
3/09/2019

1

C10/11-keuring

voor productie-installaties

met netontkoppelbeveiliging

Inleiding
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Vereiste voorkennis: voorschriften van Synergrid

• www.synergrid.be �Technische voorschriften

• C10/11

- Specifieke technische aansluitingsvoorschriften 
voor gedecentraliseerde productie-installaties die in 
parallel werken met het distributienet.  (4-6-2012)

- Binnenkort verschijnt nieuwe versie

- FAQ betreffende de toepassing van het voorschrift 
C10/11 (10/2016)

• C2/112

- Technische voorschriften voor aansluiting op het 
hoogspanningsdistributienet

� Hoofdstuk 19: Decentrale productie

Gehomologeerd materiaal

• www.synergrid.be �Gehomologeerd materiaal

• Lijsten i.v.m. toepassing van C10/11

- C10/21: erkende ontkoppelingsrelais

- C10/23: erkende multifunctionele IED-relais

- C10/24: erkende synchrochecks

- C10/25: erkende nullwatt- en 
exportbegrenzingrelais

- C10/26: erkende productie-uitrustingen

� Omvormers, WKK-installaties, windmolens, batterij-
opslagsystemen, ...
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Modelschema’s van Fluvius

• Beschikbaar via

- https://www.fluvius.be/nl/hoogvermogen

• Twee modelschema’s

- Decentrale productie: S ≤ 56 kVA (ILS ≤ 80 A)

� Aangesloten in LS of HS

� Toekomst: S ≤ 260 kVA (ILS ≤ 375 A)

- Decentrale productie: 56 kVA < S < 1 MVA

� Aangesloten in LS of HS

� Toekomst: 260 kVA < S < 1 MVA

- ���� verschil: productiemeting en netontkoppelschakelaar

• Schema in voorbereiding: decentrale productie met telecontrolekast, versie 4

� Standaard voor S ≥ 1 MVA

� Mogelijk voor S ≥ 250 kVA

Controlepunten
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Controlelijst

• Keurder stelt eigen, officieel rapport op

• Deze controlelijst is ev. bijlage

• Controlelijst wordt gebruikt wanneer installatie 
opgebouwd is

- Dus niet in ontwerpfase

• Controlepunten

- Vragen beantwoorden met ja, nee of n.v.t.

- Gevraagde gegevens noteren

- Eventueel commentaar toevoegen

• Eindbesluit

- De installatie is OK als nergens “nee” geantwoord 
werd

Controlelijst
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Controlelijst

Project gegevens

• Gegevens invullen
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Eendraadsschema of principeschema

• Elektrische installatie vanaf aansluiting met net tot aan productie-eenheid

• Terminologie

- Huishoudelijke installaties � “eendraadsschema”

- Niet-huishoudelijke installaties � “principeschema”

• Zie blokschema’s in referentieschema’s van Fluvius

Eendraadsschema of principeschema
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Eendraadsschema of principeschema

• Beantwoorden met ja of nee

- Is een eendraads- of principeschema aanwezig?

- Wordt de productie-eenheid op het schema vermeld (met merk, type, vermogen)?

- Wordt de netontkoppelschakelaar op het schema vermeld?

- Wordt het netontkoppelrelais op het schema vermeld?

- Wordt de back-upschakelaar op het schema vermeld?

- � Ev. commentaar noteren

Stuurschema
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Stuurschema

• Detailbedrading van het netontkoppelbord van de 
productie-eenheid

• Zie stuurbord in referentieschema Fluvius

• Beantwoorden met ja of nee

- Is het stuurschema aanwezig?

- � Ev. commentaar noteren

Productie-eenheid
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Productie-eenheid

• Beantwoorden met ja of nee

- Staat de productie-eenheid in de lijst C10/26?

- Noteren in controlelijst

(bij meerdere eenheden: ev. een lijst als bijlage toevoegen)

� Merk

� Type

� Geïnstalleerd vermogen [kVA]

• C10/26

- Lijst 1: Uitrustingen ≤ 10 kVA,

� voorzien van automatisch scheidingssysteem

- Lijst 2: Uitrustingen > 10 kVA

Netontkoppel-beveiliging
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Netontkoppel-beveiliging / Netontkoppelrelais

• Beantwoorden met ja of nee

- Staat het netontkoppelrelais in de lijst             C10/21 
of C10/23?

- Noteren in controlelijst

� Merk, type, serienummer

• Beantwoorden met ja of nee of n.v.t.

- Als de meetspanning hoogspanning is, is het 
netontkoppelrelais voorzien van U0-functie 
(homopolaire spanning; zie lijst C10/21 of C10/23)?

• Beantwoorden met ja of nee

- Is een proefverslag van het netontkoppelrelais
met overeenkomstig serienummer aanwezig?

- Noteren in controlelijst

� Referentie proefverslag

� Erkende instelling

Netontkoppel-beveiliging / Netontkoppelrelais
Proefverslag
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Netontkoppel-beveiliging - Testklemmen

• Beantwoorden met ja of nee

- Zijn testklemmen aanwezig voor de test van de meetspanning, volgens het schema?

- Zijn testklemmen aanwezig voor de test van het trip-circuit, volgens het schema?

• Voor testen (onderbreken) van meetspanning en tripcircuit

• Plaats: zie opleverdocument

• Testklemmen met stekkerbussen aan beide zijden

• Beantwoorden met ja of nee of n.v.t.

- Als vermogen > 56 kVA (toekomst: > 260 kVA), is de netontkoppelschakelaar een 
vermogenschakelaar met minimumspanningsspoel (nazicht enkel op schema)?

- Ontkoppelschakelaar

� Vermogenschakelaar (VS) met minimumspanningsspoel (minima) 

� Als S ≤ 56 kVA � toegelaten: contactor (i.p.v. VS met minima)

o Toekomst: als S ≤ 260 kVA � nieuwe versie C10/11

- Zijn de trip- en watchdogcontacten weergegeven als NO-contacten, volgens het schema?

� Enkel normaal open (NO) contacten in tripcircuit van de ontkoppelbeveiliging

� WD en trip in serie

� Bij draadbreuk of voedingsprobleem volgt ontkoppeling via minima of contactor

C10/11-keuring 22

Netontkoppel-beveiliging
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Verzekerde voeding voor stuurkring

C10/11-keuring 24

• Verzekerde voeding van netontkoppelbeveiliging en stuurkring van netontkoppel-
en back-upschakelaar

- UPS of batterij

• Beantwoorden met ja of nee

- Is een verzekerde voeding aanwezig?

- Wordt de netontkoppelbeveiliging gevoed door de verzekerde voeding,                      
volgens het schema?

- Wordt de stuurkring van de back-upschakelaar gevoed door de verzekerde voeding, 
volgens het schema?

- Wordt de stuurkring van de netontkoppelschakelaar gevoed door de verzekerde voeding, 
volgens het schema?

Verzekerde voeding voor stuurkring
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Back-up werking

• Als de netontkoppelschakelaar niet voor een netontkoppeling zorgt, 
wordt een uitschakelbevel aan een tweede schakelaar gegeven

• Beantwoorden met ja of nee

- Is de secundaire netontkoppeling (stroomopwaarts van 
netontkoppelschakelaar) via een aparte back-upschakelaar voorzien, volgens 
het schema?

- Is de ingestelde reactietijd max. 300 ms, volgens het schema?

C10/11-keuring 26

Back-up werking
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Synchrocheck

Synchrocheck

• Vereist bij

- Synchrone generatoren � starten in ontkoppelde toestand

- Productie-installaties die in eiland kunnen werken

- Anders: n.v.t.

• Beantwoorden met ja of nee of n.v.t.

- Als de machine in eiland kan werken (synchrone generator: WKK, ...), is een synchrocheck aanwezig, 
volgens het schema en in de installatie?

- Staat de synchrocheck in de lijst C10/24?

- Noteren in controlelijst: merk, type

- Zijn de parameters op het toestel correct ingesteld? � aan te tonen door installateur

� Spanningsverschil ΔU � 5 % en -5 %

� Faseverschil Δϕ � 5° en -5°

� Duurtijd td � 0,5 s (uitzonderlijk 0,3 s toegelaten voor bio-installaties en noodgroepen)

- Is de stuurkring (vrijgave) van de synchrocheck uitgevoerd met een NO-contact, volgens het schema?
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Vermogen beperking

Vermogen beperking

• Beantwoorden met ja of nee of n.v.t.

- Als de netbeheerder een vermogenbeperking oplegt (te 
melden door de installateur), is een nullwatt- of 
exportbegrenzingsrelais aanwezig?

- Staat het nulwatt- of exportbegrenzingsrelais in de lijst 
C10/25?

- Noteren in controlelijst

� Merk

� Type

- Is een proefverslag van het relais aanwezig?

- Noteren in controlelijst

� Referentie van het proefverslag

� Naam van de erkende instelling
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Commentaar en eindbesluit.

• Als een controlepunt een “nee” krijgt, kan hier een korte uitleg genoteerd worden, 
zodat de installateur weet wat ontbreekt of aangepast moet worden

Vragen ?
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Bedankt voor uw 

aandacht !
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