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REGELGEVING
Normen - Aardlekschakelaars - Eindgroepen

NEN 1010 nog steeds hersenknager
Naar verwachting op 1 juli 2016 wordt de NEN 1010:2015 aangewezen. Voor ABB
reden om op vijf locaties in het land trainingen te organiseren - bijeenkomsten
die inmiddels door ruim vierhonderd belangstellenden werden bezocht.
Tekst André Weigand

Tijdens de ABB-trainingen liet opleider en

Leidingsystemen in vluchtwegen

montage op normaal brandbare oppervlakten

adviseur Jan van der Meer aan de hand van

Als bij een evacuatie in geval van nood de

werden voorheen voorzien van een symbool

concrete praktijkvoorbeelden zien wat de

omstandigheden van dien aard zijn dat ze de

(zie figuur 1).

vernieuwde norm betekent voor de aanleg van

ontruiming bemoeilijken door bijvoorbeeld een

Dit voorschrift vervalt. De productnorm voor

elektrische laagspanningsinstallaties. Omdat

hoge bezettingsgraad of de aard van het

verlichtingsarmaturen gaat ervan uit dat een

er in deel 7 van de norm bepalingen stonden

bouwwerk, mogen er in principe binnen

armatuur in principe is ontworpen voor

die al in productnormen of de algemene delen

vluchtwegen geen leidingsystemen zijn

installatie:

van de NEN 1010 waren opgenomen, ontbreken

aangebracht. De codes BD1 tot en met BD4

- op een normaal ontvlambaar oppervlak; of

deze doublures in de nieuwe editie – dat

zeggen daarbij iets over bezettingsgraad en

- in een normaal ontvlambaar oppervlak,

scheelt in deel 7 wel tien rubrieken. Anderzijds

ontruimingsvoorwaarden. Bepaling 422.2.1

waarbij het ook nog eens aan de bovenzijde

kwamen er veel nieuwe bepalingen bij. De

schrijft voor: ‘Bij omstandigheden BD2, BD3 en

met thermisch isolatiemateriaal wordt

reden hiervoor volgt uit nieuwe technologische

BD4 mogen leidingsystemen niet binnen

ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld

vluchtwegen liggen, tenzij de leidingen in het

Als dat het geval is, is er geen symbool of

pv-omvormers en –installaties en elektrisch

leidingsysteem zijn voorzien van mantels, of

markering nodig. In alle andere gevallen moet

vervoer. Deze toepassingen kunnen ongewens-

van omhulsels die deel uitmaken van het

de armatuur zijn voorzien van één van de

te DC-componenten en hogere harmonische

kabeldraagsysteem zelf, of op een ander wijze

markeringen uit figuur 2.

spanningen en stromen teweegbrengen. Ook

zijn aangebracht’ (…).

zijn ze door de toegepaste elektronica veel

Niemand van de aanwezigen kon uitleggen wat

Eénfase-eindgroepen

gevoeliger voor overspanning geworden.

met deze bepaling wordt bedoeld. Een

Volgens de Nederlandse bepaling 531.2.1.3 van

Verder vragen nieuwe inzichten op het gebied

oplettende luisteraar opperde dat het door de

NEN 1010:2015 is het aansluiten van eenfase-

van de brandveiligheid om een andere aanpak

zinssnede ‘of op een ander wijze zijn aange-

eindgroepen achter een vierpolige aardlek-

bij bijvoorbeeld leidingaanleg in vluchtwegen.

bracht’ helemaal niet uitmaakt hoe je de

schakelaar van 30 mA of minder niet meer

leidingen aanlegt, want, mits aangebracht op

toegestaan. Vanuit de zaal klinkt: “Onzin,

Stroomstelsels

een andere wijze, zit je dus altijd goed. Van der

allemaal commercie, zo verkopen de fabrikan-

Nieuw is dat bij stroomstelsels met meerdere

Meer veronderstelt dat de normschrijver met

ten drie in plaats van twee aardlekschakelaars”.

voedingsbronnen, zoals bij twee parallel

de bepaling bedoelt dat leidingen en leiding-

Van der Meer gaat daar niet in mee. Bepaling

geschakelde transformatoren, de nulpunten

systemen in vluchtwegen alleen zijn toege-

531.2.1.3 maakt deel uit van rubriek 531 die

van de transformatoren (of generatoren) niet

staan als ze niet-vlamvoortplantend zijn. Of, als

gaat over toestellen voor foutbescherming

meer direct met aarde mogen zijn verbonden.

ze wél vlamvoortplantend zijn, moeten ze

door automatische uitschakeling van de

De nulpunten moeten nu met een PEN-leiding

niet-vlamvoortplantend zijn aangebracht,

voeding, en niet over 30 mA-aardlekschake-

worden gekoppeld en mogen slechts op één

bijvoorbeeld door ze volledig te omsluiten met

laars die worden gebruikt voor aanvullende

punt worden geaard. Die verbinding moet zich

onbrandbare bouwmaterialen.

bescherming. Om de in hoofdstuk 36 geëiste

bekleed.

continuïteit van de bedrijfsvoering te waarbor-

in de hoofdverdeelinrichting bevinden. Van der
Meer vraagt zich af hoe dit straks in de praktijk

Montage verlichtingsarmaturen

gen en om te voldoen aan bepaling 531.2.1.3,

wordt opgepakt door het netwerkbedrijf.

Verlichtingsarmaturen geschikt voor directe

worden in ons land, door de aard van de
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Figuur 1: Verlichtingsarmaturen geschikt voor directe montage op normaal
brandbare oppervlakten werden voorheen voorzien van dit symbool.

Figuur 2: Markeringen voor verlichtingsarmaturen (zie voor uitleg pagina 20, derde kolom.)

Figuur 3: De eis dat achter een vierpolige aardlekschakelaar met
een aanspreekstroom van 30 mA of minder geen eenfaseeindgroepen mogen zijn aangesloten, geldt alleen bij toepassing

Figuur 4: Een heikel punt blijft de toepassing van aardlekschakelaars en aarding bij pv-installaties.

van de aardlekschakelaar voor foutbescherming en niet bij
toepassing voor aanvullende bescherming.

opbouw van installaties, in principe geen

stroom van 10,5 mA of minder kunnen

PV-omvormers

vierpolige aardlekschakelaars voor foutbe-

aanspreken. Van der Meer concludeert dat de

De bepaling uit rubriek 712, waarin staat hoe

scherming toegepast. Daarvoor worden

Nederlandse toevoeging bij bepaling 531.2.1.3

een pv-omvormer op de installatie moet

doorgaans smeltpatronen of installatieautoma-

voor de installatiepraktijk daarom van weinig of

worden aangesloten, verhuisde naar rubriek

ten gebruikt. Als voor automatische uitschake-

geen betekenis is - en dus overbodig. Hij vraagt

551. Bepaling 551.7.2 van deze rubriek geeft

ling van de voeding wel aardlekschakelaars

zich af waarom van de 33 Cenelec-landen

aan dat een pv-omvormer die wordt gebruikt

worden gebruikt, dan zijn dat zeker geen

alleen Nederland deze bepaling heeft

als een aanvullende voedingsbron parallel aan

vierpolige aardlekschakelaars met een

ingevoerd. Het is hem eveneens een raadsel

het openbare verdeelnet, in principe op een

aanspreekstroom van 30 mA of minder. Er

waarom de bepaling alleen geldt voor

aparte eindgroep moet worden aangesloten.

worden in dat geval vierpolige aardlekschake-

vierpolige aardlekschakelaars met een

Nieuw is dat ook aansluiting op een gecombi-

laars toegepast met een aanspreekstroom van

aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA als

neerde (bestaande) eindgroep is toegestaan.

300 mA of meer, omdat bepaling 531.2.1.3 eist

die worden gebruikt voor foutbescherming van

In dit geval moet aan verschillende voorwaar-

dat aardlekschakelaars zo moeten zijn gekozen

eenfase-eindgroepen. Waarom niet voor

den worden voldaan. Omdat ook door de

dat de te verwachten lekstromen tijdens

driefase-eindgroepen? Dat wordt niet duidelijk.

pv-omvormer stroom aan de installatie wordt

normaal bedrijf geen onnodig uitschakelen

Dat de bepaling ook niet geldt voor vierpolige

geleverd, moet altijd worden gecontroleerd of

veroorzaken. Aan deze eis kan niet worden

300 mA-aardlekschakelaars die voor foutbe-

de rails en componenten in de groepenkast

voldaan bij toepassing van vierpolige aardlek-

scherming of als bescherming tegen brand

geschikt zijn voor de netstroom plus de

schakelaars met een aanspreekstroom van 30

worden gebruikt… ook dat weet Van der Meer

omvormerstroom.

mA (of minder), die immers al bij een aardlek-

niet te plaatsen.
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TRENDKATERN SOLAR
NEN 1010 - Eindgroepen - Leidingberekeningen

Nieuwe NEN 1010 tegenstrijdig over
aansluiten zonnepanelen
Nog voordat de NEN 1010:2015 verplicht is, is er al onduidelijkheid over het aansluiten van zonnepanelen. Inverterfabrikant Mastervolt stelt nu dat voor een grote
pv-installatie ‘in veel gevallen’ geen aparte eindgroep nodig is. De NEN-commissie
is voorzichtiger en raadt installateurs aan om een leidingberekening uit te voeren.
Tekst Richard Mooi

De nieuwe NEN 1010:2015, de belangrijkste

ziet staan. De NEN-commissie meldde vlak

Het aansluiten van een pv-omvormer op een

norm voor elektrotechnische installateurs,

voor de kerst dat er vanuit de Europese

bestaande eindgroep blijft dus toegestaan.

spreekt in het hoofdstuk over pv-omvormers

normtekst een tegenstrijdigheid in

Sterker nog, de eis dat dit beperkt moet

en teruglevering duidelijke taal. Nieuwe

NEN 1010:2015 is geslopen. “We hebben iets

blijven tot 2,25 ampère is van de baan. “De

zonnestroominstallaties moeten altijd op een

over het hoofd gezien”, erkent secretaris Johan

hoeveelheid stroom hangt af van de toege-

aparte eindgroep worden aangesloten. De

van Velthoven.

paste bekabeling, bijvoorbeeld doorsnede en

vrijstelling voor kleine pv-omvormers met een

materiaal, en de plaatselijke omstandigheden

vermogen van minder dan 2,25 ampère,

Secundair invoeden

zoals warmteafgifte. In een stenen of

oftewel ruim 500 watt is uit de nieuwe

Verderop in de nieuwe NEN 1010 staat een

betonnen wand die de warmte goed afvoert

NEN-norm geschrapt. Zo’n kleine omvormer

hoofdstuk over parallel invoeden. Van

kun je er meer stroom doorheen laten gaan

mocht direct in een contactdoos worden

Velthoven: “Enerzijds wordt gesteld dat

dan als de bedrading in een isolerende wand

gestoken; maar voortaan is altijd een aparte

parallel werkende voedingsbronnen (zoals aan

ligt. Het is dus belangrijk om de voorschriften

zekering in de meterkast nodig, staat in de

een pv-installatie) op een aparte eindgroep

voor kabelberekening hierbij goed op te

NEN 1010:2015 en meldde NEN op een congres

moeten worden aangesloten, terwijl een

volgen, dan hoeft deze aansluitmethode niet

en diverse lezingen. De boodschap in de

volgende bepaling toelaat dat een dergelijke

direct een gevaar op te leveren.”

NEN 1010:2015 leverde kritiek op van omvor-

voedingsbron -weliswaar onder strikte

merfabrikant Mastervolt, die juist in de

voorwaarden - ook aan de secundaire zijde

9 ampère?

Europese moedernorm soepeler bepalingen

van een eindgroep mag worden aangesloten.”

Omvormerfabrikant Mastervolt stelt op zijn
website ‘Pv-omvormers tot 2kWac op
gecombineerde groep toegestaan’. Dat
betekent dat een installateur een nieuwe
pv-installatie tot 8 zonnepanelen (max 2070
Wattac) niet meer op een aparte zekering in de
meterkast hoeft aan te sluiten. ‘Deze voorwaarden houden in de praktijk een verruiming in: er

l = 10 m

mag in de meeste gevallen ruim 9 A worden
teruggevoed.’ NEN-secretaris Van Velthoven
vindt het onverstandig van Mastervolt zo

XLPE

l = 80 m

ruimhartig over versoepeling spreekt en
adviseert installateurs nadrukkelijk om bij deze
aansluitmethode eerst een kabelberekening uit

Situatieschets voeding verdeelinrichting.
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te voeren. “Om -zoals ook is voorgeschreven in
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de voorwaarden in NEN 1010:2015- vast te

Complex

zo’n situatie een helder advies: “Bij twijfel is het

stellen hoeveel extra stroom is toegelaten op

Technicus Roderick van Domburg ziet de bui al

veel verstandiger om te kiezen voor de andere

betreffende eindgroep.” Alleen als via een

hangen. ‘De nieuwe richtlijn lijkt me technisch

aansluitmethode: een aparte eindgroep.” Zowel

berekening wordt aangetoond dat de extra

correct, volledig en veilig, maar ook complex.

bij een eigen eindgroep als aansluiting op een

stroom vervoerd kan worden, levert de

Dat werkt wel in de hand dat installateurs

bestaande eindgroep moet het om een vaste

installateur een veilige installatie op, waar-

‘gewoon 2 kW aansluiten, want dat mag van

verbinding gaan. Een stekker-verbinding is

schuwt Van Velthoven, die erkent dat het geen

NEN 1010’ zonder dat ze voldoende kennis

verboden.

gemakkelijke berekening is. “Dat is het

hebben van de randvoorwaarden.’ Michiel uit

vakmanschap van de installateur. Het hangt af

Tilburg zegt op Tweakers dat Mastervolt met

NEN-commissie

van hoe de installatiemethode is. Als je in

die 9 ampere wel dicht op de grens gaat zitten.

De NEN 1010-commissie heeft aan de Europese

plaats van draad-in-buis drie-aderige kabel

‘Bij mij gaat wel 90% van de kabel door beton,

werkgroep gevraagd om meer duidelijkheid

gebruikt, wellicht van 1,5 mm2, dan heb je

maar de 10% gaat ook door gipsblokken

over parallelle invoeding. NEN hoopt dat

mogelijk veel minder speling. In sommige

muurtjes en aardig dicht langs radiatoren, dat

komende zomer meer duidelijk wordt. Zolang

gevallen is zelfs meer ruimte dan de door

haal ik nooit met die 30 graden als grens.’ Hij

die duidelijkheid er nog niet is, wordt de

Mastervolt gemelde 9 ampère. Op het

vraagt zich ook af wat al die lasverbindingen

tegenstrijdige tekst in de NEN 1010:2015 niet

technologie-forum Tweakers verbazen ook

voor invloed hebben op de berekening. ‘Kijk ik

aangepast. De nieuwe elektrotechnische norm

forumleden zich over de 9 ampère die

naar mijn schuur (dus 9A invoegen op mijn

is overigens nog niet verplicht maar zal

Mastervolt noemt en de verwarring die dit

huiskamer groep) dan moet ik door een rottige

waarschijnlijk volgende zomer in het Bouwbe-

geeft bij pv-installateurs. ‘Ik zou het sowieso

kabel naar de huiskamer met een hoop

sluit worden aangewezen als verplichte norm.

niet riskeren zonder onderverdeling. Als er iets

koppelstukken voordat ik bij de meterkast ben.

Tot die tijd blijven de bepalingen uit

gebeurt, dan wordt de installateur aansprake-

Dat vind ik wat discutabel door de vele

NEN 1010:2007 van kracht.

lijk gesteld. Zo’n onderverdeling zijn de kosten

koppelstukken die daar zitten.’ Van Velthoven

nu ook weer niet.’

van de NEN 1010-normcommissie geeft voor
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