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Hieronder vindt u de technische voorwaarden om 
het werk goed uit te kunnen voeren. Als u deze 
voorwaarden niet nakomt, kan deze ongewenste 
vertraging opleveren. Deze eventuele vertraging valt 
buiten onze verantwoordelijkheid.

Algemeen

Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is 
het noodzakelijk dat de installatie spanningsloos is. De 
uitvoering van die werkzaamheden zal in overleg worden 
bepaald.

Informatie voor de installateur

De aansluiting van de installatie (bv.zonnepanelen) dient via 
een aparte installatiegroep te worden gerealiseerd. In deze 
installatiegroep dient door de installateur, t.b.v.de door 
Fudura te plaatsen directe meter, een meterbord te worden 
opgenomen. Dit meterbord dient te voldoen aan de norm 
NEN 3249 en dient geplaatst te worden:

• Naast de hoofdmeter, ‘ongeveer’ op gelijke hoogte als de 
hoofdmeter, of
• Maximaal 150 cm links of rechts van de hoofdmeter, 
‘ongeveer’ op gelijke hoogte als de hoofdmeter, of
• Naast de verdeelinrichting in geval de ‘hoofdmeter’ niet in 
dezelfde ruimte als de verdeelinrichting hangt, onderkant 
van het meterbord op 130-150 cm hoogte vanaf de vloer, of 
• Naast een onder-verdeelinrichting, onderkant van het 
meterbord op 130-150 cm hoogte vanaf de vloer.

Het kan met bovenstaande voorkomen dat een meter in 
een andere ruimte wordt geplaatst dan de hoofdmeter. De 
meter dient dan afgeschermd te worden. Voor de ruimte 
gelden de volgende richtlijnen:

• De ruimte waar de meter komt te hangen moet 
schoon, droog en afsluitbaar zijn en geen buitengewoon 
corrosievormende atmosfeer bevatten. Deze condities 
staan genoemd in de Netcode Elektriciteit art 2.1.2.5 en 
2.1.2.6.
• De ruimte voor (de-)montagewerkzaamheden van 
de directe meter moet voldoen aan de regels inzake 
arbeidsomstandigheden, d.w.z.er is voldoende ruimte om 
de elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.

Voor het plaatsen en een eventuele toekomstige 
verwisseling van de directe meter dient de aparte 

installatiegroep uitgeschakeld te kunnen worden. Dit 
garandeert dat er ten alle tijden veilig gewerkt kan worden. 
De schakelaar dient hierbij in de meterkast te zitten. Bij 
een PV installatie dient tevens de DC zijde (omvormer) 
uitgeschakeld te kunnen worden volgens NEN 1010, rubriek 
712 “Fotovoltaïsche voedingssystemen”.

De bedrading van en naar de directe meter mag massief 
t/m 16 mm2 of soepel t/m 35 mm2 zijn. De kabel type 
YMVKmb-SS dient door het meterbord te worden geleid. 
Voor het aansluiten van de directe meter moet de 
bedrading tenminste 20 centimeter uit het meterbord 
uitvoer opening zijn uitgevoerd. De bedrading bedoeld voor 
het aansluiten van de directe meter dient ononderbroken 
doorgelust te zijn.

NEN1010

De installatie dient te voldoen aan de eisen die gesteld 
worden in de NEN1010. Bij een vermogen van de installatie 
van meer dan 3,7 kW adviseren wij over te gaan op een 
drie-fase aansluiting. Indien u meerdere installaties 
installeert adviseren wij u deze installaties over de drie 
fasen te verdelen.


