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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 dit ongewenste 
vertraging opleveren. Deze eventuele vertraging valt 
buiten onze verantwoordelijkheid.

Algemeen

• De aansluiting van de installatie (bv.zonnepanelen) 
dient via een afzonderlijk afgaande richting te worden 
gerealiseerd.
• Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is 
het noodzakelijk dat de installatie spanningsloos is. De 
uitvoering van die werkzaamheden zal in overleg worden 
bepaald.
• Voor het plaatsen van de meting heeft Fudura minimaal 
een ruimte nodig van B x H = 40 cm x 80 cm, direct naast 
de verdeelinrichting waarin de stroomtransformatoren c.q. 
klemmenstroken zich bevinden.
• Als de meting niet direct naast de verdeelinrichting 
geplaatst wordt, dient u in overleg met Fudura te 
zorgen voor de aanleg van de meetkabel. Dit betekent 
een stroomkabel (tot een lengte van 10 meter) van het 
type VMvK 6 x2,5 mm2 en een spanningskabel van het 
type VMvK 4 x 2,5 mm2. De meetkabel mag ook een 
gecombineerde VMvK 10 x 2,5 mm2 zijn.
• De klemmenstrook voor het aansluiten van de meting 
moet verzegelbaar zijn. 
• Afhankelijk van het type meetkabel moet in de 
verdeelinrichting voldoende doorvoermogelijkheden 
aanwezig zijn voor de doorvoering van de meetkabel(s) 
(wartels PG 21).

Primair meetcircuit

U bent als eigenaar van de installatie verantwoordelijk voor 
het primaire meetcircuit van de elektriciteitsmeting. Het 
primaire meetcircuit moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

Stroomtransformatoren

 • Primaire waarde: tussen 100% en 150% van de nominale 
stroom van het technische doorlaat vermogen.

 • Secundaire waarde: 1 of 5 A.
 • Nominaal vermogen: 5 VA
 • Veiligheidsfactor: FS5

Meetspanning

• De meetspanningen van meetinrichtingen die zijn 
aangesloten op laagspanningsniveau beveiligen met 
smeltveiligheden 10 A.
• De meetspanningen van meetinrichtingen die zijn 
aangesloten op hoogspanningsniveau beveiligen met DIN00 
mespatronen 6 A met verzilverde contacten.

Klemmenstrook

Zowel de stromen (3 x 2 aders), meetspanning (1 x 3 
aders) en de nul/sterpunt ( 1 ader) afmonteren op een 
klemmenstrook. Denk aan de kortsluitmogelijkheid op de 
klemmen voor de stromen.

Montage

• Monteer de stroomtrafo’s in de afzonderlijk afgaande 
richting.
• Bescherm smeltveiligheden en klemmenstrook tegen 
fraude (bijv. door een verzegelbare kunststofplaat)

Let op: wij adviseren u om bovengenoemde technische 
voorwaarden mee te geven aan de installateur die deze voor u 
gaat verzorgen.

Technisch doorlaat 
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