
 

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN DE VERBINDING VAN HET METALEN 
RAAM VAN DE PV-MODULES EN HUN STRUCTUUR MET DE AARDE. 

In Nota nr. 71 van 7 oktober 2008 van de FOD Economie aan de erkende organismen betreffende het 
“Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke fotovoltaïsche installatie op laagspanning met een vermogen  
≤ 10 kVA – AC” staat dat het visueel onderzoek onder andere de volgende controle omvat:  
de aanwezigheid en de overeenstemming van de beschermingsgeleiders (het metalen raam van de PV-modules en hun 
structuur moeten met de aarde verbonden zijn door een beschermingsgeleider met een doorsnede ten minste equivalent met 
deze van de beschermingsgeleider van de AC voeding, met een minimum doorsnede gelijk aan:  

• 2,5 mm² indien hij mechanisch beschermd is; 

• 4 mm² indien hij niet mechanisch beschermd is). 
 
In het nieuwe AREI dat van kracht zal zijn vanaf 1 juni 2020 wordt dit in Hoofdstuk 7.112. Huishoudelijke fotovoltaïsche 
installaties op laagspanning (≤ 10 kVA) onder Afdeling 7.112.2. Specifieke maatregelen als volgt verwoord: 
de aarding, behalve indien verboden door de fabrikant, van het metalen raam van de PV-modules en hun structuur door een 
beschermingsgeleider van een doorsnede ten minste equivalent met deze van de beschermingsgeleider van de AC voeding, 
met een minimum doorsnede gelijk aan: 

• 2,5 mm² wanneer de geleiders mechanisch beschermd zijn; 

• 4 mm² wanneer de geleiders niet mechanisch beschermd zijn. 
 
De FOD Economie heeft in deze het standpunt dat de aardingsklem op de omvormer een bijkomende aarding van de behuizing 
van de omvormer is.  
 
Voor de aarding het metalen raam van de PV-modules en hun structuur moeten ten allen tijden de voorschriften van artikel 
73.03 - Onderafdeling 5.4.4.2. “Bijkomende equipotentiale verbindingen b. Uitvoering”, artikel 70.04 - Onderafdeling 5.4.3.4. 
“Installeren van de geleiders” en artikel 70.06 - Onderafdeling 5.4.3.6. “Verbinding van de beschermingsgeleiders met het 
elektrisch materieel” gerespecteerd worden.   
 
Aan de eis uit Onderafdeling 5.4.3.6. “Het wegnemen van een elektrische machine of toestel mag de continuïteit van de 
beschermingsstroombaan niet onderbreken.” wordt bij het gebruik van de aardingsklem van de omvormer voor de aarding van 
het metalen raam van de PV-modules en hun structuur wordt niet altijd voldaan in de praktijk.   
 
De erkende organismen volgen de voorschriften van het AREI en het standpunt van de FOD Economie in deze waardoor er een 
inbreuk op het verslag genoteerd wordt wanneer er niet voldaan is aan art 73.03, art 70.04 en art 70.06. 
  
Indien u nog vragen hebt, kan u hierover contact opnemen met Danny Hermans van Volta via tad@volta-org.be. 
 


