
Elektrische installaties : van 
NEN1010 naar NPR 9090

Veilig, Functioneel en Efficiënt
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TN-SCD of SCDD



Bliksem afleiding

TN-SCD of SCDD
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Zinc-saver 

Corrosiestopper
Galvanische isolator
PCR Polarisation Cell Replacement
Impressed current isolator
sacrificial anodes / zinc saver
DC decoupling-AC conducting
AC grounding of Cathodically 

Protected structures.
PCRH ( ex uitvoering)

+1/-11 volt
+1/-3 volt
+2 / -2 volt

Chloride-induced Pitting Corrosion on Concrete Reinforcement

Corrosie
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Project: VAP-DC

• Veilig

• Autonoom

• PV laadplein, met

• DC-distributie

Bottom-up Congestion Management

• Ontwikkeling van een autonoom en failsafe DC-grid 

met droopratecontrol als balanshandhaving methode. 

• Standaardisatie en normalisatie

• Onderzoek naar (DC-)lekstromen
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Research 
Laadplein van de toekomst?

Interlink-converter

CCS + Chademo 
20kW v2g DC/DC

50 kW

Modbus TCP/IP

oSSOs
96x435 Wp
PV-panels

41,8 kWp
CCS + Chademo 
20kW v2g DC/DC

CCS + Chademo 
20kW v2g DC/DC

EM

EM

EMEM

EMEM

EMEM

EM

DC LED

Autonomous DC-Grid 
with DroopRateControl 
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Control Speed 

DC GRID                                      < 1              <1  Sec        nvt                          1-10mSec/100%

LAB opstelling HVA 
5*bi-directioneel
1000 Vdc / 15 kW
Python controller



Voorbeeld van Drooprate controller (BES-batterij)

Passive en Active DC grids
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Smart grid afspraken

Afhankelijk van Communicatie !



DC grid & possible
4 interlink converters 

TRACTIE DC NET 
heeft ander gedrag 



12

Wat Fout kan 
Gaan……
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Goed om te weten…..
NEN1010   AC (1000) V en (1500) DC laagspanning installatie
NEN 4010 Installeren van laagspanningsinstallaties.
NEN 8012  Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg 
van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleiding
NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij 
bepaalde onderwerpen uit de NEN1010 (Elektrische installaties voor laagspanning.)
NPR 9090 is een handleiding voor de installateur die met DC gaat werken. De NPR is 
geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, 
te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden 
vereisen.
NEN 3140
Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een 
elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen 
letsel veroorzaken. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor 
zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De NEN 3140 wordt door de 
arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen 
van onder ander artikel 3.5 van het arbeidsomstandighedenbesluit. De verwijzing 
naar normen staat niet meer in de arbeidsomstandighedenregeling. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_schok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbranding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlamboog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_(vuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Explosie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verwonding


Vragen?
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