Voorbereiding op de plaatsing van een
brutoproductiemeter of kWh-meter voor MLOEA

—

Je hebt een meter aangevraagd bij Joulz in
verband met de zonnepanelen die je gaat
plaatsen of je maakt gebruik van meerdere
leveranciers op één aansluiting (MLOEA). Voordat
wij de meter kunnen plaatsen is het belangrijk dat
je ervoor zorgt dat de installatie voorbereid is. Alle
informatie in onderstaande installatievoorwaarden
zijn van toepassing op een indirecte aansluiting.

De indirecte kWh-meter moet aangesloten kunnen
worden op, door de installateur in de installatie geplaatste, stroomtransformatoren en meetzekeringen waarvan de bedrading is afgewerkt op een
klemmenstrook. Zowel de stroomtransformatoren
als de meetzekeringen en de klemmenstrook
moeten veilig toegankelijk zijn voor Joulz. Oók als
de installatie onder spanning staat. De bedrading
moet een doorsnede hebben van minimaal 1,5
mm².

Installatievoorwaarden

—

De stroomtransformatoren moeten voldoen aan de
volgende eisen uit de meetcode en/of de eisen van de
subsidieverstrekker CertiQ:







klasse ≤0,5S tot 2MW, daarboven klasse 0,2 S;
Veiligheidsfactor ≥ 5;
Nominale secundaire stroom van 5A;
Nominaal vermogen (aantal VA’s) minimaal 2,5 VA. Hierbij
rekening houden met de afstand tussen de stroomtrafo’s
en de kWh-meter. Bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²
rekening houden met 0,6 VA per meter en bij 2,5 mm²
0,35 VA per meter. Stroomtrafo’s moeten tussen de 25
en 100% van het nominale vermogen belast kunnen door
middel van de meetkabel;
De overzetverhouding van de stroomtransformator moet
in relatie zijn met de waarde van de veiligheden van de
installatie.
De meetzekeringen moeten 10 Ampère zijn. Automaten
zijn niet toegestaan;





De kWh-meter wordt op een meterbord geplaatst. Voor
dit meterbord moet een ruimte gereserveerd worden van
h350 x b220 mm. Als de omgeving vochtig of stoffig is
dient de meter in een kast geplaatst te worden met afmetingen h600 x b300 x d150 mm. De meter moet geplaatst
kunnen worden op een voor Joulz toegankelijke, zonder
trap bereikbare, goed verlichte, droge en veilige plaats;
Joulz legt de meetkabel tussen de klemmenstrook en de
kWh-meter;
Bij warmte/kracht installaties kan het voorkomen dat de
meetzekeringen achter de hoofdschakelaar geplaatst zijn.
Hierbij dient de installateur ook een hulpspanning aan te
leggen die afgetakt is voor de hoofdschakelaar.

Heb je nog vragen?
Je kunt ons telefonisch bereiken via 088 203 69 00
of per e-mail via klantenservice@joulz.nl.
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