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In de nieuwe NEN1010 staat de aanbeveling om in een elektrische installatie voorzienin-
gen te treffen waarmee vlambogen gedetecteerd kunnen worden. Gebleken is namelijk 
dat ondanks de onderdelen die we nu in onze groepenkasten tegen komen er nog te vaak 
een vlamboog ergens in de installatie niet opgemerkt wordt en er brand ontstaat die  
voorkomen had kunnen worden als de elektrische installatie op tijd uitgeschakeld zou zijn.  
Een aanbeveling is echter nog geen verplichting en het is misschien ook wel daarom dat 
er nog niet overal geschikte apparatuur te koop is.

NEN1010 wil 
vlamboogdetectie
Een	extra	beveiliging	in	de	groepenkast

Vlambogen in een elektrische installatie 
kunnen er voor zorgen dat de tempera-
tuur ter plekke dusdanig ver oploopt dat 
er spontaan brand ontstaat. Nu zou je zeg-
gen dat de huidige installatieautomaten 
en aardlekschakelaars voldoende zijn om 
vlambogen te voorkomen, maar helaas is 
dat niet het geval. Je kunt zelfs stellen dat 
de meeste van de denkbare vlambogen die 
in een installatie optreden, niet eens opge-
merkt worden door de genoemde beveili-
gingscomponenten.

Welke	wel	en	welke	niet
De stroom in een vlamboog die direct tus-
sen fase en nul ontstaat, zal veelal in een 
zeer korte tijd zo groot worden dat we 
kunnen praten van een echte kortsluiting. 
Installatieautomaten of smeltpatronen rea-
geren daarop door de stroom keurig netjes te 
onderbreken. Ditzelfde geldt voor vlambo-
gen tussen fase en PE. Ook dan is de stroom 
al snel zo groot dat de ALS reageert. 
Vervelender zijn de vlambogen die ontstaan 
door bijvoorbeeld draadbreuken, slechte 
lasklemmen, WCD’s met veercontacten die 
niet meer veren, etc. In al die gevallen staat 
er nog een verbruiker in serie en het is deze 

Afbeelding 4. De AFDD+ van Eaton is ook een installatieautomaat en een ALS.

Voorkomen
Om een vlamboog te kunnen detecteren, is er een apparaat nodig dat con-
stant de stroom in de installatie bekijkt. Een eigenschap van de stroom 
van een vlamboog is het zeer onregelmatige karakter. Dat wat er aan totale 
stroom in de installatie optreedt, kun je bet beste beschrijven als de normale 
stroom (vandaag de dag al dan niet sinusvormig, maar wel regelmatig) met 
daarop een hoeveelheid ruis. Afbeelding 2 geeft hiervan een voorbeeld. In dit 
geval gaat het om een vlamboog in een circuit met een ohmse belasting. De 
normale stroom is netjes sinusvormig die ‘verruist’ als de vlamboog optreedt.
Met een elektronische schakeling die de normale stroom constant volgt en 
die alarm slaat als hier ruis op ontstaat, kan de vlamboog gedetecteerd wor-
den en kan er actie ondernomen worden. Wel moet de schakeling zo intelli-
gent zijn dat hij niet activeert bij het gebruik van een motor met koolborstels. 
De algemene eisen voor een AFDD (Arc Fault Detection Device) zijn in 
2013 voor het eerst vastgelegd met de introductie van de IEC2606-norm. 
Deze norm bepaalt dat AFDD’s geactiveerd moeten worden bij detectie van 
een vonkontlading van 100 joules of meer en dat de activering voor zeer hoge 
vlamboogstromen binnen 120 milliseconden na detectie moet plaatsvinden.

Componenten
Wie Googlet op AFDD, komt van een aantal verschillende bekende merken 
oplossingen tegen die allemaal voldoen aan de huidige norm. Twee daar-
van willen we er hier noemen. De eerste daarvan is de AFDD van Siemens. 
Deze valt op door de manier waarop hij in een installatie ingebouwd wordt. 
Zoals in afbeelding 3 te zien is, heeft hij een soort uitbouw met aansluitpen-
nen waarmee het samenbouwen met installatieautomaten zeer gemakkelijk 
is. De tweede is van Eaton. Zij maken het ons helemaal gemakkelijk. In 
hun AFDD+ die onlangs uitgekomen is, is niet alleen de vlamboogdetectie 
ondergebracht, maar ook de installatieautomaat en de aardlekschakelaar. Zij 
hebben met andere woorden alle beveiligingen samengebracht in één behui-
zing wat maakt dat de montage heel gemakkelijk is.

Tot	slot
AFDD’s zijn niet nieuw maar door de aanbeveling in de NEN1010 zijn ze 
nu extra op de kaart gekomen. Waarschijnlijk gaat het met deze voorziening 
net zoals met de ALS in het verleden. In de toekomst zal de aanbeveling 
wel een richtlijn worden en moet elke installatie met AFDD’s zijn uitgerust. 
Voorlopig is het dus alleen maar een aanbeveling en te gebruiken als praat-
plaatje voor het maken van een luxere installatie.                                        •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “NEN101 wil vlamboogdetectie”.
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Afbeelding 1. Kabelbreuken en slechte contacten zijn 
de meest voorkomende oorzaken van vlambogen die tot 
brand kunnen leiden.

verbruiker die de maximale stroom in de 
vlamboog bepaalt. Is de verbruiker bijvoor-
beeld een verwarmingingselement van ruim 
2 kW dan is de stroom in de vlamboog nooit 
meer dan 10 A. De installatieautomaten blij-
ven in dat geval gewoon ingeschakeld terwijl 
er in de installatie een beginnende brand aan 
het woeden is.

Het	ontstaan
Afbeelding 1, die we in een uitgave van 
Eaton vonden, laat fraai zien waardoor er 
in een elektrische installatie vlambogen op 
kunnen treden van het type ‘onopgemerkt’. 
Drie van de vier plaatjes gaan over de pro-
blemen die te maken hebben met draad-
breuk terwijl de vierde over de problemen in 
een WCD gaat. Hier zien we de niet meer 
verende en uitgelubberde veercontacten als 
mogelijke oorzaak, of de niet goed aange-
draaide schroefcontacten.
Het spreekt voor zich dat er in een elektri-
sche installatie meer mis kan gaan. Zelf ben 
ik ooit eens in een lasdoos een vonkende 
lasklem tegen gekomen. Deze vlamboog 
maakte gelukkig zoveel herrie dat hij opge-
merkt werd waardoor ik de beginnende 
brand nog tijdig wist op te merken.

Afbeelding 2. Ruis op de normale stroom 
geeft aan dat er iets mis is.

Afbeelding 3. De AFDD van Siemens valt op 
door zijn manier van montage.


