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Laagspanningsverdeling

Het aardingsschema of de “nulleider regime” in een LS-net wordt
door twee letters gedefinieerd:

De aardingsschema’s dienen om de distributieprincipes te bepalen om
zo door een automatische onderbreking van de voeding een bevei-
liging te bieden tegen indirect contact.

De eerste letter bepaalt de
aarding van de secundaire van
de transformator
(heel algemeen nulleider).

De tweede bepaalt de
aarding van de massa’s.

geaard
geïsoleerd van de aarde
geaard
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I
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Fig. 1: TT-schema

Opmerking: de beveiligingsfunctie van de PEN-geleider is prioritair
t.o.v. de nulleiderfunctie (zie fig. 3).

TT: regime “nulleideraarding”
De toepassing van deze sterpuntschakeling wordt opgelegd door
de EDF voor de publieke distributie van laagspanning in Frankrijk.
Bij een isolatiefout worden alle of enkele ontvangers onderbroken.
De onderbreking is verplicht bij de eerste fout.
Het geheel moet uitgerust zijn met een ogenblikkelijke differentieel-
beveiliging.
Deze kan algemeen van toepassing zijn of kan opgesplitst worden
in functie van de types en de belangrijkheid van de installatie.
Dit type nulleider regime wordt gebruikt in de volgende gevallen:
huishoudelijk gebruik, kleine instellingen uit de dienstverlenende
sector, kleine werkplaatsen, onderwijsinstellingen met praktijklokalen,
enz.

TN: regime “aarding via nulleider”
Dit verdelingsprincipe is aangepast aan elke installatie op dewelke
het mogelijk is de stroom te onderbreken bij de eerste fout.
De kosten voor installatie en gebruik van dit nettype zijn minimaal;
de installatie van het algemene beveiligingscircuit moet wel uiterst
nauwkeurig gebeuren.
De nulleider (N) en de beveiligingsleider (PE) kunnen gemeenschap-
pelijk (TNC) of gescheiden (TNS) zijn.

TNC-schema
De PEN-geleider (nulleiderbeveiliging) mag in geen enkel geval door-
gesneden worden. De sectie van de PEN-geleiders moet meer dan
10 mm2 bedragen bij koper en meer dan 16 mm2 bij aluminium en
ze mogen geen mobiele delen bevatten (soepele kabels).
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Fig. 2: TNC-schema
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Fig. 3: Correcte PEN aansluiting
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TN: regime “aarding via nulleider” (vervolg)
TNS-schema
Het is mogelijk een TNS-net op te zetten na een TNC-net; het omge-
keerde is niet mogelijk.
De TNS-nulleiders zijn doorgaans gescheiden en niet beveiligd; hun
secties moeten gelijk zijn aan deze van de overeenkomstige fasen.

TNC-S-schema
De naam TNC-S-schema geeft een verdeling aan waarbij de nullei-
ders en de beveiligingsleiders in het eerste deel van de installatie
samenvloeien  en gescheiden zijn in de rest van de installatie.
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Fig. 1: TNS-schema
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IT: regime “geïsoleerde nulleider”
Dit nulleider regime wordt gebruikt wanneer de onderbreking bij een
eerste fout schadelijk is voor de goede werking van het systeem of
voor de persoonlijke veiligheid.
Voor het gebruik van dit type is ter plaatse geschoold personeel nodig
om snel te kunnen handelen wanneer een eerste isolatiefout optreedt
om de continue werking te garanderen voor er zich eventueel een
tweede fout voordoet die de installatie zou uitschakelen.
Een overspanningsbegrenzer is verplicht voor het afleiden naar de
aarde van de overspanningen afkomstig van de hoogspanningsins-
tallatie (diëlektrische fout HS/LS-transformator, schakelingen,
blikseminslag…).
De persoonlijke beveiliging wordt verzekerd door:
• de onderlinge verbinding en de aarding van de massa’s
•de bewaking van de eerste fout door CPI* (permanente isolatie-

controletoestellen)
•de onderbreking bij een tweede fout door de beveiliging tegen

overspanningen of door de differentieelinrichtingen.
Dit nulleider regime wordt bijvoorbeeld gebruikt in ziekenhuizen
(operatie-kwartier) of in beveiligingscircuits (verlichting) en ook in die
industrietakken waar een continue werking primordiaal is of wanneer
de zwakke fout-stroom het brand- of ontploffingsrisico aanzienlijk
verkleint.
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Fig. 2: IT-schema zonder verdeelde nulleider
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Fig. 3: IT-schema met verdeelde nulleider

(1) L S E (overspanningsbegrenzer) bij HS/LS transformator
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* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen
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Laagspanningsverdeling

DOMEIN NOMINALE SPANNING Un

DECREET IEC AC DC

ZLS: zeer lage spanning I ≤ 50 V ≤ 120 V

LSA: laagspanning A II 50 V < Un ≤ 500 V 120 V < Un ≤ 750 V

LSB: laagspanning B II 500 V < Un ≤ 1000 V 750 V < Un ≤ 1500 V

PERIODE SPANNING TOLERANTIE

vóór 1983 220 V/380 V/660 V ± 10%
1983 - 2003 230 V/400 V/690 V + 6%/ - 10%
vanaf 2003 230 V/400 V/ 690 V ± 10%

Fig. 1: Fig. 1: in een net van
230V/400V moeten toestellen met
een isolatiespanning ≥ 400 V worden
gebruikt.

Spanningsdomeinen
Bij laagspanning worden twee domeinen onderscheiden conform de
norm IEC 60364 (NF C 15-100) en drie domeinen volgens het decreet
van 14.11.88.

Stoothoudspanning U imp
Deze spanning is typisch voor het gebruik van een toestel in buiten-
gewone netwerkomstandigheden als gevolg van overspanning
wegens:
• blikseminslag op de bovengrondse leidingen
• schakelactiviteiten op de hoogspanningscircuits.

Deze karakteristiek geeft eveneens de diëlektrische kwaliteit van het
toestel weer.

Voorbeeld: Uimp = 8 kV (zie tabel A).

De diëlektrische kwaliteit wordt uitgedrukt door de wisselspanning
50 Hz die het toestel gedurende 1 minuut kan verdragen:
• tussen fasen
• tussen fase en massa
• tussen de open polen van eenzelfde fase.

Deze karakteriseert de weerstand van het toestel tegen overspan-
ning. Een dergelijke overspanning kan bv. veroorzaakt worden door
beschadigde transformatorwikkelingen of door overslag van de
HS/LS-klemmen als gevolg van een overspanning van het HS-net.
Voor een effectieve beveiliging moet het nulleiderpunt van de trans-
formator met de aarde verbonden worden over een
overspanningsbegrenzer (zie pagina D.75).

Diëlektrische kwalikeit bij 50 Hz

Diëlektrische testen
Om de kwaliteit van de diëlektrische isolatie van een toestel aan te
duiden voorziet de norm IEC 60947-3 de volgende bepalingen:

• Uimp-weerstand op nieuwe toestellen vóór de tests (kortsluiting,
levensduur…)

• Controle van het diëlektrische gedrag na deze tests bij een spanning
van 1,1 x Ui.

Standaardspanning voor AC
• eenfasig: 230 V
• driefasig: 230 V/400 V en 400 V/690 V

Evolutie van spanning en tolerantie (IEC 60 038).

Isolatiespanning Ui
Deze spanning is typisch voor de maximale bedrijfsspanning van
een netwerk in normale omstandigheden.

Voorbeeld: In een net van 230V/400V moet een toestel met een isola-
tiespanning Ui ≥ 400V gebruikt worden (zie Fig. 1).

In een net van 400V/690V moet een toestel met een isolatiespanning
Ui ≥ 690V gebruikt worden.
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Blikseminslag Uimp

Fig. 2: Uimp-weerstand van het toestel
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Spanningen, overspanningen

De beveiliging tegen overspanning wordt verzekerd door:

• de toestelkeuze in functie van Uimp. De normen NF C 15-100 en
IEC60364 bepalen 4 gebruiksklassen:

- I speciaal beveiligd materiaal: draagbare apparatuur met mecha-
nische programmering...

- II gebruikstoestellen: draagbare apparatuur met mechanische
programmering

- III toestellen die zich bevinden in de verdeelcircuits, vaste installa-
ties, motoren

- IV toestellen die zich bevinden bij de oorsprong van de installatie.

Overspanning in kV volgens de gebruiksklasse.

Beveiliging tegen overspanning

• de bliksemafleiders (zie pagina D.76)

N.B. : De standaard atmosferische overspanningen ondervinden afwaarts
geen verzwakking in het merendeel van de installaties. Daarentegen is de
keuze van overspanningscategoriën van materialen onvoldoende voor een
beveiliging tegen overspanningen. Een aangepaste risicoanalyse moet worden
uitgevoerd om de noodzakelijke overspanningsbeveiliging te bepalen op de
verschillende niveaus van de installatie.

Tabel A

DRIEFASIG NETWERK EENFASIG NETWERK IV III II I

230 / 400 V 230 V 6 4 2,5 1,5
400 / 690 V 8 6 4 2,5

400 V

Ui > 400V
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Voorbijgaande fenomenen veroorzaken:
• ongepaste activering van beveiligingen
• de beschadiging van electronische uitrustingen (kaarten van auto-

maten, van snelheidsregelaars...)
• het vernietigen van de isolerende kabelmantel
• opwarming en vroegtijdige veroudering van informatica systemen.

Oplossingen
• Constructie van het materiaal conform norm IEC 60664-1: coördina-

tie van de isolatie die zorgt voor een voldoende schokgolfweerstand
(zie pagina D.6). Alle SOCOMEC-uitrustingen zijn conform deze norm
gebouwd.

• In dienst stellen van overspanningsbeveiliging en -begrenzing.
• Verhoging van het kortsluitvermogen van de bron.
• Correcte aarding van de HS/LS toestellen.

Netstoringen
Korte spanningsdalingen en onderbrekingen

Definitie
Een korte spanningsdaling is de vermindering van de spanningsam-
plitude tijdens een periode van 10 ms tot 1 s. De spanningsvariatie
wordt uitgedrukt in % van de nom. spanning (tussen 10 en 100%). Een
kortstondige spanningsdaling van 100% wordt een onderbreking
genoemd.
Het volgende onderscheid kan gemaakt worden in functie van de
onderbrekingstijd t:
• 10 ms < t < 1 s: micro-onderbrekingen bv. als gevolg van snelle

wederinschakelingen na kortstondige fouten…
• 1 s < t < 1 mn: korte onderbrekingen als gevolg van het in werking

stellen van de beveiligingen, het activeren van toestellen met hoge
startstroom…

• 1 mn < t: lange onderbrekingen normaal veroorzaakt door het HS-net.

Frequentievariaties

Deze zijn meestal het gevolg van fouten in de stroomaggregaten. De
oplossing bestaat in het gebruiken van statische omvormers of UPS.

Gevolgen van een dergelijke spanningsdaling of onderbreking:
• Openen van de contactoren (daling > 30%).
• Synchronisatieverlies bij synchrone motoren, onstabiliteit bij asyn-

chrone motoren.
• Informaticatoepassingen: verlies van informatie…
• Storingen in de verlichting met ontladingslampen (gaan uit bij een

daling van 50% gedurende 50 ms, gaan pas weer aan na enkele
minuten).

Oplossingen
• Onafhankelijk van het belastingstype:

- gebruik van een UPS (statische onderbrekingsvrije voeding)
- wijziging van de netstructuur (zie pagina D.10).

• Volgens het belastingstype:
- voeding van de contactorspoelen tussen fasen
- verhoging van de motorinertie
- gebruik van lampen met onmiddellijke herontsteking.
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Fig. 1: Spanningsdaling

Flikkering
Definitie
Het gaat hier om een lichtflikkering als gevolg van plotse spannings-
verschillen.
Flikkering is onaangenaam voor het menselijk oog. De plotse span-
ningsverschillen worden veroorzaakt door toestellen waarvan het
geabsorbeerd vermogen snel wisselt: vlamboogovens, lasmachines,
walsmachines…

Oplossingen
• UPS (voor kleine belastingen).
• Smoorspoel of condensatorbatterij in het circuit van de belasting.
• Verbinding met een specifieke HS/LS transformator (vlamboogovens).
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Fig. 3: flickering

Voorbijgaande fenomenen
Definitie
Voorbijgaande fenomenen zijn in hoofdzaak zeer hoge (tot 20 kV) en
snelle overspanningen als gevolg van:
• bliksem
• schakelingen of defecten in het HS- of LS-net
• elektrische boogontlading van het toestel
• omschakelingen van inductieve ladingen
• het onder spanning brengen van sterk capacitieve circuits:

- grote kabelnetwerken
- machines met ontstoringscapaciteit.
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Fig. 4: Voorbijgaande fenomenen

ca
te

c_
09

7b
_a

_1
_x

_c
at

Fig. 2: Onderbreking
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Laagspanningsverdeling

Netstoringen (vervolg)

Harmonischen

Definitie
Stroom- of spanningsharmonischen zijn “parasiet”-stromen/span-
ningen van het elektriciteitsnet. Deze vervormen de stroom- of
spanningsgolf en leiden tot:
• een verhoging van de effectieve stroomwaarde
• het circuleren van een stroom in de nulleider die groter kan zijn dan

de fasestroom
• de verzadiging van de transformatoren
• storingen in de zwakstroomnetten
• het ongepast inschakelen van de beveiligingen…
• vertekende metingen (stroom, spanning, energie…)

De stroomharmonischen worden veroorzaakt door stroomtransfor-
matoren, elektrische boogontladingen (vlamboogovens, lasmachines,
TL-lampen of ontladingslampen) en vooral door statische gelijkrich-
ters en omzetters (vermogenselektronica). Deze belastingen worden
“vervormende belastingen” genoemd (zie hierna).
De spanningsharmonischen zijn het gevolg van de circulerende
harmonische stromen in de net- en transformatorimpedanties.

Lineaire belastingen - vervormende belastingen
Een belasting wordt lineair genoemd wanneer de stroom die erdoor
gaat dezelfde vorm heeft als de spanning:
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Fig. 1: zuivere sinusstroom
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Fig. 6: piekwaarde fc = Ipiek / Ieff
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Fig. 3: door harmonischen vervormde spanning
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Fig. 2: door harmonischen vervormde stroom

Oplossingen
• Voeding van de storende belastingen via UPS (zie pagina D.71)
• Gebruik van anti-harmonische filters
• Vergroting van de geleidersecties
• Overdimensionering van de toestellen.

De vervormende belastingen leiden tot waarden van de nullei-
derstroom die hoger kunnen liggen dan de waarden van de
fasestroom.

Een belasting wordt vervormend genoemd wanneer de vorm van de
stroom niet meer overeenkomt met de vorm van de spanning:

Piekwaarde (fc)
Bij vervormende belastingen wordt de stroomvervorming gekarak-
teriseerd door de piekfactor:

Voorbeelden van fc-waarden:
• resist. belasting (zuivere sinus):   2 = 1,414
• CPU van computers: 2 tot 2,5
• toestel type PC: 2,5 tot 3
• printers: 2 tot 3

Deze enkele voorbeeldwaarden voor de piekfactor tonen aan dat de
vorm van de stroomgolf zeer ver van de zuivere sinusvorm kan afwijken.

fc = Ιpiek
Ιeff
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Voorbeeld: een ontladingslamp genereert enkel harmonischen van
rang 3, 5, 7, 9, 11 en 13. De even harmonischen (2, 4, 6…) ontbreken.

Storing van de meettoestellen
De ferromagnetische naaldmeettoestellen (ampèremeters, voltmeters…)
werden ontworpen om sinusvormige grootheden van een bepaalde
frequentie (normaal 50 Hz) te meten. Dit geldt ook voor digitale toes-
tellen met uitzondering van sampler-apparatuur. De metingen van
deze toestellen worden vervalst bij een signaal dat vervormd is door
harmonischen (zie voorbeeld hieronder).
Enkel de toestellen met een werkelijke (of effectief werkelijke) RMS-
waarde kunnen de signaalvervormingen verwerken en een werkelijke
effectieve waarde geven (voorbeeld: DIRIS).

Op de nulleider: de oneven harmonischen die een veelvoud zijn van
3 worden samengeteld:

Vervormingsfactor en harmonische vervorming
Globale harmonische vervorming of vervormingsfactor:

T = Ι2
2  + Ι2

3 + … Ι2
k

Ι1eff

Om eventuele problemen met de harmonischen te vermijden, mag
de factor niet groter zijn dan 5%. Harmonische vervorming van rang
n: effectieve waarde van de harmonische van rang n gedeeld door
de effectieve waarde van de basiscomponent. Deze waarde moet
kleiner zijn dan 3%. Deze definitie geldt ook voor de spanningshar-
monischen.

Voorbeeld (fig. 1): signaal 1 wordt gestoord door de aanwezigheid van
een harmonische van rang 3. De effectieve waarde van een sinusvorm
met dezelfde piekwaarde zou gelijk zijn aan:

100 A = 70 A
2

De werkelijke effectieve waarde is 84 A (gemeten met een nauw-
keurig toestel, zie DIRIS - pagina D.54).

Berekening van de effectieve stroom
Normaal wordt de effectieve stroom enkel berekend op de eerste 10
à 20 belangrijke harmonischen.

Effectieve stroom per fase:

In: nominale stroom van de stroomverstoorder
Ι2, Ι3…: stroomharmonischen van rang 2, 3…

Tabel A: stroomharmonischen op het net

BRON RANG VAN DE HARMONISCHE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gelijkrichters 1 alternantie � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

2 alternanties � � � � � � � � �

3 alternanties � � � � � � � � � � � � �

6 alternanties � � � � � �

12 alternanties � �

Ontladingslampen � � � � � � � � �

Vlamboogovens � � � � � � � � �

Ιeff = Ι
2

n + Ι
2

2 + Ι
2

3 + … + Ι
2

k

ΙNulleider = Ι2
N 3 + Ι2

N 9 + …

Harmonischen
Rang van de harmonische
De frequenties van de harmonischen zijn veelvouden van de netfre-
quentie (50 Hz). Dit veelvoud wordt “rang van de harmonische” genoemd.

Voorbeeld:
De stroomharmonische rang 5 heeft een frequentie van 5 x 50 Hz = 250 Hz.
De stroomharmonische rang 1 wordt “basis”-stroom genoemd.

In het net aanwezige harmonischen
De stroom die door het net circuleert is de som van de zuivere
sinusvormigestroom (“basisstroom” genoemd) en een aantal harmo-
nischen afhankelijk van het type belasting.
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Fig. 1: meetstoring

ΙN3 = 3Ι3
ΙN9 = 3Ι9
etc.

Netstoringen (vervolg)

De effectieve waarden van de stroomharmonischen I2, I3 enz. zijn
moeilijk te bepalen. (Raadpleeg ons; specificeer het type belasting,
de piekfactor, het belastingsvermogen en de netspanning).

Voorbeeld:
Berekening van de fasestroom en de nulleiderstroom in een net dat
gevoed wordt door middel van een gelijkrichter met dubbele alternantie.
• Piekfactor: 2,5
• Belasting 180 kVA � effectieve stroom 50 Hz

equivalent:     180 kVA = 260 A
3 x 400 V

• Berekening harmonischen: Ι2 = 182 A 50 Hz
Ι3 = 146 A 150 Hz
Ι5 = 96 A 250 Hz
Ι7 = 47 A 350 Hz
Ι9 = 13 A 450 Hz

• De stroomharmonischen van een hogere rang zijn te verwaarlozen.

Stroom in een faze:
Ιp = (182)2 + (146)2 + … = 260 A

Stroom in de nulleider:
ΙNeutre = (3 x 146)2 + (3 x 13)2 = 440 A

De stroom in de nulleider is groter dan de fasestroom. Er moet reke-
ning gehouden worden met de aansluitingssecties en de toestelkeuze.
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Laagspanningsverdeling

Verhoging van de kwaliteit van het elektriciteitsnet

Andere energiebronnen
Deze andere types van energiebronnen worden in de volgende tabel
beschreven:

De algemeen toegelaten toleranties voor een goede werking van het
net met inbegrip van storingsgevoelige belastingen (elektronische
uitrusting, informaticamateriaal…) staan vermeld in de volgende tabel:

Om tot deze waarden te komen kan men gebruik maken van andere
energiebronnen en/of kan men maatregelen treffen op niveau van de
installatie.

Kiezen van een aangepaste sterpuntschakeling
Het IT-regime garandeert een continue werking door bv. te voorkomen
dat circuits geopend worden als gevolg van een ongepaste activering
van een differentieeltoestel na een tijdelijke storing.

Zorgen voor de selectiviteit van de beveiligingen
Dankzij de selectiviteit van de beveiligingen kan de onderbreking van
het defecte circuit beperkt worden (zie pagina D. 51 tot D. 53 en D. 64).

Zorgen voor een goede installatie van het aardingsnet
• door het opzetten van aardingsnetten die aangepast zijn aan

bepaalde toepassingen (informatica…); elk net moet vermaasd
worden om de best mogelijke potentiaalvereffening te realiseren
(de kleinst mogelijke weerstand tussen de verschillende punten
van het aardingsnet).

• door deze aardingen in ster te verbinden, zo dicht mogelijk bij de
aardingsstaaf.

• door gebruik te maken van kabelgoten, kokers, buizen, metalen
goten die volgens de regels met de aarde en ook onderling verbon-
den zijn.

• door de storende circuits te scheiden van de gevoelige circuits die
in dezelfde kabelgoten liggen

• door zo veel mogelijk gebruik te maken van mechanische massa’s
(kasten, structuren…) om equipotentiaalmassa’s te realiseren.

PARAMETERS VAN HET NET TOLERANTIES

Spanning in stationaire toestand (constante belasting) ±2%
Spanning in dynamische toestand (variabele belasting) ±10%
Frequentie ±1%
Globale harmonische vervorming < 5%
Maximumwaarde van een harmonische < 3%
Disymmetrie van de spanning (driefasig) < 4%
Faseverschuiving tussen lijnspanningen 120° ±3°
Micro-onderbrekingen < 10 ms

TYPE BRON ELIMINATIE STORINGEN

Groepen gevoed • onderbreking < 500 ms
door het net (volgens vliegwiel)

• spanningsdalingen
• frequentievariaties

UPS Effectief voor alle soorten storin
gen, behalve voor onderbrekingen 
> 15mn tot 1 uur (volgens het 
geïnstalleerde vermogen en het 
vermogen van de statische no-break).

Autonome Effectief in alle gevallen, maar met een
stroomaggregaten stroomonderbreking tijdens 

normale omschakeling/noodom
schakeling (< 2s met een gemoto
riseerde SIRCOVER)

Statische no-breaks + Deze oplossing dekt alle types
autonome groepen storingen.

Voorzorgsmaatregelen bij installatie
Isoleren van storende ladingen:
• door een afzonderlijk net, vertrekkende van een specifieke HS-

doorvoer (voor belangrijke belastingen)
• door onderverdeling van de circuits: er moet voor gezorgd worden

dat een fout in een bepaald circuit zo weinig mogelijk invloed heeft
op een ander circuit.

• door afscheiding van de netten die storende belastingen bevatten.
Deze circuits worden afgescheiden van de andere circuits op een zo
hoog mogelijk niveau van de LS-installatie om zo te kunnen profiteren
van de verzwakking van de storingen door de kabelimpedantie.
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Technische gids

Laagspanningsverdeling

Beveiligingsniveau’s IP
Het beveiligingsniveau wordt bepaald door twee cijfers en eventueel
een bijkomende letter.
Voorbeeld: IP55 of IPxxB (x betekent: om het even welke waarde)
De cijfers en letters worden hieronder bepaald:

Niveau’s van beveiliging tegen mechanische schokken
In Frankrijk bepaalt de norm NF C 20-010 een derde cijfer dat het
niveau aangeeft van de beveiliging tegen mechanische schokken.
Dit derde cijfer is verdwenen en werd vervangen door een niveau IK
(normen EN50102, NFC20-015).

1ste CIJFER
BEVEILIGING TEGEN BINNENDRINGEN VAN VASTE OBJECTEN

IP Proeven IP Tests
0 Geen beveiliging 0 Geen beveiliging

1

Beveiligd tegen vaste
objecten met een
diameter gelijk aan of
groter dan 50 mm

1

Beveiligd tegen verticale
insijpeling van water
(condensatie)

Beveiligd tegen
contact met de
achterkant van
de hand

2de CIJFER
BEVEILIGING TEGEN BINNENDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN BIJKO-

MENDE
LETTER(2)

A

BEVEILIGINGSNI-
VEAUS

KORTE
BESCHRIJVING

ø 52,5 mm

2(1)

Beveiligd tegen vaste
objecten met een
diameter gelijk aan of
groter dan 12 mm

2

Beveiligd tegen verticale
waterinsijpeling met een
afwijking van 15%

Beveiligd tegen
contact met
een vinger

Bø 12,5 mm

3

Beveiligd tegen vaste
objecten met een
diameter gelijk aan of
groter dan 2,5 mm

3

Beveiligd tegen regen,
tot 60% van de verticale
as

Beveiligd tegen
contact met
een werktuig

C
ø 2,5 mm

4

Beveiligd tegen vaste
objecten met een
diameter gelijk aan of
groter dan 1 mm

4

Beveiligd tegen water in
alle richtingen

Beveiligd tegen
contact met
een draad

D
ø 1 mm

5

Beschermd tegen stof
(geen schadelijke 
afzetting) 5

Beveiligd tegen waters-
toten in alle richtingen

6

Volledig beschermd
tegen stof

6

Beveiligd tegen stort-
zeeën

De eerste twee cijfers worden op gelijkaardige wijze
bepaald in de normen NF EN60529, IEC529 en
DIN40050 7

Beveiligd tegen overs-
troming

1m
15cm
mini

Noot:
(1) Het cijfer 2 wordt bepaald door twee tests:

• ondoordringbaarheid in een zone met een diameter van 12,5 mm
• geen vingercontact binnen een zone met een diameter van 12 mm

(2) De bijkomende letter bepaalt enkel de toegang tot de gevaarlijke delen
Voorbeeld: een toestel is voorzien van een opening groot genoeg om een
vinger door te steken. Dit toestel wordt niet geklasseerd als IP2x. Daarentegen
wanneer de met de vinger aanraakbare delen niet gevaarlijk zijn (elektrische
schok, verbranding…), kan het toestel geklasseerd worden als xxB

Overeenkomsten IK/AG

Schokenergie (J) 0 0,15 0,2 0,225 0,35 0,375 0,5 0,7 1 2 5 6 10 20
Graad IK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Classificatie AG (NFC15100) AG1 AG2 AG3 AG4

Externe invloeden
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Technische gids

Algemene catalogus SOCOMEC

Communicatienetwerken

• Oplossing 2: digitale transmissie.
De waarde 230 V is gecodeerd in een serie bits die het bericht
vormen: U = 230 V.
In ons voorbeeld gebeurt de codering in 8 bits: 230 V = 00100110
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Fig. 2: netwerktopologie

BUS STROOMLUS RS232-C RS422-A RS485

Maximum snelheid (baud) 9,6 k 19,2 k 10 M 10 M
Aantal zenders meerdere 1 1 1
Aantal ontvangers meerdere 1 10 31
Maximum afstand (m) 3000 15 1500 (1) 1500 (1)

Zendspanning 0 0 bij 4 mA +5 bij +15 V +2 bij +6 V +5 bij +15 V
1 20 mA -5 à -15 V - 2 bij -6 V -5 bij -15 V

Ontvangstgrens 0 5 mA > +3 V > +0,2 V > +0,2 V
1 10 mA < -3 V < -0,2 V < -0,2 V

Tabel A: Vergelijking van de verbindingen

(1) 1500 m bij 9600 baud

Met een communicatienetwerk kunnen verschillende toestellen met
elkaar verbonden worden om informatie uit te wisselen: metingen,
tellingen, bedieningsgegevens…

Inleiding

Transmissie van de meetinformatie: U = 230 V

• Oplossing 1: analoge transmissie.
De waarde 230V is het equivalent van een stroom van 10 mA 
(voorbeeld).

Voorbeeld

Analoog
Het doorgestuurde signaal is een stroom of een spanning.
Voorbeeld: verbinding 0-10 V of 4-20 mA
Digitaal
Het signaal is een binair element 0 of 1, een zogenaamde bit. De
informatie is gecodeerd in bits. Elk type digitale verbinding bepaalt een
analoog niveau (spanningsniveau: zie Tabel A) voor de logische 0 en
de logische 1 bij vertrek en aankomst.
Serieverbinding en parallelverbinding
Bij een serieverbinding worden de bits die samen de informatie
vormen achtereenvolgens doorgestuurd op dezelfde draden (serie).
Hiervoor zijn 2 of 3 draden nodig (0V).
Bij een parallelverbinding wordt elke bit op een andere drager doorgestuurd.
Voor een codering van 8 bits moeten er dus minimum 8 draden + 1
aardingsdraad aanwezig zijn.
Verzenden/ontvangen
Bij transmissie is er steeds een zendzijde en een ontvangstzijde. De
twee transmissierichtingen zijn de volgende:
• gescheiden op twee afzonderlijke dragers (simplex-verbinding met

4 draden + massa voor een RS 485)
• samen op eenzelfde drager, het versturen en het ontvangen gebeuren

afwisselend in beide richtingen (half-duplex met 2 draden + massa)
• samen op eenzelfde drager, het versturen en het ontvangen gebeurt

gelijktijdig (full-duplex met 2 draden).
Debiet
Het aantal bits dat een verbinding in 1 seconde kan doorsturen, weer-
geven in baud (Bd). Voor de digitale verbindingen die ons interesseren:
1 baud = 1 bit per seconde.
Drager
De meest eenvoudige drager bestaat uit 2 getwijnde en afgeschermde
draden (telefoonpaar). Andere mogelijkheden zijn: coaxiaalkabels,
optische vezels of straalverbindingen. De drager varieert in functie
van de weerhouden transmissie en van de omgeving.
Bereik
Het bereik is de maximumafstand tussen een zender en een ontvan-
ger waarbij correcte transmissie mogelijk is.
Voorbeeld: RS485 = 1500 m bij 9600 baud.

Transmissie of verbinding

U1

I1

U3

I3

U2

I2

U4

I4

U1

U2

U3

U4

I1

I2

I3

I4

U1 , I1

U3 , I3

U2 , I2

U4 , I4

Sternetwerk

Ringnetwerk

Busnetwerk

De digitale communicatie
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Technische gids

Communicatienetwerken

De communicatie tussen verschillende toestellen is enkel mogelijk
mits de aanwezigheid van een bepaalde organisatie en een gemeen-
schappelijke taal: het protocol.
Elk verbindingstype heeft zijn eigen protocol dat gebaseerd is op
normen.
Maar alle protocollen ondersteunen een verdeling in 7 niveaus, de
zogenaamde OSI-lagen. Elke laag moet in staat zijn elementaire
informatie te ontvangen van de onderliggende laag, moet deze kunnen
verwerken en moet vervolgens aan de bovenliggende laag meer
diepgaande informatie kunnen doorsturen. Onze producten gebruiken
lagen 1, 2 en 7.

Laag 1: fysische laag
Dit is de elementaire protocollaag. Deze laag bepaalt de transmis-
siemodus, de drager (kabel…) en de netwerktopologie.
Laag 1 (RS232, RS485) wordt gedefinieerd door ITU-normen
(International Telecommunications Union).

Laag 2: verbindingslaag
Deze laag controleert de toegang (bv. systeem meester/slaaf), de
adressering (identiteit van de zender en de ontvanger) en de trans-
missiefouten.

Laag 3: netwerken
Deze laag wordt bepaald door de adressering, de weg of de perfor-
mantie van het systeem.

Laag 4: transport
Deze laag verzekert de punt-tot-puntcommunicatie tussen de zender
en de ontvanger en bewaakt de kwaliteit.

Laag 5: sessie
Deze laag stuurt de gegevensstromen en de geheugenopslag.

Laag 6: presentatie
Deze laag zorgt voor de transcodering, het formaat, de omzetting
en de codering.

Laag 7: toepassingslaag
De toepassingslaag vormt het hoogste informatieniveau en maakt
de communicatie met de systeemgebruiker mogelijk.

Het protocol moet gekozen worden in functie van de te realiseren
toepassing.
De afstand tussen de meester en de slaafs, het aantal producten op
de verbinding en het effectief ingeplante netwerk zijn parameters die
belangrijk zijn bij de keuze. Momenteel bestaan er verschillende
oplossingen:

De standaardoplossingen:
• voor eenvoudige transmissie tussen verschillende ingangs- en

uitgangseenheden: de protocollen Can of UPS kunnen gebruikt
worden (voorbeeld: verbinding tussen producten van hetzelfde
gamma)

• voor transmissie tussen één of meerdere aandrijfmechanismen of
sensors en PC’s of automaten: de protocollen Interbus-S®, Profibus®

of JBUS/MODBUS®

• voor transmissie tussen PC’s of tussen PC’s en automaten maakt
de industrieel steeds meer gebruik van het Ethernet-netwerk met
het bijhorende protocol TCP-IP. In bepaalde gevallen, bij gebruik
van speciale interfaces, worden de aandrijfmechanismen rechts-
treeks met het Ethernet verbonden vanop specifieke interfaces.

Speciale oplossingen
Sommige oplossingen zijn speciaal voor bepaalde constructeurs
ontworpen.
Ze bevatten eveneens gateways die bijvoorbeeld een omzetting
mogelijk maken van hun protocol naar een standaardprotocol zoals
b.v. JBUS/MODBUS®.

Protocollen
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Fig. 1: voorbeeld van een industrieel netwerk

Centraal beheer

MAP, ETHERNET
Factory link

Supervisors

FIP®, PROFIBUS®,
 INTERBUS-S®,…

Controle, besturing

of
EIBUS®, JBUS/MODBUS®,… 

Sensoren
DIRIS

De digitale communicatie (vervolg)
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Overbelastingsstromen

Coördinatie tussen de geleiders en de beveiligingen

Bepalen van de stroom I2

“Er moeten beveiligingen voorzien worden om een eventuele over-
belastingsstroom in de geleiders van het circuit te onderbreken
voordat die tot verhitting kan leiden met nadelige gevolgen voor de
isolatie, de verbindingen, de uiteinden en de omgeving van de leidingen.”
(NF C 15-100 § 433, IEC 60364)
Hiervoor worden de volgende stroomtypes gedefinieerd:
• Ib: bedrijfsstroom van het circuit
• Iz: toegelaten stroom van de geleider
• In: stroom toegewezen aan de beveiliging
• I2: stroom waarmee de beveiliging effectief werkt; in de praktijk is

I2 gelijk aan:
- de door de tijd algemeen aanvaarde aanspreekstroom voor

stroomonderbrekers
- de door de tijd algemeen aanvaarde afschakelstroom voor

zekeringen van het type gG
De geleiders zijn beveiligd wanneer beide voorwaarden vervuld zijn:

Voeding voor een belasting van 150 kW bij 400 V driefasig.
Ib = 216 A stroom nodig voor de belasting.
In = 250 A waarde van de zekering gG die het circuit beveiligt.
Iz = 298 A maximaal toegelaten stroom voor een kabel van 3 x 95 mm2

in functie van de plaatsingswijze en de externe voorwaarden
gesteld door de methode die verklaard wordt op de volgende
pagina’s.

I2 = 400 A afschakelstroom van de zekering 250 A
(1,6 x 250 A = 400 A).

1,45 Iz = 1,45 x 298 = 432 A.

De voorwaarden 1 en 2 zijn vervuld:
Ib = 216 A ≤ In = 250 A ≤ Iz = 298 A.
I2 = 400 A ≤ 1,45 Iz = 432 A.

Stroom die de effectieve werking van de beveiliging verzekert:

1: Ib ≤ In ≤ Iz
2: I2 ≤ 1,45 Iz

TYPE BEVEILIGING STROOM I2

Fig. 1: coordinatie tussen de geleiders en de beveiligingen
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Zekeringen gG (IEC 269-2-1)
Kaliber ≤ 4 A 2,1 In
4 A < Kaliber < 16 A 1,9 In
Kaliber ≥ 16 A 1,6 In
Industriële vermogenschakelaar 1,45 In
DIRIS CP of P/PS 1,15 I0
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Overbelastingsstromen

De gekozen sectie moet gelijk zijn aan:

De kabels worden ingedeeld in 2 types: PVC en PR (zie Tabel pagina
D.24). Het cijfer dat erop volgt geeft het aantal belaste kabels weer.
De kabels met elastomeerisolatie (rubber, butylrubber…) worden inge-
deeld bij het PR-type.
Voorbeeld: PVC 3 staat voor een PVC-kabel met 3 belaste geleiders
(3 fasen of 3 fasen + nulleider).

Iz ≥ I’z = Ib
Km x Kn x Kt

Bepalen van de toegelaten stroom Iz (volgens NF C 15-100 en IEC 60 364)

Onderstaande tabel geeft de maximale stroom Iz die voor elke sectie
van de koper- en aluminiumkabels toegelaten is. De waarden moeten
gecorrigeerd worden in functie van de volgende coëfficiënten:

• Km: coëfficiënt van de montagewijze (zie pagina D.16)

• Kn: coëfficiënt die rekening houdt met het aantal samengeplaatste
kabels (zie pagina D.16)

• Kt: coëfficiënt die rekening houdt met de omgevingstemperatuur
en het kabeltype (zie pagina D.17)

De coëfficiënten Km, Kn en Kt worden bepaald in functie van de 
installatieklassen van de kabels: B, C, E of F (zie pagina D.16 en D.17).

Toegelaten stroom in kabels

Klasse Iz Maximaal toegelaten stroom in de geleiders (A)
B PVC3 PVC2 PR3 PR2
C PVC3 PVC2 PR3 PR2
E PVC3 PVC2 PR3 PR2
F PVC3 PVC2 PR3 PR2

S mm2 koper
1,5 15,5 17,5 18,5 19,5 22 23 24 26
2,5 21 24 25 27 30 31 33 36
4 28 32 34 36 40 42 45 49
6 36 41 43 48 51 54 58 63
10 50 57 60 63 70 75 80 86
16 68 76 80 85 94 100 107 115
25 89 96 101 112 119 127 138 149 161
35 110 119 126 138 147 158 169 185 200
50 134 144 153 168 179 192 207 225 242
70 171 184 196 213 229 246 268 289 310
95 207 223 238 258 278 298 328 352 377
120 239 259 276 299 322 346 382 410 437
150 299 319 344 371 395 441 473 504
185 341 364 392 424 450 506 542 575
240 403 430 461 500 538 599 641 679
300 464 497 530 576 621 693 741 783
400 656 754 825 940
500 749 868 946 1083
630 855 1005 1088 1254

S mm2 aluminium
2,5 16,5 18,5 19,5 21 23 24 26 28
4 22 25 26 28 31 32 35 38
6 28 32 33 36 39 42 45 49
10 39 44 46 49 54 58 62 67
16 53 59 61 66 73 77 84 91
25 70 73 78 83 90 97 101 108 121
35 86 90 96 103 112 120 126 135 150
50 104 110 117 125 136 146 154 164 184
70 133 140 150 160 174 187 198 211 237
95 161 170 183 195 211 227 241 257 289
120 188 197 212 226 245 263 280 300 337
150 227 245 261 283 304 324 346 389
185 259 280 298 323 347 371 397 447
240 305 330 352 382 409 439 470 530
300 351 381 406 440 471 508 543 613
400 526 600 663 740
500 610 694 770 856
630 711 808 899 996

Tabel A
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Overbelastingsstromen

Bepalen van de toegelaten stroom Iz (vervolg)

Coëfficiënt Km

Conform norm NF C 15-100 en IEC 60364

Coëfficiënt Kn

Conform norm NF C 15-100 en IEC 60364

(a) Geïsoleerde geleider geplaatst in een buis (b) Geïsoleerde geleider, niet in buis (c) Kabel geplaatst in buis
(d) Kabel niet in buis

KLASSE MONTAGEWIJZE Km

(a) (b) (c) (d)

1 Onder thermisch isolerende wanden 0,77 - 0,70 0,77
2 Zichtbare montage, ingebouwd onder wand of onder profiel 1 - 0,9 -
3 In kruipkelder of onder valse vloer 0,95 - 0,865 0,95
4 In kabelgoten 0,95 0,95 - 0,95
5 In kokers, achter sierlijsten of achter plinten - 1 - 0,9

2 Vaste kabels • op een muur 1
• aan het plafond 

- - -
0,95

3 Blanke geleiders of geleiders geïsoleerd op isolator - 1,21 - -
4 Kabels in niet-geperforeerde kabelgoten - - - 1

Kabels met meerdere geleiders 1 - geperforeerde kabelgoten

of op  { 2 - sokkels, ladders - - - 13 - beugels, verwijderd van de wandkabels met één geleider 4 - bevestigd op een draagkabel

B

C

E

F

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40

Tabel A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70

0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61

AANTAL CIRCUITS OF KABELS MET MEERDERE GELEIDER

CORRECTIEFACTOREN Kn

KLASSE
PLAATSING VAN DE

AANSLUITINGSKABELS

Enkele laag op muren, vloeren
of niet-geperforeerde tablettenC

Enkele laag op plafond

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72
Enkele laag op horizontale,
geperforeerde of vertikale
tabletten

E, F

Geen
bijkomende
réductiefactor
voor meer dan
9 kabels.

1,00 0,88 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78Enkele laag op
kabelladders, consoles e.d.

Ingebouwd of ingegoten
in de wandenB, C

Wanneer de kabels in meerdere lagen gelegd worden, moet Kn 
vermenigvuldigd worden met:

Tabel B

Aantal lagen 2 3 4 en 5 6 tot 8 9 en meer
Coëfficiënt 0,80 0,73 0,70 0,68 0,66

Voorbeeld

a b c d e

Een geperforeerd tablet bevat het volgende:
• 2 driepolige kabels (2 circuits a en b)
• 1 set van 3 éénpolige kabels (1 circuit c)
• 1 set van 2 geleiders per fase (2 circuits d)
• driepolige kabel waarvoor Kn gezocht wordt (1 circuit e).

Het totaal aantal circuits is 6. De methode E geldt als referentie 
(geperforeerd tablet). Kn = 0, 55

NFC 15-100 § 523.6

Als algemene regel wordt het aangeraden zo weinig mogelijk kabels
in parallel te plaatsen. In elk geval, hun aantal mag niet groter zijn
dan vier. Daarenboven wordt de voorkeur gegeven aan pregefabri-
ceerde leidingen.

PS : De bepaalde interessante methodes van beveiliging tegen over-
belastingen van leidingen in parallel door zekeringen worden gegeven
in de publicatie IEC 60364-4-47.
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1 Kabels met één of meerdere geleiders,
onmiddellijk ingebouwd in een wand zonder mechanische beveiliging - - - 1
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Montagewijzen

• Klasse B - 1
Geïsoleerde geleiders in
buizen ingebouwd in ther-
misch isolerende wanden.

• Klasse B - 2
Geïsoleerde geleiders of
kabels met één of meer-
dere geleiders in kokers
bevestigd aan de wand:

- horizontaal,

- vertikaall.

Geïsoleerde geleiders in
kokers bevestigd aan het
plafond.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in kokers
bevestigd aan het plafond.

Geïsoleerde geleiders in
kokers ingebouwd in vloer.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in kokers
ingebouwd in vloer.

Kabels met meerdere
geleiders in buizen 
ingebouwd in thermisch
isolerende wanden.

Geïsoleerde geleiders in
zichtbaar gemonteerde
buizen.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in zichtbaar
gemonteerde buizen.

Geïsoleerde geleiders in
buizen ingebouwd in een
wand.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in buizen
ingebouwd in een wand.

Geïsoleerde geleiders in
zichtbaar gemonteerde
profielbuis.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in zichtbaar
gemonteerde profielbuis.

• Klasse B - 3
Kabels met één of meer-
dere geleiders geplaatst in
kruipkelders

• Klasse B - 4
Kabels met meerdere
geleiders rechtstreeks
ingebouwd in thermisch
isolerende wanden.

Geïsoleerde geleiders in
buizen of kabels met
meerdere geleiders in
gesloten kabelgoten, hori-
zontaal of vertikaal.

Geïsoleerde geleiders in
buizen die geplaatst zijn in
verluchte kabelgoten.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in verluchte
of open kabelgoten.

Geïsoleerde geleiders in
buizen geplaatst in kruip-
kelders.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in buizen
geplaatst in kruipkelders

Geïsoleerde geleiders in
profielbuizen geplaatst in
kruipkelders.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in
profielbuizen geplaatst in
kruipkelder

Geïsoleerde geleiders in
profielbuizen gegoten in de
constructie.

Kabels met één of meer-
dere geleiders in
profielbuizen gegoten in
de constructie.
Kabels met één of meer-
dere geleiders:
- in valse plafonds,

- in hangende plafonds.

• Klasse B - 5
Geïsoleerde geleiders
achter sierlijsten.

• Klasse C - 1
Kabels met één of meer-
dere geleiders direct in de
wand ingebouwd, zonder
bijkomende mechanische
bescherming.

• Klasse C - 2
Kabels met één of meer-
dere geleiders, met of
zonder kabelpantser:

- bevestigd op de muur,

- bevestigd aan het
plafond.

• Klasse C - 3
Blanke geleiders of gelei-
ders geïsoleerd op een
isolator.

• Klasse C - 4
Kabels met één of 
meerdere geleiders in
kabelgoten of op niet-
geperforeerde tabletten.

Kabels met één of meer-
dere geleiders direct in de
wand ingebouwd, met
bijkomende mechanische
bescherming.

Geïsoleerde geleiders in
buizen of kabels met één
of meerdere geleiders in
deurkozijnen.

Geïsoleerde geleiders in
buizen of kabels met één
of meerdere geleiders in
vensterkozijnen.

Geïsoleerde geleiders of
kabels met één of meer-
dere geleiders in een
plintgoot.

TV

• Klasse E - 1(1) en F - 1(2)

- op kabelgoten of geper-
foreerde tabletten,
horizontaal of vertikaal.

• Klasse E - 3(1) en F - 3(2)

- bevestigd met een
beugel, verwijderd van
de wand.

• Klasse E - 4(1) en F - 4(2)

(1) kabels met meerdere geleiders
(2) kabels met één geleider

Kabels met één of meer-
dere geleiders bevestigd
aan een draagkabel of
zelfdragend.

• Klasse E - 2(1) en F - 2(2)

- op consoles,

- op kabelladders.

Voorbeeld: Voor een met PVC geïsoleerde kabel in een lokaal waar
de omgevingstemperatuur 40°C bedraagt. Kt = 0,87.

Coëfficiënt Kt
Conform norm NF C 15-100 en IEC 60364

Tabel C

ISOLATIE

ELASTOMEER PVC PR/EPR
(RUBBER)

OMGEVINGS
TEMPERATUUR

(°C)

10 1,29 1,22 1,15
15 1,22 1,17 1,12
20 1,15 1,12 1,08
25 1,07 1,06 1,04
35 0,93 0,94 0,96
40 0,82 0,87 0,91
45 0,71 0,79 0,87

ISOLATIE

ELASTOMEER PVC PR/EPR
(RUBBER)

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

(°C)

55 - 0,61 0,76
50 0,58 0,71 0,82

60 - 0,50 0,71
65 - - 0,65
70 - - 0,58

Bepalen van de toegelaten stroom Iz (vervolg)
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OUDE BENAMING NIEUWE BENAMING
NATIONALE NORM GEHARMONISEERDE NORM

U 500 VGV A 05VV - U (of R)
U 1000 SC 12 N H 07 RN - F
U 500 SV 0V A 05 VV - F
U 500 SV 1V

Tabel B: Classificatie van de kabels.

CABLES PR CABLES PVC

U 1000 R 12 N FR-N 05 W-U, R
U 1000 R2V FR-N 05 W-AR
U 1000 RVFV FR-N 05 VL2V-U, R
U 1000 RGPFV FR-N 05 VL2V-AR
H 07 RN-F H 07 VVH2-F
FR-N 07 RN-F H 07 VVD3H2-F
A 07 RN-F H 05 VV-F
FR-N 1 X1X2 H 05 VVH2-F
FR-N 1 X1G1 FR-N 05 VV5-F
FR-N 1 X1X2Z4X2 FR-N 05 VVC4V5-F
FR-N 1 X1G1Z4G1 A 05 VV-F
FR-N 07 X4X5-F A 05 VVH2-F
0,6/1 Getwijnd
FR-N 1 XDV-AR, AS, AU
H 05 RN-F
A 05 RN-F
H 05 RR-F
A 05 RR-F

• Bepalen van  I’z
- montagewijze: E dus Km = 1 (zie Tabel pagina D.16)
- totaal aantal circuits: 4 dus Kn = 0,77 (zie Tabel A, pagina D.16)
- omgevingstemperatuur: 40 °C dus Kt = 0,91 (zie Tabel C, pagina D.17)

dus I’z =           80 A = 114 A
1 x 0,77 x 0,91

• Bepalen van Iz
De kabel U 1000 R2V is van het type PR (zie Tabel B). Het aantal
belaste geleiders is gelijk aan 3. Kolom PR3 van Tabel A op pagina
D.15 moet dus gebruikt worden deze komt overeen met categorie E.
De Iz-waarde juist hoger dan I’z moet gekozen worden, d.w.z.
Iz = 127 A, wat overeenkomt met een koperen kabel van 3 x 25 mm2

beveiligd met een zekering gG van 100 A of met een aluminium-
kabel van 3 x 35 mm2, beveiligd met een zekering gG van 100 A.

Voorbeeld 2

Bepalen van de instelstroom Io van een DIRIS CP voor de beveiling
van een circuit bestaande uit 3 fasen + nulleider, onder volgende
omstandigheden:
- koperen kabels met één geleider, PR-isolatie, geïnstalleerd op

consoles
- omgevingstemperatuur: 40°C
- geen enkel ander circuit in de omgeving
- Ib = 450 A

• Bepalen van I’z
- montagewijze: F dus Km = 1 (zie Tabel pagina D.16)
- totaal aantal circuits: 1 dus Kn = 1 (zie Tabel A pagina D.16)
- omgevingstemperatuur: 40 °C dus Kt = 0,91 (zie Tabel C pagina D.17)

dus I’z =          450 A = 494 A
1 x 1 x 0,91

• Bepalen van Iz en Io
- juist hogere Iz-waarde: 506 A
- weerhouden sectie: 185 mm2.

Iz > I’z =          Ib
Km x Kn x Kt

Bepalen van de toegelaten stroom Iz (vervolg)

Identificatie van de kabels
Tabel A:
Overeenkomst tussen de oude en de nieuwe benaming (kabels).

Voorbeelden
Voorbeeld 1
Voor de voeding van een driefasige belasting met nulleider met nomi-
nale stroom van 80 A (dus Ib = 80 A). De gebruikte kabel, type U
1000 R2V, wordt geplaatst op een geperforeerd tablet met drie andere
circuits, bij een omgevingstemperatuur van 40°C.
Welke sectie moet gebruikt worden?
Iz moet gelijk zijn aan:
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KOPER Iz F Iz F Iz F Iz F Iz F Iz F Iz F Iz F Iz F
S mm2

F PVC3 PVC2 PR3 PR2
E PVC3 PVC2 PR3 PR2
C PVC3 PVC2 PR3 PR2
B PVC3 PVC2 PR3 PR2

KLASSE TOEGELATEN STROOM (Iz) BEVEILIGING MET BIJHORENDE ZEKERING (F)

1,5 15,5 10 17,5 10 18,5 16 19,5 16 22 16 23 20 24 20 26 20
2,5 21 16 24 20 25 20 27 20 30 25 31 25 33 25 36 32
4 28 25 32 25 34 25 36 32 40 32 42 32 45 40 49 40
6 36 32 41 32 43 40 46 40 51 40 54 50 58 50 63 50
10 50 40 57 50 60 50 63 50 70 63 75 63 80 63 86 63
16 68 50 76 63 80 63 85 63 94 80 100 80 107 80 115 100
25 89 80 96 80 101 80 112 100 119 100 127 100 138 125 149 125 161 125
35 110 100 119 100 126 100 138 125 147 125 158 125 171 125 185 160 200 160
50 134 100 144 125 153 125 168 125 179 160 192 160 207 160 225 200 242 200
70 171 125 184 160 196 160 213 160 229 200 246 200 269 160 289 250 310 250
95 207 160 223 200 238 200 258 200 278 250 298 250 328 250 352 315 377 315
120 239 200 259 200 276 250 299 250 322 250 346 315 382 315 410 315 437 400
150 299 250 319 250 344 315 371 315 399 315 441 400 473 400 504 400
185 341 250 364 315 392 315 424 315 456 400 506 400 542 500 575 500
240 403 315 430 315 461 400 500 400 538 400 599 500 641 500 679 500
300 464 400 497 400 530 400 576 500 621 500 693 630 741 630 783 630
400 656 500 754 630 825 630 840 800
500 749 630 868 800 946 800 1083 1000
630 855 630 1005 800 1088 800 1254 1000

2,5 16,5 10 18,5 10 19,5 16 21 16 23 20 24 20 26 20 28 25
ALUMINIUM

4 22 16 25 20 26 20 28 25 31 25 32 25 35 32 38 32
6 28 20 32 25 33 25 36 32 39 32 42 32 45 40 49 40
10 39 32 44 40 46 40 49 40 54 50 58 50 62 50 67 50
16 53 40 59 50 61 50 66 50 73 63 77 63 84 63 91 80
25 70 63 73 63 78 63 83 63 90 80 97 80 101 80 108 100 121 100
35 86 80 90 80 96 80 103 80 112 100 120 100 126 100 135 125 150 125
50 104 80 110 100 117 100 125 100 136 125 146 125 154 125 164 125 184 160
70 133 100 140 125 150 125 160 125 174 160 187 160 198 160 211 160 237 200
95 161 125 170 125 183 160 195 160 211 160 227 200 241 200 257 200 289 250
120 188 160 197 160 212 160 226 200 245 200 263 250 280 250 300 250 337 250
150 227 200 245 200 261 200 283 250 304 250 324 250 346 315 389 315
185 259 200 280 250 298 250 323 250 347 315 371 315 397 315 447 400
240 305 250 330 250 352 315 382 315 409 315 439 400 470 400 530 400
300 351 315 381 315 406 315 440 400 471 400 508 400 543 500 613 500
400 526 400 600 500 663 500 740 630
500 610 500 694 630 770 630 856 630
630 711 630 808 630 899 800 996 800

Kolom Iz geeft de waarde van de toegelaten maximum stroom voor
elke sectie van de koperen en de aluminium kabel conform de norm
NF C15-100 en de gids UTE 15-105.

Kolom F geeft de belasting van de zekering gG in functie van de
sectie en het type kabel.

De categorieën B, C, E en F komen overeen met de verschillende
manieren waarop de kabels gelegd worden (zie pagina D.18).

De kabels worden ingedeeld in twee types: PVC en PR (zie tabellen
pagina D.18). Het cijfer dat erop volgt geeft het aantal belaste geleiders
weer (PVC 3 staat voor een PVC-kabel met 3 belaste geleiders:
3 fasen of 3 fasen + nulleider).

Voorbeeld
Een koperen PR3-kabel van 25 mm2 geïnstalleerd in categorie E wordt
beperkt tot 127 A en beveiligd met een zekering van 100 A gG.

Beveiliging van de kabels tegen overbelasting
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De beveiliging van de geleiders tegen overbelasting is verzekerd
wanneer de ingestelde waarde Is hoogstens gelijk is aan de waar-
den van Tabel A. De DIRIS CP moet verbonden worden met een
onderbrekingstoestel. De kolom Iz geeft de waarde van de maximaal
toegelaten stroom voor elke kabelsectie in koper of aluminium. Deze
kolom bevat eveneens de waarde van de instelstroom Is.
De categorieën B, C, E en F komen overeen met de verschillende
montagewijzen van de kabels (zie pagina D.17).
De kabels worden ingedeeld in twee types: PVC en PR (zie Tabel A
en B, pagina D.18). Het cijfer dat erop volgt geeft het aantal belaste
geleiders (PVC 3 staat voor een PVC-kabel met 3 belaste geleiders: 3
fasen of 3 fasen + nulleider).
Voorbeeld: een koperen PVC 3-kabel van 50 mm2, geïnstalleerd in
categorie C, wordt beveiligd tegen overbelastingsstromen door middel
van een DIRIS CP waarvan de Io-stroom ingesteld is op max. 144 A.

Beveiliging van de kabels tegen overbelasting via DIRIS CP

Fig. 1: beveiliging van kabels via DIRIS CP
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KLASSE MAXIMAAL TOEGELATEN STROOM IN DE KABELS (A)

B PVC3 PVC2 PR3 PR2
C PVC3 PVC2 PR3 PR2
E PVC3 PVC2 PR3 PR2
F PVC3 PVC2 PR3 PR2
S mm2

Tabel A

Is 10 Is I

t (s)

Thermische belastingsgrens van de kabel 

KOPER Iz = Is Iz = Is Iz = Is Iz = Is Iz = Is Iz = Is Iz = Is Iz = Is Iz = Is

1,5 15,5 17,5 18,5 19,5 22 23 24 26
2,5 21 24 25 27 30 31 33 36
4 28 32 34 36 40 42 45 49
6 36 41 43 48 51 54 58 63
10 50 57 60 63 70 75 80 86
16 68 76 80 85 94 100 107 115
25 89 96 101 112 119 127 138 149 161
35 110 119 126 138 147 158 169 185 200
50 134 144 153 168 179 192 207 225 242
70 171 184 196 213 229 246 268 289 310
95 207 223 238 258 278 298 328 352 377

120 239 259 276 299 322 346 382 410 437
150 299 319 344 371 395 441 473 504
185 341 364 392 424 450 506 542 575
240 403 430 461 500 538 599 641 679
300 464 497 530 576 621 693 741 783
400 656 754 825 940
500 749 868 946 1083
630 855 1005 1088 1254

ALUMINIUM

2,5 16,5 18,5 19,5 21 23 24 26 28
4 22 25 26 28 31 32 35 38
6 28 32 33 36 39 42 45 49

10 39 44 46 49 54 58 62 67
16 53 59 61 66 73 77 84 91
25 70 73 78 83 90 97 101 108 121
35 86 90 96 103 112 120 126 135 150
50 104 110 117 125 136 146 154 164 184
70 133 140 150 160 174 187 198 211 237
95 161 170 183 195 211 227 241 257 289
120 186 197 212 226 245 263 280 300 337
150 227 245 261 283 304 324 346 389
185 259 280 298 323 347 371 397 447
240 305 330 352 382 409 439 470 530
300 351 381 406 440 471 508 543 613
400 526 600 663 740
500 610 694 770 856
630 711 808 899 996

(zie pagina D.26)
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Berekening van de Icc van een bron

Icc van de stroomaggregaten
De interne impedantie van een wisselstroomgenerator hangt af van zijn
constructie en kan gekenmerkt worden door twee waarden uitgedrukt
in%:
• overgangsreactantie X’d:

- 15 tot 20% van een turbowisselstroomgenerator
- 25 tot 35% voor een wisselstroomgenerator met uitspringende

polen (de sub-overgangsreactantie wordt genegeerd)
• homopolaire reactantie X’o: kan op 6% geraamd worden bij gebrek

aan een meer exacte aanduiding.
De volgende berekeningen kunnen gemaakt worden:

P: vermogen wisselstroom 
generator en kVA

U0: fasespanning

X’d: overgangsreactantie

k3 = 0,37 per Icc3 max

k3 = 0,33 per Icc3 min

• Snelle evaluatie in functie van de kortsluitspanning van de 
transformator (u):

S: vermogen (VA).
U: gekoppelde spanning (V).
u: kortsluitspanning (%).
k: coëfficiënt voor opwaartse impedanties (0,8 bv.).

Met “n” transformatoren in parallel

“n” is het aantal transformatoren.

• T1; T2; T3 identiek.
• Kortsluiting in A, B of C: de toestellen 1, 2 of 3 moeten het

volgende ondersteunen:
IccA = (n-1) x Icc van een transformator.

• Kortsluiting in D: toestel 4 moet het volgende ondersteunen:
IccB = n x Icc van een transformator.

De zwakke kortsluitstromen die gegenereerd worden door de stroo-
maggregaten bemoeilijken de beveiliging van de circuits met de
gewone middelen. Het DIRIS-systeem van SOCOMEC biedt hier de
gepaste oplossing.

Voorbeeld: P = 400 kVA X’d = 30% X’0 = 6% U0 = 230 V

Icc3max =0,37 x 400= 2,14 kA Icc1max =       1,1 x 400 =2,944 kA
230 x 30 230 x [2 x 30 +  6 ]100 100  100

Icc2 max = 1,844 kA

Icc (A eff) = S x 100 x k
U   3            u

Icc3 = k3 x P
U0 x X’d

Icc2 = 0,86 x Icc3

X’0: homopolaire reactantie

k1 = 1,1 per Icc1 max

k1 = 1,1 per Icc1 min

Icc1 =      k1 P
U0 (2X’d + X’0)
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Fig. 1: kortsluiting met meerdere parallel geschakelde transformatoren

Met 1 transformator
• Snelle evaluatie in functie van het vermogen van de transformator:

Netspanning In Icc eff

127/220V S (kVA) x2,5 In x20

220/380V S (kVA) x1,5 Inx20

Definitie
Een kortsluitstroom is een stroom die veroorzaakt wordt door een te
verwaarlozen impedantiefout tussen de installatiepunten die normaal
een potentieelverschil aangeven.
3 niveaus van kortsluitstroom kunnen worden onderscheiden:
• de piekkortsluitstroom (Icc piek) die overeenkomt met de extreme

golf-waarde waarbij hoge elektrodynamische krachten ontstaan,
met name op het niveau van het barenstel en de contacten of bij de
toestelverbindingen.

• de effectieve kortsluitstroom (Icc eff): effectieve waarde van de
foutstroom waardoor de toestellen en de geleiders verhit worden en
waardoor de massa’s van de elektrische toestellen op een gevaarlijk
potentieel kunnen gebracht worden.

• de minimale kortsluitstroom (Icc min): effectieve waarde van de
foutstroom die ontstaat in circuits met hoge impedantie (geleider met
kleine sectie en lange leiding…) en waarvan de impedantie nog
verhoogd werd door verhitting van de leiding waarop de fout zich
voordoet.

Icc batterijen
De waarden van lcc stroomafwaarts van een accumulatorbatterij
zijn ongeveer de volgende:

Icc = 15 x Q (open loodbatterij)
Icc = 40 x Q (waterdichte loodbatterij)
Icc = 20 x Q (Ca-Ni)
Q (Ah): vermogen in ampère-uur.
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De berekening van de kortsluitstromen wordt gebruikt als basis voor
het bepalen van:
• het onderbrekingsvermogen van de beveiliging (onderbrekingsvermogen)
• de sectie van de geleiders waardoor het mogelijk wordt:

- de thermische belasting van de kortsluitstroom te ondersteunen
- het openen van het toestel voor beveiliging tegen indirect contact

te garanderen binnen de tijd die voorgeschreven is door de normen
NF C 15-100 en IEC 60364.

• het mechanisch gedrag van de geleiderhouders (elektrodyn. kracht).

Het onderbrekingsvermogen van de beveiliging wordt bepaald op
basis van de maximum lcc berekend in de klemmen van het toestel.

De sectie van de geleiders varieert in functie van de minimum lcc
berekend in de klemmen van de ontvanger.

Het mechanische gedrag van de geleiderhouders wordt bepaald op
basis van de berekening van de piek-lcc die afgeleid is uit de maximum.

Deze methode maakt de volgende berekeningen mogelijk:
• Icc3: driefasige kortsluitstroom

• Icc2: kortsluitstroom tussen twee fasen

• Icc1: eenfasige kortsluitstroom

• Iccpiek
Wanneer de elektrodynamische krachten op bv. een stroomrail
gekend moeten zijn, wordt de Icc piek berekend:

k: asymmetriecoëfficiënt, zie hierna.

Noot: Men gebruikt eerder de waarde R/X die ook in dit diagram
gemakkelijk te hanteren is.

k = 1 voor een symmetrische schakeling (cos ϕ = 1).

De kortsluitstromen kunnen op drie manieren berekend worden:

• Conventionele methode
Voor de berekening van de minimum Icc. Zie hierna.

• Impedantiemethode
Voor de berekening van de impedantie Z van de foutlus, rekening
houdend met de impedantie van de voedingsbron (net, batterij,
stroomaggregaat…). Deze methode geeft de exacte berekening
van de maximum Icc en de minimum Icc op voorwaarde dat de para-
meters van het defecte circuit gekend zijn. (zie pagina D.23).

• Snelle methode
Van toepassing wanneer de parameters van het circuit niet allemaal
gekend zijn. De kortsluitstroom Icc wordt bepaald in een punt van
het net; de Icc stroomopwaarts is gekend, evenals de lengte en de
sectie van de stroomafwaartse aansluiting (zie pagina D.25). Deze
methode geeft enkel de waarde voor Icc max.

U: spanning tussen fasen in V
L: lengte in m van de leiding
S: sectie van de geleiders in mm2

ρ = 0,028 mΩ.m voor koper bij beveiliging met zekeringen
0,044 mΩ.m voor aluminium bij beveiliging met zekeringen
0,023 mΩ.m voor koper bij beveiliging met automaten
0,037 mΩ.m voor aluminium bij beveiliging met automaten

A = 1 voor circuits met nulleider (sectie nulleider = sectie fase)
1,73 voor circuits zonder nulleider 
0,67 voor circuits met nulleider (sectie nulleider = 1 sectie fase)

2

Voor kabelsecties ≥ 150 mm2 moet men rekening houden met de reactantie en
de waarde Icc delen door: kabel van 150 mm2: 1,15 - kabel van 185 mm2: 
1,2 - kabel van 240 mm2: 1,25 - kabel van 300 mm2: 1,3.
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Icc max
Icc piek

PdC Icc mini

Beveiliging-
stoestel Ontvanger

Icc = A  x 0,8 U x S
2 ρ L

Z (mΩ) =     R2
(mΩ) + X2

(mΩ)

Icc crête (kA) = Icc eff (kA) x 2 x k

U0: fasespanning
(230 V in een net van 230/400)

Z3: impedantie van de driefasige lus
(zie pagina D.24).

Icc3 = 1,1 x U0

Z3

Icc2 = 0,86 x Icc3

U0: fasespanning
(230 V in een net van 230/400)

Z1: impedantie van de éénfasige lus
(zie pagina D.24).

Icc1 = 1,1 x U0

Z1

ca
te

c_
13

4_
a_

1_
x_
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t

Fig. 1

Bij de impedantiemethode wordt de som gemaakt van alle weerstanden
R en alle reactanties X van het circuit dat zich bevindt boven de kortsluiting
(zie volgende pagina) en daarna de impedantie Z berekend.

Berekening van de Icc van een LS-installatie
Algemeenheden Impedantiemethode

Conventionele methode
De conventionele methode geeft de waarde voor Icc min. aan het
uiteinde van een installatie die niet door een wisselstroomgenerator
gevoed wordt.

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0
0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

K

R
X

0,7

0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
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Technische gids

Kortsluitstromen

Berekening van de Icc van een LS-installatie
Impedantiemethode (vervolg)

Bepalen van de waarden R (weerstand) en X (reactantie) (net)

Opwaarts net

R- en X-waarden boven de HS/LS-transformatoren (400V) in functie van het kortsluitvermogen
(Pcc en MVA) van dit net.

Olietransformatoren met secundairen 400 V

R- en X-waarden in functie van het vermogen van de transformator.

(1) koper en aluminium

Toestel in gesloten toestand

Geleiders

Wanneer het kortsluitvermogen (Pcc) gekend is
Uo nullastspanning (400 V of 230 V bij AC 50 Hz).

MVA NET R (mΩ) X (mΩ)

500 > 63 kV 0,04 0,35
250 > 24 kV in de nabijheid van de centrales 0,07 0,7
125 > 24 kV verwijderd van de centrales

Icc max Icc mini

koper 18,51 28 23

Beveiliging door Beveiliging door 

zekering automaat

aluminium 29,4 44 37

Resistiviteit ρ in 10-6 mΩ.m

P (kVA) 50 100 160 200 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500

X (mΩ) 134 67 41,9 33,5 26,8 16,8 10,6 10,0 8,0 6,3 5,0 4,01

X(mΩ) = 3,3 x U0
2

Pcc kva

R(mΩ) = ρ x I(m) met ρ = mΩ x mm2   

S(mm2) m

R(mΩ) = 0,1 x X(mΩ)

X(mΩ) = 0,08 x I(m) (meerpolige kabels of éénpolige kabels in klavervorm)(1)

X(mΩ) = 0,13 x I(m) (éénpolige kabels in platte kabelstreng)(1)

X(mΩ) = 0,09 x I(m) (gescheiden éénaderige kabels)

X(mΩ) = 0,15 x I(m) (barenstel)(1)

R = 0 en X = 0,15 mΩ

• Onderstaande tabel geeft de waarden R en X voor de verschillende
delen van het circuit, tot aan de kortsluiting. Om de impedantie van

de foutlus te berekenen, moet men afzonderlijk de som maken van
de R- en X-waarden (zie voorbeeld op pagina D.24).

Icc3 (kA) 1,80 3,60 5,76 7,20 9,00 14,43 22,68 24,01 30,03 38,44 48,04 60,07
R (mΩ) 43,7 21,9 13,7 10,9 8,7 5,5 3,5 3,3 2,6 2,0 1,6 1,31

Schema Waarden voor R en X

catec_d2_d81_nl  9/11/04  09:38  Page 23



D. 24

Technische gids

Algemene catalogus SOCOMEC

Net: 250 MVA R = 0,07 mΩ X = 0,7 mΩ 0,07 0,7

ρ koper = 18,51
ρ aluminium = 29,4
Uo = 230 V

Kortsluitstromen

Kabels: aluminium
Ph: I = 10 m Ph: R = 29,4 x 10 = 0,306 mΩ X = 0,13 x 10 = 0,325 mΩ 0,306 0,325

4 x 240 mm 240 x 4 4

N: I = 10 m N: R = 29,4 x 10 = 0,612 mΩ X = 0,13 x 10 = 0,65 mΩ 0,612 0,65
2 x 240 mm 240 x 2 2

PE: I = 12 m PE: R = 29,4 x 12 = 1,47 mΩ X = 0,13 x 12 = 1,56 mΩ 1,47 1,56
1 x 240 mm 240

Transfo R = 3,5 mΩ X = 10,6 mΩ 3,5 10,6
630 kVA

Toestel (transformatorbeveiliging) X = 0,15 mΩ 0,15

Totaal voor barenstel: 3,925 12,22 0,722 1,1 1,75 2,01

subtotaal: niveau “ingang” TGBT 3,87 11,77 0,612 0,65 1,47 1,56

Barenstel
koper I = 3 m

Ph: 2 x 100 x 5 Ph: R = 18,51 x 3 = 0,055 mΩ X = 0,15 x 3 = 0,45 mΩ 0,055 0,45
2 x 100 x 5

N: 1 x 100 x 5 N: R = 18,51 x 3 = 0,11 mΩ X = 0,15 x 3 = 0,45 mΩ 0,11 0,45
1 x 100 x 5

PE: 1 x 40 x 5 PE: R = 18,51 x 3 = 0,277 mΩ X = 0,15 x 3 = 0,45 mΩ 0,277 0,45
40 x 5

FASEN NULLEIDER PE

R X R X R X

Icc

I'cc

Bij ingang op TGBT

• Impedantie van de driefasige lus:

Z3 =    Rph
2 + Xph

2 =    (3,87)2 + (11,77)2 = 12,39 mΩ

Icc3 maxi = 1,1 x 230 V = 20,5 kA
12,39 mΩ

Icc2 maxi = 0,86 x 20,5 kA = 17,6 kA

• Impedantie van de éénfasige lus:

Z1 =    (Rph + Rn)2 + (Xph + Xn)2

Z1 =    (3,87 + 0,612)2 + (11,77 + 0,65)2 = 13,2 mΩ

Icc1 = 1,1 x 230 V = 19,2 kA
13,2 mΩ

Bij ingang op barenstel

• Impedantie van de driefasige lus:

Z3 =    Rph2 x Xph2 =    (3,925)2 + (12,22)2 = 12,8 mΩ

I’cc3 maxi = 1,1 x 230 V = 19,8 kA
12,8 mΩ

I’cc2 maxi = 0,86 x 19,8 kA = 17 kA

R  = 3,925 = 0,32 volgens figuur 1, pagina D. 23, k = 1,4
X     12,22

I’cc3 piek = 19,8 x 2 x 1,4 = 39,2 kA
Deze piekwaarde van 39,7 kA is vereist om het dynamische gedrag
van de baren en de apparatuur te bepalen.

• Impedantie van de éénfasige lus fase/PE:

Z1 =    (4,11 + 2,62)2 + (12,22 + 1,1)2 = 14,92 mΩ

Icc1 min =     230 V = 16 kA Icc1 min =    230 V = 15,4 kA
14,3 mΩ 14,92 mΩ

Berekening van de Icc van een LS-installatie
Impedantiemethode (vervolg)

Voorbeeld voor de berekening van Icc max (vervolg)

• Impedantie van de éénfasige lus:

Z1 =    (Rph + Rn)2 + (Xph + Xn)2 =    (3,925 + 0,722)2 + (12,22 +1,1)2 = 14,1 mΩ

I’cc1  = 1,1 x 230 V = 18 kA
14,1 mΩBerekeningsvoorbeeld Icc min

De berekening van Icc min is dezelfde als de voorgaande, met vervanging
van de resistiviteitswaarden voor koper en aluminium door:
ρkoper = 28     ρalu = 44

• Impedantie van de éénfasige lus fase/nulleider

Z1 = (4,11 + 1,085)2 + (12,22 + 1,1)2 = 14,3 mΩ
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10,3 15 21
17 24 34
21 30 42
32 45 63
68 97 137
110 155 219
171 242 342
240 339 479
325 460

2,0 1,4 1,0
2,0 1,4 1,0
2,0 1,4 1,0
1,9 1,4 1,0
1,9 1,4 1,0
1,9 1,4 1,0
1,9 1,4 1,0
1,9 1,4 1,0
1,9 1,4 1,0
1,9 1,3 1,0
1,8 1,3 1,0
1,8 1,3 0,9
1,7 1,2 0,9
1,6 1,2 0,9
1,4 1,1 0,8
1,3 1,0 0,8
1,2 1,0 0,8
1,0 0,8 0,7
0,7 0,6 0,5

10,8 15 22
17 24 34
20 28 40
33 47 66
69 98 138
108 152 216
151 213 302
205 290 410
302 427
410

Berekening van de Icc van een LS-installatie (vervolg)
Snelle methode

Deze snelle maar ruwe berekeningsmethode bepaalt de lcc in een
punt van het net, op voorwaarde dat de opwaartse Icc gekend is,
evenals de lengte en de sectie van de aansluiting in het opwaartse
punt (volgens gids UTE 15-105). De volgende tabellen gelden voor de
spanningsnetten tussen fasen van 400V (met of zonder nulleider).
Hoe deze tabellen gebruiken? Kijk in deel 1 (koperen geleiders) of 3
(aluminiumgeleiders) van de tabel op de regel die overeenkomt met
de sectie van de fasegeleiders. Ga vervolgens op die regel verder

tot aan de waarde die juist kleiner is dan de lengte van de leiding.
Ga verticaal naar beneden (koper) of naar boven (alu) tot aan deel 2
van de tabel en stop op de regel die overeenkomt met de
opwaartse Icc. De waarde op de kruising is de vereiste Icc-waarde.
Voorbeeld: Opwaartse Icc = 20 kA, leiding: 3 x 35 mm2 koper, lengte
17 m. Op de lijn van 35 mm2 is de lengte die juist kleiner is dan 17 m
gelijk aan 15 m. Op de kruising van de kolom 15 m en de lijn 20 kA
staat de afwaartse Icc-waarde = 11 kA.

Sectie van de fasegeleiders (mm2) Lengte van de leiding (m)
Koper 1,5 1,3 1,8 2,6 3,6 5,1 7,3

2,5 1,1 1,5 2,1 3,0 4,3 6,1 8,6 12
4 1,7 1,9 2,6 3,7 5,3 7,4 10,5 15
6 1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 7,9 11,2 16 22
10 2,1 3,0 4,3 6,1 8,6 12,1 17 24 34 48
16 1,7 2,4 3,4 4,8 6,8 9,7 14 19 27 39 55 77
25 1,3 1,9 2,7 3,8 5,4 7,6 10,7 15 21 30 43 61 86 121
35 1,9 2,6 3,7 5,3 7,5 10,6 15 21 30 42 60 85 120 170
50 1,8 2,5 3,6 5,1 7,2 10,2 14 20 29 41 58 81 115 163 230
70 2,6 3,7 5,3 7,5 10,6 15 21 30 42 60 85 120 170 240 339
95 2,5 3,6 5,1 7,2 10,2 14 20 29 41 58 81 115 163 230 325 460

120 1,6 2,3 3,2 4,5 6,4 9,1 13 18 26 36 51 73 103 145 205 291 411
150 1,2 1,7 2,5 3,5 4,9 7,0 9,9 14 20 28 39 56 79 112 158 223 316 447
185 1,5 2,1 2,9 4,1 5,8 8,2 11,7 16 23 33 47 66 93 132 187 264 373 528
240 1,8 2,6 3,6 5,1 7,3 10,3 15 21 29 41 58 82 116 164 232 329 465 658
300 2,2 3,1 4,4 6,2 8,7 12,3 17 25 35 49 70 99 140 198 279 395 559

2 x 120 2,3 3,2 4,5 6,4 9,1 12,8 18 26 36 51 73 103 145 205 291 411 581
2 x 150 2,5 3,5 4,9 7,0 9,9 14,0 20 28 39 56 79 112 158 223 316 447 632
2 x 185 2,9 4,1 5,8 8,2 11,7 16,5 23 33 47 66 93 132 187 264 373 528 747
3 x 120 3,4 4,8 6,8 9,6 13,6 19 27 39 54 77 109 154 218 308 436 616
3 x 150 3,7 5,2 7,4 10,5 14,8 21 30 42 59 84 118 168 237 335 474 670
3 x 185 4,4 6,2 8,8 12,4 17,5 25 35 49 70 99 140 198 280 396 560

Icc opwaarts (kA) Icc op het betreffende punt (kA)
Icc 100 93,5 91,1 87,9 83,7 78,4 71,9 64,4 56,1 47,5 39,01 31,2 24,2 18,5 13,8 10,2 7,4 5,4 3,8 2,8

90 82,7 82,7 80,1 76,5 72,1 66,6 60,1 52,8 45,1 37,4 30,1 23,6 18,1 13,6 10,1 7,3 5,3 3,8 2,7
80 74,2 74,2 72,0 69,2 65,5 61,0 55,5 49,2 42,5 35,6 28,9 22,9 17,6 13,3 9,9 7,3 5,3 3,8 2,7
70 65,5 65,5 63,8 61,6 58,7 55,0 50,5 45,3 39,5 33,4 27,5 22,0 17,1 13,0 9,7 7,2 5,2 3,8 2,7
60 56,7 56,7 55,4 53,7 51,5 48,6 45,1 40,9 36,1 31,0 25,8 20,9 16,4 12,6 9,5 7,1 5,2 3,8 2,7
50 47,7 47,7 46,8 45,6 43,9 41,8 39,2 36,0 32,2 28,1 23,8 19,5 15,6 12,1 9,2 6,9 5,1 3,7 2,7
40 38,5 38,5 37,9 37,1 36,0 34,6 32,8 30,5 27,7 24,6 21,2 17,8 14,5 11,4 8,8 6,7 5,0 3,6 2,6
35 33,8 33,8 33,4 32,8 31,9 30,8 29,3 27,5 25,2 22,6 19,7 16,7 13,7 11,0 8,5 6,5 4,9 3,6 2,6
30 29,1 29,1 28,8 28,3 27,7 26,9 25,7 24,3 22,5 20,4 18,0 15,5 12,9 10,4 8,2 6,3 4,8 3,5 2,6
25 24,4 24,4 24,2 23,8 23,4 22,8 22,0 20,9 19,6 18,0 161 14,0 11,9 9,8 7,8 6,1 4,6 3,4 2,5
20 19,6 19,6 19,5 19,2 19,0 18,6 18,0 17,3 16,4 15,2 13,9 12,3 10,6 8,9 7,2 5,7 4,4 3,3 2,5
15 14,8 14,8 14,7 14,6 14,4 14,2 13,9 13,4 12,9 12,2 11,3 10,2 9,0 7,7 6,4 5,2 4,1 3,2 2,4
10 9,9 9,9 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,3 9,0 8,6 8,2 7,6 6,9 6,2 5,3 4,4 3,6 2,9 2,2
7 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,3 6,1 5,7 5,3 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 2,0
5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,3 4,1 3,8 3,5 3,1 2,7 2,2 1,8
4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,2 3,0 2,7 2,3 2,0 1,7
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5
2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2
1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,38 0,7

Sectie van de fasegeleiders (mm2) Lengte van de leiding (m)
Aluminium 2,5 1,3 1,9 2,7 3,8 5,4 7,6

4 1,1 1,5 2,2 3,0 4,3 6,1 8,6 12
6 1,6 1,7 2,5 3,5 4,9 7,0 9,9 14

10 1,5 2,1 2,9 4,1 5,8 8,2 11,6 16 23
16 2,2 3,0 4,3 6,1 8,6 12 17 24 34 49
25 1,7 2,4 3,4 4,8 6,7 9,5 13 19 27 38 54 76
35 1,7 2,4 3,3 4,7 6,7 9,4 13 19 27 38 53 75 107
50 1,6 2,3 3,2 4,5 6,4 9,0 13 18 26 36 51 72 102 145
70 2,4 3,3 4,7 6,7 9,4 13 19 27 38 53 75 107 151 213
95 2,3 3,2 4,5 6,4 9,0 13 18 26 36 51 72 102 145 205 290

120 2,9 4,0 5,7 8,1 11,4 16 23 32 46 65 91 129 183 259 366
150 3,1 4,4 6,2 8,8 12 18 25 35 50 70 99 141 199 281 398
185 2,6 3,7 5,2 7,3 10,4 15 21 29 42 59 83 117 166 235 332 470
240 1,6 2,3 3,2 4,6 6,5 9,1 13 18 26 37 52 73 103 146 207 293 414
300 1,4 1,9 2,7 3,9 5,5 7,8 11,0 16 22 31 44 62 88 124 176 249 352 497

2 X 120 1,4 2,0 2,9 4,0 5,7 8,1 11,4 16 23 32 46 65 91 129 183 259 366 517
2 X 150 1,6 2,2 3,1 4,4 6,2 8,8 12 18 25 35 50 70 99 141 199 281 398
2 X 185 1,8 2,6 3,7 5,2 7,3 10,4 15 21 29 42 59 83 117 166 235 332 470
2 X 240 2,3 3,2 4,6 6,5 9,1 12,9 18 26 37 52 73 103 146 207 293 414 585
3 X 120 2,1 3,0 4,3 6,1 8,6 12,1 17 24 34 48 69 97 137 194 274 388 549
3 X 150 2,3 3,3 4,7 6,6 9,3 13,2 19 26 37 53 75 105 149 211 298 422 596
3 X 185 2,8 3,9 5,5 7,8 11,0 15,6 22 31 44 62 88 125 176 249 352 498 705
3 X 240 3,4 4,8 6,9 9,7 13,7 19 27 39 55 78 110 155 219 310 439 621
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Kortsluitstromen

De kortsluitstromen veroorzaken een thermische belasting van de
geleiders. Om elke degradatie van de kabelisolatie (wat kan leiden
tot isolatiefouten) of een beschadiging van de steun voor het barenstel
te voorkomen, moeten geleiders met een minimum sectie zoals hierna
aangeduid worden gebruikt.

Wanneer men geen berekening wil maken kan op Tabel A de coëffi-
ciënt afgelezen worden waarmee de kortsluitstroom vermenigvuldigd
moet worden om de minimum sectie te verkrijgen.

Icc min: minimum kortsluitstroom in kA eff. (zie pagina D.21)
t: openingstijd van de beveiliging in s
k: constante die varieert in functie van de isolatie (zie Tabel B).

S mini. (mm2) = 1000 x Icc (kA) x t (s)
k

Tabel A: coëfficiënt Kcc

VOOR EEN KORTSLUITSTROOM VAN 1 kA eff

MIN. SECTIE VAN DE MIN. SECTIE VAN DE KOPEREN BEVEILIGINGSGELEIDERS
KOPEREN ACTIEVE GELEIDERSONDER-

BREKINGS- ISOLATIE PR-EPR TOT DE LEIDING NIET TOT DE LEIDING
TIJD PVC HORENDE GELEIDERS HORENDE GELEIDERS

IN m/s PVC PR PVC PR NUE

5 0,62 0,50 0,62 0,50 0,50 0,40 0,45
10 0,87 0,70 0,87 0,70 0,70 0,57 0,63
15 1,06 0,86 1,06 0,86 0,86 0,70 0,77
25 1,37 1,10 1,37 1,10 1,10 0,89 0,99
35 1,63 1,31 1,63 1,31 1,31 1,06 1,18
50 1,94 1,58 1,94 1,56 1,56 1,27 1,40
60 2,13 1,72 2,13 1,72 1,72 1,40 1,54
75 2,38 1,89 2,38 1,89 1,89 1,54 1,72
100 2,75 2,21 2,75 2,21 2,21 1,79 1,99
125 3,07 2,47 3,07 2,47 2,47 2,00 2,22
150 3,37 2,71 3,37 2,71 2,71 2,20 2,44
175 3,64 2,93 3,64 2,93 2,93 2,38 2,63
200 3,89 3,13 3,89 3,13 3,13 2,54 2,81
250 4,35 3,50 4,35 3,50 3,50 2,84 3,15
300 4,76 3,83 4,76 3,83 3,83 3,11 3,44

500 6,15 4,95 6,15 4,95 4,95 4,02 4,45
1000 8,70 6,99 8,70 6,99 6,99 5,68 6,29

GELEIDERS

KOPER ALUMINIUM
ISOLATIE

PVC 115 76
PR-EPR 143 94

PVC 143 95
PR-EPR 176 116

blanke draad(1) 159(1) 138(2) 105(1) 91(2)

Actieve geleiders of 
beveiligingsgeleiders 
behorend tot de leiding

Beveiligingsgeleiders
behorend tot de leiding

1) lokalen zonder brandgevaar
2) lokalen met brandgevaar

Mini. sectie (mm2) = kcc x Icc mini. (kA)

Voorbeeld

Voor een koperen kabel met PVC-isolatie, beveiligd met een DIRIS P
ingesteld op ts = 100 ms Icc mini = 22 kA. Lees: Kcc = 2,75 voor de actieve
geleiders in Tabel A. S min. voor actieve geleiders = 2,75 x 22 = 60 mm2.
Kies een sectie van 70 mm2. Eenzelfde geleider in aluminium moet een
minimum sectie hebben van 60 mm2 x 1,5 = 90 mm2.

Voor aluminiumgeleiders: tabelwaarden vermenigvuldigen met 1,5.

Geïsoleerde geleiders
De minimum sectie wordt verkregen door volgende formule
(NF C 15-100):

Geïsoleerde geleiders (vervolg)
Tabel B: constante k (NF C 15-100)

Maximum lengte van de geleiders
Zodra de minimum sectie van de geleiders bepaald is, moet men
nagaan of de beveiliging die boven de geleiders gemonteerd is, open
gaat in een tijd die compatibel is met de maximale thermische belasting
van de geleiders. De kortsluitstroom moet dus voldoende groot zijn
om de beveiliging te activeren. De lengte van de geleiders moet
beperkt worden tot de waarden in Tabel A en B van pagina D.27 (zekering).

400 5,50 4,42 5,50 4,42 4,42 3,59 3,98

Beveiliging van leidingen

S min.: minimumsectie per fase
Icc: effectieve kortsluitstroom
t: onderbrekingstijd van de beveiliging.
Zie ook de berekening van het barenstel, pagina D.81.

S mini. (mm2) = 1000 x Icc (kA) x t (s)
70

Barenstel
Het thermisch effect van de kortsluitstroom op het niveau van het
barenstel vertaalt zich in een verhitting van de geleiders. Deze verhitting
moet compatibel zijn met de karakteristieken van de steun voor het
barenstel.

Voorbeeld: SOCOMEC-steun voor barenstel (temperatuur van de
baar 80°C vóór de kortsluiting).
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De tabellen zijn geldig onafhankelijk van de kabelisolatie (PVC, PR,
EPR). Wanneer twee waarden aangegeven zijn, komt de eerste
overeen met PVC-kabels en de tweede met PR/EPR-kabels.
Voor alle andere toepassingen moeten de waarden vermenigvuldigd
worden met de coëfficiënten van Tabel C.
Aluminiumkabel: de waarden moeten vermenigvuldigd worden met 0,41.

Beveiliging van geleiders met zekeringen
Maximale lengte van geleiders beveiligd met zekeringen

De Tabellen A en B geven de maximum lengtes in de volgende
omstandigheden:
• driefasig circuit 230 V / 400 V
• sectie nulleider = sectie fase
• minimale kortsluitstroom
• koperen geleiders.

Tabel A: maximum lengte in m van de kabels beveiligd met zekeringen gG.

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

1,5 82 59/61 38/47 18/22 13/16 6/7
2,5 102 82 49/56 35/43 16/20 12/15 5/7
4 131 89 76 42/52 31/39 14/17 8/10 4/5
6 134 113 78 67/74 31/39 18/23 10/12 7/9
10 189 129 112 74 51/57 27/34 19/24 9/12 7/9 3/4
16 179 119 91 67 49/56 24/30 18/23 9/11 5/7 3/4
25 186 143 104 88 59/61 45/53 22/27 13/16 7/9 4/5
35 200 146 123 86 75 43/52 25/36 14/18 8/11 4/5
50 198 167 117 101 71 45/74 26/33 16/22 8/11 5/7
70 246 172 150 104 80 57/60 34/42 17/22 11/14
95 233 203 141 109 82 62 32/40 20/25 9/11
120 256 179 137 103 80 51/57 32/40 14/18
150 272 190 145 110 85 61 42/48 20/24
185 220 169 127 98 70 56 27/34
240 205 155 119 85 68 43/46

HP C
S (mm2)

Tabel C: correctiecoëfficiënt voor andere netwerken

TOEPASSING COEFFICIENT

Sectie nulleider = 0,5 x sectie fase 0,67(1)

Stroomkring zonder nulleider 1,73

(1) De ingang van het bord gebeurt met de fasesectie.

Tabel B: maximum lengte in m van de kabels beveiligd met zekeringen aM.

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

1,5 28/33 19/23 13/15 8/10 6/7
2,5 67 47/54 32/38 20/24 14/16 9/11 6/7
4 108 86 69 47/54 32/38 22/25 14/17 9/11 6/7
6 161 129 104 81 65/66 45/52 29/34 19/23 13/15 9/10 6/7
10 135 108 88 68 47/54 32/38 21/25 14/16 9/11 6/7
16 140 109 86 69 49/55 32/38 21/25 14/17 9/11
25 135 108 86 67 47/54 32/38 21/25 14/16 9/11
35 151 121 94 75 58/60 38/45 25/30 17/20 11/13 7/9
50 128 102 82 65 43/51 29/36 19/24 13/15 8/10
70 151 121 96 75 58/60 38/45 25/30 17/20 11/13
95 205 164 130 102 82 65 43/51 29/34 19/23
120 164 129 104 82 65 44/52 29/35
150 138 110 88 69 55 37/44
185 128 102 80 64 51
240 123 97 78 62

HP C
S (mm2)
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Tabel B: Maximum lengte (in m) van de met DIRIS CP tegen kortsluiting beveiligde geleiders.

SECTIE
FASEN

STROOM Is / Is >>

95 481 375 300 240 188 150 120 95 75 60 48 38
120 607 474 349 304 237 190 152 120 95 76 61 47
150 660 516 412 330 258 206 165 131 103 82 66 52
185 780 609 487 390 305 244 195 155 122 97 78 61
240 971 759 607 486 379 304 243 193 152 121 97 76
300 995 912 730 594 456 365 292 232 182 146 117 91
400 1181 923 738 591 461 369 295 234 185 148 117 92

1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000

Noot: deze waarden houden rekening met de nauwkeurigheid van de stroom Is.

Beveiliging van kabelgeleiders met DIRIS CP
Algemeenheden

De DIRIS CP, verbonden met een onderbrekingstoestel, beschermt
het stroomafwaarts gelegen net in de volgende omstandigheden:

• de openingstijd van de kring moet kleiner zijn dan de tijd 
voorgeschreven door de normen IEC 60 364 en NF C 15-100 
(zie pagina D.32). Hiervoor mag ts in geen enkel geval groter zijn dan
deze tijd.

Voorbeeld: TN-net 230/400 V.
Max. openingstijd van het circuit: 0,4 s (zie Tabel A pagina D.32).
Tm moet kleiner zijn dan 0,4 s en moet eveneens rekening houden
met de openingstijd van de stroomonderbreker.

• de beveiligde kabels mogen niet langer zijn dan de in Tabel B 
weergegeven lengte.

Maximum lengte van de geleiders
Tabel B geeft de maximum lengte van de geleiders in de volgende
omstandigheden:
• driefasig circuit zonder nulleider 230/400 V
• minimale kortsluitstroom
• sectie van de nulleider = sectie van de fasen
• koperen geleiders
• aluminiumkabel: de waarden van Tabel B vermenigvuldigen met 0,62.

Voor andere toepassingen moeten deze waarden vermenigvuldigd
worden met de coëfficiënten van Tabel A.
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Fig. 1: Beveiliging tegen indirect contact met DIRIS CP

Is 10 I0
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t (s)

Tijdsgrens
TL
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Combinatie DIRIS CP en zekeringen
• De insteltijd Ts mag groter zijn dan 5s aangezien de beveiliging

gebeurt met zekeringen.
• De maximum lengte van de beveiligde kabels moet afgelezen

worden in Tabel A, B en C pagina D.27 (beveiliging met zekerin-
gen).
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Fig. 2: Beveiliging tegen kortsluiting door DIRIS CP samen met zekeringen

10 I0
I

t (s)

Ts

Thermische belastingsgrens 
van de kabel 

Zekering

Tabel A: correctiecoëfficiënt voor andere netten

TOEPASSINGEN COEFFICIENT

Stroomkring zonder nulleider 1,73
Sectie nulleider = 0,5 x sectie fase 0,67(1)

(1) De ingang van het bord gebeurt met de fasesectie.
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Beveiliging tegen direct contact
Definitie

Contact van een persoon met een actief deel (fasen, nulleider) dat
normaal onder spanning staat (barenstel, klemmen…).

De beveiliging tegen direct contact wordt op één van de volgende
manieren verzekerd (decreet van 14.11.88):
• de actieve geleiders buiten handbereik plaatsen door obstakels te

voorzien of door deze voldoende verwijderd op te stellen
• de actieve geleiders isoleren
• afscherming of behuizing: de minimum beveiliging door middel van

een behuizing moet gelijk zijn aan IP 2x of xxB voor de actieve delen.
• het openen van de behuizing mag enkel in de volgende omstan-

digheden mogelijk zijn:
- met behulp van een aangepast werktuig of een sleutel
- nadat de actieve delen buiten spanning geplaatst zijn
- wanneer een tweede afscherming IP > 2x of xxB aanwezig is in

de behuizing (zie definitie IP pagina D.11).
• toestellen met verschil-reststroom 30 mA gebruiken (zie hierna

“Bijkomende beveiliging tegen direct contact”)
• ZLS gebruiken (zeer lage spanning).

Beveiliging

Gebruik van ZLS
Het gebruik van ZLS (zeer lage spanning - zie definitie pagina D.6)
vormt een beveiliging tegen direct en indirect contact.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

• ZLVS
Zeer lage veiligheidsspanning die:
- geleverd moet worden door een veiligheidstransformator, een

spanningsomvormer, een batterij, een stroomaggregaat…
- volledig onafhankelijk moet zijn van elk element dat door een

ander potentieel verdragen kan worden (aarding van een andere
installatie, ander circuit…)

• ZLBS
Zeer lage beveiligingsspanning die gelijk is aan ZLVS maar die om
functionele redenen (elektronica, informatica…) voorzien is van een
aarding.
Het gebruik van ZLBS houdt enkele beperkingen is t.o.v. ZLVS 
op het niveau van de beveiliging tegen direct contact vanaf 12 VAC
en 30 VDC (zie NF C 15-100 § 414).

• ZLFS
Zeer lage functionele spanning die alle andere ZLS-toepassingen
groepeert. Deze spanning levert geen beveiliging tegen direct of
indirect contact.Fig. 1: direct contact
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Bijkomende beveiliging tegen direct contact

In elk nulleiderregime is er een bijkomende beveiliging tegen directe
aanraking gegarandeerd door het gebruik van zeer gevoelige ADI’s 
(≤ 30 mA). De normen NF C 15-100 en IEC 60 364 maken het gebruik
van dergelijke toestellen verplicht in de volgende gevallen:

• kringen voor de voeding van stopcontacten ≤ 32 A

• tijdelijke installaties, kermissen
• werfinstallaties
• badkamers, zwembaden
• caravans, plezierboten
• voeding van voertuigen
• land- en tuinbouwinstellingen
• verwarmingsleidingen en bekledingen in de grond of in de muren

van gebouwen.
Deze maatregel tot bijkomende beveiliging tegen direct contact
conform norm IEC 60 479 is niet langer voldoende wanneer de
contactspanning 500 V kan bereiken: de menselijke impedantie zou
dan een gevaarlijke stroom van meer dan 500 mA kunnen doorlaten.
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Beveiliging tegen indirecte contacten
Definitie

“Indirect contact” is het contact van een persoon met een massa
die toevallig onder spanning staat als gevolg van een isolatiefout.
De beveiliging tegen indirect contact kan gebeuren:
• zonder automatische onderbreking van de voeding
• met automatische onderbreking van de voeding.

Beveiliging zonder automatische onderbreking van de voeding
De beveiliging tegen indirect contact zonder automatische 
onderbreking van de voeding kan als volgt verzekerd worden
• gebruik van ZLS (zeer lage spanning), (zie pagina D.29)
• scheiding van de massa’s op zodanige wijze dat een persoon 

onmogelijk gelijktijdig met twee massa’s in contact kan staan.
• dubbele isolering van het materiaal (klasse II)
• equipotentiaalverbinding niet verbonden met de aarde voor alle

gelijktijdig bereikbare massa’s
• elektrische scheiding (door transformator voor kringen < 500 V).

Beveiliging met automatische onderbreking van de voeding
De beveiliging tegen indirect contact met automatische onderbre-
king van de voeding bestaat in het aanbrengen van een scheiding
tussen de voeding en de stroomkring of het materiaal dat een isola-
tiefout vertoont tussen een actief deel en de massa.
Ter voorkoming van lichamelijk letsel dat een persoon zou kunnen
oplopen wanneer deze in contact komt met een defect deel, wordt de
contactspanning Uc beperkt tot de grenswaarde UL.
Deze laatste hangt af van:
• de stroom IL die door het menselijk lichaam verdragen kan worden
• de duur van de stroomstoot (zie pagina D.32)
• het aardingsschema
• de installatie-omstandigheden.

De normen NF C 15-100 en IEC 60364 leggen de maximale onder-
brekingstijd vast voor het beveiligingsapparaat in normale
omstandigheden (UL = 50 V), (UL is de grootste contactspanning die
voor onbepaalde duur zonder gevaar door personen kan verdragen
worden), (zie tabel).

Fig. 1: direct contact
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Fig. 2: hoogst toelaatbare contactspanning UL
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De manier waarop de installatie buiten spanning wordt gezet is hangt
af van de verbindingsschema’s (sterpuntschakeling).

(V) UL = 50 V

VERONDERSTELDE MAX. ONDERBREKINGSTIJDNTACTSPANNING
CONTACTSPANNING VAN DE BEVEILIGINGSAPPARATUUR (s)

25 5
50 5
75 0,60
90 0,45
110 -
120 0,34
150 0,27
220 0,17
230 -
280 0,12
350 0,08
500 0,04
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Noot: de overstroombeveiliging is enkel doeltreffend bij zuivere defecten.
Een RESYS-differentieel of een DLRD 470 gebruikt als vooralarm
kunnen op doeltreffende wijze de installatie beveiligen tegen fouten
en gevaarlijke spanningen.

UL: grensspanning
I∆n: instelstroom voor

differentieelinrichting

RT < UL

I∆n

Beveiliging tegen indirecte contacten (vervolg)

Beveiliging met automatische onderbreking van de voeding
(vervolg)

• TT-schakelingen
Bij een TT-schakeling wordt de beveiliging verzekerd door 
differentieelinrichtingen.
In dit geval zijn de sectie en de lengte van de geleiders niet 
belangrijk. Er moet enkel nagegaan worden of de weerstand van de
aarding gelijk is aan:

Voorbeeld: De contactspanning kan bij een defect beperkt worden
tot UL = 50 V.

De differentieelinrichting is ingesteld op I∆n = 500 mA = 0,5 A.

De weerstand van de aarding mag niet meer zijn dan:

RT maxi =   50 V = 100 Ω
0,5 A

Fig. 1: Foutstroom bij TT-schakelingen
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Fig. 2: Foutstroom bij TN-schakelingen
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Fig. 3: Foutstroom bij IT-schakelingen
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• TN- en IT-schakelingen
Inleiding
Wanneer het net niet beveiligd is met een differentieelinrichting moet
ervoor gezorgd worden dat de coördinatie tussen de beveiliging en
de geleiders vlekkeloos verloopt.
Bij een te hoge impedantie van de geleider loopt men immers het
risico dat de foutstroom beperkt is, waardoor de beveiliging 
geactiveerd wordt na een tijd die groter is dan deze voorgeschreven
door norm NF C 15-100.
Deze stroom produceert bijgevolg een gevaarlijke contactspanning.
Om de impedantie van de lus te beperken moet ook de lengte van de
geleiders voor een bepaalde sectie verminderd worden.

* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen
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Invloed van elektrische stroom op het menselijk lichaam

De stroom die door het menselijk lichaam gaat tast door zijn fysio-
patologisch effect de functies van de bloedsomloop en van de
ademhaling aan, waardoor de dood kan intreden en bij zeer hoge
waarden ernstige brandwonden veroorzaakt kunnen worden.
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De zones 1 - 4 komen overeen met de verschillende invloedniveaus:
AC/DC-1: niet waarneembaar
AC/DC-2: waarneembaar
AC/DC-3: omkeerbare effecten, spierspasmen
AC/DC-4: onomkeerbare effecten mogelijk.
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Maximum lengte van de geleiders
De maximum lengte van de geleiders kan bepaald worden door een
benaderende berekening die geldt voor alle installaties die worden
gevoed via een transformator met ster-driehoekschakeling of 
ster-zigzagschakeling.

Uo: fasespanning (230 V in een 230/400 V net)
S: sectie in mm2 van de fasegeleiders in TN en IT zonder nulleider
m = S/Spe Spe: sectie van PE of PEN
Id: foutstroom in A

Beveiliging door DIRIS CP: Id = Im.

Beveiliging door zekering: stroom bereikt gedurende een smelt-
tijd die gelijk is aan de maximale openingstijd van de beveiliging
(voor de maximum lengten zie Tabel B, pagina D.27)

K: variabel in functie van de sterpuntschakeling en van het type
geleider (zie Tabel B).

De invloed van de reactantie is verwaarloosbaar voor secties kleiner
dan 120 mm2. Daarboven moet de weerstand verhoogd worden met:
• 15% voor sectie 150 mm2

• 20% voor sectie 185 mm2

• 25% voor sectie 240 mm2

• 30% voor sectie 300 mm2

Voor grotere secties moet de impedantie exact berekend worden
met X = 0,08 mΩ/m.

Speciaal geval
Bij TN kan de onderbrekingsduur langer zijn dan de in Tabel A gespe-
cificeerde tijd (wel steeds korter dan 5 s.) wanneer:
• het circuit geen eindcircuit is en geen mobiele of draagbare belas-

ting voedt
• het circuit geen hardware noch stopcontact voedt
• één van de twee volgende voorwaarden vervuld is:

- de equipotentiaal-hoofdverbinding wordt gedubbeld door een
equipotentiaalverbinding die identiek is aan de hoofdverbinding

- de weerstand van de beveiligingsgeleider Rpe is zodanig dat.

Uo: fasespanning net
Za: impedantie die de bron en de actieve geleider omvat tot aan het fout-

punt.

Rpe  < 50  x (Rpe + Za)
Uo

Tabel A: Maximale onderbrekingstijd in s voor de beveiliging.

NETTYPE TN IT zonder nulleider IT met nulleider
NOMINALE
SPANNING UL 50 50 50
230/400 0,4 0,4 0,8
400/690 0,2 0,2 0,4

L (m) = K    Uo x S
(1 + m) Id

Tabel B: waarden van K

SCHEMA TN IT

GELEIDER ZONDER NULLEIDER MET NULLEIDER

koper 34,7 30 17,3
aluminium 21,6 18,7 11

Beveiliging tegen indirecte contacten (vervolg)

Beveiliging met automatische onderbreking van de voeding
(vervolg)

• TT-schakelingen (vervolg)
Maximale onderbrekingstijd
Om te vermijden dat men zich in de zone ➂, ➃ of ➄ van Figuur 1 zou
bevinden bepalen de normen NF C 15-100 en IEC 60 364 een maxi-
male onderbrekingstijd in functie van het elektriciteitsnet en de
grensspanning van 50 V.
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De lengte van de geleiders beveiligd tegen indirect contact moet
beperkt worden.
Tabel B en C geven een directe uitlezing van de maximum lengtes
van de koperen geleiders. Deze worden in de volgende omstandig-
heden bepaald:
• netwerk 230 V/400 V
• TN schema
• maximale contactspanning UL = 50 V.

Voor andere toepassingen moeten de waarden van tabel B en C
vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt van tabel A.

Beveiliging tegen indirecte contacten met zekeringen
Maximumlengte van de geleiders beveiligd met zekeringen

Voorbeeld: Een circuit bestaat uit een koperen kabel van 3 x 6 mm2

die beveiligd is met een zekering van 40 A gG. De kabel mag niet langer
zijn dan 73 m; anders kan de beveiliging tegen indirect contact niet
verzekerd worden bij TN 230V/400V.

• Bij een aluminiumkabel is de maximumlengte:
0,625 x 73 m = 45,6 m

• Voor IT schema met nulleider en aluminiumkabel is de lengte:
0,625 x 0,6 x 73 m = 22,8 m.

Tabel A: correctiefactor

Regime IT zonder nulleider 0,86
Regime IT met nulleider 0,5
Sectie nulleider = 1/2 sectie fase 0,67
Aluminium geleiders 0,625

Tabel B: maximum lengte (in m) van de geleiders beveiligd met zekeringen type gG

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

1,5 53 40 32 22 18 13 11 7 8 4 3
2,5 88 66 53 36 31 21 18 12 9 7 6 4
4 141 106 85 58 49 33 29 19 15 11 9 6 6 4
6 212 159 127 87 73 50 43 29 22 16 14 10 8 6 4
10 353 265 212 145 122 84 72 48 37 28 23 16 14 10 7 6 4
16 566 424 339 231 196 134 116 77 59 43 36 25 22 15 12 9 7 5 4
25 884 663 530 361 306 209 181 120 92 67 57 40 35 24 18 14 11 8 6 4
35 928 742 506 428 293 253 169 129 94 80 56 48 34 26 20 15 11 9 6
50 687 581 398 343 229 176 128 108 76 66 46 35 27 20 15 12 8
70 856 586 506 337 259 189 159 11 97 67 52 39 30 22 17 11
95 795 687 458 351 256 216 151 131 92 70 53 41 29 23 16
120 868 578 444 323 273 191 166 116 89 67 62 37 23 20
150 615 472 343 290 203 178 123 94 71 54 39 31 21
185 714 547 399 336 235 205 145 110 82 64 46 36 24
240 666 485 409 286 249 173 133 100 77 55 44 29
300 566 477 334 290 202 155 117 90 65 51 34

S (mm2)

Tabel C: maximum lengte (in m) van de geleiders beveiligd met zekeringen type aM

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

1,5 28 23 18 14 11 9 7 6 5 4
2,5 47 38 30 24 19 15 12 9 8 6 5
4 75 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4
6 113 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 7 6 5 4
10 188 151 121 94 75 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4
16 301 241 193 151 121 96 77 60 48 39 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4
25 470 377 302 236 188 151 120 94 75 60 47 38 30 24 19 16 12 9 8 6
35 658 527 422 330 264 211 167 132 105 84 66 53 42 33 26 21 17 13 11 8
50 891 714 572 447 357 285 227 179 144 115 90 72 57 46 36 29 23 18 14 11
70 845 660 527 422 335 264 211 169 132 105 84 67 53 42 33 26 21 17
95 895 716 572 454 358 286 229 179 143 115 91 72 57 45 36 29 23
120 904 723 574 462 362 289 226 181 145 115 90 72 57 45 36 29
150 794 630 496 397 317 248 198 159 126 99 79 63 50 40 32
185 744 586 469 375 293 234 188 149 117 94 74 59 47 38
240 730 584 467 365 292 234 185 146 117 93 73 58 47
300 702 562 439 351 281 223 175 140 11 88 70 56

S (mm2)
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Tabel A: correctiefactor

Tabel B: Voorbeelden van de maximum lengte van de geleiders beveiligd met DIRIS CP

SECTIE
FASEN

STROOM Is

95 276 216 173 138 108 86 69 55 43 35 28 22
120 349 273 218 175 136 109 87 69 55 44 35 27
150 379 296 237 190 148 119 95 75 59 47 38 30
185 448 350 280 224 175 140 112 89 70 56 45 35
240 559 436 349 276 218 175 140 111 87 70 56 44
300 671 524 420 336 262 210 168 133 105 84 67 52

1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000

De DIRIS CP, verbonden met een onderbrekingstoestel, beveiligt het
stroomafwaarts gelegen circuit tegen indirect contact wanneer de
volgende voorwaarden nageleefd worden:

• de openingstijd van het circuit moet kleiner zijn dan de tijd die voor-
geschreven is door de norm IEC 60 364, NF C 15-100 (zie pagina D.32).
Er moet dus voor ts een kleinere waarde gekozen worden.

Voorbeeld: TN net 230/400 V.
Maximum openingstijd van het circuit: 0,4s (zie Tabel A pagina D.32).
De tijd Tm moet kleiner zijn dan 0,4s en moet eveneens rekening 
houden met de openingstijd van de stroomonderbreker.

• het te beveiligen circuit mag niet langer zijn dan de in Tabel B
vermelde grenswaarden.

Beveiliging tegen indirect contact met DIRIS CP
Algemeenheden

Zie berekeningen pagina D.32.

Tabel B geeft een directe uitlezing van de maximum lengtes in functie van
de instelstroom Im in de volgende omstandigheden:
• net 230 V/400 V
• TN schema
• contactspanning UL = 50 V.

Voor andere toepassingen moet de uitgelezen waarde van Tabel B
vermenigvuldigd worden met de coëfficiënten van Tabel A.

Opmerking:
TM moet kleiner zijn dan de waarden van Tabel A, pagina D.32.

Maximum lengte van de geleiders
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Fig. 1: Beveiliging tegen indirect contact met DIRIS CP
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Wanneer de DIRIS CP verbonden is met een beveiliging met zeke-
ringen mag de afschakeltijd van de DIRIS CP groter zijn dan de in
Tabel A vermelde waarde (pagina D.32), indien de foutstroom groot
genoeg is om een beveiliging met zekeringen te garanderen.

De maximum lengte van de geleiders wordt weergegeven in Tabel
B, pagina D.33 (beveiliging met zekeringen).

Combinatie DIRIS CP en zekeringen
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TL

Regime IT zonder nulleider 0,86
Regime IT met nulleider 0,5
Sectie nulleider = 1/2 sectie fase 0,67
Aluminium geleiders 0,625
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Directe en indirecte contacten

Beveiliging tegen indirect contact via differentieelrelais
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Rp: weerstand aardcontact
in ΩI∆n ≤ 50

Rp

Bij een heel moeilijk te realiseren aardcontact waarvan de waarden
100 Ω kunnen overschrijden (hooggebergte, droge zone…) biedt het
installeren van een apparaat met hoge gevoeligheid (H.G.) een
antwoord op voorgaande beschikking.

Regime TT
Voor dit regime is de differentieelbeveiliging praktisch de enige 
beveiliging tegen indirecte aanraking.
Om bv. een contactspanning van meer dan 50 V te verhinderen moet
de stroom I∆n gelijk zijn aan:

Beveiliging tegen indirecte aanraking van de massa’s
aangesloten op afzonderlijke aardingen

Zowel bij TT- als bij IT-regimes, wanneer de massa’s van elektrische
materialen zijn aangesloten op afzonderlijke aardingen stroomafwaarts
van eenzelfde voeding, moet elke massa-groep met een eigen beveiliging
zijn uitgerust.

Vrijstelling van zeer gevoelige beveiliging (H.G.) bij
voedingskabels voor informatica-materiaal

Het informatica-materiaal kan belangrijke lekstromen vertonen, waardoor
het gebruik ervan na een differentieel met hoge gevoeligheid onzeker
kan worden.

In Frankrijk werd een voorstel gedaan door het ministerie van arbeid
via het decreet van 08/01/92 waarin de praktische modaliteiten werden
vastgelegd om bijkomende beveiligingsmaatregelen tegen direct
contact te realiseren; hierdoor kan afgeweken worden van de plaatsing
van een zeer gevoelige beveiliging voor stopcontacten kleiner dan
32 A die vast of half vast materiaal van klasse I voeden waarvan een
onderbreking welke niet veroorzaakt door een isolatiefout strijdig is
met de vereisten van de dienst.

Alleen het hoofd van de instelling kan beslissen welke stopcontacten
in aanmerking komen voor deze afwijking. De betrokken stopcontacten
zonder zeer gevoelige beveiliging moeten specifiek gekenmerkt
worden om hun gebruik voor andere toepassingen te verbieden.

Regime TNS
In dit regime is de foutstroom gelijk aan een kortsluitstroom tussen
fase en nulleider. Deze laatste wordt geëlimineerd door de betreffende
apparaten (zekeringen, automaten) binnen een tijd die overeenkomt
met de beveiliging tegen indirecte aanraking. Wanneer deze tijd niet
kan worden aangehouden (te lange leidingen en dus minimum Icc
onvoldoende; responstijd van de beveiligingsapparaten te lang…)
dan moet aan de beveiliging tegen overstromen een differentieelbe-
veiliging worden toegevoegd. Daardoor kan de beveiliging tegen
indirecte aanraking worden verzekerd, welke ook de lengte van de
leidingen is.

Regime IT
Normaal moet een kring niet bij de eerste fout worden geopend. Een
gevaarlijke contactspanning kan zich bij de tweede fout voordoen
hetzij op de massa’s aangesloten op de niet onderling verbonden of
verafgelegen aardcontacten, hetzij tussen tegelijkertijd toegankelijke
massa’s aangesloten op éénzelfde aardcontact en waarvan de 
impedantie van de beveiligingskringen te hoog is.
Om deze redenen is in regime IT een differentieelschakelaar verplicht:

• bij die delen van de installatie waarvan de beveiligingsnetten of de
massa’s op niet onderling verbonden aardcontacten zijn aangesloten

• in dezelfde situatie als deze vermeld in TNS (condities voor afschakeling
bij de tweede fout niet verzekerd door beveiligingstoestellen tegen
overstromen in de gevraagde beveiligingscondities).
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* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen

*
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Spanningsdalingen

Definitie
De spanningsdaling is het spanningsverschil dat vastgesteld wordt
tussen de oorsprong van de installatie en de vertakking naar de
ontvanger.
Om de goede werking van de ontvangers te garanderen, schrijven
de normen NF C 15-100 en IEC 60 364 een maximale spanningsdaling
voor (zie Tabel A).

Een motor van 132 kW verbruikt 233 A bij 400 V. Deze wordt gevoed
door een platte kabelstreng met koperen eenaderige kabels van
150 mm2 met een lengte van 200 mm = 0,2 km.

• Bij normale werking cos ϕ = 0,8 ➝ Ku 0,18
∆u = 0,18 x 233 x 0,2 = 8,4 V hetzij 2,1% de 400 V.

• Bij direct opstarten cos ϕ = 0,3 en Id = 5 In = 5 x 233 A = 1165 A
Ku = 0,13
∆u = 0,13 x 1165 x 0,2 = 20,3 V hetzij 7,6% de 400 V.

De geleidersectie volstaat om de maximale spanningsdalingen, die
opgelegd zijn door de norm NF C 15-100, te kunnen naleven.

Noot: deze berekening geldt voor 1 kabel per fase.
Voor n kabels per fase moet de spanningsdaling gedeeld worden door n.

∆u = Ku x I (Ampères) x L (km)

Berekening van de spanningsdaling op een kabel met lengte L

Voorbeeld

Rechtstreeks gevoed via openbaar LS-net
• éénfasige kringen 6% 10%
• driefasige kringen 3% 5%

Gevoed via HS/LS-transfo
• éénfasige kringen 12% 16%
• driefasige kringen 6% 8%

Tabel A: NFC 15-100 maximum spanningsdaling

VERLICHTING ANDERE 

TOEPASSINGEN

Tabel B: waarden voor Ku

KABEL GELIJK
SECTIE STROOM

mm2

Meeraderige kabels of éénaderige
kabels in klavervorm

cos 0,3 cos 0,5 cos 0,8

Éénaderige kabels
in platte kabelstreng

cos 0,3 cos 0,5 cos 0,8

Gescheiden éénaderige
kabels

cos 0,3 cos 0,5 cos 0,8

1,5 30,67 4,68 7,74 12,31 4,69 7,74 12,32 4,72 7,78 12,34
2,5 18,40 2,84 4,67 7,41 2,85 4,68 7,41 2,88 4,71 7,44
4 11,50 1,80 2,94 4,65 1,81 2,95 4,65 1,85 2,99 4,68
6 7,67 1,23 1,99 3,11 1,24 1,99 3,12 1,27 2,03 3,14
10 4,60 0,77 1,22 1,89 0,78 1,23 1,89 0,81 1,26 1,92
16 2,88 0,51 0,79 1,20 0,52 0,80 1,20 0,55 0,83 1,23
25 1,84 0,35 0,53 0,78 0,36 0,54 0,78 0,40 0,57 0,81
35 1,31 0,27 0,40 0,57 0,28 0,41 0,58 0,32 0,44 0,60
50 0,92 0,21 0,30 0,42 0,22 0,31 0,42 0,26 0,34 0,45
70 0,66 0,17 0,23 0,31 0,18 0,24 0,32 0,22 0,28 0,34
95 0,48 0,15 0,19 0,24 0,16 0,20 0,25 0,20 0,23 0,27
120 0,38 0,13 0,17 0,20 0,14 0,17 0,21 0,18 0,21 0,23
150 0,31 0,12 0,15 0,17 0,13 0,15 0,18 0,17 0,19 0,20
185 0,25 0,11 0,13 0,15 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
240 0,19 0,10 0,12 0,12 0,11 0,13 0,13 0,15 0,16 0,15
300 0,15 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,15 0,15 0,14
400 0,12 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,10 0,14 0,14 0,12

Voor éénfasige kringen: waarden vermenigvuldigen met.
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Onderbrekingstoestellen

“Mechanische schakelaar voor het:
• Aanleggen, ondersteunen en onderbreken van stroom

bij een circuit in normale toestand (a), eventueel met
inbegrip van de gespecificeerde overbelastingsvoor-
waarden in werking.

• Ondersteunen van stroom gedurende een bepaalde
periode bij een stroomketen in abnormale toestand,
bv. kortsluiting” (een schakelaar kan bv. in staat zijn
om eenkortsluitstroom aan te leggen maar niet om
deze te onderbreken).

(a) normale toestand: het toestel wordt gebruikt bij
een kamertemperatuur van 40 °C gedurende 8 uur.

Schakelaar (IEC 60 947.3 § 2.1)

“Mechanische schakelaar die in open toestand beant-
woordt aan de eisen die vervuld moeten worden voor de
scheidingsfunctie. Deze kan elektrische stroom onders-
teunen bij een circuit in normale toestand, en gedurende
een bepaalde tijd in abnormale omstandigheden”.

Scheider: (gangbare definitie) toestel dat niet beschikt
over een sluitings- en onderbrekingsmogelijkheid onder
belasting.

Scheider (IEC 60 947.3 § 2.2)

Schakelaar die in open toestand voldoet aan de gespe-
cificeerde isolatievoorwaarden.

Schakelaar-scheider (IEC 60 947.3 § 2.3)

Schakelaar-scheider waarvan één of meerdere polen een
seriegeschakelde zekering in een combiné bevatten.

Normale stroom

Schakelaar-scheider met zekering (IEC 60 947.3 § 2.9)

TOESTELLEN

ACTIES

Aanleggen

Ondersteunen

Onderbreken

(1) Drempel niet vastgelegd door norm (2) Door zekeringen

Overbelastingsstroom

Kortsluitstroom

Constructienormen IEC 60947-1 & IEC 60947-3
FunctieDefinitie

Scheiden van de contacten

Dit gebeurt door het geheel van toestellen die “geschikt zijn voor
scheiding” conform de norm voor mechanische schakelaars
NF EN 60947-3 of NF C 15-100 § 536-2.

De controle van de scheidingsfunctie conform norm NF EN 60947-3
gebeurt in 3 stappen:
• De diëlektrische test bepaalt een dempingsweerstand (Ulmp: stoot-

houdspanning) die typisch is voor de openingsafstand van de
contacten in de lucht.
Normaal Uimp = 8 kV voor Ue = 400/690 V.

• De meting van de zwerfstromen (lf) bepaalt een isolatieweerstand
open toestand, gedeeltelijk gekenmerkt door de zwerflijnen. Bij
110% Ue, If < 0,5 mA (nieuw toestel) en If < 6mA (toestel einde
levensduur).

• De controle van de stevigheid van het besturingsorgaan en van de
positiebepaling heeft tot doel de “mechanische” betrouwbaarheid
van de positieaanduidingen te valideren. Tijdens de test wordt op het
vrijwillig in de I-stand geblokkeerde toestel een kracht uitgeoefend
die driemaal groter is dan de normale inspanning die geleverd wordt
op het besturingsorgaan om het toestel te openen.
De vergrendeling van het toestel in positie “O” is niet vereist tijdens
het leveren van een normale inspanning. Het toestel moet in dit
geval de positie “O” niet aangeven na aanwending van de kracht.
De test moet niet uitgevoerd worden wanneer er andere middelen
bestaan dan het besturingsorgaan om het openen van de contacten
aan te duiden: mechanische aanduiding, onmiddellijke zichtbaarheid
van het geheel van contacten…
Deze derde test beantwoordt aan de definitie van de “volledige
zichtbare” onderbreking zoals gevraagd in het decreet van
14 November 1988 om de scheidingsfunctie te vrijwaren in BTB
(500 V < U ≤ 1000 V AC en 750 V < U ≤ 1500 V DC).
Deze laatste karakteristiek is conform NF C 15-100, behalve voor
TBTS of TBTP (U ≤ 50 V AC of 120 V DC).

Onderbreking onder belasting en overbelasting

Gebeurt door de toestellen gedefinieerd voor het opzetten en 
onderbreken van stroom bij normale belastings- en overbelastings-
voorwaarden.
Typetests maken het mogelijk de toestellen voor het opzetten en
onderbreken van specifieke belastingen te karakteriseren. Deze laatste
kunnen belangrijke oproepstromen met een lage cos-j waarde (motor
in opstartmodus of rotor geblokkeerd) hebben.
Deze karakteristieken komen overeen met de gebruiksklassen van
de toestellen.

Onderbreking bij kortsluiting
Een schakelaar is niet bedoeld om kortsluitstromen te onderbreken.
Nochtans moet zijn dynamisch gedrag van die aard zijn dat deze de
fout tot aan de verwijdering ervan ondersteunt door middel van het
betreffende beveiligingsorgaan.
Op de schakelaars met zekering wordt de kortsluiting onderbroken
door de zekeringen (zie het Hoofdstuk “Zekeringen”, pagina D. 46
en D. 48) om zo sterke foutstromen te beperken.

(1) (1) (1)

(2)
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Onderbrekingstoestellen

Constructienormen IEC 60947-1 & IEC 60947-3 (vervolg)

Karakteristieken

Voorwaarde en gebruiksklasse conform norm IEC 60 947-3
Tabel A

GEBRUIKSKLASSE GEBRUIK TOEPASSING

Wisselstroom
AC20

Gelijkstroom
DC20 Sluiten en openen bij nullast. Scheiders (1)

AC21 DC21 Resistieve belastingen met inbegrip
van redelijke overbelastingen

Hoofdschakelaars van de installatie of voor
resistieve ontvangers (centrale verwarming,
verlichting behalve ontladingslampen…).

AC23 DC23 Belastingen die worden veroorzaakt
door motoren of andere sterk 
inductieve belastingen.

Schakelaars voor de voeding van één of meerdere moto-
ren of ontvangers met zelfinductie (lastmagneten,
elektrische remmen, seriegeschakelde motoren…)

AC22 DC22 Gemengde resistieve en inductieve
belastingen inbegrepen redelijke
overbelastingen

Secundaire schakelaars of voor reactieve
ontvangers (batterij van condensatoren, 
ontladingslampen, shunt-motors…).

Onderbrekings- en inschakelvermogen

In tegenstelling tot de stroomverbrekers voor dewelke deze criteria de
uitschakel- en inschakelkarakteristieken bij kortsluiting bepalen die
kunnen leiden tot vervanging van het toestel, komt het onderbre-
kings- en inschakelvermogen voor de schakelaars overeen met de
maximale performantiewaarden van de gebruiksklassen.
Zelfs bij deze extreme toepassingen moeten de karakteristieken van
de schakelaar gevrijwaard blijven, in het bijzonder wat de zwerf-
stroomweerstand en de verhitting betreft.

Elektrische en mechanische levensduur

De norm bepaalt het minimum aantal elektrische (bij vollast) en mecha-
nische (nullast) schakelingen die door de toestellen uitgevoerd worden.
Deze karakteristieken bepalen het theoretische einde van de levens-
duur van het toestel, dat zijn kenmerken moet behouden, met name
inzake zwerfstroomweerstand en verhitting.
Deze performantie houdt verband met het bereik van het toestel en
met het gebruik ervan. In functie van het vooropgestelde gebruik
worden twee bijkomende gebruiksklassen voorgesteld:
• Cat A: frequente schakelingen (geplaatst dichtbij toepassing)
• Cat B: niet-frequente schakelingen (geplaatst op kop van de installatie

of verdeelbord)

Bedrijfsstroom Ie
De bedrijfsstroom Ie wordt bepaald door de tests inzake levensduur
(mechanisch en elektrisch) en door de tests van het uitschakel- en
inschakelvermogen

Kortsluitkenmerken

• toegelaten korteduurstroom (lcw): effectieve stroom gedurende
1 seconde.

• inschakelstroom bij kortsluiting: piekwaarde van de stroom die het
toestel kan verdragen bij kortsluiting.

• voorwaardelijke kortsluitstroom: effectieve stroom waarvan veron-
dersteld wordt dat deze door de schakelaar kan getolereerd worden
wanneer deze verbonden is met een zekering of een ander bevei-
ligingstoestel ter vermindering van de intensiteit en de duur van de
kortsluiting.

• dynamisch gedrag: piekwaarde van de stroom die het toestel in
gesloten toestand kan tolereren.

De door de norm vastgelegde karakteristiek is de toegelaten korteduurs-
troom (lcw) waarvan het minimale dynamische gedrag afgeleid wordt.
Dit essentieel gedrag komt overeen met wat de schakelaar tolereert
zonder doorsmelten.

Tabel B

Tabel C

AANTAL
AANLEGGEN ONDERBREKEN SCHAKELCYCLI

Ι/Ie cos ϕ Ι/Ie cos ϕ
AC 21 1,5 0,95 1,5 0,95 5
AC 22 3 0,65 3 0,65 5
AC 23 Ie ≤ 100 A 10 0,45 8 0,45 5

Ie > 100 A 10 0,35 8 0,35 3
L/R (ms) L/R (ms)

DC 21 1,5 1 1,5 1 5
DC 22 4 2,5 4 2,5 5
DC 23 4 15 4 15 5
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Fig. 1: onderbrekings- en inschakelvermogen

Ie (A) ≤ 100    ≤ 315      ≤ 630     ≤ 2500 > 2500
AANTAL CYCLI/UUR 120 120 60 20 10
AANTAL SCHAKELINGEN IN CATEGORIE A

zonder stroom 8500 7000 4000 2500 1500
met stroom 1500 1000 1000 500 500
Totaal 10000 8000 5000 3000 2000
AANTAL SCHAKELINGEN IN CATEGORIE B

zonder stroom 1700 1400 800 500 300
met stroom 300 200 200 100 100
Totaal 2000 1600 1000 600 400

(1) Deze toestellen zijn momenteel vervangen door schakelaars-scheiders om veilig schakelen te verzekeren
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Deze functie, die vereist is conform het decreet van 14 november
1988 (art.9), zorgt voor het buiten spanning plaatsen van de volledige
of gedeeltelijke installatie door de hele installatie of een deel ervan te
scheiden van elke energiebron en dit om veiligheidsredenen.

De acties die uit de scheidingsfunctie voortvloeien kunnen als volgt
onderscheiden worden:

• actie die alle actieve geleiders beïnvloedt

• actie die verzekerd kan worden bij nullast op voorwaarde dat
men kan beschikken over bijkomende toestellen om te voorkomen
dat de bedrijfsstroom onderbroken wordt (voorijlend hulpcontact,
signaleringspaneel “bediening onder belasting verboden”). Om de
veiligheid te vergroten kan, naast de scheidingskarakteristiek, de
onderbreking uitgevoerd worden door een toestel met onderbre-
kingsvermogen onder last.

• actie voor scheiding van de contacten.

Constructienormen IEC 60 364 of NF C 15-100
Scheiding

Deze functie opgelegd door het decreet van 14 november 1988 (art. 10)
zorgt voor het buiten spanning plaatsen van de eindcircuits. Doel
van deze functie is de stroom af te schakelen om risico’s op brand,
verbranding of elektrische schok te vermijden. Kenmerken zijn: snel-
heid, gemakkelijke toegang en identificatie van de bediening van het
betrokken toestel.

De interventiesnelheid hangt af van de inrichting van de lokalen waar
de installaties geplaatst zijn, van de gebruikte uitrustingen en van de
aanwezige personen.

De acties die voortvloeien uit deze noodonderbrekingsfunctie kunnen
als volgt ingedeeld worden:

• actie uit te voeren onder last

• actie met invoed op het geheel van actieve geleiders

Noodonderbreking

Deze functie opgelegd door het decreet van 29 juli 1992 onderscheidt
zich van de noodonderbreking door het feit dat in dit geval rekening
gehouden wordt met de bewegende delen van de machines.

De acties die voortvloeien uit de noodstopfunctie kunnen als volgt
ingedeeld worden: (NF C 15-100 § 536-3)

• actie uit te voeren onder last

• actie met invloed op het geheel van actieve geleiders

• actie die rekening houdt met een eventuele afremming.

Noodstop

Een elektrische installatie kan enkel rationeel geëxploiteerd worden
wanneer de mogelijkheid bestaat om lokaal tussen te komen zonder
dat de volledige installatie uitgeschakeld hoeft te worden. Buiten de
selectieve bediening bevat de functionele bediening de schakeling,
het wegnemen van de belasting, enz.

De acties die voortvloeien uit de functionele bediening kunnen als
volgt ingedeeld worden:

• actie uit te voeren onder last

• actie zonder invloed op het geheel van actieve geleiders
(bv. twee fasen op drie van een motor).

Functionele bediening

Deze functie, opgelegd door het decreet van 29 juli 1992, zorgt ervoor
dat de betrokken machine gestopt wordt en in stoptoestand blijft
voor het uitvoeren van mechanisch onderhoud dat lichamelijk letsel
kan veroorzaken of tijdens onderbrekingen van lange duur.

Deze toestellen moeten zodanig gemonteerd worden dat ze gemak-
kelijk geïdentificeerd kunnen worden en dat ze probleemloos ingezet
kunnen worden voor de voorziene toepassing.

De acties die voortvloeien uit de onderbrekingsfunctie voor mechanisch
onderhoud kunnen als volgt ingedeeld worden: (NF C 15-100 § 536-4)

• actie uit te voeren onder last: aangezien de personen belast met
de uitvoering van deze actie niet noodzakelijk over de kwaliteiten van
elektricien beschikken, moet de onderbreking uitgevoerd kunnen
worden zonder enig risico: controleren of de stroom effectief uitges-
chakeld is, verifiëren of het toestel wel degelijk over de vereiste
gebruiksklasse beschikt…

• actie voor het scheiden van de contacten: deze actie moet ervoor
zorgen dat de machine niet per toeval opnieuw onder stroom kan
worden gezet.

Deze functie wordt ook aangeboden in de vorm van een veiligheids-
schakelkast.

Deze kasten bevatten in principe schakelaars met effectief zichtbare
onderbreking, wat van buitenaf gecontroleerd moet worden. Het
gebruik van een dergelijke effectief zichtbare onderbreking vloeit
voort uit de noodzaak om de veiligheid te verhogen van de perso-
nen die moeten werken in een gevarenzone; d.w.z op werven met
hoge mechanische risico’s waar de positie van de schakelaar niet
meer duidelijk weergegeven kan worden als gevolg van een bescha-
digde handgreep.

Onderbreking voor mechanisch onderhoud
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Onderbrekingstoestellen

Keuze van een schakelaar

Dimensionering van de nulleiderpool in functie van de
aanwezigheid van harmonischen

Voorbeeld 1: polen in serieschakeling
Een toestel SIRCO 400 A dat gebruikt wordt op een net van 500 VDC
met een bedrijfsstroom van 400 A in categorie DC 23 moet voor elke
polariteit 2 polen in serie hebben.

Voorbeeld 2: polen in parallelschakeling
Voorzorgen voor aansluiting: zorg voor een goede verdeling van de
stroom in de 2 vertakkingen.

Fig. 2: 1 pool per polariteit
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Fig. 3: 2 polen in serie per polariteit
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Fig. 4: voorbeeld van een 4p schakelaar waarbij 2x2 polen in parallel worden
geplaatst

• Driefasig netwerk met verdeelde nulleider

Toepassingen op het gelijkstroomnet
De karakteristieken van de bedrijfsstroom zoals bepaald in de alge-
mene catalogus gelden voor fig. 2, behalve wanneer “2 polen in serie”
gespecificeerd is. In dit laatste geval, zie fig. 3.

Sectie Nulleider < Sectie fasen:
Aaanwezigheid van harmonische stromen van rang 3 en veelvoud
van 3, zodat de vervormingsfactor kleiner blijft dan 15 %.

Sectie Nulleider = Sectie fasen:
Aaanwezigheid van harmonische stromen van rang 3 en veelvoud
van 3, zodat de vervormingsfactor begrepen is tussen 15 % en
33 % (bijvoorbeeld verdeling voor ontladinglampen, TL-lampen).

Sectie Nulleider > Sectie fasen:
Aaanwezigheid van harmonische stromen van rang 3 en veelvoud
van 3, zodat de vervormingsfactor groter is dan 33 % (bijvoorbeeld
netten toegespitst op kantoorautomatisering en op informatica).
De § 524.2 van de NFC 15-100 stelt een sectie van 1,45 keer de
sectie nvan de fasen voor.

TT

REGIME SECTIE NULLEIDER ≥ SECTIE FASE SECTIE NULLEIDER < SECTIE FASE

TNC

TNS

IT
met

nulleider

N R S T N

(1)

R S T

PEN R S T PEN R S T

N R S T

N R S T

(2)

N R S T

(2)

(1) De nulleider moet niet beveiligd worden indien de nulleider tegen kortsluiting
beveiligd is door de fazebeveiliging en indien de maximum foutstroom op de
nulleider veel kleiner is dan de toegelaten maximum stroom voor de kabel 
(NF C 15-100 § 431.2).

(2) De plaatsing van een zekering op de nulleider moet verplicht samengaan
met een detectiemechanisme voor doorsmelten van deze zekering. Deze
detectie moet een opening van de overeenkomstige fasen voorzien zodat
een werking van de installatie zonder nulleider vermeden wordt.

Schakelen Beveiliging

Gamma schakelaarsKeuze in functie van de nulleider
Tabel A

* behalve voor kaliber 1250 A.

ONDERBREKING

SCHAKELAAR ZICHTBAAR EFFECTIEF SCHAKE- COMBI UITSCHAKEL- SCHAKELAARS

ZICHTBAAR LAARS ZEKERINGEN TOESTELLEN MET MOTOR

CMP � � � optie

Combiné's SIDERMAT � � � �

Omschakelaars SIRCO VM1 � � �

COMO � �

SIRCO VM � �

SIRCO � optie

SIDER � � optie

SIDER ND � �

SIDERMAT � � �

SIRCOVER � �

ATyS � � �

FUSERBLOC � �

FUSOMAT � �* � �

catec_d2_d81_nl  9/11/04  09:38  Page 40



Algemene catalogus SOCOMEC D. 41

Technische gids

Onderbrekingstoestellen

Ith > 1,5 Ic

Tabel A

P kVA 50 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Id / In 15 14,5 14 13 12 11 10 9 8,5

Id: magnetisatiestroom van de transformator
In: nominale stroom van de transformator
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Fig. 3: Schakelaar stroomopwaarts van een motor

Declasseringsvoorbeelden volgens opstarttype.

Ithq = In x Kd en Ith ≥ Ithq

Ithq =
(I21xt1) + (I22xt2) + In2 x (tc-[t1+t2])

tc

Tabel B

OPSTARTTYPE Id
(4)

In
td(4)

(s)
n(1) Kd(2)

direct
tot 170 kW 6 tot 8 0,5 tot 4 n > 10 n

3,16

Y - ∆
(Id/3) 2 tot 2,5 3 tot 6 n > 85 n

9,2

direct – motoren
met grote inertie (3) 6 tot 8 6 tot 10 n > 2 n

1,4

(1) n: aantal startpogingen per uur op basis waarvan toestel gedeclasseerd moet worden
(2) Kd: startcoëfficiënt ≥ 1 (3) ventilator, pompen…
(4) gemiddelde waarden, variabel in functie van het type motor en ontvanger

• Bij cyclische overbelastingen (buiten opstarten): voor specifieke ontvan-
gers (lasmachines, motoren), generatoren van cyclische piekstroom kan
de berekening van de equivalente stroomsterkte (lthq) de volgende zijn:

I1: bedieningsstroom van de ontvanger
I2: eventuele tussen-overbelastingsstroom
In: continue stroomsterkte
t1 en t2: respectievelijke duur in s van stroom I1 et I2
tc: duur van de cyclus in s met een benedendrempel vastgelegd

op 30 s.

Wanneer de uitschakeltoestellen SIDERMAT, FUSOMAT of IDE
gebruikt worden als beveiliging tegen indirect contact of kortsluiting,
moet rekening gehouden worden met de openingstijd van de toes-
tellen. De periode tussen de bediening en de eigenlijke opening van
de contacten is kleiner dan 0,05 s.

Toepassing
Beveiliging

• Bij lokale veiligheidsonderbreking moet de schakelaar beschikken
over de karakteristiek AC23 voor de nominale stroom van de motor (In).

• Bij de motorcircuits die frequent opgestart worden, moet de equi-
valente thermische stroom (Ithq) bepaald worden.
De opstartstromen en -tijden kunnen erg variëren in functie van het
motortype en de inertie van de betrokken ontvanger. Bij het direct
opstarten gaat het in het algemeen om de volgende waardenbereiken:
- piekstroom: 8 tot 10 In
- duur piekstroom: 20 tot 30 ms
- startstroom Id: 4 tot 8 In
- starttijd td: 2 tot 4 s.

Stroomopwaarts van een motor

De schakeltijd O - I of O - II is gelijk aan 0,7 tot 2,1 s in functie van het
toestel.
De schakeltijd I - II is gelijk aan 1,1 tot 3,6 s.
(voor meer informatie, zie hoofdstuk gemotoriseerde SIRCOVER’s)

Bronomschakeling

Kies in de regel een schakelaar met kaliber groter dan 1,5 keer de
waarde van de nominale stroom van de condensatorbatterij (Ic).

Stroomopwaarts condensatorbatterij

ca
te

c_
05

8_
a_

1_
x_

ca
t

Ith

Ic

Fig. 1: Schakelaar stroomopwaarts van condensatorbatterij

Inschakelvermogen > Id

Controleer of het inschakelvermogen van de schakelaar groter is dan
de magnetisatiestroom (ld) van de transformator.

Op de primaire van een transformator
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Fig. 2: Schakelaar op de primaire van een transformator
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Fig. 4: cyclische werking

stroom (in A)
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t1 t2

tc belastingscyclus
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Onderbrekingstoestellen

Luchttemperatuur van de omgeving van het toestel
• Snelle methode

Bepaalde gebruiksvoorwaarden leggen een aanpassing van de inten-
siteit van de thermische stroom op door middel van een correctiefactor
en laten het overschrijden van de verkregen gebruikswaarde niet toe.

Gebruiksgrenzen

Kt-correctie omwille van temperatuur

Kp-correctie omwille van toestelpositie (vervolg)

Aansluiting van de schakelaars
Aangezien alle toestellen van het gamma SOCOMEC een dubbele
onderbreking per pool hebben (behalve FUSERBLOC 1250 A, 
FUSOMAT 1250 A en combiné’s SIDERMAT), kan de voeding
opwaarts of afwaarts van het toestel zonder speciale voorzorgen
geplaatst worden; er moet wel rekening gehouden worden met de
plaatsingsregels voor een voeding langs onder.

Kp-correctie omwille van toestelpositie
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Fig. 1: montagepositie
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Fig. 2: declassering volgens montagepositie

Kp = 0,9

Kp = 0,95

Kp = 1

Ithu ≤ Ith x Kt
Tabel A: correctiefactoren in functie van de temperatuur ta

Kt: correctiefactor

0,9 40 °C < ta ≤ 50 °C
0,8 50 °C < ta ≤ 60 °C
0,7 60 °C < ta ≤ 70 °C

• Voor elke toepassing kan een exacte berekening gemaakt worden:
raadpleeg ons.

Gebruik als combiné-zekering
• Snelle methode

Een schakelaar moet gedeclasseerd worden met factor 0,8 wanneer
de zekeringhouders onmiddellijk aangesloten zijn op de klemmen.
Voorbeeld: een combiné van 1250 A is samengesteld uit een scha-
kelaar van 1600 A en 3 zekeringen van 1250 A gG.

• Voor elke toepassing kan een exacte berekening gemaakt worden:
raadpleeg ons.

Andere declasseringen volgens temperatuur
• Lastschakelaars met UR zekeringen
• In sommige gevallen is een declassering voor de werking onder

maximale belasting 24u/24u nodig. Gelieve ons te contacteren.

Kf-correctie omwille van de frequentie

Ka-correctie omwille van hoogte

Ithu ≤ Ith x Kf

Tabel B: correctiefactoren in functie van de frequentie f

Kf: correctiefactor

0,9 100 Hz < f ≤ 1000 Hz
0,8 1000 Hz < f ≤ 2000 Hz
0,7 2000 Hz < f ≤ 6000 Hz
0,6 6000 Hz < f ≤ 10000 Hz

• Geen declassering in  Ith
• Declassering in Ue en ie geldig voor wisselstroom en gelijkstroom

Tabel C: correctiefactoren in functie van de hoogte A

2000 m < A ≤ 3000 m 3000 m < A ≤ 4000 m
Ue 0,95 0,80

Montage en zin van de schakelaars

Ithu ≤ Ith x Kp

De rotatie volgens het bevestigingsplan van de toestellen verloopt
ofwel met de klok mee ofwel tegen de klok in wanneer men de inscha-
kelkarakteristieken wil behouden onafhankelijk van de bediening van
de operator.

Tabel D
90° 180° 90°

tegen de met de
klok in klok mee

COMO M, COMO I, CMP, COMO C JA JA JA
SIRCO VM VM0, VM2 32 … 40 A; 125 … 160 A JA JA JA

VM1 63 … 125 A JA JA NEE
SIRCO 3/4 polen 40 … 3150 A NEE JA JA

4000 A JA JA NEE
6/8 polen 125 … 630 A JA JA NEE

800 … 3150 A NEE JA JA
SIDER 50 … 1600 A NEE JA JA

ND125 ... ND 500 A JA JA JA
SIDERMAT Uitschakelspoel 250 ... 1800A JA JA NEE

met stroomzenden
Uitschakelspoel 250 ... 1800 A NEE JA JA
bij spanningstekort

Omschakelaar SIRCO VM1
I - 0 - II / I - I+II - II JA JA NEE

SIRCOVER I - 0 - II CD 125 ... CD 630 A NEE JA JA
CD 800 … 3150 A JA JA NEE

I - I+II - II CD 125 ... 3150 A NEE JA JA
6/8 polen CD 125 ... CD 630 A NEE JA NEE

SIRCOVER By-Pass I - 0 - II CD 125 ... CD 630 A NEE JA JA
CD 800 ... 3150 A JA JA NEE

I - I+II - II CD 125 ... CD 630 A NEE JA JA
CD 800 ... 3150 A NEE JA JA

Gemotoriseerde SIRCOVER VS
I - 0 - II 125 ... 1600 A JA JA NEE
I - I+II - II 125 ... 1600 A NEE JA JA

Gemotoriseerde SIRCOVER VE
I - 0 - II 250 ... 3150 A JA JA NEE
I - I+II - II 250 ... 3150 A NEE JA JA

ATyS I - 0 - II / I - I+II - II 125 ... 630 A NEE JA JA
FUSERBLOC CD 25 ... 400 A JA JA JA
FUSOMAT Uitschakelspoel 250 ... 1250 A JA JA NEE

met stroomzenden
Uitschakelspoel 250 ... 1250 A NEE JA JA
bij spanningstekort

Ie 0,85 0,85
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Heeft als bijkomend voordeel dat zij belangrijke foutstromen kan
beperken (zie onderstaand voorbeeld).
Een essentieel kenmerk van een zekering is dat ze een betrouwbaar,
eenvoudig en zuinig apparaat is.
We kunnen een optimale keuze maken op basis van de volgende
technische karakteristieken van de zekering:

• Pre-boogtijd
Dit is de tijd die een stroom nodig heeft om het smeltelement, na het
smelten, te verdampen. De pre-boogtijd staat los van de netspan-
ning.

• Boogtijd
Dit is de tijspanne tussen het moment waarop de boog verschijnt
en deze totaal dooft (stroom nul). De boogtijd hangt af van de nets-
panning, maar voor totale smelttijden > 40 ms, is deze
verwaarloosbaar ten opzichte van de pre-boogtijd.

• Totale smelttijd
Som van de pre-boogtijd en de boogtijd.

• Uitschakelvermogen
Dit is de waarde van de veronderstelde kortsluitstroom, die de
zekering onder een gespecificeerde gebruiksspanning in staat is
te onderbreken.

• Thermische belasting,

Waarde van de integraal van de onderbroken stroom op het interval
van de totale smelttijd, uitgedrukt in A2s (Ampère kwadraat seconde).

o
t I2dt

De twee parameters die we moeten bekijken om de kortsluitstroom
te begrenzen zijn:
• de piekstroom die de stroom in het beveiligde circuit werkelijk

bereikt
• de vermoedelijke werkzame stroom, die zich zou ontwikkelen indien

er geen zekering in de stroomkring zat.

Opmerking: er is geen beperking indien de pre-boogtijd tpréarc < 5 ms
(net 50 Hz) bedraagt.

Het diagram van de beperking toont de overeenkomst tussen deze
twee parameters (pagina D.46 en D.48).

Om de piekstroom te kennen, die zich werkelijk kan ontwikkelen in een
elektrische stroomkring die door zekeringen wordt beveiligd, moet men:
• de maximum werkzame kortsluitstroom berekenen (pagina D.22)
• deze stroom op het beperkingsdiagram aanbrengen en de piek-

waarde aflezen in functie van het kaliber van de zekering die de
stroomkring beveiligt.

Begrenzen van de kortsluitstroom

Inleiding

Voorbeeld:

We willen een kortsluitstroom van 100 kA effectief beperken door
een zekering van 630 A gG.

De vermoede werkzame stroom van 100 kA eff. geeft een vermoede
piekstroom van: 100 x 2,2 = 220 kA.

De zekering beperkt de piekstroom immers tot 50 kA, wat 23% van
zijn vermoede waarde is (zie figuur 2), wat leidt tot een beperking
van de elektro-dynamische kracht tot 5% van de waarde zonder
beveiliging (zie figuur 3) en van de thermische belasting tot 2,1% van
zijn waarde (zie figuur 4).

Begrenzen van de kortsluitstroom (vervolg)
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Fig. 1: begrenzing van de kortsluitstroom
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Fig. 3: beperking van de elektrody-
namische kracht in verhouding tot
het kwadraat van de stroom
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Fig. 4: beperking van de thermische
belasting Ι x Ι x t

Algemene karakteristieken

Zekeringen
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Zekeringen

De spanning
Een zekering kan nooit worden gebruikt bij een werkzame spanning
die hoger is dan haar nominale spanning. Ze werkt normaal bij lagere
spanningen.

De frequentie
• f < 5 Hz: men gaat ervan uit dat de bedrijfsspanning (Ue) gelijk-

waardig is aan een doorlopende spanning en Ue = U piekspanning
• 5 ≤ f < 48 Hz:

Een beveiliging wordt gekozen volgens 3 criteria:
• de karakteristieken van het net
• de installatieregels
• de karakteristieken van de stroomkring in kwestie.

De hierna volgende berekeningen zijn louter indicatief: gelieve ons te raad-
plegen indien u materiaal voor bijzondere toepassingen gaat bepalen.

Keuze van een zekering “gG” of “aM”

Karakteristieken van het net

De gebruiksbeperkingen van de zekeringen in functie van de omge-
vingstemperatuur (ta) in de buurt van het apparaat.

Karakteristieken van de stroomkring

Gebruik van een zekering op de nulleider.
Zie pagina D.40.

Schema’s voor de aarding
Al naargelang het nulleiderstelsel, zullen de zekeringen één of twee
beschermende functies vervullen:
• tegen overstroom: A
• tegen indirecte contacten: B.

Installatieregels

ku: declasseringscoëfficiënt van de spanning omwille van frequentie.
• 48 ≤ f < 1000 Hz: geen declassering van de spanning.

De kortsluitstroom
Nadat we deze hebben bepaald, moeten we nakijken of de waarden
ervan kleiner zijn dan de uitschakelwaarden van de zekering:
• 100 kA eff. voor grootte 14 x 51, 22 x 58, T00, T0, T1, T2, T3, T4, T4A
• 50 kA eff. voor grootte 10,3 x 38.

Ue ≤ ku x Un

Ith u ≤ In x Kt

f (in Hz) 5 10 20 30 40
ku 0,55 0,65 0,78 0,87 0,94

TT A
IT A + B

TNC A + B
TNS A + B

Ith u: thermische gebruiksstroom: de maximale permanente stroom die het
apparaat in bijzondere omstandigheden gedurende acht uren aanhoudt.

In: calibre du fusible
Kt: coëfficiënt die door de onderstaande tabel wordt gegeven

ta ZEKERING OP SCHAKELAAR ZEKERING OP SCHAKELA
HOUDER OFCOMBI-ZEKERING HOUDER OF COMBI-ZEKERING

40 ° 1 1 1 1
45 ° 1 0,95 1 1
50 ° 0,93 0,90 0,95 0,95
55 ° 0,90 0,86 0,93 0,90
60 ° 0,86 0,83 0,90 0,86
65 ° 0,83 0,79 0,86 0,83
70 ° 0,80 0,76 0,84 0,80

Kt
Zekering gG Zekering aM

Indien de zekering in een geventileerde kast is geïnstalleerd, moet
men de waarden van Kt met Kv vermenigvuldigen.
• luchtsnelheid V < 5 m/s Kv = 1 + 0,05 V
• luchtsnelheid V ≥ 5 m/s Kv = 1,25

Voorbeeld: een zekering gG is op een basis gemonteerd, in een
gemonteerde kast:
• temperatuur in de kast: 60 °C
• luchtsnelheid: 2 m/s

Kv = 1 + 0,05 x 2 = 1,1
Kt = 1,1 x 0,86 = 0,95.

SCHEMA’S BEVEILIGINGEN
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Bovenaan een condensatorbatterij
Het kaliber van een zekering moet groter zijn dan of gelijk aan twee-
maal de nominale stroom van de condensatorbatterij (Ιc).

Keuze van een zekering “gG” of “aM” (vervolg)

Karakteristieken van de stroomkring (vervolg)
Voorzorgsmaatregel bij gebruik op een hoogte > 2000 m
• Geen declassering van de stroom
• Het uitschakelvermogen is beperkt. Gelieve ons te contacteren.
• Een declassering van grootte is aanbevolen.
Bovenaan een scheidingstransformator
Het inschakelen op een onbelaste transformator heeft belangrijke
inschakelstromen tot gevolg. Men zal een zekering van het type aM
in het primaire gedeelte moeten gebruiken, die het meest geschikt
is om herhaalde overbelastingen te ondersteunen. Het secundaire
gedeelte zal beveiligd worden door zekeringen van het type gG.

Stroomopwaarts van een motor
De motoren worden meestal beveiligd door een thermisch relais. De
voedingskabels van de motor worden door aM- of gG-zekeringen
beveiligd.
Tabel A toont welk kaliber zekering we met het thermisch relais moeten
combineren in functie van het vermogen van de motor.

Noot:
• De nominale stroom van een motor hangt af van de ene construc-

teur tegenover de andere. Tabel A geeft louter indicatieve waarden
• Voor deze toepassing is het wenselijk aM-zekeringen te gebrui-

ken, veeleer dan gG-zekeringen.
• Bij frequent of moeilijk starten (rechtstreeks opstarten > 7 In gedu-

rende meer dan 2 s of opstarten > 4 In gedurende meer dan 10 s),
is het aanbevolen een kaliber zwaarder te nemen dat wat in de
tabel is vermeld. U zal zich in elk geval moeten vergewissen van
de coördinatie van de zekering met de schakelaar (zie pagina D.51)

• Indien een aM-zekering smelt, is het aanbevolen eveneens de zeke-
ringen van de twee andere fasen te vervangen.

Gebruik bij gelijkstroom
Bij gelijkstroom is de pre-boogtijd identiek aan de pre-boogtijd bij
wisselstroom. De karakteristieken tijd/stroom en het beperkingsdiagram
blijven geldig voor het gebruik van zekeringen bij gelijkstroom. De boog-
tijd ligt daarentegen duidelijk hoger in gelijkstroom omdat de spanning
niet naar nul gaat. De thermische energie die moet worden geabsor-
beerd zal veel groter zijn dan bij wisselstroom. Om een gelijkwaardige
thermische belasting te behouden voor de zekering, moet men de
gebruiksspanning ervan beperken.

FUSERBLOC
400 A

7,5 10 15,5 11 15 18,4 20 10 x 38
tot 14 x 51

In parallelschakeling
Zekeringen parallel schakelen is alleen mogelijk indien ze beide
dezelfde grootte en hetzelfde kaliber hebben.

i2 t: thermische belasting van een zekering

Tabel A: beveiliging van motoren door aM-zekeringen

Tabel B: 
kaliber van zekeringen voor een condensatorbatterij bij 400 V

Kw Ch In A Kw Ch In A

FUSERBLOC
CD 32 A

FUSERBLOC
50 A

FUSERBLOC
100 A

of
125 A

FUSERBLOC
160 A

FUSERBLOC
250 A

FUSERBLOC
630 A

FUSERBLOC
1250 A

11 15 22 15 20 23 25 10 x 38
tot 14 x 51

15 20 30 18,5 25 28,5 40 14 x 51

18,5 25 37 25 34 39,4 40 14 x 51

22 30 44 30 40 45 63 22 x 58

25 34 51 40 54 60 63 22 x 58

30 40 60 45 60 65 80 22 x 58

37 50 72 51 70 75 100 22 x 58

45 60 85 63 109 89 100 22 x 58

55 75 105 80 110 112 125 T 00

75 100 138 110 150 156 160 T 0

90 125 170 132 180 187 200 T 1

110 150 205 160 220 220 250 T 1

132 180 245 220 300 310 315 T 2

160 218 300 315 T 2

200 270 370 250 340 360 400 T 2

250 340 475 335 450 472 500 T 3

315 430 584 450 610 608 630 T 3

400 550 750 500 680 680 800 T 4

MOTOR

In ≥ 2 Ιc

Ithe = I’the x 2
Icc totale beperkte piek = I’cc beperkte piek x 1,59

i 2 t totaal = i ’ 2 t x 2,52
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Capaciteit in Kvar 5 10 20 30 40 50 60
Zekering gG in A 20 32 63 80 125 160 200

Capaciteit in Kvar 75 100 125 150
Zekering gG in A 200 250 400 400

We raden aan zekeringen te gebruiken die een maat groter zijn dan
deze voor wisselstroom, met eenzelfde kaliber: de grootte 10 x 38 en
14 x 51 wordt voorbehouden voor stroomkringen ≤ 12 A.
Bij sterk inductieve stroomkringen, wordt er aanbevolen twee zeke-
ringen in serie te plaatsen op de + pool.
aM-zekeringen zijn niet bruikbaar voor gelijkstroom.

BIJ WISSELSTROOM

BIJ GELIJKSTROOM

MAXIMALE SPANNING

400 V 260 V
500 V 350 V
690 V 450 V

Ithe

I’the

400 V 3-fasen 500 V 3-fasen Kaliber Aanbevolen
Aanbevolen kaliber

grootte
voor bijhorende
schakelaar met

zekering

Gebruik van cilindrische zekeringen type gG 
GROOTTE ZEKERING NIET TE OVERSCHREIDEN WAARDE

Stroom Spanning

8,5 x 31,5 Verboden

10,3 x 38 ; 14 x 51 12 A DC 220 VDC

22 x 58 100 A DC 220 V
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Karakteriserende curves voor gG zekeringen
Stroombegrenzingsdiagram
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Karakteriserende curves voor gG zekeringen
Diagram van de thermische belastingsbegrenzing
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Karakteriserende curves voor aM zekeringen
Stroombegrenzingsdiagram
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Karakteriserende curves voor aM zekeringen
Diagram van de thermische belastingsbegrenzing
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Deze zogenaamde “ultrasnelle” zekeringen zorgen voor de beveili-
ging tegen kortsluitstromen. Door hun concept is de totale smelttijd veel
lager dan die van gG- of aM-zekeringen bij sterke kortsluitingen.
Ze worden meestal gebruikt voor de beveiliging van vermogenshalf-
geleiders (i2t UR < i2t van de te beveiligen halfgeleider).
Er moet worden vermeden dat ze werken onder overbelasting, I ~ 2 Ιn,
t ≥ 100 seconden. De beveiliging tegen overbelasting moet zonodig
gebeuren met een andere inrichting.
Om de juiste UR-zekering te bepalen, moet een strikte procedure
worden gevolgd, die voor bepaalde toepassingen complex kan zijn. De
methode die we nu gaan beschrijven, is een eerste benadering.
Voor elke specifieke toepassing, gelieve ons te contacteren.

Keuze van een UR-zekering

VERMOGENS-
FACTOR

In serie schakelen
Dit wordt niet aanbevolen indien de foutstroom onvoldoende is om de
zekering in minder dan 10 ms te doen smelten.

Parallel schakelen
Zekeringen parallel schakelen is mogelijk met twee zekeringen die
even groot en van hetzelfde kaliber zijn. De parallelschakeling wordt
meestal verzekerd door de constructeur, gelieve ons te contacteren.

Bij een parallelschakeling moet men erop letten dat de gebruikte
spanning niet hoger ligt dan 90% van de nominale spanning van de
zekering.

Cyclische overbelasting
Gelieve ons te contacteren.

Watt-verliezen
Deze cijfers worden in het hoofdstuk “LS-schakelaars” gegeven en
stemmen overeen met het vermogen dat wordt afgeleid bij nominale
stroom. Om een stroom Ib te gebruiken die niet hetzelfde is als In,
moet men het verlies aan Watt vermenigvuldigen met coëfficiënt Kp
die we aflezen uit de onderstaande figuur.

Kp: verlies-correctiefactor
Ib: werkzame waarde van de laststroom, uitgedrukt in % van de nomi-

nale stroom.

• In: nominale intensiteit van de zekering in A

• v: luchtsnelheid van de koellucht in m/s

• KTUR: coëfficiënt zoals verkregen uit figuur 2 in functie van de
temperatuur van de lucht vlakbij de zekering

Voorbeeld:

voor U = 400 V Kv = 0,6 (i2t) 400 V = 0,6 x (i2t) 660 V

Vermogensfactor: De thermische belasting die wordt aangeduid in
“LS-schakelaars” wordt gegeven voor een vermogensfactor van 0,15
(cos ϕ van de defecte stroomkring). Voor andere waarden van de
vermogensfactor, moet de waarde van de thermische belasting met
coëfficiënt Ky worden vermenigvuldigd.

Nominale stroom
Wanneer de maximale thermische belasting van de zekering bepaald is, moet
men de waarde van de nominale stroom van de stroomkring in rekening nemen.

Voorbeeld: In het voorgaande voorbeeld hebben we de maximale
thermische belasting van de UR-zekering bepaald: 488 A2s bij 400 V.
Voor V, cette valeur vaut: 488/0,6 = 813 A2s.
De stroom in deze stroomkring is 20 A. Men zal een UR-zekering van
25 A kiezen met een i2t van 560 A2s bij 660 V 25 A.

Kv: correctiecoëfficiënt van i2 t
Eg: werkzame waarde van de gebruiksspanning

(i2 t) V = Kv x (i2 t) 660 V

Ib = KTUR x (1 + 0,05 v) x In
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Fig. 1: correctiefactor Kv
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Fig. 2: correctiefactor KTUR

0,1 0,15 0,2 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Ky 1,04 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,85 0,82 0,81

Keuze van een UR-zekering
Thermische belasting
Dit is de eerste parameter waar we rekening moeten mee houden voor
het kaliber. UR-zekeringen zijn immers bestemd voor de beveiliging van half-
geleiders. De vernietigingsgrens van deze laatste wordt ingegeven door
de maximaal toelaatbare belasting. Opdat de beveiliging doeltreffend zou
zijn, moet de thermische belasting van de zekering ongeveer 20% lager zijn
dan de thermische vernietingsbelasting van de halfgeleider.

Voorbeeld: Een diode van 30 A /400 V verdraagt maximaal een thermi-
schebelasting van 610 A2 s. De maximale thermische belasting van de
bijhorende UR-zekering zal 610 - 20% = 488 A2 s bedragen onder 400 V.

Spanning
De thermische belasting wordt meestal opgegeven voor 660 V. 
Bij een andere spanning, moet er een correctie gebeuren:

Correctie in functie van de omgevingstemperatuur
Het kaliber van een UR-zekering wordt opgegeven voor een omge-
vingstemperatuur van 20 °C.
De maximale gebruiksstroom Ib verkrijgen we door:

Keuze van een UR-zekering (vervolg)

1,5

1,0

0,15

Kv

Eg
0 660

0,5

0,3

100 200 300 400 500 600

1,4
k

1,2

1,0

0,8

0,6

-40 -20 0 20 40 60 80 C°

ca
te

c_
10

35
_a

_1
_x

_c
at

Fig. 3: correctiefactor Kp
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Selectiviteit tussen zekeringen
Selectiviteit van zekeringen tussen LS en HS
De werking van een LS-zekering moet zo zijn dat de HS-zekering in
het primaire deel van de HS/LS-transformator niet smelt.
Daarom moet men er steeds op letten dat de onderkant van de HS-
kromme de bovenkant van de LS-kromme niet raakt vóór de maximum
Icc-waarde van de laagspanning (zie berekening pagina D.23).

De krommen van de zekeringen die met de uitschakelaar samen-
gaan, moeten tussen de punten A en B doorgaan. Deze twee punten
stemmen overeen met:
• Ia: grens van het uitschakelvermogen van de uitschakelaar
• Ib: startstroom van de motor.

(1) gemiddelde waarden die volgens het type motor of receptor sterk kunnen
verschillen.

De thermische belasting van de zekering moet kleiner zijn dan degene
die door de uitschakelaar wordt verdragen.
Onder de verschillende kalibers van mogelijke zekeringen, moet men
het grootste kaliber kiezen om verliezen door warmteverspreiding zo
gering mogelijk te houden.

De selectiviteit van de beschermingsorganen is uiterst belangrijk op
netten met een onderbrekingsvrije voeding, waar het uitschakelen van een
beveiliging geen enkele storing in de rest van het net mag veroorzaken.

De selectiviteit moet rekening houden met twee karakteristieken van
het net:
• zwakke foutstroom (in de orde van 2 x In)
• meestal opgelegde maximale kortsluittijd: 10 ms.

Om deze criteria te respecteren en een goede selectiviteit te verze-
keren, mag de stroom in elke tak de waarden van de onderstaande
tabel niet overschrijden.

Op een net dat wordt gevoed door een “Onderbrekingsvrije
Voeding” (UPS)

BEVEILIGING Max. STROOM PER UITGANG

gG zekering In
6

UR zekering In
3

Kleine stroomverbrekers In
8

SOORT START Ib(1) STARTTIJD (1)

Direct 8 In 0,5 tot 3 s.
Ster-driehoek 2,5 In 3 tot 6 s.
Als stator 4,5 In 7 tot 12 s.
Autotransformator 1,5 tot 4 In 7 tot 12 s.
Als rotor 2,5 In 2,5 tot 5 s.
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Fig. 1: selectiviteit tussen HS- en LS-zekeringen

Selectiviteit tussen zekering en uitschakelaar
De zekering wordt stroomopwaarts van de uitschakelaar geplaatst.
Een uitschakelaar bestaat uit een schakelaar en een thermisch relais.
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Fig. 3: selectiviteit tussen zekeringen en uitschakelaar
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Fig. 2: net gevoed door een Onderbrekingsvrije Voeding

Selectiviteit
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Door de beveiliging d.m.v. zekeringen met andere beschermingsorganen
(onderbrekers, DIRIS CP…) te linken, kan men tot een perfecte selectiviteit
komen. Deze link is een optimale oplossing qua zuinigheid en veiligheid.

Zekering stroomopwaarts - onderbreker stroomafwaarts

Selectiviteit tussen zekering en onderbreker
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• De pre-boogsmeltkromme van de zekering moet boven punt A
liggen (fig. 1).

• De totale-smeltkromme van de zekering moet de kromme van de
onderbreker snijden voor de Icc waarde van de onderbreker (ultiem
uitschakelvermogen).

• Voorbij het snijpunt moet de thermische belasting van de zekering
lager zijn dan die van de onderbreker.

• De thermische belasting van de onderbreker en die van de zekering
moeten steeds lager zijn dan die van de kabel.

• Snijpunt B (zie figuur 1) moet lager liggen dan het zwakste ultieme
uitschakelvermogen van alle onderbrekers.

• Voorbij punt B moet de totale thermische belasting van de zekering
lager zijn dan de thermische belasting van eender welke van de
stroomafwaarts gelegen onderbrekers

• De uitschakelvermogens van alle zekeringen en van de onderbreker
moeten groter zijn dan de maximale kortsluitstroom die in de stroom-
kring kan voorkomen.

• De instelling van het thermische gedeelte Ir van de onderbreker moet
zo zijn dat: 1,05 Ir ≥ I1 + I2 +…In.
I1 + I2 +…In: de som van de stromen in elke tak die door een zekering
wordt beveiligd.

• De instelstroom Ir moet bovendien aan de volgende voorwaarden
voldoen:

Voorbeeld: de meest belaste stroomkring wordt beveiligd door
een gG-zekering van 100 A. De minimum instelstroom van de onder-
breker stroomopwaarts waarmee de selectiviteit met de zekering
verzekerd wordt, moet als volgt zijn:

Ir ≥ 1,6 x 100 A = 160 A.

• De thermische belasting van de zekering met het zwaarste kaliber
moet kleiner zijn dan de door de onderbreker beperkte thermische
belasting.

Deze moet op zijn beurt kleiner zijn dan de maximale thermische
belasting van de kabels.

• Minimale instelwaarde van Im (magnetisch):
8 Kd ≤ Im ≤ 12 Kd.
Kd vindt u in tabel A.

In: kaliber van de zekering van de meest belaste stroomkring.

gG-zekering stroomopwaarts - onderbrekers stroomafwaarts

Onderbreker stroomopwaarts - meerdere zekeringen stroomafwaarts
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Ir ≥ Kd x In

Tabel A: waarden voor Kd (volgens IEC 60269-2-1)

KALIBER VAN DE gG-ZEKERINGEN gG (In) (A) Kd

In ≤ 4 2,1
4 < In < 16 1,9
16 ≤ In 1,6
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Fig. 1: selectiviteit zekering/onderbreker
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• Het kaliber van de zekering moet groter zijn dan de som van de
stromen van de gelijktijdig werkzame onderbrekers.

• De smeltkromme van de zekering moet boven punt A liggen van de
onderbreker met het zwaarste kaliber (zie figuur 1).

Selectiviteit (vervolg)
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Tabel A
ZEKERING ZEKERING
STROOMOPWAARTS STROOMAFWAARTS

gG gG aM

4 1 1
6 2 2
8 2 2
10 4 2
12 4 2
16 6 4
20 10 6
25 16 8
32 20 10
40 25 12
50 32 16
63 40 20
80 50 25

100 63 32
125 80 40
160 100 63
200 125 80
250 160 125
315 200 125
400 250 160
500 315 200
630 400 250
800 500 315

1000 630 400
1250 800 500

Kaliber (A)

Selectiviteit van gG-zekeringen / UR- zekeringen
• gG stroomopwaarts - UR stroomafwaarts:

De pre-boogtijd van de UR-zekering moet minder dan de helft van
de pre-boogtijd van de gG-zekering bedragen in de zone tussen
0,1 en 1 s.

• UR stroomopwaarts - gG stroomafwaarts:
Het kaliber van de UR-zekering moet ten minste driemaal zo sterk
zijn als het kaliber van de gG-zekering.

Tabel B
ZEKERING ZEKERING
STROOMOPWAARTS STROOMAFWAARTS

aM gG aM

4 4 2
6 6 2
8 8 4
10 10 6
12 4 2
16 16 10
20 20 12
25 25 12
32 32 20
40 32 25
50 40 25
63 50 40
80 63 50
100 80 63
125 100 80
160 125 100
200 160 125
250 160 160
315 200 200
400 250 250
500 315 315
630 400 400
800 500 500
1000 500 630
1250 630 800

Kaliber (A)

Algemeenheden
De selectiviteit van de beveiligingen wordt verzekerd wanneer - bij
een foutstroom op een bepaald punt in de installatie - het beveili-
gingsorgaan (BO) dat direct stroomopwaarts van de fout gelegen is,
opengaat, zonder dat dit andere organen in de gehele installatie doet
opengaan. Door de selectiviteit kunnen we de rest van het net onon-
derbroken exploiteren.

Selectiviteit tussen gG- en aM-zekeringen
Door de keuze van de zekeringen wordt in tabellen A en B een totale
selectiviteit verzekerd (volgens IEC 60 269-1 en 60 269-2-1).
In sommige gevallen kan men zich evenwel beperken tot een 
gedeeltelijke selectiviteit.

Selectiviteit tussen zekeringen
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Fig. 1: een fout in punt A moet beschermingsorgaan BO5 doen opengaan,
zonder dat de andere beschermingsorganen mee opengaan.

BO5BO4BO3

BO1

BO2

• Er wordt een totale selectiviteit verzekerd wanneer de tijd/stroom-zones
die de beschermingsorganen kenmerken, elkaar niet overlappen.
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Fig. 2: totale selectiviteit

Tijd/stroom-bereik BO1

Tijd/stroom-bereik BO5
t

Stroom

1 2 1

2

• Gedeeltelijke selectiviteit bestaat erin de selectiviteit van de bescher-
mingsorganen slechts in een stuk van hun tijd/stroom-zone te
beperken. Voor zover de foutstroom lager is dan het snijpunt van de
krommen, hebben we een totale selectiviteit.
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Fig. 3: gedeeltelijke selectiviteit.
De selectiviteit wordt verzekerd indien de maximum foutstroom
(Icc max) van de installatie beperkt wordt to max et Id max < Is.

1 2 1

2 Tijd/stroom-bereik BO1

Tijd/stroom-bereik BO5t

Stroom

Id max. Is

Selectiviteit (vervolg)
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Controle en beheer van energie
DIRIS en COUNTIS

Functies en toepassingen
Inleiding

Het COUNTIS-systeem is bedoeld om de energie te meten; het DIRIS-
systeem wordt gebruikt om elektrische grootheden te meten, om het
energieverbruik te berekenen en te beheren(1), om de installaties te
bewaken, te controleren/bedienen en te beveiligen.
Deze functies kunnen allemaal gecentraliseerd worden op een PC
met CONTROL VISION software of DIRIS VISION software of op een
ander systeem (bv. een automaat) via een RS485-verbinding met
protocol JBUS/MODBUS®.

Meting
Het DIRIS-systeem meet voor om het even welk stroomnet (eenfasig,
tweefasig, driefasig) de stroom (vanaf 1, 2 of 3 TI’s) en de spanning (rechts-
treeks tot 600 VAC (C, CM/CMv2 en CC) of 700 VAC (M en Mh) tussen
fasen of daar boven vanaf TP). De volgende berekeningen worden
gemaakt:
• de TRMS-waarden(2) van de stromen
• de TRMS-waarden(2) van de spanningen
• het actief vermogen (W) op 2 of 4 kwadranten (DIRIS M met optie en CMv2)
• het reactief vermogen (Q) met aanduiding van het teken (L voor 

inductief en C voor capacitief), volgens de formule: S2-P2

• het schijnbaar vermogen (VA)
• de arbeidsfactor (FP) met aanduiding van het teken (L voor inductief

en C voor capacitief), volgens de formule: FP = P/S.
De frequentie (Hz) wordt gemeten op fase 1 van het net.

Telling
De telling van de actieve (kWh) en de reactieve (kvarh) energie steunt
op de berekening van het actieve en het reactieve vermogen. Deze waar-
den weerspiegelen het verbruik van een elektrische installatie.
Het COUNTIS-systeem wordt gebruikt om de actieve energie op
2 kwadranten te tellen. Het DIRIS-systeem wordt gebruikt om de actieve en
reactieve energie op 2 of 4 kwadranten te tellen (DIRIS M met optie en CMv2).
Vanaf 1 (DIRIS C), 4 (DIRIS CM/CMv2) of 8 (DIRIS CC) TOR-ingangen is
het mogelijk de kWh-waarde te berekenen in functie van het externe
signaal (bv.: klok EDF) of van de impulsen die komen van de tellers (water,
gas, elektriciteit…) of van andere systemen (onderbrekingstoestellen…).
Bovendien stelt de CMv2 8 subtellers ter beschikking, die geactiveerd
worden door een begin- en einddatum/begin- en einduur.
Bv.: alle dagen van 8 tot 12 uur of van 01/01/99 om 2 uur tot 01/02/99

om 2 uur.
De energie wordt ter beschikking gesteld op 1 programmeerbare
impulsuitgang voor de kWh (COUNTIS en DIRIS) en op een 2de
programmeerbare impulsuitgang voor de kvarh (enkel CM/CMv2).

Energiebeheer
Het energiebeheer is gebaseerd op de integratie van het actief vermo-
gen over een periode die bepaald wordt door de energieleverancier.
In Frankrijk is dit 10 minuten en in België of Duitsland 15 minuten. Deze
functie kan enkel uitgevoerd worden bij gebruik van een toestel dat
deze waarde kan integreren in functie van een interne (DIRIS-klok) of
externe (TOP EDF) synchronisatie en kan opslaan (FIFO geheugen)
om zo niet constant te moeten communiceren met het centraal systeem.
CM heeft een geheugencapaciteit van 8 dagen voor periodes van
10 minuten en van 12 dagen voor periodes van 15 minuten.
CMv2 heeft een geheugencapaciteit van 28 dagen voor periodes
van 10 minuten en van 42 dagen voor periodes van 15 minuten.
De verhouding tussen deze waarden en de tarifering (zie hierna)
maakt het mogelijk om:
• een volledige tarievenbalans op te maken met vermelding van de

verbruikte kWh-waarden per tariefperiode
• een belastingskromme te analyseren
• een tariefsimulatiefunctie te realiseren.
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Met het DIRIS-systeem kunnen alarmen geconfigureerd worden voor
de spanning, de stroom, het actief vermogen, de vermogensfactor
en de frequentie.

Bewaking

Voor de controle en de besturing moet men over een geheel van
ingangen en uitgangen kunnen beschikken. DIRIS CM/CMv2 beschikt
over 4 TOR-ingangen en 3 relaisuitgangen. Maar het is vooral de
DIRIS CC die voor deze functie geschikt is. Deze is standaard voor-
zien van 8 TOR-ingangen en 6 relaisuitgangen, waardoor het voor
de klant mogelijk wordt om het beheer van zijn systeem te delokali-
seren. De TOR-ingangen die verbonden zijn met bijkomende
contacten sturen inderdaad de positie-informatie (open - gesloten) en
de gegevens over het aantal schakelingen (onderhoud) door. De
relais-uitgangen sturen een hele reeks van aandrijvingsmechanis-
men (schakelaars voor uitschakeling, contactsluiters…) voor het
tijdelijk afsluiten van een verdeling of voor het stoppen van een fabri-
catieproces. Deze sturing op afstand verloopt gemakkelijk via een
serieverbinding RS485 rechtstreeks verbonden met een PC (bv.
CONTROL VISION software) of een ander systeem (automaat…).

Controle en besturing

Zie § Communicatienetwerken.

Communicatie

Elk alarm heeft een eigen programmatie voor:
• de grenswaarde:

De alarmgrens kan een bovengrens zijn (overschrijding naar boven:
overspanning, stroomstoot…) of een benedengrens (overschrijding
naar beneden: spanningsdaling…).
- instelling van de bovengrens: 0 tot 1,4 In
- instelling van de benedengrens: 0 tot (grens hoge hysterese)

Toepassing:
- beveiliging van gevaarlijke machines bij afwezigheid van 

netspanning
- bewaking van de motorspanning. Een te lage stroom duidt op

een wijziging van de belasting (riembreuk…)
- bewaking van een spanningsafwezigheid

• de hysterese
• de timing
• de ruststand van het relais:

- 0: open in rust
- 1: gesloten in rust

De gesloten ruststand zorgt voor een positieve beveiliging van het
alarm: het relais gaat open bij afwezigheid van een bijkomende DIRIS-
voeding, wat overeenkomt met een alarm.
De open ruststand zorgt voor een negatieve beveiliging van het alarm:
het relais sluit zich bij afwezigheid van een bijkomende DIRIS-voeding,
wat overeenkomt met een alarm.
Opmerkingen:
Voor elke te bewaken grootheid voert DIRIS het volgende uit:
• de coherentie van de configuraties verifiëren
• voor elke grootheid de laatste alarmen in het geheugen opslaan met:

- de overschrijdingstijd
- de datum en het uur
- de bereikte maximumwaarden.

Fig. 1: Bewaking van bovengrens
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bovengrens

hysterese

rusttoestand
relais : 1
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Functies en toepassingen (vervolg)
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Fig. 1: Werking meester/slaaf
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Fig. 3: Voorbeeld DIRIS-aansluiting

Aan beide uiteinden van de RS485-verbinding moet een resistieve
belasting van 120 ohm aanwezig zijn; deze is in elke DIRIS geïntegreerd.

Wij raden aan een kabel te gebruiken van het volgende type:
• LIYCY: 2 getwijnde paren met globale afscherming (min. doorsnede

0,34 mm2)
• LIYCY-CY: 2 getwijnde paren met afscherming per paar plus

globale afscherming (min. doorsnede 0,34 mm2)

Noot: alle op eenzelfde RS485 -verbinding aangesloten producten
moeten een verschillend adres hebben (adres
JBUS/MODBUS®).

Protocol
Jbus/Modbus wordt gebruikt in de RTU-modus (Remote Terminal Unit) met
hexadecimale karakters die uit minimum 8 bits samengesteld zijn. Dit
protocol impliceert een dialoog meester-slaaf op basis van 2 principes:
• de meester dialogeert met één slaaf en wacht op het antwoord van

deze laatste
• de meester dialogeert één voor één met alle slaaf-eenheden zonder

op hun antwoord te wachten.
De dialoog wordt weergegeven in een communicatieframe. Een frame
bestaat uit:

Om de informatie te kunnen gebruiken voorzien onze producten in
4 functies:
Functie 3: voor de uitlezing van N woorden (max. 128 woorden)
Functie 6: voor het schrijven van een woord
Functie 8: voor de diagnose van de uitwisselingen 

(vanop tellers 1, 3, 4, 5 en 6)
Functie 16: voor het schrijven van N woorden.
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Communicatie: algemeenheden
Beschrijving

DIRIS en COUNTIS kunnen verbonden worden met eender welk
systeem (automaat, PC…) dat werkt met een RS485-netwerk en het
protocol JBUS/MODBUS®.

De communicatiefunctie maakt het volgende mogelijk:
• uitlezing op afstand van de grootheden die door DIRIS gemeten

worden en hun verwerking op PC of op een ander systeem
• uitlezing van de configuraties (metingen, alarmen…)
• configuratie op afstand (transformatieverhoudingen, alarmen…).

Fysische laag: RS485
• Serieverbinding over 3 draden + massa (zie ook installatie van de

verbinding hierna)
• Instelbare baudrates: 1200, 2400, 4800, 9600 of 19200 baud.
• Topologie: busnetwerk, tot 31 toestellen op eenzelfde verbinding.

Om meer dan 31 producten te verbinden kan gebruik worden
gemaakt van RS485-versterkers (contacteren ons).

• Maximum bereik: 1500 tot 9600 baud. Voor grotere afstanden
worden RS485-repeater of -vonkbruggen ingezet (contacteren ons).

Verbindingslaag
• Werking in modus meester/slaaf:

De meester (supervisor, automaat…)
- stelt vragen of stuurt een commando naar elke DIRIS of andere termi-

nal (slaaf) die dan vervolgens antwoordt of het commando uitvoert
- kent aan elke slaaf een identificatienummer toe, het zogenaamde

adres. De DIRIS-adressen liggen tussen 1 en 255.
• De verbindingslaag controleert eveneens de doorgestuurde berichten

waardoor eventuele transmissiefouten gedetecteerd kunnen worden.

DIRIS en COUNTIS communiceren over een serieverbinding EIA 485
(RS485) met 3 actieve draden (L1, L2 en 0 V), met of zonder afscherming.
Op dezelfde RS485-verbinding kunnen max. 31 toestellen aangesloten
worden, meer de meester (automaat of micro-computer) voorzien
van een RS485-interface.
Het aantal toestellen op een communicatienetwerk kan verhoogd worden
door gebruik te maken van repeaters (max. 255 per communicatiekanaal).
Wij raden aan gebruik te maken van een getwijnd paar met massadraad.
In een erg onstabiele omgeving gebruikt men best een afgeschermde
kabel met 3 draden, waarbij de afscherming slechts aan één uiteinde
wordt geaard.

Aansluiting van de verbinding RS485

Slaaf Functie- Bericht- Omvang van
adres code adres het bericht

CRC16

Slaaf

Slaaf
3

2

1

DIRIS/
COUNTIS

Slaaf

Adressen

Supervisor
  (Meester)

DIRIS/
COUNTIS

DIRIS/
COUNTIS

ON
ON

S1
S2

DIRIS/
COUNTIS

OFF
OFF

S1
S2

DIRIS/
COUNTIS

OFF
OFF

S1
S2

DIRIS/
COUNTIS

ON
ON

S1
S2

L1

L2

L0

DIRIS/
COUNTIS

RS485
DIRIS n° x
R=120 ΩR=120 Ω

1500 m

RS485
DIRIS n° 2

PC

+0 - +0 - +0 -

232

485

RS485
DIRIS n° 1

OF
Programmeerbare

automaten

OF
Andere

systemen

R=120 ΩR=120 Ω

RS-485
DIRIS n° x

1500 m

RS485-versterker

+0 - +0 - +- 0 +0 -

1500 m

232

485

RS-485
DIRIS n° 1

PC

OF
Programmeerbare

automaten

OF
Andere

systemen

Controle en beheer van energie
DIRIS en COUNTIS
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Communicatieframe
Adresseringstabel van een DIRIS M

Antwoord DIRIS M:

Slaaf

05

Functie

03

meest
signif. adres

07

minst signif.
adres
27

meest signif.
aantal woorden

00

minst signif.
aantal woorden

02

CRC 16

74F0

Slaaf

05

Functie

03

Aantal
byte
04

meest signif.
waarde
0003

minst signif.
waarde
028A

3 650 kWh

CRC 16

CF34

(1) Grootte van deze zone: 30 woorden of 1E hexadecimaal (met optie
4 kwadranten) - 24 woorden of 18 hexadecimaal (zonder optie 4 kwadranten

*: positie van de cijfers op de display

Voorbeeld
Om 3650 kWh te krijgen als uitlezing moet volgend bericht verstuurd worden

Slaaf

05

Functie

03

meest
signif. adres

07

minst signif.
adres
00

meest signif.
aantal woorden

00

minst signif.
aantal woorden

1E

CRC 16

C532

Voorbeeld
Om alle waarden in één ondervraging te visualiseren moet het
volgende frame verstuurd worden:

Lezen van de informatie (functie 3)

(1) Grootte van deze zone: 9 woorden of 9 hexadecimaal

Aanbevelingen
Na wijziging onmiddellijk de gewijzigde parameters in het geheugen
opslaan door gebruik te maken van adres 500.

Slaaf

05

Functie

06

High
adres
01

Low
adres

00

Aantal
High-woorden

00

Aantal
Low-woorden

0A

CRC 16

09B5

Voorbeeld
Configuratie van een primaire TI van 10 A voor DIRIS nummer 5:

Antwoord van DIRIS M: identiek met het verstuurde bericht

HEXAD AANTAL VERKLARING EENHEID
ADRES WOORDEN(1)

0 voor een Tl met een
secundaire van 1 A

700 1 A
1 voor een Tl met een

secundaire van 5 A
701 1 stroom fase 1 0,1 A
703 1 stroom fase 2 0,1 A
705 1 stroom fase 3 0,1 A
707 1 nulleiderstroom 0,1 A
709 1 fasespanning 1 0,1 V
70B 1 fasespanning 2 0,1 V
70D 1 fasespanning 3 0,1 V
70F 1 lijnspanning U1-2 0,1 V
711 1 lijnspanning U2-3 0,1 V
713 1 lijnspanning U3-1 0,1 V
715 1 actief vermogen 0,1 kW
717 1 react. vermogen 0,1 kvar
719 1 reactief vermogen 0,1 kVA
71B 1 schijnbaar vermogen /
71D 1 frequentie 0,1 Hz
71F 1 I1 max 0,1 A
721 1 I2 max 0,1 A
723 1 I3 max 0,1 A
725 1 P max 0,1 kW
727 1 act. energie + (4 cijf.van boven)*
729 1 act. energie + (3 cijf. van beneden)*

kWh

72B 1 react. energie + (4 cijf. van boven)*
72D 1 react. energie + (3 cijf. van beneden)*

kvarh

72F 1 act. energie + (4 cijf. van boven)*
731 1 act. energie + (3 cijf. van beneden)*

kWh

733 1 react. energie + (4 cijf. van boven)*
735 1 react. energie + (3 cijf. van beneden)*

kvarh

737 1 teken P /
0 = + en 1 =-

738 1 teken Q en PF /
0 = + en 1 =-

Schrijven van de toestellen (functie 6 of 16)

HEXAD. AANTAL VERKLARING EENHEID
ADRES WOOREN(1)

100 1 primaire van de Tl 1 A
102 1 gewicht van de impulsuitgang 10 Wh

type net:
0: 3 L-b

104 1 1: 3 Lnb /
2: 4 L-b
3: 4 Lnb

105 1 frequentie Hz
0: 50 Hz en 1: 60 Hz

106 1 integratietijd van het
1 minuut

vermogen
107 1 integratietijd van de

1 minuut
stroom

108 1 knipperen van parameters 500 ms
10A 1 knipperen van metingen 500 ms
500 1 reset /
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Voorbeeld: ijking van een actieve vermogensomvormer
TI 20 / 5 A, U = 380 V, driefasig net, cos ϕ = 1.
Basisijking:
P’ (omvormer)  =  UI cos ϕ 3 = 380 V x 5 A x 1 x 1,732 = 3290 W
dus bij een TI van 20 A: P = 3290 W x 20 / 5 = 13,16 kW
uitgang omvormer: 0 mA = 0%; 20 mA = 100% van de belasting.

• Ijking voor digitale display, drempelrelais, of GTC:
een digitale display kan geijkt worden voor de weergave van 13,
16 kW bij 20 mA; de ijking van de omvormer moet dus niet gewijzigd
worden.

• Ijking voor naaldindicator (gebruikte schaal: 0 tot 15 kW), gekali-
breerd op 20 mA onderaan de schaal:
het overeenkomstige toestel is niet instelbaar; de omvormer wordt
op de volgende wijze geijkt:

P’ (omvormer) = 15 kW x 3290 kW = 3750 W voor 20 mA
13,16 kW

I’ (uitgang omvormer) = 13,16 kW x 20 mA = 17,55 mA
15 kW

D. 58
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Elektrische meting
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1: α > 90° 3: α < 90°
2: α = 90° 4: α = 0°

Voltmeter
100 V = 63 kV
meting van de 
LS-lijnspanning, 
aanduiding van de
lijn-HS

Voltmeter
100 V /   3 = 63 kV
meting van de 
fase-LS, aanduiding
van de fase-HS
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• V-montage van 2 TP’s: net 63 kV - TP: 63 kV / 100 V
(toepassing: meting van 3 spanningen met 2 TP’s)

Voltmeter
100 V = 63 kV
meting van de LS-lijn-
spanning, aanduiding
van de lijn-HS
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V1

3290 W => 13,16 kW => 17,55 mA

3750 W => 15 kW => 20 mA
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13,16

Draaiijzertoestellen
Deze worden gevormd door twee repulsie-ijzers (één vast ijzer en
één beweegbaar ijzer verbonden met de naald) die geplaatst worden
in een spoel gevoed door de te meten stroom.
Het draaiijzertoestel leest de effectieve waarde van het wissel-
stroomsignaal; de invloed van de golfvorm is te verwaarlozen. Dit
kan ook toegepast worden op een gelijkstroomsignaal, maar ten
koste van de nauwkeurigheidsklasse.
Dankzij het eenvoudige concept is dit toestel uitermate geschikt om
wisselstromen te meten uit de LS-borden.

• Montage van 3 TP’s: net 63 kV - TP 63 kV / 100 V /   3

Gebruik van vermogentransformatoren (TP

Vermogenomvormer

Draaispoeltoestellen
De meetstroom loopt door een gewikkelde draaispoel die zich bevindt
in een magnetisch veld van een permanente magneet. Onder invloed
van de elektromagnetische krachten die uitgeoefend worden op de
spoel, draait deze volgens een lineaire wet.
Met een laag verbruik is dit toestel uitermate geschikt om zwakke
gelijkstroomsignalen te meten.

Draaispoeltoestellen met gelijkrichter
Met de gepolariseerde draaispoelgalvanometer met gelijkstroom
kunnen wisselstroomwaarden gemeten worden door toevoeging van
een diodegelijkrichter.

Gebruiksstand
De indicatoren ROTEX en DIN zijn geijkt voor gebruik bij wijzerplaat
in verticale stand.
Deze kunnen ook in een andere stand gebruikt worden, zonder gevoe-
lige vermindering van hun nauwkeurigheid. Op aanvraag worden de
indicatoren geijkt om in een andere stand te kunnen werken (aan te
geven bij de bestelling).

Installatiegids
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Installatiegids (vervolg)

• (a) Door som-TI te leveren vermogensbalans:
(amperemeter + registreertoestel + verlies meetcircuit)
P’ = 1,5 VA + 7,0 VA + 1,5 VA = 10,0 VA

• (b) Door TI te leveren vermogensbalans:
P = P’ + eigen verbruik van de som-TI
P’ = 10,0 VA + 4,0 VA = 14,0 VA ; dit is gelijk aan P/3 per TI.

registreertoestel (7,0 VA) + amperemeter (1,5 VA)

Fout (± % van In)

BELASTINGSNIVEAU 0,1 In 0,2 In 0,5 In In 1,2 In 5 In 10 In
KLASSE 0,5 1,0 0,75 0,5

1 2,0 1,50 1,0
3 3 3 3
5 5 5 5
5P5 5 5
5P10 5 5

Voorbeeld: de TI 5P5 meet de stroom van de motorkring en verzekert
een nauwkeurigheid van ± 5% bij 5 In.

Verlies in VA =
I2 (in A) x 2        

x L (in m)
S (in mm2) x 56
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TI1 TI SOMTRANSFORMATOR  (4,0 VA)

A

1000/5 A

TI2 1000/5 A

TI3 1000/5 A
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Secundair circuit

Primair circuit

50 / 5 A

TE METEN PRIMAIRE STROOM AANTAL DOORVOERINGEN

50 A 1
25 A 2
10 A 5
5 A 10

Voorbeeld: primaire stroom van TI 50 A.

VERLIES OP DE KABELS IN VA(1) Voor TI 5 A

L (in m) 1 2 5 10 20 50 100

1,0 0,89 1,79 4,46 8,93 17,9 44,6 89,3
2,5 0,36 0,71 1,79 3,57 7,14 17,9 35,7
4,0 0,22 0,45 1,12 2,23 4,46 11,2 22,3
6,0 0,15 0,30 0,74 1,49 2,98 7,44 14,9
10 0,09 0,18 0,45 0,89 1,79 4,46 8,93

S (mm2)

L: enkelvoudige afstand tussen de TI en de indicator.

VERLIES OP DE KABELS IN VA(1) Voor TI 1 A

1,0 0,04 0,07 0,18 0,36 0,71 1,79 3,57
2,5 0,01 0,03 0,07 0,14 0,29 0,71 1,43
4,0 - 0,02 0,04 0,09 0,18 0,45 0,89
6,0 - - 0,03 0,06 0,12 0,30 0,60
10 - - 0,02 0,04 0,07 0,18 0,36

(1) enkel de actieve component van de verliezen wordt beschouwd

• Een analoog meettoestel wordt gekenmerkt door een klasse-index (of
nauwkeurigheidsklasse). Deze index drukt de maximumfout uit in honder-
den van de grootste meetwaarde van het betrokken meettoestel.
Voorbeeld: een amperemeter met 50 verdelingen, klasse 1,5

De fout zal gelijk zijn aan 1,5 x 50 d.w.z: 0,75 division
100

- voor een amperemeter van 20 A: 20/50 x 0,75 = 0,3 A
- voor een amperemeter van 400 A: 400/50 x 0,75 = 6 A

• Een digitaal toestel kan een waarde aanduiden van ± 1 eenheid van
het laatste cijfer van het weergegeven getal, naast de werkelijke nauw-
keurigheid van de elementen waaruit het toestel opgebouwd is
Voorbeeld: een indicator van 3 cijfers (999 punten), nauwkeuri-
gheid 0,5%, aangesloten op een TI 400/5 A, weergave 400 A.

- (a) intrinsieke fout 400 x 0,5 soit: ± 2 A
100

- (b) weergavefout 1 digit, wat overeenkomt met ± 1 A
- extreme uitleeswaarden: (a) + (b) = ± 3 A (bij nominale belasting).

• Een stroomtransformator (TI) wordt gekenmerkt door zijn
nauwkeurigheidsklasse.

Deze fout varieert als volgt, in functie van de belasting:

Nauwkeurigheidsklasse

De som-TI maakt het mogelijk de effectieve waarden van verschil-
lende wisselstromen van eenzelfde fase op te tellen; deze
wisselstromen kunnen verschillende cos ϕ waarden hebben
Een som-TI wordt gekenmerkt door:

• het aantal te verbinden TI’s (TI’s met eenzelfde transformatorver-
houding)

• het vereiste nominale vermogen.
Voorbeeld: 3 circuits te controleren voor één uitgang op een regis-
treertoestel en een indicator:

Somtransformator

Verzadigbare TI’s
De verzadigbare TI’s zorgen voor de voeding van de thermische
zwakstroomrelais door deze te beschermen tegen stroomstoten als
gevolg van het frequent opstarten van een motor (de verzadigbare
TI’s bestaan enkel met uitgang 1 A).
SOCOMEC maakt een onderscheid tussen twee types van verza-
digbare TI’s:
• de TI’s waarvan de verzadiging begint bij 4 In voor een normale

start (bv. pompen)
• de TI’s waarvan de verzadiging begint bij 1,5 In voor een hoog belas-

tende start (bv. ventilators zonder registers).

Aanpassing van de transformatieverhouding
Voor nominale stromen kleiner dan 50 A kunnen TI’s met geleidende
kabels en een hogere primaire stroom gebruikt worden in de plaats
van TI’s met gewikkelde primairen; en dit door de primaire lijn verschil-
lende keren doorheen de TI te voeren.
Naast de besparing laat deze methode ook toe de verschillende
transformatieverhoudingen aan te passen (constant rendement en
meetnauwkeurigheid).

Met het verbruik van de kabels moet rekening gehouden worden om
het vermogen van de te kiezen TI of omzetter te bepalen, om een
feilloos verloop van de meetketen te verzekeren.

Verbruik door de koperen kabels
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Digitale netbeveiliging

Functie van de beveiligings-DIRIS

De beveiligings-DIRIS verzekert de beveiliging van stroomkringen:
Hij moet gekoppeld worden aan een uitschakeltoestel dat het scha-
kelen verzekert in een conventionele tijd (zie pagina D.32).

De DIRIS CP vervult niet enkel meet-, tel-, alarmbewakings- en
commucicatiefuncties, maar zorgt ook voor voldoende bescherming
tegen overspanningen. Hiervoor beschikt de DIRIS over een module
waarmee de uitschakelingskromme ingesteld kan worden.
De stroom I0 wordt berekend via de vectoriële som van de 3 fase-
stromen I1, I2, I3 of rechtstreeks gemeten via de vierde stroomingang.
De vierde ingang kan verbonden worden met de nulleider via een
stroomtransformator of met een homopolaire torus voor de meting van
de lekstromen.
De drempelwaarde wordt gekozen via een tijdsafhankelijke kromme
(SIT, VIT, EIT of UIT) of een tijdsonafhankelijke kromme DT.
Alle metingen van de stromen gebeuren in TRMS.
De beveiliging tegen foutstromen wordt verzekerd door het vergelij-
ken van de gemeten stromen en de voorgedefinieerde
beveiligingskromme.

Algemeenheden

Beveiligingsfunctie
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       Zekeringen

DIRIS CP

Uitschakeltoestel

Fig. 1: schema van het onderbrekingssysteem

Fig. 2: (1) instelbare kromme DIRIS CP

Thermische beveiliging op I1, I2, I3, In: I> Code ANSI: 50
Magnetische beveiliging op I1, I2, I3, In: I>> Code ANSI: 51
Thermische beveiliging op
de gelijkpolige component I0: I0 > Code ANSI: 50 N
Magnetische beveiliging op
de gelijkpolige component I0: I0 >> Code ANSI: 51 N
Beveiliging bij maximum fasegestuurde
stroom (DIRIS CP): Idir Code ANSI: 67
Logische selectiviteit Code ANSI: 68
Beveiliging vermogensterugkeer (DIRIS Ptm) > rP Code ANSI: 37

Code ANSI 50 fase 50 N aarde - volgens norm IEC 255-3 en BS 142.
Deze krommen worden doorgaans gebruikt voor het programmeren
van een lage drempel (overbelasting).
Voor programmering van de beveiliging, een kromme kiezen, een drem-
pel Is drempel Is bepalen (procentueel) en een tijd Ts die beantwoordt
aan de uitschakeltijd voor een fout die gelijk zou zijn aan 10 Is.
De waarde Is, is die waarde van de stroom waarvoor er geen uitscha-
keling is. Uitschakelen gebeurt bij een stroom groter dan 1,1 Is en
na een tijdsvertraging Ts.
De krommen, drempels en tijdsvertragingen zijn dezelfde voor de
fasestromen en de stroom I0.

Bij overschrijding van de drempel en na de ingestelde tijd, wordt een
relais RT aangesproken op een fasefout. Het schakelen van het relais
kan geblokkeerd worden in het geval de schakelaar een schakelaar
met zekeringen is, om zo het onderbrekingsvermogen te respecteren.
De limiet is vastgelegd op 7 In.
Het relais RT is resetbaar via de toets “R” van het toetsenbord.

De UIT-kromme kan punt voor punt door de gebruiker worden 
geherprogrammeerd m.b.v. de RS485 verbinding (DIRIS CP).

Tijdsafhankelijke beveiligingskromme

Beveiligingsrelais

Weergave van de krommen

Vergelijking van de krommen

SIT-kromme (Standard Inverse Time):

VIT-kromme (Very Inverse Time):

EIT-kromme (Extra Inverse Time):

UIT-kromme (Ultra Inverse Time):

t = Ts x 47,13 x 10-3

(I / Is)0,02 - 1

t = Ts x 9
(I / Is) - 1

t = Ts x 99
(I / Is)2 - 1

t = Ts x 315,23
(I / Is)2,5 - 1
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Functie van de beveiligings-DIRIS (vervolg)

Beveiliging van de nulleider (DIRIS CP/CPS)
De beveiliging van de nulleider is het resultaat van de translatie van
de beveiligingskromme van de fasen:
• de tijden ts zijn identiek
• de stromen worden gedeeld door een coëfficiënt KN.

Beveiliging “aardingsfout”
Deze beveiliging wordt op dezelfde manier geconfigureerd als de
fasestromen.
De beveiling “aardingsfout” beschermt tegen aanzienlijke aard-
sluitstromen.
Dit impliceert geen beveiling van de personen (direct of indirect
contact), maar enkel de afwending van elk brandrisico of elk risico
op drooglegging van de aardingselektroden.

Keuze van de TI
De aanbevolen minimumklasse van de beveiligings-TI is 5P10 
(nauwkeurigheid van 5% bij 10 In).

Keuze van het vermogen van de TI in VA
• de TI-klasse (5P, 10, 10P10…) wordt gewaarborgd voor een gege-

ven maximum belasting in VA
• de DIRIS geeft een belasting van 1,5 VA waaraan de verliezen van

de verbindingskabels toegevoegd moeten worden.

Voorbeeld:

Nominale stroom: 275 A
De keuze valt op een TI 300 A/1 A P.
De maximum belasting van deze TI is bijvoorbeeld 4 VA
De TI wordt aangesloten met een kabel van 2 x 2,5 mm2 lengte 10 m.
Verlies in VA van de kabel (zie pagina D.59): 3,57 VA.
Totale belasting: 1,5 VA (DIRIS) + 3,57 VA = 5,07 VA.

Deze TI is niet geschikt: kabellengte verminderen of kabelsectie
vergroten of kiezen voor een TI waarvan de toegelaten belasting
groter is dan 5,07 VA.

Beveiliging DDMM (DIRIS CP)
Dit toebehoren wordt gebruikt voor het detecteren van fase-afwezi-
gheid (DDMM).
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Fig. 3: Beveiligingskromme van de nulleider

Code ANSI 51 fase 51N aarde -
volgens norm IEC 255-2 en BS 142.
Deze kromme dient voor het
programmeren van de hoge drempel
(kortsluiting). Zij kan ook gebruikt
worden voor het programmeren van
de lage drempel als de tijdafhanke-
lijke kromme niet weerhouden is.
Om de onafhankelijke drempel(s) te
programmeren: de tijdonafhankelijke
kromme (DT) kiezen, een drempel en
tijdsvertraging bepalen.
Onafhankelijke tijd (DT) met:
0,1 In < Is < 15 In
0,02s < Ts < 30 s (DIRIS Ptm)
0,02s < Ts < 300 s (DIRIS CP)
waarbij In = nominale stroom.

Tijdonafhankelijke beveiligingskromme
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Code ANSI 67
Voor foutdetectie Idir moet er aan drie
voorwaarden voldaan zijn:
- een fazevervorming V1, I1 tussen

135° et 315°,
- stroom op minstens één van de drie

fasen > drempel Idir,
- spanning > 5% van de nominale

spanning.
waarbij: 0,5 In < I< 3 In

0,04 s < T < 6 s

Beveiliging bij max. fasestroom DIRIS CP
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-45°
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Code ANSI 37
Daarvoor een drempel in absolute waarde programmeren, begrepen
tussen 5% en 110% van Sn, en een vertraging tussen 1 en 60 s.
Een minimum vermogen wordt gedetecteerd vanaf het ogenblik dat
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• P < 0 en IPI > 10% van Q, d.w.z. een hoek tussen 96° en 264°,
• U > 70% van Un (nominale spanning) over de 3 fasen,
• I > In / 20 op de 3 fasen (d.w.z. 250 mA indien In = 5 A en 50 mA

indien In = 1 A)
• P > rP (geprogrammeerde drempelwaarde in absolute waarde).

Beveiliging vermogensterugkeer (DIRIS Ptm)
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Een aardfoutstroom is een stroom die naar de aarde loopt in geval van
een isolatiefout (Id). Een aardlekstroom is een stroom van de actieve
delen van de installatie naar de aarde zonder dat er sprake is van
een isolatiefout (If).

Een Automatische Differentieelstroom Inrichting (ADI) gedefinieerd
door de IEC 755 moet aardlekstromen of aardfoutstromen detecte-
ren die doorgaans stroomafwaarts van het installatiepunt voorkomen.

De voornaamste aardlekschakelaars zijn:
• differentieelautomaten
• differentieelschakelaars
• differentieelrelais die zich niet in het uitschakeltoestel bevinden.

SOCOMEC, specialist ter zake, biedt u een volledige reeks diffe-
rentieelrelais aan die een afdoend antwoord geven op elk van uw
specifieke problemen.

Differentieelrelais hebben twee taken:
• de installatie uitschakelen indien het relais samenwerkt met een

automatische uitschakelaar
• een aardlekstroom of aardfoutstroom signaleren wanneer het

relais wordt gebruikt als signaleringsrelais.

Algemeenheden
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In dit geval bestaat een differentieelbeveiliging uit:
• een torus, die de actieve geleiders omsluit van de te beveiligen

kring en de reststroom detecteert wanneer de som van de stromen
op de lijnen niet langer nul is

• een analyse- en meettoestel voor de verschilstroom dat het alarm-
signaal levert

• een uitschakeltoestel dat wordt aangestuurd door het alarmrelais.

Bij gevaar (elektrische schok, brand, ontploffing, slechte werking van
een machine…) verzekert de automatische afschakeling van de
voeding één of meer van de volgende functies:
• de beveiliging tegen indirecte aanraking
• de beperking van de lekstromen
• de complementaire beveiliging tegen directe aanraking
• de beveiliging van de uitrusting of van de productie
• enz

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de differentieelrelais samen
met contactoren, vermogensschakelaars of schakelaars en scha-
kelaars met zekeringen van het SIDERMAT- en FUSOMAT-gamma
van SOCOMEC worden gebruikt.

Signaleren wanneer een aardfoutstroom of aardlekstroom wordt
gedetecteerd en op een bepaald niveau blijft waardoor toch een
preventieve onderhoudsactie nodig wordt.
De differentieelsignalering bestaat uit:
• een torus, die de actieve geleiders omsluit van de te beveiligen

kring en de reststroom detecteert wanneer de som van de stro-
men op de lijnen niet langer nul is

• een analyse- en meettoestel voor de verschilstroom dat de opera-
toren gaat waarschuwen via zijn alarm-LED’s, zijn uitgangsrelais
of zijn digitale uitgangen.

Het is mogelijk dat sommige toepassingen twee functies tegelijker-
tijd vereisen, nl. uitschakelen en signaleren

RD

Differentieelbeveiliging
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KlasseTB houdt rekening met de associatie tussen een differen-
tieelrelais en een afzonderlijk uitschakelapparaat.
Voor de beveiling tegen indirecte aanraking laat de installatienorm
NF C 15-100 een uitschakeltijd van maximum 1 s. toe voor een
verdeelkring, zonder rekening te houden met de contactspanning,
indien een bepaalde selectiviteit nodig wordt geacht. Gaat het om
eindverdeling, dan moeten de ADI’s die voor de beveiliging van perso-
nen worden gebruikt ogenblikkelijk reageren.

GEVOELIGHEID INSTELLING van I∆n

LAGE

GEVOELIGHEID

GEMIDDELDE

GEVOELIGHEID

HOGE GEVOELIGHEID

20 A
10 A
5 A
3 A
1 A

500 mA
300 mA
100 mA
≤ 30 mA

KLASSE In (A) WAARDE UITSCHAKELDUUR
I∆n 2 I∆n 5 I∆n
s s s

TA willekeurige waarde 2 0,2 0,04

TB enkel ≤ 40 A 5 0,3 0,15

De toegewezen rest-verschilstroom, aangeduid als I∆n, is de maxi-
mumwaarde van de reststroom die moet zorgen dat het apparaat
functioneert. De waarde ervan drukt gewoonlijk de gevoeligheid of
de instelling van de ADI uit (voorbeeld: ADI 30 mA). De normen voor
differentieelproducten bepalen dat een ADI kan uitschakelen vanaf de
helft van de toegewezen reststroom
Dankzij de RMS-meting kan de apparatuur van SOCOMEC stromen
verdragen tot 75% (in klasse AC) van de toegewezen reststroom.
Deze nauwkeurigheid laat hogere lekstromen toe voor eenzelfde bevei-
ligingsniveau en bijgevolg een grotere selectiviteit.
De stroomwaarden I∆n worden ingedeeld in 3 gevoeligheidsklassen:

Definities
Toegewezen rest-verschilstroom I∆n

Norm IEC 60755 stelt de volgende voorkeurwaarden voor m.b.t. de
maximum afschakeltijd uitgedrukt in seconden voor de differentiee-
lapparaten die bedoeld zijn voor de beveiliging tegen elektrische
schokken ingeval van fouten van het type indirecte aanraking:

Uitschakeltijd

Differentieelrelaisklassen (vervolg)

• klasse A symbolische voorstelling:

voorbeeld van foutstroom:
Het toestel waarborgt de uitschakeling bij rest-
verschilstromen - deze stromen zijn sinusoïdale
wisselstromen - of gelijkgerichte stromen waar-
van de DC-component lager blijft dan 6mA
gedurende een tijdsinterval van minstens 150°
t.o.v. van de toegewezen frequentie.

• klasse B symbolische voorstelling:

voorbeeld van foutstroom:
Het toestel waarborgt de uitschakeling bij
verschilstromen identiek aan klasse A maar
ook voor stromen die afkomstig zijn van
gelijkrichterkringen:
• enkele alternantie met capacitieve belasting

die een vlakke gelijkstroom produceert
• driefasig met enkele of dubbele alternantie,
• eenfasig dubbele alternantie tussen fasen,
• om het even welk type dat een accu belast.

∆I

t

∆I

t

Differentieelrelaisklassen

Norm IEC 60755 definieert drie gebruiksklassen voor ADI’s in functie van
het netwerktype:

• klasse AC symbolische voorstelling:

voorbeeld van foutstroom:

Het toestel waarborgt de uitschakeling bij
rest-verschilstromen. Deze stromen zijn sinu-
soïdale wisselstromen.

AC

t

Bestendigheid tegen elektromagnetische storingen (EMC)

De ADI’s worden soms uitgeschakeld om andere redenen dan de
aanwezigheid van een isolatiefout. De oorzaken kunnen verschillen:
storm, manipulatie van hoogspanningsapparaten, kortsluitstromen,
start van motoren, start van TL-buizen, sluiting bij capacitieve belas-
tingen, elektromagnetische velden, elektrostatische ontladingen.

De ADI’s die voldoende immuun zijn voor
deze storingen worden door het volgende
symbool aangeduid:

Volgens de norm NF C 15-100 § 531.2.1.4, moeten de ADI's gekozen
worden in functie van het vermijden van vroegtijdige uitschakelin-
gen ten gevolge van EMC-vervuiling. Desbetreffend bezitten de
producten van het gamma RESYS van SOCOMEC een versterkte
immuniteit tegen de electromagnetische vervuiling, met name dank-
zij het principe van RMS-meting.

De hulpvoedingen van de differentieelre-
lais van SOCOMEC met hoge immuniteit
verhinderen zowel het niettijdig uitschake-
len als de vernietiging van de componenten
omwille van overspanningen die te wijten
zijn aan blikseminslag of een handeling met
een HS-apparaat (figuur hiernaast).

Het principe van meting via digitale bemonstering van het verschil-
signaal en de keuze van het materiaal van de torussen zorgen ervoor
dat de differentieelrelais zich goed gedragen wanneer er een transi-
toire stroomgolf opduikt bij sluiting van hoog-capacitieve kringen
(figuur a) ofwel bij een aanzetten veroorzaakt door een diëlektrische
doorslag als gevolg van een overspanning (figuur b).
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Toepassingen
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In = 1A
vertraging = 200ms

In = 300mA
vertraging = 50ms

In = 100mA
vertraging = 50ms

In = 30mA
niet vertraagd

In = 100mA
niet vertraagd

• Horizontale selectiviteit

Het is de bedoeling dat onder bepaalde voorwaarden aardlekschake-
laars die eenzelfde waarde kunnen hebben (I∆n) op hetzelfde niveau van
een verdeling worden geplaatst (binnen eenzelfde schakelbord, een
naburig schakelbord of verbonden met een kabel van het type U1000…)
zonder dat een algemene aardlekschakelaar dient te worden voorzien.

Bij een TT-net is een algemene differentieelschakelaar niet noodza-
kelijk stroomopwaarts van de differentiële deelvertrekken voor zover
dat de totale implementatie tot aan de klemmen stroomopwaarts
daarvan beantwoordt aan de beschikkingen m.b.t. klasse II of door
bijkomende isolatie tijdens de installatie.

Beveiliging van een installatie
• Totaal selectiviteit (vertikale selectiviteit)

Fig. 1
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Fig. 2

De selectiviteit is bedoeld om de foutstroom te elimineren enkel en
alleen in het gedeelte van de installatie waarin de fout zich bevindt.
Daarvoor zijn twee voorwaarden noodzakelijk:
1. De vertraging van de ADI stroomafwaarts (tfB figuur 2) dient lager

te zijn dan de vertraging van de ADI stroomopwaarts (tnf A). Een
eenvoudige oplossing om aan deze voorwaarde tegemoet te komen
is het gebruik van ADI’s van klasse S (instelbare vertraging). De
vertraging van de ADI stroomopwaarts moet groter zijn dan de
vertraging van de ADI stroomafwaarts (figuur 1).

2. De gevoeligheid van de ADI stroomafwaarts I∆n B moet kleiner
zijn dan de helft van de gevoeligheid van de ADI stroomopwaarts
I∆n A (zie figuren 1 en 2).

Differentieelbeveiliging
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Toepassingen (vervolg)

Beveiliging van motoren
Een isolatiefout in de wikkelingen van een motor kan twee soorten
effecten tot gevolg hebben:
• vernietiging van de wikkelingen, de motor kan worden hersteld,
• vernietiging van de magnetische kring, de motor is onherstelbaar

beschadigd.
Gezien bepaalde grote motoren een onevenwicht kunnen veroorza-
ken van de stromen of lekstromen tijdens de startfase, mogen onder
bepaalde voorwaarden schikkingen worden getroffen om het diffe-
rentieelrelais tijdens deze fase te neutraliseren.

Lekstroom van de uitrusting
Het materiaal voor de informatieverwerking, conform de normen EN
en IEC 60950, kan een bron van lekstroom zijn omwille van de specifieke
filtertoestellen die ermee verbonden zijn.
Capacitieve lekstromen van 3,5 mA zijn toegelaten voor stopcon-
tactkringen en 5% (onder bepaalde voorwaarden) voor kringen van
vaste installaties. Volgens norm EN 50178 betreffende de EU
(Electronische Uitrustingen) die in vermogensinstallaties worden
gebruikt zijn maximum lekstromen van 3,5 mA AC en 10 mA DC voor
een EU toegelaten.
Indien deze waarden worden overschreden, dienen bijkomende schik-
kingen te worden getroffen, zoals bv. verdubbeling van de
aardgeleider, afschakelen van de voeding bij onderbreking van de
PE, een transformator voor de galvanische isolatie, enz.

Sympathie-effect
Een ernstige isolatiefout die een eindverdeler beïnvloedt kan terug-
keren via de lekcapaciteit van een andere eindverdeler en die laatste
afschakelen zonder dat er sprake is van degradatie van de isolatie
van de betreffende kring.
Dit fenomeen doet zich veel voor bij eindverdelers met potentieel zeer
hoge lekcapaciteiten en waarbij de fout zich op een lange leiding bevindt
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Dit effect kan worden beperkt door tijdsvertraging van de differentieelapparaten
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Fig. 1: aansluiten van CPI’s*: standaardsituatie

gebruik

filter

(RAA)

I˘n
Beveiliging tegen brand

§ 422.1 van de normen NF C 15-100 en IEC 60 364 raden het gebruik
aan van ADI’s met I∆n ≤ 300 mA ter beveiliging van lokalen met bran-
drisico’s (BE2 lokalen).

FOUT

Opening uit sympathie

Installering bij explosierisico's

In TT- of TN-schema's, stipuleert de norm NF C 15-100 § 424.10 een
beveiliging van de leidingen door een ADI 300 mA in lokalen met een
explosierisico type BE3.

Vloerverwarming

De verwarmingselementen voor vloerverwarming moeten beveiligd
worden door een ADI met I∆n ≤ 500 mA zodat de metalen coating
niet wordt aangetast (NF C 15-100 § 753.4.1.1).
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met werking afhankelijk van de
netspanning zonder positieve
veiligheid

met werking afhankelijk van de
netspanning of van elke andere
hulpbron met positieve veiligheid

met werking afhankelijk van de
spanning van een hulpbron
zonder positieve veiligheid

met hulpbron onafhankelijk van
het net

AARD
VAN DE

DIFFERENTIEEL

met werking onafhankelijk van
de netspanning

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA behalve voor
PC 16 A

stroomkringen

JA

JA behalve voor
PC 16 A

stroomkringen
en bij foutmelding

van een storing
in de hulpvoeding

JA

JA

noot: een op het net aangesloten transformator is geen onafhankelijke 
hulpvoeding.

NIET-GEWAAR-
SCHUWD

PERSONEEL (BA1)

MOGELIJKE KEUZE IN FUNCTIE VAN
HET TYPE INSTALLATIE

GETEST EN GECONTRO-
LEERD DOOR MINSTENS

GEWAARSCHUWD
PERSONEEL (BA4)

Elke installatie heeft een aardlekstroom die hoofdzakelijk te wijten is
aan de capacitieve lekken in de geleiders en aan de condensatoren
voor afvlakking of EMC-filtering, bv. van hardware van klasse I.
De som van deze lekstromen kan zeer gevoelige ADI’s uitschakelen,
uitschakeling is mogelijk vanaf I∆n/2 (I∆n x 0,75 voor de SOCOMEC-
toestellen RESYS E en M) zonder dat de veiligheid van personen in
het gedrang komt.
De lekstromen kunnen worden beperkt door:
• het gebruik van materiaal van klasse II
• scheidingstransformatoren
• kringen gevoed via no-breaks
• de beperking van het aantal gebruikers die door dezelfde ADI

worden beveiligd.

• De immuniteit van een torus voor de storingen wordt verhoogd door:
- de symmetrische positie van de fasegeleiders rond de nulleider
- het gebruik van een torus waarvan de diameter minstens gelijk is

aan 2x de diameter van de cirkel gevormd door de geleiders: ∆ ≥ 2d
- de eventuele toevoeging van een magnetisch omhulsel waarvan

de hoogte minstens gelijk is aan 2D.

Implementatie

Vebetering functionaliteit van de ADI
• Implementatie aan het begin van het TT-net.

Aan het begin van het TT-net (en enkel in dat geval), kan de detec-
tietorus die zich rond de actieve geleiders bevindt worden vervangen
door één specifieke torus, die zich bevindt op de geleider die de
nulleider van de HS-/LS-transformator met de aarde verbindt. Deze
oplossing verhoogt de immuniteit voor de storingen en is goedkoper.

Aanduiding van de testvoorwaarden van de differentiëlen
Een bijkomende aanduiding moet de gebruiker worden verwittigd
dat de test regelmatig dient te worden uitgevoerd (om maanden van
3 tot 6 wordt aanbevolen).

Karakteristieken van een differentieel met hulpbron
• Onafhankelijke bewaking van de bewaakte netspanning

• Aangepast aan sterk en snel fluctuerende netten

• Onafhankelijke bewaking van de ladingsstroom (met niet-geba-
lanceerde stroomstoten, koppeling van inductieve ladingen)

• Grotere immuniteit tegen afschakelingen bij transitoire fouten 
(integratietijd van 30 ns terwijl een toestel met eigen stroom in
enkele ms afgeschakeld kan worden).

Keuze van de differentieel conform de hulpspanningsprincipes
Het competentieniveau van de operatoren en de bestemming van de
installatie zullen volgens IEC 60 364 de keuze van de differentieelbevei-
ligingstoestellen bepalen in functie van het werkingstype dat bij het soort
voeding hoort.
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(1) d = de centrering van de kabels in de torus garandeert de lokale niet-
verzadiging van de torus. Een verzadigde torus leidt tot ongepaste
afschakelingen.

(2) L = afstand tussen de torus en de kabelbocht

magnetische huls
(eventueel)

actieve geleiders

torus

L(2)

1

2 3
N

torus (D)

h ≥ 2D

diameter d(1)
van eventuele huls

De norm NF C 15-100 § 531.2.3 voorziet een keuze volgens de aard
van de te garanderen beveiliging :
• Beveiliging tegen indirecte contacten (gevoeligheid te kiezen in
functie van de toegewezen contactspanning)
• Bijkomende beveiliging tegen directe contacten (I∆n 30 mA)
• Beveiliging tegen brandrisico's (I∆n 300 mA).

Keuze van het differentieelmechanisme volgens de aard van
de te garanderen beveiligin

De norm NF C 15-100 § 531.2.4.3
Ten einde vroegtijdige uitschakelingen te vermijden van ADI's ter
beveiliging tegen indirecte contacten, voor ADI's met gemiddelde
gevoeligheid, moet de toegewezen restdifferentieelstroom (I∆n) van
het toestel groter zijn dan het dubbel van de waarde van de verlies-
stroom (Iv) die circuleert ten gevolge van een eerste fout I∆n > 2 x Iv.

Keuze van het differentieelmechanisme in IT-regime
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Implementatie (vervolg)

Toestellen worden in toenemende mate uitgerust met gelijkrichter-
apparatuur (diodes, thyristors…). De foutstromen stroomafwaarts
van deze apparatuur bevatten een gelijkstroomcomponent die de
gevoeligheid van de ADI’s kan beïnvloeden.
De klasse van de differentiëlen moet aangepast zijn aan de belas-
ting (zie hoofdstuk betreffende de definitie van klassen).
Norm EN 50178 schrijft het volgende stroomdiagram voor met de
vereisten voor gebruik van een EU (Elektronische Uitrustingen) na
een differentieelschakelaar.

De mobiele EU’s waarvan het toegewezen schijnbaar ingangsver-
mogen niet hoger is dan 4 kVA moeten compatibel zijn met de ADI’s
van type A (beveiliging tegen directe en indirecte aanraking).
De EU’s die een gelijkspanningscomponent van de foutstroom zouden
kunnen genereren waardoor de werking van de differentieelbeveiliging
kan worden belemmerd moeten verplicht worden voorzien van een
waarschuwingslabel dat daarop wijst.
Wanneer de ADI’s niet compatibel met de te beveiligen EU’s kunnen
zijn, zijn andere beveiligingsmaatregelen nodig, zoals bv. de EU van
zijn omgeving scheiden via een dubbele of versterkte isolatie, of de
EU van het net isoleren met behulp van een transformator…

Keuze van de differentieelklasse in functie van de belasting
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aansluiting EE
aan net

een andere beveiligings
maatregel gebruiken

ADI van type A
gebruiken

ADI van type B
gebruiken

ja ja

ja

neenee

nee

> 4 kVA

verplaatsbaar vast

≤ 4 kVA

ADI type B
compatibel

ADI type A
compatibel

kan DC- of 
afgevlakte foutstrom

en genereren…

vermogen

waar-
schuwingslabel

Voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van torussen op
gewapende kabels

• Gewapende kabel: de aansluitdoos elektrisch isoleren en verbinden
met de aarde.
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PE

PE

PE

KabelAfgeschermde 
kabel

Vlechting

3P+N+T

De norm EN 61008-5 voorziet een keuze van de klasse van de ADI in
functie van de interne electronica van de ontvangers.

Keuze van de klasse van een differentieel in functie van de
belasting
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N

L

Enkelfasig

MontageVereiste
klasse Normale netstroom Aardlekstroom

1

≥A

B

B

≥A

≥A

B

B

≥AC

≥AC

2

3  

4

5

6

7

8

9

PE

N

L

Enkelfasig met afvlakking

PE

N

L1

L2

L3              

Enkelfasig in driefasige ster

PE

N
L

Gelijkrichterbrug met dubbele
alternantie

PE

Gemengde gelijkrichterbrug met
dubbele alternantie

N
L

PE

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t t

t

t

t

t

t
N

L

PE

Gemengde gelijkrichterbrug met
dubbele alternantie tussen de fasen

L2
L1

PE

N

Driefasige gelijkrichterbrug

Variatieregelaar per fase

L2
L1

PE

L2

N

L

PE

Variatieregelaar met golfvorm  

t
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Implementatie (vervolg)

Aangezien dit type belasting erg onderhevig is aan fluctuaties worden
de relais van klasse B, die onafhankelijk zijn van de spanning en de
stroom, nog beter aangepast om elke ongepaste afschakeling te
voorkomen.

Belasting van het type toerenregelaar

De installaties moeten die apparaten groeperen die dezelfde fouten
veroorzaken.
Indien bepaalde belastingen de neiging hebben om gelijkstroom-
componenten te genereren, mogen die niet worden aangesloten
stroomafwaarts van toestellen die dienen voor de bescherming van
belastingen die in geval van fouten slechts wisselstroomcomponen-
ten of gepulseerde gelijkstroomcomponenten genereren.

Groepering van de gebruikers in functie van de belasting

Signalering of vooralarm van een lek of een fout
In installaties waarvan de bedrijfscontinuïteit absoluut noodzakelijk is
en waar de veiligheid van mensen en voorwerpen primordiaal is,
vormen isolatiefouten een groot risico waarmee terdege rekening
dient te worden gehouden.

Deze signaleringsfunctie kan op twee manieren worden verzekerd:
1. de automatische uitschakeling van de voeding omwille van de

veiligheid (beveiliging tegen directe of indirecte aanraking of beper-
king van de lekstroom) gebeurt door differentieelschakelaars, terwijl
de signaleringsfunctie wordt verzekerd door vooralarmrelais die
in bepaalde differentieelrelais (RESYS MP, EP, B… van SOCOMEC)
zijn geïntegreerd. Deze producten met vooralarm beantwoorden aan
de aanbeveling § 531.2.1.3 waarbij gevraagd wordt de som van de
veronderstelde verliesstromen te beperken tot een derde van de toege-
kende bedrijfsstroom.

2. de automatische afschakeling van de voeding omwille van de veilig-
heid (beveiliging tegen directe of indirecte aanraking of beperking
van de lekstroom) gebeurt door andere toestellen, zoals bv. toestellen
voor beveiliging tegen overstromen. Het alarmcontact van de relais
(RESYS MS, M, E… van SOCOMEC) kan dan enkel voor de signa-
lering van een verschilstroom worden gebruikt.

De preventieve signalering van isolatiefouten zorgt voor een oneindige
reeks mogelijkheden bij de optimalisering van een elektrische installatie:

• voortijdige reparatie van een machine om te vermijden dat deze
wegens een fout zou uitvallen

• isolatiefouten lokaliseren bij en TNS-net

• risico’s op brand, ontploffing enz. vermijden

• de werking van een beveiligingstoestel tegen overstromen sneller
controleren en zo het vervangen van de zekering of de veroudering
van de vermogensschakelaar vermijden

• de lekstromen beheersen en op die manier de homopolaire stromen
beperken in de beveiligingskringen, evenals de opwekking van zeer
storende elektromagnetische velden

• enz.

Industriële belastingen
De meest gebruikte toestellen zijn toestellen van klasse AC; industriële
installaties vereisen in de praktijk toestellen van minstens klasse A.
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Permanente
isolatiecontroletoestellen (CPI*)

Algemeenheden
Instellen

De norm NF C 15-100 § 537.1.3 voorziet een preventieve drempel
regelbaar op 50% van de islatie van de installatie en een alarm-
drempel op minstens 1 kΩ.
De keuze van de veel hogere isolatiedrempels staat garant voor een
veel beter beheer van de continuïteit in werking.
Deze keuze van meer aangepaste regelingen laat toe:
- het opzoeken van de fout te anticiperen vanaf meerdere tientallen

kΩ en garandeert een beter preventief beheer van de fouten.
- de circulatie van foutstromen te beperken, die uitschakelingen van

hoge gevoeligheids-differentieels kunnen veroorzaken.

Bij het in werking stellen van een CPI* in een installatie moet er rekening
mee gehouden worden dat dit toestel de globale isolatie gaat meten,
d.w.z. de som van de afzonderlijke lekweerstanden bij elk vertrek.

Inleiding
De normen NF C 15-100 (§ 537.1.1), IEC 60 364 verplichten het gebruik
van een permanente isolatiecontroletoestellen (CPI*) bij een IT-scha-
keling: “er moet een permanente isolatiemeter voorzien worden om
de eerste fout van een actief deel van de massa of de aarding aan te
duiden; deze moet een hoorbaar of zichtbaar signaal genereren.”
Deze CPI’s* beantwoorden aan de norm NF EN 61557-8.
De CPI’s* kennen ook veel toepassingen (zie pagina D.70 en D.75).
SOCOMEC biedt een grote keuze aan CPI’s* met het hele ISOM-
gamma.
De CPI’s* moeten meetpricipes hebben in functie van de aard van
de te bewaken circuits :
- deze die een gemeten gelijkstroom toepassen op installaties met
uitsluitend wisselstroom (de afwezigheid van gelijkrichters zodat het
risico op een continue component afwaarts onbestaand is).
- deze die een gemeten wisselstroom toepassen op installaties met
zowel gelijk- als wisselstroom (de aanwezigheid van gelijkrichters
zonder galvanische isolatie opwaarts).
Bepaalde CPI’s* van SOCOMEC bezitten een meetmechanisme AMP
(met gecodeerde impulsen) die een bewaking toelaten in alle meet-
gevallen en specifiek op de installaties waar de toepassingen
componenten genereren die de meetsignalen van de CPI zullen hinde-
ren. Deze toepassingen zijn, bij voorbeeld, de snelheidsregelaars, of
alle andere uitrustingen met een voeding van vermogenelectronica.

Werkingsprincipe
E meeste CPI’s* injecteren een meetstroom in de lus die gevormd
wordt door de actieve geleiders en de aarding (Fig.1). Een verhoging
van de meetstroom weerspiegelt een daling van de stroomkringiso-
latie. De meetstroom wordt vergeleken met de CPI*-alarmdrempel.
De CPI’s* van het gamma ISOM hebben geen hoge meetstroom
nodig om goed te kunnen functioneren.
De impedantie van 1 kΩ die normaal toegevoegd wordt tussen het te
bewaken circuit en de aarding (impedante nulleider) is zo goed als
onnodig voor de CPI’s* van SOCOMEC.
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Fig. 1: meten van de isolatieweerstand van een installatie met een CPI*
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Rn

(R1, R2, Rn ≥ 0,5 mΩ)

Opmerking: de CPI* kan een daling van de isolatieweerstand aange-
ven zonder dat er sprake is van een echte fout (bv. vochtafzetting na
een langere stroomuitschakeling). Het insolatieniveau kan opnieuw
verhoogd worden door het opstarten van de installatie.
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*

* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen
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Definities
Opgesplitst netwerk

Een opgesplitst netwerk wordt gekenmerkt door:
• één ontvanger of meerdere ontvangers van hetzelfde type (motoren,

veiligheidsverlichting…)
• een beperkt circuit (zwakke lekcapaciteit), goed gelokaliseerd (atelier,

operatiekwartier…)
• een goed gedefinieerd circuit (enkel AC- of DC- belastingen).

Globaal netwerk
Een globaal netwerk bevat daarentegen een grote verscheidenheid
aan ontvangers en gelijkrichters (aanwezigheid van gelijkstroom en
wisselstroom).
Dit netwerk is dikwijls zeer uitgebreid (grote lekcapaciteit).

• Rf motor > 0,5 MΩ
• Rf > x MW volgens productnorm.

Isolatie van de ontvangers

Dit is de som van de lekcapaciteit van het net naar de aarde en de
capaciteit van de condensatoren geïnstalleerd in electronische toes-
tellen, informaticahardware…
De maximale lekcapaciteit is een belangrijke parameter voor de keuze
van een CPI*. Merk op dat de globale lekcapaciteit aanzienlijk
verhoogd is door de EMC-filters.

Maximale lekcapaciteit

Wanneer twee geleiders onderworpen worden aan een potentiaal-
verschil (spanning), vertonen ze onderling een capacitief effect in
functie van hun geometrische vorm (lengte, formaat), van de isolatie
(lucht, PVC…) en van de afstand tussen de geleiders.
Deze fysische eigenschap kan zorgen voor een capacitieve leks-
troom tussen de geleiders van een net en de aarde. Deze stroom is
des te belangrijker naarmate het net groter wordt.

Lekcapaciteit van een geleider tot de aarde

Symmetrische fout (DC-net)
Een symmetrische fout treft beide polariteiten van een net. Dit type
fout ontwikkelt zich dikwijls in een circuit waar de respectievelijke
lengtes van de + en - geleiders vergelijkbaar zijn.
De normen IEC 61557-8 en EN 61557-8 bevatten sinds 1997 de
verplichting om de DC-circuits te laten bewaken door CPI’s* die in
staat zijn symmetrische fouten te detecteren.

Asymmetrische fout (DC-net)
Een asymmetrische fout treft slechts één polariteit van het net.

Dit is het isolatieniveau van de installatie tot de aarde. Deze weerstand
moet regelmatig gemeten worden door de controle-organen en moet
hoger zijn dan de waarden gespecificeerd in de norm NF C 15-100.

Isolatieweerstand van een elektrische installatie
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Tabel A: minimumwaarden voor spanningsloze isolatieweerstand
(NF C 15-100)

NOMINALE SPANNING TESTSPANNING ISOLATIE-
VAN HET CIRCUIT GELIJKSTROOM WEERSTAND

(V) (V) (MΩ)

ZLVS en ZLBS 250 ≥ 0,25
≤ 500 V 500 ≥ 0,5
> 500 V 1000 ≥ 1,0
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Fig. 2: aardlekcapaciteit in een wisselstroomnet
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Fig. 1: asymmetrische fout
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Fig. 2: symmetrische fout
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Permanente
isolatiecontroletoestellen (CPI*)

* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen

*

*
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Permanente
isolatiecontroletoestellen

* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen

De weerstand van de minimum drempelwaarde ligt volgens norm
NFC 15-211 bij 50 kΩ en komt overeen met de minimuminstelling
van de ISOM HM en HL, waardoor constructueel de veiligheid van
de patiënt in de operatiezaal wordt verzekerd voor het geval de CPI*
slecht mocht afgesteld zijn.
Voor grote operatiezalen kan de maximale opzoekstroom van 1 mA,
vereist door de norm NFC 15-211, bereikt worden door gebruik te
maken van de systemen voor vaste opzoeking DLD 204 en mobiele
opzoeking DLD 3204.
SOCOMEC stelt een volledig gamma CPI’s* voor medische toepassin-
gen HL 765, HL 322 voor. Al deze producten zijncompatiebel aan de
norm NF C 15-211.
Volgens de internationale norm IEC 60364-7-710 : 
• moet de CPI conform zijn aan de norm IEC 61557-8
• bewaking van overbelastingen en temperatuurstijgingen van de trans-
formator geassocieerd aan het medisch IT-schema.
• de transformator moet conform zijn aan de norm IEC 60558-2-15.
De CPI* van SOCOMEC, HL 765, is compatiebel aan deze norm.

Tabel A

NFC 15-211 HL 765
Maximale meetstroom 1 mA 0,05 mA
Maximale meetspanning 25 V 12 V
Interne impedantie van de CPI* > 100 kΩ > 240 kΩ

Toepassingen

Deze lokalen moeten uitgerust worden met toestellen beveiligd tegen
elke mogelijke uitval van het stroomnet en waarbij de veiligheid van
de patiënten en de gebruikers centraal staat.
ISOM HM en HL zijn CPI’s* die speciaal ontworpen werden voor de
bewaking van dit type installaties. Deze CPI* is conform de publica-
tie “Algemene richtlijnen inzake elektrische toestellen voor medisch
gebruik” uitgegeven door het comité 62 A van het IEC.
Daarenboven werken de CPI’s* HL 765 volgens het meetprincipe met
gecodeerde impulsen die een optimale werking verzekeren voornamelijk
voor operatiekwartieren die heden uitgerust zijn met toestellen met gescha-
kelde voedingen zonder transformatoren met galvanische scheiding.

Lokalen voor medisch gebruik (CPI* HL765)

De bewaking van de isolatie van uitgeschakelde motoren vormt een
preventieve maatregel in de gevallen waarbij de veiligheid en de
beschikbaarheid van de apparatuur een verplichtend karakter hebben:
• kritische cycli van industriële processen
• strategische of grote motoren.

Meer nog, in een installatie met veiligheidsvoorschriften, moet een
CPI* (volgens de norm NF C 15-100 § 561.2) verplicht de isolatie-
bewaking garanderen van volgende toestellen :
• veiligheidsuitrustingen: motoren van brandweerpompen
• rookafzuiginstallaties.

Isolatiebewaking van uitgeschakelde motoren
(voorbeeld CPI* SP 003)

Isolatiebewaking van uitgeschakelde motoren
(voorbeeld CPI* SP 003) (vervolg)

In omgevingen met ontploffingsgevaar (BE3), volgens de norm
NF C 15-100 § 424.8, is het toegewezen een CPI* te gebruiken om de
isolatie van veiligheidscircuits gevoed door kabels type CR1 te bewa-
ken. Deze bewaking kan zowel onder spanning als buiten spanning
gebeuren.
Op een werf waar de installatie in IT-schema werd uitgevoerd, is de
isolatiebewaking via CPI* verplicht volgens § 704.312.2.
Om de beveiliging te verzekeren tegen foutstromen van verwarmings-
mechanismen, moeten de impedantie van de CPI* evenals de
karakteristieken van de ADI's gekozen worden zodat de uitschakeling
bij eerste fout gegarandeerd is volgens § 753.4.1.

Bewaking van installaties en gedeeltelijke lokaties
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Fig. 2: Montageprincipe: de CPI* is uitgeschakeld wanneer de motor onder
stroom staat

Instelling van de CPI* voor bewaking van uitgeschakelde motoren
De alarmdrempel is algemeen gezien groter dan 300 kΩ.
De motor mag niet meer gebruikt worden wanneer de isolatie-
weerstand kleiner is dan 500 kΩ.
De CPI* van het type SP is speciaal ontworpen voor de controle van de
isolatie buiten spanning; deze CPI* kan ook gebruikt worden voor snelle
lokalisatie van tijdelijke fouten en dit door zijn memorisatiefunctie (voor-
beelden: motor voor spoorwissels, havenkranen met snel proces).

Bij de bewaking van toerenregelaars moet er rekening gehouden
worden met de lage frequenties die door deze regelaars gegene-
reerd worden. Enkel de CPI’s* en de opzoektoestellen die metingen
uitvoeren op basis van gecodeerde signalen of waarvan de metin-
gen verschillen van deze gegenereerd door de toerenregelaars kunnen
een correcte functie-uitvoering door de tijd garanderen.

Bewaking van toerenregelaars

CPI*

Massa
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Toepassingen (vervolg)

Netten gevoed via UPS

Netwerken gevoed door UPS
De ASI-systemen (statische voeding zonder onderbreking) bevatten
een “gelijkstroom”-gedeelte.

De met gelijkstroom gevoede installatie moet in éénzelfde lokaal
geïnstalleerd worden (UTE C 15-402), om zo de beveiliging met
massapotentiaalvereffening te garanderen. Wanneer het niet moge-
lijk is om aan deze eis te voldoen, moet er een CPI* geplaatst worden
die de goede isolatie van de betreffende installatie bewaakt.

Andere algemene criteria voor het plaatsen van een ASI
• De galvanisch verbonden netten mogen niet gelijktijdig door twee

CPI’s* bewaakt worden (met name tijdens de bypass-fasen).
• De plaatsing van een CPI* voorzien die aangepast is aan het te

bewaken netwerk.
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Fig. 3: CPI* in netwerk gevoed door ASI
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1. Een CPI* die in staat is circuits met gelijkstroomcomponenten en
hoge lekcapaciteiten te bewaken.

2. Een CPI* die in staat is DC-circuits met symmetrische fouten te
bewaken.

3. Een CPI* die in staat is AC-circuits te bewaken noot (a) en (b), stuur-
mechanisme om te voorkomen dat CPI’s* parallel op niet-galvanisch
geïsoleerde netten geplaatst worden.
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Fig. 3 : Gebruik van een CPI* voor een circuit gevoed door een stroomaggregaa

De beveiliging van circuits gevoed door mobiele generatoraggrega-
ten zorgt dikwijls voor problemen, omdat het niet mogelijk is een
aardingssysteem te plaatsen (draagbare generatoraggregaten, nood-
dienst…) of omdat de aarding niet als geldig beschouwd kan worden
(meting van de weerstand niet mogelijk…).

In dit geval wordt de beveiliging vaak verzekerd door de ADI 30 mA
die als nadeel heeft dat hij leidt tot foutieve uitschakelingen (zie pagina
D.64). Wanneer de continue werking van het systeem om veiligheid-
sredenen absoluut gevrijwaard moet worden, kan een CPI* ingeschakeld
worden (zie Fig. 3).

De massa van het generatoraggregaat is niet verbonden met de midde-
naftakking van de generator maar wel met het net dat gevormd wordt
door de onderling verbonden massa’s van de apparatuur. De CPI*
wordt geplaatst tussen deze massa en een fase. Dit toestel is conform
artikel 39 van het decreet dd. 14.11.88 betreffende de scheiding van de
circuits en hoofdstuk 413.2.3 van de norm NF C 15-100.

Het model ISOM GE 110 werd hiervoor speciaal ontworpen; niette-
min kan hier ook gebruik worden gemaakt van traditionele apparatuur,
op voorwaarde dat er bij hun implementatie rekening wordt gehouden
met de omgevingsvoorwaarden (trillingen, tropische bescherming,
bestendigheid tegen koolwaterstoffen).

Mobiele generatoraggregaten

Lage frequenties
De § 537.3 van de norm NF C 15-100 raad sterk het gebruik van de
DLD aan als manier om de fout te lokaliseren evenals de zoektijd te
beperken.
De te overwegen norm is de NF EN 61557-9.
De DLD's van SOCOMEC (DLD 470-12 en INJ 470) zijn compatie-
bel aan deze norm. Ze bezitten een synchronisatiemechanisme via
RS485-bus die een snelle lokalisatie toelaat, zelfs in sterk vervuilde
netten.
De foutdetectie in deze circuits wordt beheerst door de synchronisatie
van de opzoekstroominjecties en de analyses uitgevoerd door de
lokalisatie-eenheden.
Hoge frequenties
De centrale lokalisatie-eenheid beschikt over een functie voor het valideren
van de metingen door het op aanvraag hernieuwen van de analysecycli.
Sterke homopolaire stromen
De DLD-torussen zijn standaard uitgerust met zenerdiodes die even-
tuele overspanningen op de secundaire beheersen.

Bewaking van afgaande velden met sterke storingen via DLD

CPI

* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen
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Toepassingen (vervolg)

Deze circuits, die normaal gevoed worden door scheidingstransfor-
matoren, moeten de ongepaste inschakeling van stroomkringen
verhinderen. De klassieke oplossing conform de normen en de regle-
menteringen bestaat in het realiseren van TN-verdeelnet
(gemeenschappelijk aardingspunt voor smoorspoel). Een andere
mogelijkheid, welke voldoet aan de voorschriften, bestaat in het inte-
greren van de niet-aardverbinding van secundaire in verbinding met
het plaatsen van een CPI*.

Deze oplossing vermijdt de risico’s op shuntage van de bediening-
smechanismen als gevolg van een isolatiefout. Deze fout kan
voldoende groot zijn om de actuators te bedienen en tevens te klein
om de beveiliging tegen overstromen te activeren.

Bewaking van de bedienings- en signaleringscircuits

Deze risico’s zijn veel groter bij nieuwe apparatuur om de volgende
twee redenen:

• de bedrijfsspanningen zijn laag en bevorderen het wegwerken van
de fouten niet

• de bedrijfsdrempels van de bedieningstoebehoren evolueren naar
enkele mA (micro-relais, automaten, opto-koppelaars…).

In vergelijking met de aardingsoplossing biedt het gebruik van een
geïsoleerd net verbonden met een CPI* een dubbel voordeel: wordt
niet afgeschakeld bij de eerste fout en verzekert een preventieve
bewaking tegen veroudering van het geheel.

Met de systemen voor foutopzoeking DLD 204 en DL 3204 (mobiel)
kunnen de isolatiefouten preventief gelokaliseerd worden, zonder
wijziging van de toestand van de bedienings- of werkingsmechanis-
men en dit dankzij een opzoekstroom die beperkt is tot 1mA.

U: Maximale voedingsspanning van het bedieningscircuit
ir: Afvalstroom van het kleinste relais
Zm: Instelimpedantie van de CPI*

Instelling van de CPI*
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Fig. 1: Bewaking van de isolatie van de bedieningscircuits

Zm = 
U   
ir

* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen
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Aansluiting van de CPI’s*
Algemeen

Een CPI* wordt normaal gezien aangesloten tussen het nulleiderpunt
van de transformator die zich bevindt aan de oosprong van de IT-
installatie en de aarde.
De installatie moet vervolledigd worden met een alarmtoestel en een
beveiliging tegen overspanningen (bij transformator HS/LS).
Het gebruik van een CPI* ISOM vereist geen parallelle impedantie
van 1 kΩ (zie werkingsprincipe pagina D.69).
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Fig. 1: Aansluiting van de CPI*: algemeen

De beveiliging tegen kortsluitingen is niet toegelaten door de huidige
tekst van NF C 15-100 om elk risico op “metingafwezigheid” te voor-
komen, maar deze tekst veronderstelt wel een correcte installatie
waardoor elke kortsluiting uitgesloten wordt (geen geleiders op de
scherpe kanten van het barenstel en geen overgeïsoleerde geleiders).
Dankzij de automatische bewaking van de aansluiting op het net van
de meeste SOCOMEC CPI’s* vervalt de voorafgaande bepaling
• door de aansluiting van de CPI* vóór de koppelingschakelaar van de

transfo moeten er geen bedieningstoestellen geplaatst worden tussen
de CPI’s* bij koppeling van het netwerk (Fig. 4)

• door de aansluiting van de CPI* na de koppelingsschakelaar van de
transfo kan er een preventieve meting van het uitgeschakelde net
uitgevoerd worden (meetsignaal aanwezig op de fasen en geen
herlussing door de wikkelingen van de transfo nodig) (Fig. 3).

Aansluiting en beveiliging van de meetkringen van de CPI*

ca
te

c_
16

7_
a_

1_
nl

_c
at

Fig. 3: Aansluiting van de CPI*
na de hoofdschakelaar

Fig. 4: Aansluiting van de CPI* vóór de
hoofdschakelaar

Toegankelijkheid van de aarding
Wanneer geen enkel punt rechtstreeks verbonden is met de aarde
wordt de CPI* geplaatst tussen het nulleiderpunt van de transfor-
mator en de dichtsbijzijnde aarding van de massa’s of bij gebrek
hieraan de aarding van de nulleider.

Bewaking van een uitgeschakeld net
Gebruik van een artificiële nulleider.
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Fig. 5: bewaking van een uitgeschakeld net

Dit type aansluiting vermijdt het installeren van een beveiliging op
de meetgeleider bij CPI* (de overstroom van het type kortsluiting is
weinig waarschijnlijk).

Aansluiting van de hulpvoeding
Sommige CPI’s* zijn uitgerust met een hulpvoeding. Dankzij deze
hulpvoeding worden de CPI’s* ongevoelig voor spanningsverschillen.
De ingangen van de hulpvoeding moeten beveiligd worden:

Voeding door verschillende transformatoren in parallel
Het gebruik van een CPI* gemeenschappelijk aan twee bronnen is
niet meer toegewezen volgens de norm NF C 15-100 § 537.1.2.
Het is noodzakelijk 1 CPI* te installeren per bron erop toezien dat ze
elektrisch “vergrendeld” zijn.
De CPI’s* van SOCOMEC zijn daarom voorzien van ingangen / uitgan-
gen en/of bussystemen (naargelang het model), zodat beide CPI*
elkaar niet hinderen in hun werkingsmodus.
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Fig. 6: meerdere transformatoren in parallel
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Fig. 7: Aansluiting van de hulpvoeding
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Fig. 2: Aansluiting van de CPI*: niet-toegankelijke aarding
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* CPI = Permanente isolatiecontroletoestellen
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Overspanningsbegrenzer

Installatiegids

De elektrodynamische overspanningsbegrenzer (LSE) is conform de
paragrafen 4 en 5 van artikel 5 en artikel 34 van het decreet
dd. 14.11.88. Dit toestel zorgt ervoor dat overspanningen en fouts-
tromen afgeleid worden naar de aarde.
Functie bliksemafleider
De LSE zorgt voor de afleiding naar de aarde van de overspanningen
afkomstig van het hoogspanningsnet. Na het activeren van de blik-
semafleider herneemt deze zijn oorspronkelijke toestand en vereist
geen enkele tussenkomst, ongeacht het aantal afgeleide overspan-
ningen.
Functie afleiding van de overstroom
Overstroom is het gevolg van toevallige dempingen tussen de HS- en
LS-circuits. Hierdoor kan het potentieel van de LS-installatie tot een
gevaarlijke waarde gebracht worden in vergelijking tot de aarde.
Wanneer een dergelijke fout vastgesteld wordt zorgt de LSE voor
een definitieve kortsluiting van de nulleider en de aarde, en dit om
het laagspanningsnet te beschermen. Na inzet als overstroombe-
grenzer moet de LSE omgevormd worden in regime IT, anders kan de
bewaking niet correct hernomen worden door de isolatiecontrole.

Algemeen

De aardingsklem moet aangesloten worden op:

• het geheel van verbonden massa’s en geleiderelementen van de
installatie,

• een verwijderde aardverbinding met de geschikte waarde.

Wanneer verschillende transformatoren parallel geplaatst zijn, moet
elke transformator met een LSE uitgerust worden. Voor de installaties
met een niet-toegankelijke nulleider, moet het LSE-geheel aangesloten
worden op dezelfde fase.

Aansluiting van de LSE
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Fig. 3: n transformatoren in parallel - nulleider toegankelijk
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Fig. 4: n transformatoren in parallel - nulleider niet-toegankelijk
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Smoorspoelen voor stroombegrenzing

Zo goed als de begrenzers kortsluitstromen tot 40 kA / 0,2 sec.
kunnen ondersteunen, is het altijd wenselijk, in groot-vermogen instal-
laties de waarde van de kortsluitstroom te beperken tot 10 of 15 kA,
zodat rekening wordt gehouden met een mogelijke fout op het baren-
stel, in welk geval de kortsluitstroom fase-nulleider kan oplopen tot
20 kA. Het is niet aanvaardbaar, in termen van veiligheid, dat er geen
rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van een aardingsfout
op een barenstel. Deze beperking wordt gerealiseerd met behulp
van specifieke smoorspoelen.
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Fig. 1: een enkele transformator - nulleider toegankelijk
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Fig. 2: een enkele transformator - nulleider niet toegankelijk
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Compensatie van
reactieve energie

Berekening van het condensatorvermogen

gewenste cos ϕ: cos ϕ = 0,93 d.w.z. tg ϕ = 0,4
Qc = 653 x 0,625 = 410 kvar.

bekomen voor de te installeren condensatorenbatterij. Bovendien kunnen
zo de overeenkomstige waarden tussen cos ϕ en tgϕ worden afgelezen.

Coëfficiënt K
Onderstaande tabel geeft, in functie van cos j van het net vóór compensatie
en deze gewenst na compensatie, een coëfficiënt die moet worden 
vermenigvuldigd met het actieve vermogen om zo het vermogen te 

Indicatieve waarden voor de meest gebruikelijke machines die reactieve energie verbruiken.

Enkele vermogensfactoren

Qc = P (kW) x K

Coëfficiënt K toe te passen op het actieve vermogen voor vermogensfactor cos ϕ of tg ϕ op de volgende niveaus:VÓÓR
COMPENSATIE

Ontvange Cos phi Tg phi
Asynchrone motoren nullast 0,17 5,80

25% belast 0,55 1,52
50% belast 0,73 0,94
75% belast 0,80 0,75
100% belast 0,85 0,62

Lampen gloeilampen ca. 1 ca. 0
fluorescentielampen ca. 0,5 ca. 1,73
ontladingslampen ca. 2,29 tot 1,3

Ontvange Cos phi Tg phi
Ovens met weerstandca. 1 ca. 0

met gecompenseerde inductie ca. 0,85 ca. 0,62
met diëlektrische verwarming ca. 0,85 ca. 0,62

Lasapparaten met weerstanden 0,8 tot 0,9 0,75 tot 0,48
Eenfasige statische booglasposten env. 0,5 ca. 1,73
Roterende aggregaten voor booglassen 0,7 tot 0,9 1,02 tot 0,48
Transfo-gelijkrichters voor booglassen 0,7 tot 0,9 1,02 tot 0,48
Vlamboogovens 0,8 0,75
Vermogensgelijkrichters met thyristors 0,4 tot 0,8 2,25 tot 0,75

Voorbeeld: vermogen van de installatie = 653 kW,
cos ϕ gemeten in de installatie: cos ϕ = 0,70 d.w.z tg ϕ = 1,02

tg ϕ 0,75 0,59 0,48 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25 0,20 0,14 0,0
tg ϕ cos ϕ cos ϕ 0,80 0,86 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1
2,29 0,40 1,557 1,691 1,805 1,832 1,861 1,895 1,924 1,959 1,998 2,037 2,085 2,146 2,288
2,22 0,41 1,474 1,625 1,742 1,769 1,798 1,831 1,840 1,896 1,935 1,973 2,021 2,082 2,225
2,16 0,42 1,413 1,561 1,681 1,709 1,738 1,771 1,800 1,836 1,874 1,913 1,961 2,022 2,164
2,10 0,43 1,356 1,499 1,624 1,651 1,680 1,713 1,742 1,778 1,816 1,855 1,903 1,964 2,107
2,04 0,44 1,290 1,441 1,558 1,585 1,614 1,647 1,677 1,712 1,751 1,790 1,837 1,899 2,041
1,98 0,45 1,230 1,384 1,501 1,532 1,561 1,592 1,628 1,659 1,695 1,737 1,784 1,846 1,988
1,93 0,46 1,179 1,330 1,446 1,473 1,502 1,533 1,567 1,600 1,636 1,677 1,725 1,786 1,929
1,88 0,47 1,130 1,278 1,397 1,425 1,454 1,485 1,519 1,532 1,588 1,629 1,677 1,758 1,881
1,83 0,48 1,076 1,228 1,343 1,370 1,400 1,430 1,464 1,497 1,534 1,575 1,623 1,684 1,826
1,78 0,49 1,030 1,179 1,297 1,326 1,355 1,386 1,420 1,453 1,489 1,530 1,578 1,639 1,782
1,73 0,50 0,982 1,232 1,248 1,276 1,303 1,337 1,369 1,403 1,441 1,481 1,529 1,590 1,732
1,69 0,51 0,936 1,087 1,202 1,230 1,257 1,291 1,323 1,357 1,395 1,435 1,483 1,544 1,686
1,64 0,52 0,894 1,043 1,160 1,188 1,215 1,249 1,281 1,315 1,353 1,393 1,441 1,502 1,644
1,60 0,53 0,850 1,000 1,116 1,144 1,171 1,205 1,237 1,271 1,309 1,349 1,397 1,458 1,600
1,56 0,54 0,809 0,959 1,075 1,103 1,130 1,164 1,196 1,230 1,268 1,308 1,356 1,417 1,559
1,52 0,55 0,769 0,918 1,035 1,063 1,090 1,124 1,156 1,190 1,228 1,268 1,316 1,377 1,519
1,48 0,56 0,730 0,879 0,996 1,024 1,051 1,085 1,117 1,151 1,189 1,229 1,277 1,338 1,480
1,44 0,57 0,692 0,841 0,958 0,986 1,013 1,047 1,079 1,113 1,151 1,191 1,239 1,300 1,442
1,40 0,58 0,665 0,805 0,921 0,949 0,976 1,010 1,042 1,076 1,114 1,154 1,202 1,263 1,405
1,37 0,59 0,618 0,768 0,884 0,912 0,939 0,973 1,005 1,039 1,077 1,117 1,165 1,226 1,368
1,33 0,60 0,584 0,733 0,849 0,878 0,905 0,939 0,971 1,005 1,043 1,083 1,131 1,192 1,334
1,30 0,61 0,549 0,699 0,815 0,843 0,870 0,904 0,936 0,970 1,008 1,048 1,096 1,157 1,299
1,27 0,62 0,515 0,665 0,781 0,809 0,836 0,870 0,902 0,936 0,974 1,014 1,062 1,123 1,265
1,23 0,63 0,483 0,633 0,749 0,777 0,804 0,838 0,870 0,904 0,942 0,982 1,030 1,091 1,233
1,20 0,64 0,450 0,601 0,716 0,744 0,771 0,805 0,837 0,871 0,909 0,949 0,997 1,058 1,200
1,17 0,65 0,419 0,569 0,685 0,713 0,740 0,774 0,806 0,840 0,878 0,918 0,966 1,007 1,169
1,14 0,66 0,388 0,538 0,654 0,682 0,709 0,743 0,775 0,809 0,847 0,887 0,935 0,996 1,138
1,11 0,67 0,358 0,508 0,624 0,652 0,679 0,713 0,745 0,779 0,817 0,857 0,905 0,966 1,108
1,08 0,68 0,329 0,478 0,595 0,623 0,650 0,684 0,716 0,750 0,788 0,828 0,876 0,937 1,079
1,05 0,69 0,299 0,449 0,565 0,593 0,620 0,654 0,686 0,720 0,758 0,798 0,840 0,907 1,049
1,02 0,70 0,270 0,420 0,536 0,564 0,591 0,625 0,657 0,691 0,729 0,769 0,811 0,878 1,020
0,99 0,71 0,242 0,392 0,508 0,536 0,563 0,597 0,629 0,663 0,701 0,741 0,783 0,850 0,992
0,96 0,72 0,213 0,364 0,479 0,507 0,534 0,568 0,600 0,634 0,672 0,712 0,754 0,821 0,963
0,94 0,73 0,186 0,336 0,452 0,480 0,507 0,541 0,573 0,607 0,645 0,685 0,727 0,794 0,936
0,91 0,74 0,159 0,309 0,425 0,453 0,480 0,514 0,546 0,580 0,618 0,658 0,700 0,767 0,909
0,88 0,75 0,132 0,282 0,398 0,426 0,453 0,487 0,519 0,553 0,591 0,631 0,673 0,740 0,882
0,86 0,76 0,105 0,255 0,371 0,399 0,426 0,460 0,492 0,526 0,564 0,604 0,652 0,713 0,855
0,83 0,77 0,079 0,229 0,345 0,373 0,400 0,434 0,466 0,500 0,538 0,578 0,620 0,687 0,829
0,80 0,78 0,053 0,202 0,319 0,347 0,374 0,408 0,440 0,474 0,512 0,552 0,594 0,661 0,803
0,78 0,79 0,026 0,176 0,292 0,320 0,347 0,381 0,413 0,447 0,485 0,525 0,567 0,634 0,776
0,75 0,80 0,150 0,266 0,294 0,321 0,355 0,387 0,421 0,459 0,499 0,541 0,608 0,750
0,72 0,81 0,124 0,240 0,268 0,295 0,329 0,361 0,395 0,433 0,473 0,515 0,582 0,724
0,70 0,82 0,098 0,214 0,242 0,269 0,303 0,335 0,369 0,407 0,447 0,489 0,556 0,698
0,67 0,83 0,072 0,188 0,216 0,243 0,277 0,309 0,343 0,381 0,421 0,463 0,530 0,672
0,65 0,84 0,046 0,162 0,190 0,217 0,251 0,283 0,317 0,355 0,395 0,437 0,504 0,645
0,62 0,85 0,020 0,136 0,164 0,191 0,225 0,257 0,291 0,329 0,369 0,417 0,478 0,620
0,59 0,86 0,109 0,140 0,167 0,198 0,230 0,264 0,301 0,343 0,390 0,450 0,593
0,57 0,87 0,083 0,114 0,141 0,172 0,204 0,238 0,275 0,317 0,364 0,424 0,567
0,54 0,88 0,054 0,085 0,112 0,143 0,175 0,209 0,246 0,288 0,335 0,395 0,538
0,51 0,89 0,028 0,059 0,086 0,117 0,149 0,183 0,230 0,262 0,309 0,369 0,512
0,48 0,90 0,031 0,058 0,089 0,121 0,155 0,192 0,234 0,281 0,341 0,484
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Compensatie van reactieve energie

Keuze van de compensatie voor een vaste belasting
Compenseren van een asynchrone motor

Cos phi van de motoren is zeer slecht bij nullast of bij zwakke belas-
ting. Om dit type werking te vermijden kan de condensatorbatterij
rechtstreeks aan de klemmen van de motor worden aangesloten,
mits de volgende voorzorgen:

Bij het starten van de motor
Indien de motor wordt gestart met behulp van een speciaal toestel
(weerstand, inductantie, ster/driehoek, autotransformator), moet de
condensatorbatterij slechts na de start worden ingeschakeld

Voor speciale motoren
Er wordt aanbevolen deze niet de compenseren (stappenmotoren,
2 werkrichtingen…)

Ingeval van zelfbekrachtiging
Bij onderbreking van motoren met grote belastingen, kan de zelfbe-
krachtigingvan de motor door de compensatiebatterij grote
overspanningen teweegbrengen. Om dat te vermijden moet de
volgende relatie worden gecheckt:
• Indien Qc ≤ 0,9 x Io x Un x √3

Io stroom bij nullast van de motor (kA)
Qc vermogen van de batterij (kvar)
Un: nominale spanning (400 V)
In dit geval kan de uitrusting op de volgende manier worden aangesloten:

Compenseren van een transformator
Een transfo verbruikt schijnbaar vermogen voor de magnetisering
van zijn wikkelingen. Onderstaande tabel geeft het algemene verbruik 
(voor meer details, contacteer de fabrikant van de transformator).
Voorbeeld: bij cos phi 0,7 is 30% van het vermogen van de transfo
onbeschikbaar omwille van het blind vermogen die hij moet produceren.

M
3

Qc

• Indien Qc ≥ 0,9 x Io x Un x √3
In dit geval kan de uitrusting op de volgende manier worden aangesloten:

Bij het bepalen van een compensatie-installatie, een vaste condensator
voorzien die overeenkomt met het interne verbruik van de transfo belast
aan 75%.

Tabel A:
Indicatieve waarde van het vermogen van de condensatorbatterijen
dat niet mag overschreden worden om zelfbekrachtiging van de
motor te vermijden.

DRIEFASIGE MOTOR 400V

MAXIMUM VERMOGEN (kvar)

TOERENTAL (toeren/min)

kW ch 3000 1500 1000 750
8 11 2 2 3

11 15 3 4 5
15 20 4 5 6
18 25 5 7 7,5
22 30 6 8 9 10
30 40 7,5 10 11 12,5
37 50 9 11 12,5 16
45 60 11 13 14 17
55 75 13 17 18 21
75 100 17 22 25 28
90 125 20 25 27 30

110 150 24 29 33 37
132 180 31 36 38 43
160 218 35 41 44 52
200 274 43 47 53 61
250 340 52 57 63 71
280 380 57 63 70 79
355 482 67 76 86 98
400 544 78 82 97 106
450 610 87 93 107 117

NOMINAAL
VERMOGEN

M
3

Net

Qc

Beveiligen van de motor
Indien de beveiliging zich stroomopwaarts van de motorcompensatie
bevindt, moet die worden aangepast. Bij gelijkmatige werking van 
de motor zal de stroom in de beveiliging zwakker zijn want de
compensatiebatterij levert reactief vermogen.

Tabel B:
Reductiecoëfficiënt van de 
beveiligingsregeling indien het
vermogen van de condensator-
batterij gelijk is aan het maximum
vermogen aangegeven in tabel A.

Snelheid Reductie
(toeren/min) coëfficiënt

750 0,88
1000 0,90
1500 0,91
3000 0,93

co
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_x
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08

_a
_1

_f
_c

at

TRANSFO IN WERKING

COMPENSATIEVERMOGEN IN KVAR

kVA Nullast 75% belasting 100% belasting
100 3 5 6
160 4 7,5 10
200 4 9 12
250 5 11 15
315 6 15 20
400 8 20 25
500 10 25 30
630 12 30 40
800 20 40 55
1000 25 50 70
1250 30 70 90
2000 50 100 150
2500 60 150 200
3150 90 200 250
4000 160 250 320
5000 200 300 425

NOMINAAL
VERMOGEN
TRANSFO
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Kasten

Vermogendissipatie door toestellen
De nominale vermogens zijn gespecificeerd voor de stroom lth 
(nominaal kaliber in onderstaande tabel).
Voor de bedrijfsstroom van het toestel geldt het volgende:

Thermische eigenschappen
Bepalen van de temperatuursverhoging

∆T (°K) =    P (W)
K x S (m2)

D (m3/h) = 3,1 x [ P - (K x S) ]∆T

P = P
N

x [ Ie ] 2

Ith

P: vermogendissipatie in de elektrische kast (apparatuur, verbindingen,
kabels…)

∆T: temperatuursverhoging in °K.
S: vrije oppervlakte van de kast (er wordt geen rekening gehouden met de

zijden die gericht zijn naar de muur of naar andere obstakels)
K: warmte-uitwisselingscoëfficiënt.

K = 4 W/m2 °C voor de polyesterbehuizingen
K = 5,5 W/m2 °C voor de metalen behuizingen

Wanneer de kast of de behuizing voorzien is van luchtinlaten, moet de norm
IEC 890 gebruikt worden voor de berekening; of gelieve ons te contacteren.

P: vermogendissipatie in W.
PN: nominale vermogendissipatie in W

(zie tabel hieronder).
Ie: bedrijfsstroom van het toestel.
Ith: kaliber van het toestel.

Bepalen van de ventilator
Dit is nodig om condensatie binnen de kast te vermijden. Het vermogen
Pc van de weerstand wordt als volgt bepaald:

Het gamma CADRYS bevat de bijhorende ventilatoren.

Bepalen van de verwarmingsweerstand
Dit is nodig om condensatie binnen de kast te vermijden. Het vermogen
Pc van de weerstand wordt als volgt bepaald:

De verwarmingsweerstanden uit het gamma CADRYS hebben
volgende vermogen:
15 W - 30 W - 45 W - 75 W en 150 W.

Bepalen van een warmtewisselaar lucht/lucht: zie pagina D.79.

Bepalen van een airconditioning: zie pagina D.80.

Pc (W) = (∆T x K x S) - P

KASTTYPE MINIPOL MAXIPOL

Gloeidraad- 960 °C 850 °C 960 °C 960°Cbestendigheid

COMBIESTER -DEKSEL

TRANSPARANT ONDOORSCHIJNEND

Vermogendissipatie in W/pool per toestel

Voorbeeld
Een kast bestaat uit een hoofdschakelaar (FUSERBLOC 4 x 630) en
verschillende uitgangen. De nominale stroom is 550 A.

• Vermogendissipatie bij 630 A (zie tabel hierna): 97,7 x 3 = 293 W

• Vermogendissipatie bij: 293 x [ 550 ] 2
= 223 W

630

Het totale vermogen in de kast (apparatuur, kabels…) bedraagt 400W.
Afmetingen van de kast: H = 2000 mm, D = 600 mm, B = 800 mm.
De kast bevindt zich tussen twee andere kasten en tegen de muur.
De vrije oppervlakte is:
S (m2) = 2 x 0,8 (voor) + 0,6 x 0,8 (boven) = 2,08 m2

• Temperatuursverhoging in de kast

∆T =       400 W = 35 °C
5,5 x 2,08 m2

Voor een omgevingstemperatuur van 35°C geldt het volgende:
T = 35 °C + 35 °C = 70 °C.
Om de maximum temperatuur te beperken tot T = 55 °C.
(∆T = 20 °C), moet het ventilatiedebiet gelijk zijn aan:

D = 3,1 x [ 400  - 5,5 x 2,08  ] = 26,5 m3/h
20

Polyesterbehuizingen
De behuizingen kunnen gebruikt worden op publieke plaatsen. 
Het Ministerieel Besluit van 25.06.80 verplicht zelfblusbare kasten
(gloeidraadproef bij minimum 750°C conform NF C 20-445).

Thermische effecten

Beveiliging tegen thermische effecten
(Conform NF C 15-100)

Bovendien wordt de temperatuur van de elektrische installaties
beperkt tot de waarden van de volgende tabel:

TOEGANKELIJKE DELEN BOUWSTOF maxT (°) 

Organen voor manuele metaal 55
bediening niet metaal 65

Voorzien om aangeraakt te metaal 70
worden maar niet om in de niet metaal 80
hand gehouden te worden

Niet bestemd om aangeraakt te metaal 80
worden bij normale werking niet metaal 90

Kaliber (A) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

SIRCO - 0,6 - 2 2,6 3 1,8 3 4 5,8 7,6 10,8 16 30,9 39,2 45 85 122 153 178

SIRCO VM 0,9 1,3 - 1,2 2,1 3,1 5,7 3,3 5,8 - - - - - - - - - - -

SIDER - - 1 - 2,9 - 1,5 - 3,4 - - 12,9 17 20,7 32 - 42,5 102 - -

SIDERMAT - - - - - - - - - 8,2 - 15,6 - 45 66,4 - 80 113 - -

FUSERBLOC 4,7 (CD) - 7,3 9 - 14,5 20 23 25,4 41 - 60 - 100 143,4 - 215 - - -

FUSOMAT - - - - - - - - - 30,3 - 50 - 83,5 - - 222 - - -

2500 3150 4000

255 444 916

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Pd = Pnom x [ Ie ]2

Ith Debiet (m3/h) = 3,1 x Pn 
Ti max - Ta max

a) De maximale interne temperatuur van de kast bepalen die opge-
legd wordt door de meest gevoelige component.

b) De maximale interne temperatuur van de omgeving bepalen (buiten
de kast).

c) De afmetingen van de kast bepalen.
waarbij Ti (°C) = Interne temperatuur

To (°C) = Omgevingstemperatuur
H - B - D (m) = Hoogte - Breedte - Diepte

Veronderstelling

a) Ventilatie

Ventilator kiezen waarvan het specifieke vermogen juist groter is dan
de berekende waarde.

Noot: deze oplossing is enkel mogelijk indien Ti max - Ta max > 5°C

Keuze van het type regeling

Benodigd vermogen om de temperatuur in de kast op peil
te houden

Vermogen afkomstig van de componenten
SOCOMEC apparatuur

Voor details van de vermogendissipatie bij nominale stroomsterkte
wordt naar de “Technische gids” verwezen (pagina D. 78)

a) De correctiefactor Kn bepalen (functie van de montagewijze)

b) Gecorrigeerd oppervlak

Gecorrigeerd warmtewisselingsoppervlak

Thermische berekening van kasten

ca
te

c_
13

6_
b_

1_
x_

ca
t

Waarbij Pnom (W): Nominaal vermogen
Pd (W): Gedissipeerd vermogen bij bedrijfsstroom
Ie (A): Bedrijfstroom
Ith (A): Nominale stroom

of K = 5,5 W/m2/°C voor een kast in geverfd plaatstaal
K = 4 W/m2/°C voor een polyester kast
K = 3,7 W/m2/°C voor een kast in RVS
K = 12 W/m2/°C voor een kast in aluminium
Pn (W): benodigd vermogen

Specifiek (W/°K) = Pn
vermogen Ti max - Ta max

b) Warmtewisselaar lucht/lucht

Warmtewisselaar kiezen waarvan het specifieke vermogen juist
groter is dan de berekende waarde.

Noot: deze oplossing is enkel mogelijk indien Ti max - Ta max > 5 °C

c) Airconditioning

Airconditioning kiezen waarvan het koelvermogen juist groter is
dan de berekende waarde (Pn). Zie tabel hierna.

d) Verwarmingsweerstand

Die verwarmingsweerstand kiezen waarvan het specifieke vermo-
gen juist groter is dan de berekende waarde.

S = Kn (1,8 x H x (L + P) + 1,4 x H x P)

Pn (W) = Pd - K x S x (Ti max - Ta max)

Pc (W) = [(Ti max - Ta max) x K x S] - Pn

Kn = 1 Kn = 0,87 Kn = 0,94 Kn = 0,81

Kn = 0,88 Kn = 0,75 Kn = 0,68
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Onderstaande curves bepalen de keuze van de airconditioning vertrekkende van de gewenste temperatuur in de kast, de omgevingstemperatuur
en het benodigd vermogen (zie berekening pagina D.79).

Keuze van de airconditioning
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Maximale interne temperatuur (Ti max) 25 °C

Maximale omgevingstemperatuur (Ta max) 45 °C

Benodigd vermogen (Pn) 2000 W
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Gewenste temperatuur in de kast = 25 °c
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Gewenste temperatuur in de kast = 30 °c
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Gewenste temperatuur in de kast = 35 °c
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Gewenste temperatuur in de kast = 40 °c
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Gewenste temperatuur in de kast = 45 °c

Voorbeeld
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Barenstellen

Icc piek = n x Icc eff

Tabel B

Volgens IEC 60439-1

EFFECTIEVE WAARDEN VAN DE KORTSLUITSTROOM n
I ≤ 5 kA 1,5

5 kA < I ≤ 10 kA 1,7
10 kA < I ≤ 20 kA 2
20 kA < I ≤ 50 kA 2,1
50 kA < I 2,2

(Icc) 2 x t ≤ K 2

E S 2

Icc: effectieve kortsluitstroom in A
t: duur van de kortsluiting (gewoonlijk gelijk aan de onderbrekingstijd van

de beveiliging)
S: sectie van de baar in mm2.
KE: coëfficiënt uit tabel C, in functie van de temperatuur Tf van de baar in

normale werkingstoestand (vóór de kortsluiting).

Tabel D

ZILVER JA JA NEE NEE NEE JA JA
KOPER JA JA NEE JA NEE JA JA
ALU NEE NEE JA JA JA NEE NEE
TIN NEE JA JA JA JA JA NEE
STAAL NEE NEE JA JA JA NEE NEE
MESSING JA JA NEE JA NEE JA JA
NIKKEL JA JA NEE NEE NEE JA JA

Tabel C

Tf 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
KE 134.1 127.3 120.4 113.3 106 98.4 90.4 82 72.8 62.6

Tabel A: Fysische constanten van koper en aluminium

KOPER ALUMINIUM

Normen C31-510 en A51-434 C31-520, HN 63 J 60, CNET 3072.1, kwaliteit 6101T5
Type Semi-hard Vertinde legering Al Mg Si 15 µm
Soortelijke massa 8890 kg/m3 2700 kg/m3

Coëfficiënt voor lineaire dilatatie 17 x 10-6 per °C (17 x 10-3 mm/m) 23 x 10-6 per °C (23 x 10-3 mm/m)
Minimale breukweerstand 250 N/mm2 150 N/mm2

Resistiviteit bij 20 °C ≤ 18 mΩ mm2/m ≤ 30 mΩ mm2/m
Elasticiteitsmodule 120 000 N/mm2 67 000 N/mm2

Materiaalkeuze van het barenstel

De kortsluitstroom veroorzaakt een verhitting van de baren. De eind-
temperatuur van de baar mag niet hoger zijn dan 160°C, anders
wordt de steun voor het barenstel aangetast. De thermische belas-
ting moet gelijk zijn aan:

Thermisch effect van de kortsluiting

Om extreem grote verhittingen als gevolg van elektrochemische
koppels (corrosie) te voorkomen, mogen er geen geleiders met een
elektrochemisch potentiaal > 300 mV aangesloten worden (zie Tabel D).

Voorbeeld:
Een Alu-baar mag niet direct met een koperen baar worden verbonden,
maar er moet bv. een vertinde aluminiumbaar tussengeplaatst worden:
• Alu/Tin ➝ JA
• Tin/Koper ➝ JA

Elektrochemische koppelsBepalen van de piek Icc in functie van de effectieve Icc

ZILVER KOPER ALU TIN STAAL MESSING NIKKEL
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