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Overstroombeveiliging

NEN 1010:2015 712.433 Beveiliging van de PV-AC-voedingsleiding
712.433.8

Bij de toegekende stroom van het beveiligingstoestel tegen overstroom voor de AC-voedingsleiding 
moet rekening worden gehouden met de ontwerpstroom van de omzetter. De ontwerpstroom van 
de omzetter is de maximale wisselstroom volgens opgave van de fabrikant of, indien die niet is 
opgegeven, 1,1 maal de toegekende wisselstroom van de omzetter.

Gelijktijdigheid bij PV-systemen 

Door de hoge gelijktijdigheid in stroom bij PV-systemen is het advies om bij plaatsing van meerdere 
automaten in een afgesloten kast de maximale uitgangsstroom van de omvormer te 
vermenigvuldigen met een factor 1.3. Met een 27,6 welke een maximale stroom heeft van 40A 
moet er rekening worden gehouden met de volgende stroom:  40A x 1.3= 52A.
*Sommige fabrikanten stellen een extra factor voor de gelijktijdigheid van de automaat, het kan zijn dat dan een factor 1.6 moet worden toegepast. 
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41 Bescherming tegen elektrische schok
410 Inleiding

De basisregel voor de bescherming tegen elektrische schok, volgens NEN-EN-IEC 61140, is dat gevaarlijke actieve delen 
niet bereikbaar mogen zijn en dat bereikbare geleidende delen onder normale omstandigheden en bij het optreden van 
een enkele fout geen gevaarlijke spanning mogen voeren. In overeenstemming met 4.2 van NEN-EN-IEC 61140:2002 
wordt bescherming onder normale omstandigheden bereikt door voorzieningen voor basisbescherming en bescherming 
bij het optreden van een enkele fout door voorzieningen voor foutbescherming. Als alternatief wordt bescherming tegen 
elektrische schok bereikt door een voorziening voor verhoogde bescherming, die bescherming biedt onder normale 
omstandigheden en bij het optreden van een enkele fout. 

131 Veiligheidsmaatregelen 131.1 Algemeen (Definities bescherming) 

410.3.3

In elk deel van een installatie moeten een of meer beschermingsmaatregelen zijn toegepast, waarbij rekening is 
gehouden met uitwendige invloeden.

De volgende beschermingsmaatregelen zijn in het algemeen toegelaten:

automatische uitschakeling van de voeding (rubriek 411);

dubbele of versterkte isolatie (rubriek 412);

elektrische scheiding van de voeding voor één elektrisch toestel (rubriek 413);

extra lage spanning: SELV en PELV (rubriek 414).
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411.3.2 Automatische uitschakeling van de voeding bij het optreden van een fout
411.3.2.2 De maximale uitschakeltijden volgens tabel 41.1 gelden voor eindgroepen die contactdozen voeden en eindgroepen van ten
hoogste 32 A.

411.3.2.3 In TN-stelsels is een uitschakeltijd van ten hoogste 5 s toegelaten voor distributiegroepen en voor stroomketens die niet vallen 
onder 411.3.2.2.

411.3.2.4 In TT-stelsels is een uitschakeltijd van ten hoogste 1 s toegelaten voor distributiegroepen en voor stroomketens die niet vallen 
onder 411.3.2.2.

411.3.2.5 Voor systemen met een nominale spanning U0 groter dan 50 V AC of 120 V DC is automatische uitschakeling van de voeding
binnen de tijd die is voorgeschreven in 411.3.2.2, 411.3.2.3 of 411.3.2.4 (al naar gelang wat van toepassing is), niet vereist indien bij een 
fout naar een beschermingsleiding of aarde de klemspanning van de bron is gedaald binnen de van toepassing zijnde tijd van tabel 41.A of 
binnen 5 s (al naar gelang wat van toepassing is) tot 50 V AC of lager of 120 V DC of lager. In dergelijke gevallen kan uitschakeling wel nodig 
zijn om andere redenen dan elektrische schok.

411.3.2.6 Indien automatische uitschakeling in overeenstemming met 411.3.2.1 niet tot stand kan worden gebracht binnen de tijd die is 
voorgeschreven in 411.3.2.2, 411.3.2.3, of 411.3.2.4 (al naar gelang wat van toepassing is), moet aanvullende beschermende vereffening 
in overeenstemming met 415.2 worden toegepast.
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NPR5310-2017 6.2 Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders
Stap 1: aardlekschakelaar vereist of niet?

Ongeacht of het een PV-systeem betreft, is aardlekbeveiliging volgens rubriek 411 van NEN 1010:2015 vereist voor 
foutbescherming, tenzij:

de uitschakeling door de overstroombeveiliging binnen de in tabel 41.1 van NEN 1010:2015 voorgeschreven uitschakeltijden tot stand 
wordt gebracht,

én
de circuitimpedantie permanent lager is dan de nominale spanning gedeeld door de toegekende aanspreekstroom van de 
overstroombeveiliging die leidt tot tijdige uitschakeling.

Of  een overstroombeveiliging binnen de voorgeschreven tijd uitschakelt en bij welke toegekende aanspreekstroom dit 
gebeurt, kan in de productspecificaties worden nagegaan. De circuitimpedantie kan worden gemeten met de juiste 
testapparatuur.

Een aardlekbeveiliging kan ook om andere redenen dan foutbescherming vereist zijn, zoals bij bedrijfsruimten voor 
landbouw, tuinbouw en veeteelt (zie hoofdstuk 705 van NEN 1010:2015). Aanvullende bescherming door middel van 
aardlekbeveiliging omdat op de groep een PV-systeem wordt aangesloten, is op basis van NEN 1010:2015 niet vereist.

Een aardlekbeveiliging kan ook op basis van de NEN-EN-IEC 62109-reeks vereist zijn als de fabrikant van de omvormer 
dat in de installatiehandleiding voorschrijft.
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NPR5310-2017 6.2 Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders
Stap 2: nominale aanspreekstroom

De maximale nominale aanspreekstroom van een aardlekbeveiliging die voor 
foutbescherming wordt toegepast, kan met rubriek 411 van NEN 1010:2015 worden 
bepaald.

De nominale aanspreekstroom van een aardlekbeveiliging die wordt toegepast om een 
andere reden dan foutbescherming moet voldoen aan de desbetreffende voorschriften 
in NEN 1010. Indien de aardlekbeveiliging op basis van de NEN-EN-IEC 62109-reeks 
wordt voorgeschreven, dan staat de aanspreekstroom in de installatiehandleiding van de 
omvormer.
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NPR5310-2017 6.2 Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders
Stap 3: type A of type B

Bepaling 712.530 van NEN 1010:2015 schrijft voor dat als bij een PV-systeem een aardlekbeveiliging 
wordt toegepast (ongeacht de reden), deze van het type B moet zijn tenzij aan één van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

— De omvormer beschikt intern over een transformator die het DC-circuit van het AC-circuit scheidt. 
Bij bepaalde typen omvormers met hoogfrequente transformatoren is dit NIET het geval.

— Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator 
geplaatst.

— Volgens een verklaring van de fabrikant van de omvormer is geen type B nodig.

Wordt aan één van bovenstaande voorwaarden voldaan, dan mag type A worden toegepast.

Als aan géén van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan ook de goede werking van overage
aardlekbeveiligingen van type A in de installatie niet worden gewaarborgd. Daarom wordt aanbevolen 
in dit geval deze te vervangen door aardlekbeveiligingen van type B.
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705 Bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt
705.411 Beschermingsmaatregel: automatische uitschakeling van de voeding

705.411.1 Algemeen
Onafhankelijk van het type aardingssysteem moet bij stroomketens worden voorzien in het volgende 
toestel voor stroomonderbreking:

in eindgroepen met contactdozen met een toegekende stroom tot en met 32 A, een toestel voor 
aardlekbeveiliging met IΔn niet hoger dan 30 mA;

in eindgroepen met contactdozen met een toegekende stroom hoger dan 32 A, een toestel voor 
aardlekbeveiliging met IΔn niet hoger dan 100 mA;

In alle overige stroomketens, met uitzondering van distributiegroepen, toestellen voor 
aardlekbeveiliging met IΔn niet hoger dan 300 mA.

Definitie; onderkomens voor levende have zoals rundvee, varkens, paarden, schapen, geiten en kippen, met inbegrip van 
aanpalende ruimten (bijvoorbeeld ruimten voor voerbereiding, ruimten voor melkmachines, melkopslagruimten); schuren, 
pakhuizen en opslagplaatsen voor hooi, stro, voer, meststoffen, graan, aardappelen, bieten, groenten, fruit, sierplanten en 
brandstoffen, en tuinbouwkassen; plaatsen waar producten van landbouw, tuinbouw en veeteelt worden geproduceerd, 
klaargemaakt en voor handelsdoeleinden verwerkt, al dan niet in bulk (drogen, smoren, uitpersen, gisten, slachten, verwerken 
van vlees, enz.)


