

leiding wordt gebruikt. De aansluitingen op de

onvolledig geweest. Dit is slechts gissen,

aan de normen NEN 1010:2011 en NEN

DC en AC-zijde van de omvormer zijn verwis-

omdat deze uitgangspunten in blad 65 van

5152:2009. Per onderwerp onderstaand een

seld. Verder is de pv-voedingsleiding niet

NPR 5310, voor het op juiste wijze kunnen

overzicht van de belangrijkste gesignaleerde

voorzien van een beschermingleiding en maken

toepassen van het stroomdiagram, niet worden

tekortkomingen. Voor het op juiste wijze

de beschermingsleidingen, de fase- en

genoemd.

kunnen interpreteren van het commentaar is

nulleidingen geen deel uit van het hetzelfde

het bezit of kennis van de inhoud van het

leidingsysteem.

Aardlekschakelaars volgens het
stroomdiagram

Noodzaak en keuze van
aardlekschakelaars (RCD)

Volgens figuur 2 van blad 65, moet in een

Voor het bepalen van de noodzaak en keuze

schakelaar type A worden toegepast, conform

In figuur 1 van blad 65 van NPR 5310 staat een

van aardlekschakelaars in de pv-groep en de

NPR 5310, blad 35. Deze bewering is onjuist.

aantal fouten. In het schema (afbeelding 1 van

overige installatie is in het blad een stroomdia-

Blad 35 handelt namelijk over de weerstand

dit artikel) zijn deze omcirkeld weergegeven.

gram (figuur 2 van blad 65) opgenomen. Het

naar aarde en circuitimpedanties in TT-stelsels.

Zo zijn bijvoorbeeld niet-complete, onjuiste en

merendeel van de uitkomsten hiervan is niet of

Met betrekking tot het eventueel toepassen

verouderde symbolen toegepast. En is de

niet helemaal volgens NEN 1010:2011. De

van aardlekschakelaars geeft blad 35 alleen

hoofdaardrail verbonden met een aardelek-

noodzaak van en keuze voor het al dan niet

aan dat, wanneer foutbescherming door

trode, waardoor er van het aangegeven

toepassen van aardlekschakelaars bij

automatische uitschakeling van de voeding met

TN-stelsel geen sprake kan zijn. Leidingen

installaties met pv-systemen wordt bepaald

behulp van overstroombeveiliging (smeltpatro-

tussen de pv-panelen en de DC-lastscheider en

door de wijze waarop volgens hoofdstuk 41 van

nen of installatieautomaten) niet haalbaar is, in

tussen deze lastscheider en de omvormer zijn

NEN 1010:2011 bescherming tegen elektrische

plaats van een toestel voor overstroombeveili-

getekend als één leiding met 2 of 3 aders, waar-

schok wordt geboden. En niet, zoals uit een

ging een aardlekschakelaar kan worden

van één ader als faseleiding, één ader als

aantal situaties in het stroomdiagram kan

toegepast. Omdat NEN 1010 ook toestaat dat op

nulleiding en één ader als beschermingsleiding

worden opgemaakt, door het toegepaste type

een andere wijze dan met behulp van een

dienst doet. Dit is niet correct. In de praktijk

stroomstelsel.

aardlekschakelaar automatische uitschakeling

betreffende blad gewenst.

Schema niet volgens NEN 1010:2011
en NEN 5152:2009

16

aantal situaties bij de pv-groep een aardlek-
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van de voeding tot stand mag worden gebracht
of dat met een andere beschermingsmaatregel
bescherming tegen elektrische schok kan
worden geboden, mag foutbescherming door
automatische uitschakeling van de voeding met
behulp van een aardlekschakelaar bij de
pv-groep niet worden geëist.

Kabels aan DC-zijde
In het blad wordt aangegeven dat in systemen
met > 120 V DC, kabels met mantel behoren te
worden toegepast. Dit geldt niet in systemen
met transformatorloze omvormers. Tot en met
120 V DC is er, onder normale omstandigheden, sprake van foutbescherming door extra
lage spanning. In deze situatie hoeven geen
extra beschermingsmaatregelen te worden

Afbeelding 1.

genomen. Voorwaarde is wel dat de rimpelspanning niet meer dan 10% mag bedragen
van de gelijkspanningscomponent.
Bij een transformatorloze omvormer staat
meestal de helft van de netspanning (115 V AC)
op de pv-panelen. In deze situatie is er, ook bij
een spanning < 120 V DC, door de aanwezigheid van de 115 V AC, geen sprake meer van
foutbescherming door extra lage spanning, en
moet op een andere manier tegen een fout
worden beschermd. Het meest voor de hand
liggend is dan dat voor foutbescherming kabels
worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan
klasse II (kabel met mantel).
De bewering dat in systemen met > 120 V DC
kabels met mantel moeten worden toegepast is
niet in overeenstemming met NEN 1010:2011.
Dit geldt namelijk ook voor kabels van
systemen met < 120 V DC die zijn aangesloten
op een omvormer zonder transformator,
waarbij een spanning > 50 V AC op de
pv-panelen staat.
Afbeelding 2. De installatie is niet in overeenstemming met bepaling 712.411.1.1 van NEN 1010:2011. Leiding S2

Schakelaars en scheiders

is niet tegen de overbelastingsstroom (26,2 A) beveiligd.

Aangegeven wordt dat bij omvormers die
voldoen aan NTA 8493, plaatsing van een
lastscheider aan de DC-zijde niet vereist is. Dit

Aarding

lading (condensatorwerking van de panelen) is

is in strijd met bepaling 712.536.2.1.1 van NEN

Metalen gestellen moeten voor foutbescher-

toegestaan maar niet vereist.

1010:2011 die, om onderhoud aan de pv-omvor-

ming door automatische uitschakeling van de

Bij de paragraaf - Aarding - wordt een aantal

mer mogelijk te maken, wel een voorziening om

voeding altijd worden voorzien van een

termen, zoals metalen gestellen, vreemd

te scheiden eist.

beschermingsleiding. Draagframes zijn geen

geleidende delen, aarding en vereffening op

Verwijzing hiervoor naar NTA 8493, die uit

metalen gestellen maar vreemd geleidende

onjuiste wijze aangehaald. Hierdoor is de in de

2007 stamt, is niet geldig. Dit omdat met het

delen en hoeven daarom niet van een

paragraaf - Aarding - gegeven uitleg voor een

verschijnen van rubriek 712 van NEN 1010 en

beschermingsleiding voor foutbescherming te

groot deel niet in overeenstemming met NEN

het verstrijken van de maximale geldigheids-

worden voorzien. Het aanbrengen van een

1010:2011.

duur van 3 jaar, NTA 8493 moet zijn

leiding voor functionele aarding in verband met

Aangegeven wordt dat door toepassing van een

ingetrokken.

het afvoeren van een eventuele elektrische

vertind koperen leiding van 4 mm2 contactcor-
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rosie wordt voorkomen. Deze bewering is
onjuist. Contactcorrosie treedt op wanneer
twee verschillende aan elkaar bevestigde
metalen in contact komen met een elektrolyt.
Bij pv-systemen is dit meestal regenwater.

Aansluiten in verschillende situaties
De eis, bij situatie 1 (figuur 4 van blad 65), dat
het pv-systeem door middel van één doorgaande ononderbroken leiding moet worden
aangesloten op een (hoofd)schakel- en
verdeelinrichting kan niet aan NEN 1010
worden ontleend. Deze eis laat, indien
noodzakelijk, geen las- en trekdozen in de
leiding toe. Ook wordt overgang naar een
andere installatiemethode hierdoor vaak
onmogelijk.
Situatie 2 (figuur 5 van blad 65) geeft uitleg
over het aansluiten van een pv-systeem op een
zogenoemde pv-verdeler. Hiervoor wordt een
eindgroep van een wasbehandelingstoestel
‘omgebouwd’ tot een distributiegroep bestemd
voor de voeding van een onderverdeelinrich-

Afbeelding 3. De installatie is in overeenstemming met bepaling 712.411.1.1 van NEN 1010:2011. Leiding S1 is

ting (pv-verdeler). Aangegeven wordt dat de

door het beveiligingstoestel F1 op juiste wijze tegen de overbelastingsstroom (26,2 A) beveiligd.

eindgroep voor het pv-systeem behoort te
worden aangesloten achter de hoofdschakelaar
van de onderverdeler en achter het eventuele

(zie afbeelding 2 van dit artikel). Gesteld wordt

het beveiligingstoestel dat de automatische

toestel voor aardlekbeveiliging, dat noodzake-

dat, indien de stroomvoerende capaciteit van

afschakeling bewerkstelligt van ketens die

lijk is volgens figuur 2 van blad 65 (stroomdia-

een aangelegde eindgroep groter is dan de

elektrische toestellen voeden (zie afbeelding 3

gram). In de onderverdeler begint een nieuwe

beveiliging tegen overbelasting voor deze

van dit artikel). Hierdoor is het niet toegestaan

eindgroep, met een of meer wandcontactdo-

eindgroep, deze overcapaciteit kan worden

de pv-voedingsleiding via een contactdoos met

zen, die is beveiligd door een toestel tegen

gebruikt voor het aansluiten van een pv-sys-

een bestaande eindgroep te verbinden.

teem met een maximale stroomopbrengst

Verwijzing hiervoor naar NTA 8493 is, om

kleiner dan of gelijk aan de aanwezige

redenen zoals eerder aangegeven, ook hier

overcapaciteit.

niet geldig.

“Het blad moet op zijn minst voldoen
aan de normen NEN 1010:2011 en
NEN 5152:2009”

In blad 65 wordt hierover het volgende
voorbeeld gegeven: ‘Een eindgroep aangelegd

Conclusie

met draad in buis of kabels met een kerndoor-

Blad 65 van NPR 5310 heeft niet het kwaliteits-

overbelasting en kortsluiting van maximaal

snede van 2,5 mm2 is ten minste geschikt voor

niveau dat men van een NEN-uitgave mag

16 A en een toestel voor aardlekbeveiliging van

een belasting met een stroom van 18,25 A. Bij

verwachten. Het blad heeft daardoor geen

30 mA. De genoemde werkwijze is niet in

toepassing van een beveiliging tegen overbe-

toegevoegde waarde en is voor de installateur

overeenstemming met NEN 1010:2011. De

lasting van 16 A mag in deze eindgroep een

niet bruikbaar. Blad 65 van NPR 5310 moet

hoofdschakelaar bij de pv-verdeler kan op

pv-systeem worden aangesloten met een

worden ingetrokken.

grond van NEN 1010 niet worden geëist. Ervan

maximale capaciteit van 2,25 A. Aansluiting op

uitgaande dat bescherming tegen elektrische

de huisinstallatie door middel van een

Op www.Nieuws1010.nl staat meer over dit

schok in overeenstemming is met hoofdstuk 41

stopcontact is toegelaten indien het pv-sys-

onderwerp.

van NEN 1010:2011, geldt dit ook voor de 30

teem daarvoor geschikt is. Dit stopcontact

mA aardlekschakelaar bij de nieuwe wasmachi-

dient als scheider. Zie ook NTA 8493.’

ne-eindgroep.

De in het voorbeeld genoemde werkwijze is niet

*Jan van der Meer is opleider en adviseur

Bij situatie 3 (figuur 6 van blad 65) wordt

in overeenstemming met NEN 1010:2011.

bij Van der Meer Advies Opleiding &

uitgelegd dat de eis om een pv-systeem op een

Bepaling 712.411.1.1 van NEN 1010:2011 eist

Installatie. Als docent is hij gespecialiseerd

aparte eindgroep aan te sluiten (zie 712.411.1.1

dat, ongeacht een beperkte stroomopbrengst

in het geven van cursussen op het gebied

van NEN 1010) is bedoeld om overbelasting van

van het pv-systeem, de pv-voedingsleiding

van NEN 1010.

de eindgroep door de pv-bron te voorkomen

moet zijn verbonden met de voedingszijde van
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