
nummer 10   •   oktober 2018 nummer 10   •   oktober 201820 21

	 elektrotechniek

Vroeger was er ruimte genoeg in de meterkast voor de bakelieten kast met keramische zekeringen, een stofzuiger, een zak 

aardappelen en tientallen schoenen. Vandaag bevat de meterkast een moderne, kunststof verdeler met aardlekschakelaars en 

meerdere rijen moderne installatieautomaten. Daar komen bij een slimme energiemeter, een modem en een router voor onze 

internetaansluiting en steeds vaker ook een harde schijf of back-upsysteem, of zelfs de omvormer voor zonnepanelen. Niet zo 

vreemd dat het nieuwe bouwbesluit een ruimere meterkast voorschrijft. Een stofzuiger en schoenen horen daar, vanwege de 

veiligheid, in elk geval niet thuis. 

Nieuwe wind door 
 de groepenkast

De	toekomst	van	de	verdeeltechniek	in	woningen

Elektrische auto’s, zonnepanelen, vergaande auto-
matisering en gelijkstroom doen geleidelijk hun 
intrede in onze woningen. Dat betekent nogal wat 
voor de verdeler. Deze gaat de komende tien jaar 
uitdijen en aan belang winnen. De groepenkast 
krijgt in een ‘all-electric’ woon- en werkomgeving 
steeds meer voor zijn kiezen.
Dat de verdeler uiteindelijk, op middellange of 
zelfs lange termijn, ook weer zal afslanken, is even-
eens een realistisch scenario. Een mogelijke door-

braak van gelijkstroom kan daarvoor zorgen. In een 
DC-infrastructuur krijgen verdelen en beveiligen 
hoogstwaarschijnlijk een andere invulling. 
In elk geval staat het wel vast dat de verdeel- en bevei-
ligingsfuncties van de groepenkast in de woning een 
nieuwe dimensie krijgen. Hager heeft daar al een 
duidelijke visie op en publiceerde onlangs een uit-
gebreide white paper waarin ze uitleggen wat ons te 
wachten staan. Een aantal punten uit die visie wil-
len we nu al met u delen.

fort van steeds meer elektrische apparaten en automatische 
besturingen. 
Een gemiddeld tweepersoonshuishouden verbruikt van-
daag de dag 3.450 kWh per jaar. In de jaren negentig was 
dat nog 2.800 kWh. Vergeet daarbij niet dat apparaten in 
de tussentijd een stuk energiezuiniger zijn geworden. 
Nederland streeft ernaar dat in 2050 alle woningen zon-
der fossiele brandstoffen toe kunnen. Dat zal de druk op 
de elektriciteitsvoorziening verder opvoeren. Tegen die tijd 
zullen gebouwen elektriciteit met elkaar uitwisselen en is 
energiemanagement cruciaal. Het betekent dat we van-
uit de groepenkast de elektriciteit steeds slimmer moeten 
verdelen. Je zal zien dat naast verdelen en beveiligen ook 
energiemanagement een belangrijke taak van de verdeelin-
stallatie wordt. In die laatste functie zal de verdeler moeten 
zorgen voor voorrangsregelingen en een slimme inzet naar 
beschikbaarheid.
Tegelijkertijd groeit in de vakwereld het geloof in een toe-
komst op DC. Ongemerkt zijn vrijwel alle apparaten om 
ons heen op gelijkstroom gaan werken. Laptops, LED-
lampen, elektrische auto’s, maar ook pompen en motoren; 
alle nieuwe, zuinige technieken werken op DC. Ook zon-
nepanelen wekken gelijkstroom op. Op dit moment zijn we 
druk met het converteren van AC naar DC en andersom. 
Waarom zouden we straks de opgewekte gelijkstroom niet 
rechtstreeks naar de afnemers sturen? Als we zover zijn, zal 
de rol en functie van de verdeler ingrijpend veranderen. 
Misschien heb je die verdeler op de lange termijn helemaal 
niet meer nodig? Dan kan het DC-netwerk zelf voor de 
beveiliging en slimme distributie zorgen.

Groei	van	de	verdeler
Als je alle maatschappelijke omstandigheden en technische 
eisen op een rij zet en deze combineert met de groeiende 
wensen van de eindgebruiker om moderne elektrische 
apparaten te gebruiken, zie je dat de verdeler onvermijde-
lijk uitdijt. De groeicijfers op basis van de samenstelling 
van hedendaagse verdelers laten een duidelijke trend zien. 
In minder dan tien jaar tijd is het gemiddeld aantal aardlek-
schakelaars en installatieautomaten in de verdeler met tien 

procent gegroeid. Ook het gemiddeld aantal componenten 
per voorgeassembleerde verdeler nam met bijna 10 procent 
toe. Verder is er een duidelijke verschuiving te zien van 
1-fase- naar 3-fasenvarianten. Was dat tien jaar terug nog 
zo’n 70% om 30% in het voordeel van de 1-fase-variant, nu 
ligt de verhouding praktisch op 50/50.
Om het installatiegemak te vergroten, verschijnen er steeds 
meer samengestelde componenten voor de verdeler. Ze 
combineren meerdere functies of onderdelen in één samen-
gesteld product. Meerdere installatieautomaten met een 
aardlekschakelaar in één kant-en-klaar component bijvoor-
beeld. Deze producten verkorten de montagetijd, omdat je 
als installateur geen bedrading meer hoeft aan te brengen 
tussen de automaten en de aardlekschakelaar. Dit bete-
kent minder bedrading, minder kans op bedradingsfouten, 
waardoor de installatie veiliger zal zijn.

ICT	en	automatisering
ICT en woning- en gebouwautomatisering comfort en 
gemak eisen ook hun plaats op. De vele componenten die 
hiervoor zijn ontwikkeld, kunnen we ook in de verdeler 
onderbrengen. Dat begint al bij relatief eenvoudige data-
behuizingen waarin de stekers voor datakabels gemakke-
lijk aan te brengen zijn. Vervolgens kunnen dat ook allerlei 
schakel- en dimactoren zijn: componenten voor de met 
KNX geautomatiseerde verlichting, sturing van jaloezieën, 
maar bijvoorbeeld ook IP-koppelingen naar een visualisatie 
en zelfs naar het Internet of Things. De groepenkast groeit 
op die manier uit tot een behuizing van uiteenlopende 
functies die het verdelen en beveiligen ver ontstijgen.

Vlamboogbeveiliging
Het fenomeen vlamboogbeveiliging komt in de normen 
voor het eerst voor in de 2016 editie van de NEN 1010. 
Vlambogen zijn een veelvoorkomende oorzaak van brand 
in de elektrische installatie. De overslaande vonkjes ont-
staan doorgaans door slechte verbindingen. Omdat zo’n 
defect niet meteen kortsluiting geeft, blijft de installatieau-
tomaat gewoon doen wat hij doet, totdat er brand ontstaat. 
Om dit risico te ondervangen, adviseert de NEN 1010 een 
vlamboogbeveiliging toe te passen in de verdeler. Hoewel 
het (nog) geen bindend voorschrift is, gaan gebruikers er 
wel vaker naar vragen.

PV-uitbreiding	of	aparte	verdeler
Het aantal woningeigenaren dat zelf zonne-energie opwekt, 
groeit razendsnel. Via omvormers leveren deze systemen 
groene stroom aan zowel de eigen installatie als aan het 
elektriciteitsnet. De aansluiting van de PV-panelen via de 
omvormer op de groepenkast vereist best wat nieuwe ken-
nis. In de groepenkast moet je bijna altijd een nieuwe eind-
groep met aardlekschakelaar plaatsen. In bestaande wonin-
gen waar dat niet mogelijk is, kun je ook gebruikmaken van 
een aparte PV-verdeler, een klein groepenkastje met een 
eigen automaat voor de zonnepanelen. Bij nieuwbouw zal 
de keuze vaker vallen op een verdeler met meer eindgroe-
pen, ingebouwde beveiliging en aparte kWh-meter voor de 
PV-installatie.

Opslag	van	elektriciteit
Als we het hebben over een eigen ‘energiecentrale’, komen 
we direct uit bij een afgeleide behoefte. Die van de opslag 
van elektriciteit. Huishoudens die zelf energie opwekken, 
hebben te maken met ongelijktijdigheid van opwekking 

en gebruik. Dan heb je een opslagsysteem nodig. Daarmee 
kun je de zelfopgewekte elektriciteit later weer gebruiken, 
op momenten dat je er zelf niet in kunt voorzien. Een 
opslagsysteem kun je individueel maar ook op wijkniveau 
organiseren. Opslag maakt ook peak shaving mogelijk. Een 
accu slaat de energie op die zonnepanelen overdag opwek-
ken. De woning kiest vervolgens die opgeslagen energie als 
er piekmomenten op het net ontstaan of als de zon niet 
schijnt. Met domoticatoepassingen kun je vervolgens een 
systeem van peak shaving creëren. Slimme apparaten kun-
nen dan zelf op gunstige en ongunstige momenten in- of 
uitschakelen. Zo ontstaan er kleine, lokale smart grids. 
Zowel de thuisaccu’s als de automatisering zijn van invloed 
op de uitvoering van de verdeler.

Voller	en	daarmee	ook	warmer
Een toename van het aantal elektriciteitsgebruikers en 
-opwekkers in de woning betekent een steeds grotere en 
vollere verdeelkast. Voller, en daarmee ook warmer. Met 
name de koppeling van PV-installaties en laadstations kan 
voor een flinke (over)belasting en daarmee (over)verhitting 
in de huidige verdeelinrichtingen zorgen. De vakman zal - 
wellicht meer dan in het verleden - warmtecalculaties moe-
ten uitvoeren. Dit is noodzakelijk als je wilt garanderen dat 
de temperaturen binnen de verdeler ook bij 80% van de 
belasting binnen de perken blijven. Het is een tijdrovende 
en ingewikkelde klus. Digitale tools kunnen zo’n calcula-
tie vereenvoudigen, maar het werk wordt ook eenvoudiger 
door geteste en gecertificeerde groepenkasten aan te schaf-
fen. Daardoor hoef je zelf geen warmtecalculatie meer te 
maken.

Inzicht	in	wensen	en	eisen
Bij de aanschaf van een verdeler spelen steeds meer rand-
voorwaarden een belangrijke rol. Wil je een groepenkast 
die nu voldoet aan alle wensen, maar ook over een paar jaar 
nog aanpasbaar is? In dat geval is contact met die eindge-
bruiker essentieel. Je zal moeten weten wat er bij de klant 
leeft, om meer inzicht te krijgen in zijn specifieke wensen 
om zo te komen tot een installatie die past bij de wensen 
van de klant, de eisen vanuit de normen en die jaren mee 
kan gaan.                            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Nieuwe wind door de groepenkast’ 
of www.hager.nl waar u ook de complete white paper 
gratis kunt downloaden.

Op	weg	naar	‘all-electric’
De ontwikkelingen achter de deur van de meter-
kast gaan snel. Dat komt ook doordat de ontwikke-
lingen van de installatietechniek snel gaan. Zodra 
we minder of geen gas meer gebruiken, worden we 
afhankelijk van elektriciteit. De woning elektrifi-
ceert. We wekken onze eigen, duurzame elektrici-
teit op, we laden onze elektrische auto’s op, we ver-
warmen de woning met elektrische warmtepompen 
en we verwennen ons met het gemak en het com-


