
 

 

Informatie voor de installateur ter voorbereiding voor de plaatsing van een productiemeter voor Zon PV- 
systemen. Deze informatie is van toepassing  voor één- en drie fase netaansluitingen t/m 3x80 Ampère.  
 

De aansluiting van het  ZonPV-systeem dient via een aparte installatiegroep te worden gerealiseerd. De technische  
uitvoering van de installatiegroep (één-  of drie fasen) is  afhankelijk van het vermogen van het ZonPV-systeem.  
Voor ZonPV systemen tot 3,5 kW bij voorkeur als een 1 fase groep uitvoeren.  
De betreffende groep op de groepenkast herkenbaar merken. In deze installatiegroep dient, t.b.v. de door Liander te 
plaatsen productiemeter, een meterbord te worden opgenomen die op gelijke hoogte met het bestaande meterbord 
(links of rechts) moet worden gemonteerd (Standaard situatie, zie figuur 1). Het  meterbord dient te voldoen aan de 
norm NEN 3249 of is van het  type ‘systeem 55”.  
Bij een éénfase-uitvoering van de installatiegroep kan de smalle versie (165 mm) van het meterbord worden toegepast. 
In geval van  ruimtelijke beperkingen kan montage van het meterbord op afstandnokken (ca. 25 mm)  uitkomst bieden. 
Voor woningen en bedrijven die niet zijn voorzien van een standaard meterkast  moet het meterbord in dezelfde ruimte 
geplaatst worden met een maximale afstand tussen het bestaande meterbord en het te plaatsen meterbord van 150 cm 
(gemeten via de wand).  
 

Als de groepenkast en de hoofdmeter niet  in dezelfde ruimte zijn ondergebracht kan het meterbord voor de 
productiemeter naast de groepenkast worden gerealiseerd. Deze situatie doet zich o.a voor bij woonarken. Het  
meterbord dient in dat geval direct naast de groepenkast te worden gemonteerd op een hoogte van 130 cm tot 150 cm  
gemeten van de vloer tot de onderkant van het meterbord. De ruimte moet schoon, droog en afsluitbaar zijn en geen 
buitengewoon corrosievormende atmosfeer bevatten1. 
 

Als de elektrotechnische installatie van de woning of het bedrijf is voorzien van een onder-verdeelinrichting (een 
groepenkast aangesloten op de hoofdgroepenkast) kan het PV-systeem ook op de onder-verdeelinrichting worden 
aangesloten (zie figuur 2). Het  meterbord dient in dat geval direct naast de onder-verdeelinrichting te worden 
gemonteerd op een hoogte van 130 cm tot 150 cm vanaf de vloer tot de onderkant van het meterbord. De ruimte moet 
schoon, droog en afsluitbaar zijn en geen buitengewoon corrosievormende atmosfeer bevatten1. 
 

De bedrading van en naar de productiemeter moet te allen tijde spanningsvrij geschakeld kunnen worden.  Om deze 
reden dient u een werkschakelaar 2 in de meterkast/groepenkast-ruimte te plaatsen De bedrading  van en naar de 
productiemeter dient massief te zijn met een kerndoorsnede volgens de NEN 1010  met een minimum3 2 

dient door het meterbord te worden geleid. Voor het aansluiten van de productiemeter moet de bedrading tenminste 20 
centimeter uit de bedrading-uitvoer opening  ‘doorgelust’ zijn. In de ‘lus’ dient een ‘kroonsteen’ te worden opgenomen 
waarbij de zijde ‘richting zonnepanelen’ gemerkt dient te zijn met een tape. Uiteraard dient de elektrische installatie en 
de omgeving aan geldende voorschriften zoals NEN1010 en NEN3140 en de Arbo-regels te voldoen. Bij het 
dimensioneren van de installatie dient rekening te worden gehouden met de capaciteit van de netaansluiting. 
 
1  De omgevingscondities zijn overeenkomstig de Netcode, artikel  2.1.2.5 en 2.1.2.6      
2 De werkschakelaar is een lastscheider volgens NEN-EN-IEC 60947-3 

3 2 2

alleen van toepassing op het leidinggedeelte van de groepschakelaar/automaat tot de werkschakelaar.  

 

 van 6 mm en 

Voor een goede montage van de bedrading in de klemmen van de productiemeter is bedrading van tenminste 6mm  nodig. De 6mm  bepaling is 


