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Niet scrollen!

Gebruik de deeplinks voor juiste navigatie

Terug 

naar 

start

SPD keuzetool 2020

Met de SPD keuzetool selecteert u eenvoudig de juiste overspanningsbeveiliging

http://www.dehn.nl/


Ja Nee

Terug

Gebouwgrens

SPD keuzetool 2020

Is het object voorzien van een uitwendige bliksemafleiderinstallatie?

Woonhuizen

Datacenters

PV-installaties

Infra

Beveiliging

E-mobility

http://www.dehn.nl/
http://www.dehn.nl/


Het vereiste afleidvermogen van de Type 1 of Type 1+2 in de hoofdverdeler is afhankelijk van de klasse bliksem-

beveiligingsinstallatie (zie onderstaande uitleg). Is dit niet bekend? Selecteer dan LPL 1 of 2.

Klik hier voor  informatie over voorzekeren

Klik hier voor een installatieschema

Terug 

naar 

start

LPL 1 of 2 LPL 3 of 4

UITLEG

Terug

440/690V

Welke klasse bliksembeveiliging is op het te beveiligen object voorzien?

Hoofdverdeler

Terug EMC zoneconcept

LPL1: Afleidvermogen SPD 100kA 10/350µs.

LPL2: Afleidvermogen SPD   75kA 10/350µs.

LPL2: Afleidvermogen SPD   50kA 10/350µs.

LPL4: Afleidvermogen SPD   50kA 10/350µs.

http://www.dehn.nl/


Er dient in de hoofdverdeler een bliksemstroom afleider type I (NEN-EN-IEC62305-4) geplaatst te worden met een 

afleidvermogen van Iimp 50kA 10/350µs. UITLEG

Terug

440/690V

Wat is het stroomstelsel in de verdeler?

Hoofdverdeler

LPL 1 of 2

TNC TNS TT 1 fase installatie

Uitleg stroomstelsel

LED

EMC zoneconcept

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03425 FLP-12,5 V/3

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

Terug 

naar 

start

TYPE 1+2

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Montage FLP 12,5

Bestektext op conduct.nl

LED

EMC zoneconcept

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03426 FLP-12,5 V/3 S

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

Terug 

naar 

start

TYPE 1+2

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Montage FLP 12,5

Bestektext op conduct.nl

LED

EMC zoneconcept

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03430 FLP-12,5 V/4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Terug 

naar 

start

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Montage FLP 12,5

Bestektext op Conduct.nl

LED

EMC zoneconcept

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03430 FLP-12,5 V/4 S

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Terug 

naar 

start

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Montage FLP 12,5

Bestektext op conduct.nl

LED

EMC zoneconcept

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03427 FLP-12,5 V/3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Terug 

naar 

start

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Montage FLP 12,5

Bestektext op conduct.nl

LED

EMC zoneconcept

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03428 FLP-12,5 V/S3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Terug 

naar 

start

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Montage FLP 12,5

Bestektext op Conduct.nl

LED

EMC zoneconcept

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Er dient in de hoofdverdeler een bliksemstroom afleider type I (NEN-EN-IEC62305-4) geplaatst te worden met een 

afleidvermogen van 25kA 10/350µs per leider.

Klik hier voor  informatie over voorzekeren

Klik hier voor een installatieschema

Ja Nee

UITLEG

Terug

440/690V

Worden in de HVK naast de distributiegroepen ook eindgroepen voorzien?

Hoofdverdeler

LPL 3 of 4

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Onderverdeelinrichtingen vallen door de eindgroepen in stoorvastheid categorie 2. 

Dit betekent dat er een maximale restspanning geldt van 2,5kV. 

Afleiders uit de SLP serie bieden bij Imax 40kA (8/20) 1,25kV.

Als een onderverdeler in een ander gebouw staat, dient deze als hoofdverdeler

te worden beschouwd. Als dit zo is klikt u hier. 

Montage 

Waarom SALTEK?

Voordelen SLP

TNC TNS TT

datacenters

440/690V

Welk stroomstelsel wordt in de onderverdeler toegepast?

Uitleg stroomstelsel

Onderverdeler

EMC zoneconcept

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Montage 

Waarom SALTEK?

Voordelen SLP serie

TNC TNS

datacenters

230/400V

Onderverdeler

Onderverdeelinrichtingen vallen door de eindgroepen in stoorvastheid categorie 2. 

Dit betekent dat er een maximale restspanning geldt van 2,5kV. 

Afleiders uit de SLP serie bieden bij Imax 40kA (8/20) 1,25kV.

Welk stroomstelsel wordt in de onderverdeler toegepast?

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Artikelnummer Omschrijving

A01760 SLP-275 V/3

Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC/ IT stelsel en er wordt géén 

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Voorzekeren

Terug datacenter

Bestektext Conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A01761 SLP-275 V/3 S

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC/ IT stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Voorzekeren

Terug datacenter

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
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Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC/ IT-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A01722 SLP-275 V/4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt géén 

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Voorzekeren

Terug datacenter

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
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Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC/ IT-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A01763 SLP-275 V/4 S

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Voorzekeren

Terug datacenter

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC/ IT-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A01946 SLP-275 V/3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT-stelsel en er wordt géén 

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Voorzekeren

Terug datacenter

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
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Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC/ IT-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A02002 SLP-275 V/3S+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Voorzekeren

Terug datacenter

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
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Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving Aantal

A01817 SLP-440 V/1 3

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC/ IT-stelsel en er wordt géén 

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Voorzekeren

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC/ IT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving Aantal

A01817 SLP-440 V/1 4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Voorzekeren

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
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Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving Aantal

A01825 SLP-440 V/1 S 3

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC/ IT-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

PSM serie

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Voorzekeren

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC/ IT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving Aantal

A01825 SLP-440 V/1 S 4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Type 2 afleider te plaatsen.

Terug 

naar 

start

Montage 

Voordeel met SLP serie

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Voorzekeren

Bestektext conduct.nl

Montage SLP

EMC zoneconceptHoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

PSM serie

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


In de hoofdverdeler dient een combi-afleider geplaatst te worden.

Montage 

MAXI  beperkt netvolg

Voordelen

Voorzekeren

TNC TNS TT

Uitleg stroomstelsel

Fijnbeveiliging

Terug datacenter

440/690V

Welk stroomstelsel wordt in deze verdeler toegepast?

Uitleg stroomstelsel

Combi-afleider

EMC zoneconcept

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
http://www.dehn.nl/


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05093 FLP B+C MAXI V/3

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Montage algemeen 

MAXI beperkt netvolg

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Montage FLP MAXI

Bestektext op conduct.nl

Terug 

naar 

start

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03570 FLP B+C MAXI VS/3

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Montage algemeen 

MAXI beperkt netvolg

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Montage FLP MAXI

Bestektext op conduct.nl

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
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Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05094 FLP B+C MAXI V/4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Montage algemeen 

MAXI beperkt netvolg

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Montage FLP MAXI

Bestektext op conduct.nl

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
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Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03571 FLP B+C MAXI VS/4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

TYPE 1+2

Montage algemeen 

MAXI beperkt netvolg

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Montage FLP MAXI

Bestektext op conduct.nl

Voorzien van meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
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Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05096 FLP B+C MAXI V/3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Montage algemeen 

MAXI beperkt netvolg

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Montage FLP MAXI

Bestektext op conduct.nl

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A03572 FLP B+C MAXI VS/3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1+2

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
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Terug

Terug 

naar 

start



Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05300 FLP 25-T1-V/3 

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05302 FLP 25-T1-V/4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1

Terug 

naar 

start

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Wel een meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05304 FLP 25-T1-V/3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT-stelsel en er wordt géén

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1

Terug 

naar 

start

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Geen meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Let op: is de hoofdzekering > 250A? 

Voorbeveiligen met max 250A gL/gG

Terug

Terug 

naar 

start



Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05301 FLP 25-T1-VS/3 

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNC-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1

Terug 

naar 

start

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TT-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05301 FLP 25-T1-VS/4

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TNS-stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1

Terug 

naar 

start

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Geen meldcontact? Klik hier

Voor een TNC-systeem; klik hier

Voor een TNS-systeem; klik hier

Artikelnummer Omschrijving

A05305 FLP 25-T1-VS/3+1

Als deze verdeler is gebouwd op basis van een TT stelsel en er wordt een

afstand meldcontact vereist, dient u onderstaande Combi afleider te plaatsen.

TYPE 1

Terug 

naar 

start

Coördinatie

Voorzekeren

440/690V

Montage algemeen 

Waarom SALTEK?

Fijnbeveiliging

Door naar OVK

Uitleg stroomstelsel

Terug datacenter

Bestektext op conduct.nl

Montage FLP

Hoofdzekering < 250A geen voorbeveiliging nodig.

Voorzien van meldcontact

http://www.dehn.nl/
http://conduct.nl/adviseur.html


Toepassing van Fijnbeveiliging altijd in combinatie met type 2 of type 1+2 in de verdeler. 

Wand schroefmontage 

Terug naar type 1

Terug naar combi

Terug naar type 2

Terug naar woning

Tel/ CAI/ video/ intercom

Is apparatuur op grotere afstand dan 5 meter van de 

laatste afleider geplaatst voorziet u eindapparatuur 

van een fijnbeveiliging.

Zo dicht mogelijk tegen de eindapparatuur.

Let op: Er kan geen inductie optreden op bekabeling in 

EMC dichte goot. Reken de lengte in de goot niet 

mee.

Meet en regel

Machinebeveiliging

Type 3 + Filter

Bestektext conduct.nl

Gebouwgrens

TYPE 3

35mm DIN

1 fase

Type: DA-275-DJ25-S 

Artikelnummer: A05771

Voorzien van meldcontact

3 fasen

Type: DA-275 V/3S+1 

Artikelnummer: A01849

Voorzien van meldcontact

1 fase + RFi + interruption

Type: DA-275-DFi16 

Artikelnummer: A05725

1 fase

Type: DA-275 BFG 

Artikelnummer: A00629

Plaatsing achter WCD 

1 fase

Type: CZ-275-A 

Artikelnummer: A05957

1 fase

Type: DA-275 CZS 

Artikelnummer: A01916

Voorzien van meldcontact

Terug 

naar 

start

http://conduct.nl/adviseur.html
http://www.dehn.nl/


“Ter voorkoming van defect raken OSB bij te hoge kortsluitstromen”

SALTEK heeft de afleiders met onderstaande waarden getest en op basis van deze waarden de specificaties 

afgegeven. Het is mogelijk om van de maximale waarden af te wijken.

Bent u voornemens met een lagere waarde te gaan voorzekeren?

Dit is uiteraard mogelijk, bekijk s.v.p. het volgende diagram om te beoordelen tot welke waarde 

u kunt gaan.

Terug naar type 1

Terug naar combi

Terug naar type 2

Overspanningsbeveiligingen

Terug naar woning

Voorzekeren

Type Hoofdzekering voorzekering Aansl.L+N PE

FLP MAXI serie > 250A 250A gL/gG 35mm² 35mm² 

SLP serie > 160A  160A gL/gG 35mm² 10mm²

FLP Serie > 160A 160A gL/gG 35mm² 25mm²

Is de waarde van de hoofdzekering in de kast gelijk aan of lager de hierboven genoemde waarde is het niet nodig om een 

voorzekering te plaatsen.

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Onderstaand diagram geeft weer bij welke pulswaarde1) zekeringen trippen. Deze waarde geldt dan als 

afleidvermogen (per pool) van de afleider(!)

10 20 30 40 50 60 70 I/kA 1000

9.5 kA 25 kA100A/C00

5.5 kA 20 kA63A/C00

4 kA 15 kA35A/C00

1.7 kA 8 kA20A/C00

20 kA Melting 50 kA  Explosion160A/00

22 kA 70 kA200A/1

25 kA 75 kA250A/1

Voorzekerwaarde

Terug naar type 1

Terug naar combi

Terug naar type 2

Terug naar voorzekeren

1. Bliksem vereffeningspuls 10/350µs

Voorzekeren

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Disclaimer

Conduct Nederland is zorgvuldig als het gaat om het geven van 

betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze 

tool. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd 

foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie 

op deze tool geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt 

Conduct Nederland geen aansprakelijkheid voor schade als 

gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden 

informatie.

Op de tool kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar 

informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn 

opgenomen. Conduct Nederland is niet verantwoordelijk voor de 

inhoud van die websites en informatie van derden. 

Aalborg 4

2993 LP Barendrecht

Tel: 0180-531120

www.conduct.nl

info@conduct.nl

Recente catalogus ontvangen? Klik hier

Recente prijslijst ontvangen? Klik hier

Distributeur SALTEK

Contactgegevens

Terug 

naar 

start

mailto:info@conduct.nl?subject=stuur mij svp de laatste catalogus. Onderstaand treft u mijn gegevens.
mailto:info@conduct.nl?subject=stuur mij svp de laatste prijslijst. Onderstaand treft u mijn gegevens.
http://www.dehn.nl/


Bliksembeveiliging gemaakt volgens de laatste norm NEN-EN-IEC62305 vereist overspanningsbeveiliging.

Deze overspanningsbeveiliging dient op basis van het EMC zone concept gemaakt te worden.

De zone overgangen bepalen het type afleider.

Zonegrens

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Kwaliteit: SALTEK producten komen volledig getest de fabriek uit. Gegarandeerd foutloos

Zekerheid: SALTEK is internationaal gecertificeerd ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Beschikbaarheid: de type I en type II afleiders bieden u 50kA kortsluitvastheid én voorkomt bij maximale ontlading het doorslaan van de geschakelde 

zekeringen.. 

Wij leveren SALTEK producten via de landelijk dekkende groothandels, altijd en overal.

Terug naar type 1

Terug naar combi

Terug naar type 2

Door toepassen van producten uit de programma’s van SALTEK bent u gegarandeerd van:

Company

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Als vanuit deze verdeler ook eindgroepen zijn uitgelegd (naar bv beveiligingsinstallatie of telefooncentrale) valt dit deel van de installatie in stoorvastheid 

categorie 2. Dit betekent dat het beschermingsniveau max 2,5kV dient te zijn. Zie onderstaande categorieverdeling:

categorie I: 1,5 kV Gevoelige apparatuur die op de vaste installatie kunnen worden aangesloten. 

categorie II: 2,5 kV Op de vaste installatie aan te sluiten apparatuur. 

categorie III: 4    kV Vaste installatie en delen van de installatie waar een hogere beschikbaarheid van wordt verlangd dan van categorie II

apparatuur.

categorie IV: 6   kV Het begin van de installatie voor de hoofd schakel- en verdeelinrichting.

Terug

Terug naar type 2

Stoothoudspanning

Door toepassen van producten uit de programma’s van SALTEK bent u gegarandeerd van:

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Doordat er geen koppeling gemaakt wordt van een bliksemafleider installatie (of andere geleidende delen) naar de HAR kunnen er geen bliksem(deel)stromen 

de aardingsinstallatie op lopen. Dit betekent dat er geen type I bliksemstroomafleider geplaatst hoeft te worden in de hoofdverdeelkast. Echter: Als er vanuit de 

hoofdverdeler wel eindgroepen gelegd zijn valt dit deel van de installatie in stoorvastheid categorie 2. Dit betekent dat er een type II afleider geplaatst dient te 

worden in de hoofdverdeelinrichting.

TNC TNS TT

Montage 

Waarom SALTEK?

Voordelen!

Door naar OVK

Terug

1 fase installatie

440/690V

Welk stroomstelsel wordt in deze verdeler toegepast?

Uitleg stroomstelsel

Stoothoudspanning

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Als een onderverdeler is voorzien van een type 2 SLP beveiliging dient deze “energetische gecoördineerd” te worden ten opzichte van de FLP Type 1 serie. 

Dit betekent dat de minimale kabellengte tussen de verdelers 10 meter dient te zijn. Als deze lengte < 10 is adviseren we om in de HVK een 

FLP Type 1+2 Serie te voorzien. Klik hier

Terug naar type 1

Terug naar type 1+2

Door naar type 2

Coördinatie

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Onderstaand treft u het installatieschema van energetisch gecoördineerde overspanningsbeveiliging

Coördinatie

Terug 

naar 

start

Terug naar  type 1 + 2

Terug naar  type 2

http://www.dehn.nl/


Een goed beveiligde elektrotechnische installatie wordt steeds meer een vereiste voor veel eindgebruikers. De verdeelinrichtingen en voedingen van 

bedrijfskritische apparatuur worden voorzien van de juiste afleiders. De installatie is veilig maar blijft deze bij een directe inslag ook in bedrijf? 

Als een type I afleider door een directe blikseminslag in geleiding gaat zal er een 

kortdurende netfrequente volgstroom door de bliksemstroomafleider stromen. 

Deze netvolgstroom kan er voor zorgen dat geschakelde zekeringen in werking treden.

SALTEK biedt met de laatste series FLP B+C MAXI hoge netvolgstroom onderdrukking. 

U bent gegarandeert dat geschakelde zekeringen bij een directe inslag niet in werking 

treden en zodoende de installatie in bedrijf houden.

Terug naar combi

Beperken van netvolgstromen

Netvolstromen

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


De combi afleider voor toepassing in verdeelinrichtingen waar zowel potentiaal vereffening vanuit LPZ 0 naar LPZ 2 (info) wordt gemaakt en eindgroepen (naar 

b.v. een beveiligingsinstallatie o.i.d.) zijn gerealiseerd.

Product eigenschappen:

Afstandsmelding op basis van potentiaalvrij wisselcontact (maak of verbreek)

Vergrendelde insteekmodules

Bliksemstroom afleidvermogen 100kA 10/350µs

Restspanning (bij maximale afleiding) 1,5kV

Kortsluitvastheid 50kA

Netvolgstroombegrenzing

Geen lekstroom

FLP B+C MAXI

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


LPZ 0A zone met gevaar van directe blikseminslag en van een volledig, door blikseminslag 
veroorzaakt, elektromagnetisch veld. 

De interne systemen kunnen zijn onderworpen aan een volledige of gedeeltelijke 
bliksem(deel)stroom 10/350µ.

Laagspanning beveiliging: Type 1

Signaalbeveiliging: ST1

LPZ 0B zone die is beveiligd tegen directe blikseminslagen maar met gevaar van een volledig, door 
blikseminslag veroorzaakt, elektromagnetisch veld. De interne systemen kunnen zijn 
onderworpen aan gedeeltelijke bliksem(deel)stroom. 

Laagspanning beveiliging: Type 2

Signaalbeveiliging: ST2

LPZ 1 zone waar de stootstroom wordt beperkt door stroomverdeling en door SPD’s op de grens van 
de zone. 

Het door bliksem veroorzaakte elektromagnetische veld kan door ruimtelijke afscherming 
worden afgezwakt;

Laagspanning beveiliging: Type 2

Signaalbeveiliging: ST2

LPZ 2 zone waar de stootstroom verder kan worden beperkt door stroomverdeling en door 
aanvullende SPD op de grens van de zone. Er kan gebruik worden gemaakt van aanvullende 
ruimtelijke afscherming

Laagspanning beveiliging: Type 3

Signaalbeveiliging: ST1+2

LPZ 3 zone waar de stootstroom verder kan worden beperkt door stroomverdeling en door 
aanvullende SPD op de grens van de zone. Dit is vaak binnen de behuizing van fijn gevoelige 
eindapparatuur

EMC Bliksembeveiliging concept

EMC zoneconcept

Type 1

Type 2

Type 3

Type 1

Type 2

Type 3

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Terug naar SLP

Type 2 SLP

Potentiaalvrij 

meldcontact

Dubbele 

aansluitingen

Ondersteboven te 

plaatsen

Visuele indicatie

voorzijde

Uitneembare 

insteekmodule’s

Vergrendelbare 

insteekmodule’s
Locatiecodering 

insteekmodule’s

Thermodynamische 

ontkoppelingstechniek

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Het is belangrijk te weten welk stroomstelsel is toegepast in de verdeler waar een overspanningsbeveiliging wordt geplaatst. Via

onderstaande koppelingen zijn de verschillende in Nederland toegepaste systemen weergegeven.

Indien dit niet bekend is kunt u het beste uitgaan van een TT-stelsel. 

TNC TNS TT

Terug naar combi

Terug naar Type 2

Stroomstelsel

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Bij een TNC stelsel wordt vanuit de energieleverancier de fase(n) + een gecombineerde PE/N naar binnen geleid. Na de

hoofdschakelaar wordt vanaf de PE/N leiding de N vaak apart doorgevoerd zodat in de onderverdelers op basis van TNS wordt

geïnstalleerd.

TNS TT

Aarde trafo Aarde gebouw

PVR

L1

L2

L3

PEN

Terug naar type 1

Terug naar type 1+2

Terug naar type 2

TNC

Terug 

naar 

start

Plaatsing i.c.m. vermogensautomaat/ hoofdschakelaar

http://www.dehn.nl/


Bij een TT stelsel wordt vanuit de energieleverancier de fase(n) + N naar binnen geleid. De laagspanningverdeler wordt apart geaard.

Hierdoor ontstaat bij een indirecte blikseminslag een vergroot potentiaal verschil tussen de aardelektrodes. Dit potentiaalverschil wordt

doorgevoerd via de N leider. Dit is de reden voor een 3+1 schakeling met extra afleidvermogen tussen de N en PE leider.

TNC

Aarde trafo Aarde gebouw

PE

PVR

L1

L2

L3

N

TT

Terug 

naar 

start

TNS

Plaatsing i.c.m. vermogensautomaat/ hoofdschakelaar

Terug naar type 1

Terug naar type 1+2

Terug naar type 2

http://www.dehn.nl/


Bij een TNS-stelsel wordt vanuit de energieleverancier de fase(n)+N+PE naar binnen geleid. 

De PE wordt aan de potentiaal vereffeningsrail gekoppeld.

TT

Aarde trafo Aarde gebouw

P

E

PVR

L1

L2

L3

N

PE

Plaatsing i.c.m. vermogensautomaat/ hoofdschakelaar

TNS

Terug 

naar 

start

TNC

Terug naar type 1

Terug naar type 1+2

Terug naar type 2

http://www.dehn.nl/


In de meterkast dient een Type 1 beveiliging geplaatst te worden

In de verdeler (meterkast), waar de voedingskabel van de energieleverancier wordt binnen gevoerd, dient een combi afleider geplaatst 

te worden op basis van een TT-uitvoering. LET OP: eventueel aanwezige onderverdelers worden voorzien van type 2 SLP afleider. 

Tot 160A geen voorzekering nodig. Info? Zie voorzekeren rechts onderin

Geen bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Nee? Klik nu op deze link
Heeft het pand meerdere verdelers?

Let ook op telefonie en CAI etc.

Ja? Klik nu op deze link 

Meterkast

Artikelnummer Omschrijving

A03427 FLP-12,5 V/3+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Artikelnummer Omschrijving

A03423 FLP-12,5 V/1+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start

Fijnbeveiliging

Montage DG

Voorzekeren

Terug naar bijgebouw

Terug naar woonhuis

Tel/ CAI/ video/ intercom

Onderverdelers

Zonnepanelen

Elektrische auto 

http://www.dehn.nl/


In de meterkast dient een Type 1 beveiliging geplaatst te worden

In de verdeler (meterkast), waar de voedingskabel van de energieleverancier wordt binnen gevoerd, dient een combi afleider geplaatst 

te worden op basis van een TT uitvoering. LET OP: eventueel aanwezige onderverdelers worden voorzien van type 2 SLP afleider.

Tot 160A geen voorzekering nodig. Info? Zie voorzekeren rechts onderin

Geen bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Nee? Klik nu op deze link
Heeft het pand meerdere verdelers?

Let ook op telefonie en CAI etc.

Ja? Klik nu op deze link 

Meterkast

Artikelnummer Omschrijving

A03423 FLP-12,5 V/1+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start

Fijnbeveiliging

Montage DG

Voorzekeren

Terug naar bijgebouw

Terug naar woonhuis

Tel/ CAI/ video/ intercom

Onderverdelers

Zonnepanelen

Elektrische auto 

http://www.dehn.nl/


Terug

Voorzekeren

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Klik nu op deze link

Let ook op telefonie en CAI etc.

Elektrische auto 

In de meterkast dient een Type 2 beveiliging geplaatst te worden

In de verdeler (meterkast), waar de voedingskabel van de energieleverancier wordt binnen gevoerd, dient een type 2 SLP geplaatst

te worden op basis van een TT uitvoering. LET OP: eventueel aanwezige onderverdelers worden ook voorzien van een type 2 SLP 

afleider. 

Meterkast

Artikelnummer Omschrijving

A01946 SLP-275 V/3+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Artikelnummer Omschrijving

A01948 SLP-275 V/1+1 

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start

Als een onderverdeler in een ander gebouw staat, dient deze als 

Hoofdverdeler te worden beschouwd. Als dit zo is klikt u hier.  

http://www.dehn.nl/


Fijnbeveiliging

In de hoofd verdeler (meterkast) van de woning of appartement dient een Type 2 afleider geplaatst te worden op basis van een TT 

uitvoering. LET OP: eventueel aanwezige onderverdelers worden óók voorzien van een type 2 SLP afleider. 

Montage DG

Voorzekeren

Wel een bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Terug naar bijgebouw

Terug naar woonhuis

Tel/ CAI/ video/ intercom

Onderverdelers

Let ook op telefonie en CAI etc.

Zonnepanelen

Nee? Klik nu op deze link

Heeft het pand meerdere verdelers?

Ja? Klik nu op deze link 

Elektrische auto 

Meterkast

In de meterkast dient een Type 2 beveiliging geplaatst te worden

Artikelnummer Omschrijving

A01946 SLP-275 V/3+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Artikelnummer Omschrijving

A01948 SLP-275 V/1+1 

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Voor het beveiligen van CAI, sateliet of radiosignaal 

Terug naar overzicht

CAI, Sateliet

ST 1 F connector

Type: FX-090 F75 T F/F 

Artikelnummer: A03387

Aantal draden: 1

LPZ:0 Type 1

ST 1 BNC connector

Type: FX-090 B75 T F/F 

Artikelnummer: A03385

Aantal draden: 1

LPZ:0 Type 1

ST 2+3 F connector

Type: SX-090 F75 F/F 

Artikelnummer: A03397

Aantal draden: 1

LPZ:1-3 Type 2+3

ST 2+3 BNC connector

Type: SX-090 B75 F/F 

Artikelnummer: A03395

Aantal draden: 1

LPZ:1-3 Type 2+3

Terug 

naar 

start

Type 1 Type 2+3

http://www.dehn.nl/


Televisie en satelliet

Bij binnenkomst kabel 

Telefonie

Analoog en digitaal 

Analoog toestel

Digitaal toestel

CCTV

Video analoog

Video digitaal/PoE

SALTEK beveiligt uw apparatuur. Klik op onderstaande links voor de toepassing die u zoekt.

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Fijnbeveiliging

Computer / server

Bij binnenkomst data kabel

Bij binnenkomst ISDN/*DSL kabel

Bij computer / server

Intercom

100v speaker systeem

LED verlichting

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Gebouwgrens

Signaalleidingen

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Type signaal Aantal draden Oplossing Artikelnummer

24V potentiaalvrij 2 BDM-024-V/2-JFR2 A06417 

24V potentiaalvrij 4 BDM-024-V/4-JR2 A06422

4-20mA 2 BDM-024-V/1-FR1 A05711

4 BDM-024-V/2-FR1 A06414

EIB / KNX 2 BDM-024-V/1-FR1 A05711

RS485/ Profibus DP 2 BDM-006-V/1-FR1 A05709

4 DM-006/1 4R DJ A01675

RS422 2 BDM-006-V/1-FR1 A05709

4 BDM-006-V/2-FR1 A06388

Profibus DP 1,5Mbit/s 2 BDM-006-V/1-R1 A05709

Profibus DP20Mbit/s  SUB9 9 DL-RS DD9 A00968

SALTEK beveiligt uw apparatuur. Zie onderstaande tabel voorzien van beveiligingsoplossingen.

Fijnbeveiliging

De genoemde oplossingen zijn slechts een

kleine greep uit de mogelijkheden die SALTEK

biedt. Vindt u de niet de juiste modules neem

dan contact op met Conduct.

Gebouwgrens

Besturingskasten

Meet en regeltechniek

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


Voor het beveiligen van analoge en digitale telefonie.

Terug naar overzicht

Meerdere lijnen

Telefonie

Type: BDG-230-V/1-R

Artikelnummer: A05708

Aantal draden: 2

LPZ:0-3 Type 3

Analoge telefonie (+ADSL over analoge lijn)

Type: BDG-230-V/1-FR (indirecte aarding)

Artikelnummer: A05708

Aantal draden: 2

LPZ:0-3 Type 3

ADSL/ VDSL/ VDSL2

Type: BD-250-T 

Artikelnummer: A05822

Aantal draden: 2

LPZ:0 Type 1

Type: CLSA-DSL 

Artikelnummer: A05176

Aantal draden: 2

LPZ:1-3 Type 3

Type: DL-TLF-HF 

Artikelnummer: A06150

Aantal draden: 2

LPZ:1-3 Type 3

ISDN

Type: CLSA-ISDN

Artikelnummer: A05174

Aantal draden: 2

LPZ:1-3 Type 3

Type: DL-ISDN RJ45

Artikelnummer: A03382

Aantal draden: 2 RJ45

LPZ:1-3 Type 3
Terug 

naar 

start

Type 1

Type 3

Type 3
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Voor het beveiligen van een Intercom installatie dient u alle koppelingen te beveiligen. De laagspanning beveiligt u met

SALTEK FLP/SLP (let op de maximale belasting van 25A). De besturing, data en video dienen exact gespecificeerd te zijn zodat de

juiste afleiders geselecteerd kunnen worden. Fabrikanten kiezen vaak voor eigen systemen.

Terug naar overzicht

Intercom

Laagspanning

Type: DA-275-DJ25 

Artikelnummer: A05770

Aantal draden: 2

LPZ:1- Type 3

video

Type: VL-SV

Artikelnummer: A03379

Aantal draden: 2

LPZ:1- Type 3

Spraak

Type: DL-TLF-HF

Artikelnummer: A06150

Aantal draden: 2

LPZ:1- Type 3

Besturing RS485

Type: BDM-006-V/1-FR1 

Artikelnummer: A05709

Aantal draden: 2

LPZ:1- Type 3

Terug 

naar 

start
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Voor het beveiligen van Data CAT6 klasse E, Video over IP incl. PoE en PoE+

Terug naar overzicht

Analoog video

Data

Type: DL-Cat.5e POE plus 

Artikelnummer: A03806

Aantal draden: 8

Locatie LPZ: Type 3

CAT 5e

Type: DL-100 POE-048

Artikelnummer: A03135

Aantal draden: 8 – RJ45

Locatie LPZ: Type 3

ADSL/ VDSL/ VDSL2

Type: DL-Cat.5e 

Artikelnummer: A03375

Aansluiting: RJ45

Locatie LPZ: Type 3 

Type: DL-Cat.6 

Artikelnummer: A03603

Aantal RJ45 poorten: 1

LPZ:1-3 Type 3

Type: DL-1G-RJ45-PoE-AB 

Artikelnummer: A06148

Aantal RJ45 poorten: 1

LPZ:0-3 Type 1+2+3

Type: DL-Cat.6 24 PATCH PANEL 

Artikelnummer: -

Aantal RJ45 poorten: 24

LPZ:1-3 Type 3

Type: DL-Cat.5e 24 RACK PANEL

Artikelnummer: -

Aantal RJ45 poorten: 24

Locatie LPZ: Type 3

Type: DL-10G-RJ45-PoE-AB 

Artikelnummer: A06149

Aantal RJ45 poorten: 1

LPZ:0-3 Type 1+2+3

Terug 

naar 

start
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Voor het beveiligen van CCTV camera (analoog composiet video )

Terug naar overzicht

Digitaal video

Data

BNC connector

Type: VL-B75 F/F

Artikelnummer: A03376

Aantal draden: 1

LPZ:1-3 Type 1

Draadaansluiting

Type: VL-SV

Artikelnummer: A03379

Aantal draden: 2

LPZ:1-3 Type 1

Terug 

naar 

start
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Is de woning voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie?

NeeJa

Bron: boersen bliksembeveiliging

Woonhuis

Terug 

naar 

start
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Is het bijgebouw voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie?

NeeJa

Bijgebouw

Terug 

naar 

start
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F1 < 125A geen voorbeveiliging

F1 > 125A? Klik hier

F1:   40A   S1=   4mm2   S2=   6mm2

F1:   50A   S1=   6mm2   S2=   6mm2

F1:   63A   S1= 10mm2   S2= 10mm2

F1:   80A   S1= 10mm2   S2= 10mm2

F1: 100A   S1= 16mm2   S2= 16mm2

F1: 125A   S1= 16mm2   S2= 16mm2

Voldoende afstand tussen draad OSB en 

andere draden. 

Voorkom parallel bedrading!

Sluit PE (S3) én (S2) potentiaal 

vereffeningsrail aan

S1+S2 niet langer dan 50cm

Als S3 via de OSB wordt aangesloten geldt: 

S1 niet langer dan 50cm
Terug naar type 2

Montage SLP-serie

Terug naar woning

Montage

Terug 

naar 

start
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Montage FLP-serie

FLP-12,5 moet bij een hoofdzekering >160A 

voorbeveiligt worden met 160A gL/gG

FLP B+C MAXI moet bij een hoofdzekering 

>250A voorbeveiligt worden met 250A gL/gG

F1 < 250 A: geen voorzekering 

F1 > 250 A: 250A gL/gG

F1:   < 80A   S1= 10mm2   S2= 16mm2

F1:     100A   S1= 16mm2   S2= 16mm2

F1:     125A   S1= 16mm2   S2= 16mm2

F1:     160A   S1= 25mm2   S2= 25mm2

F1:     200A   S1= 35mm2   S2= 35mm2

F1:     250A   S1= 35mm2   S2= 35mm2

Voldoende afstand tussen draad OSB 

en andere draden. 

Voorkom parallel bedrading!

S1+S2 niet langer dan 50cm

Als S3 via de OSB wordt aangesloten 

geldt: 

S1 niet langer dan 50cm

Sluit PE (S3) én potentiaal 

vereffeningsrail (S2) aan

Terug naar type 1

Terug naar combi

Terug naar woning

Montage

Terug 

naar 

start
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De meest recente norm op het gebied van bliksembeveiliging is de NEN-EN-IEC62305. 

Deze norm omschrijft de installatie van afleiders als “gecoördineerde overspanningsbeveiliging”. 

Dit betekent dat de fabrikant moet kunnen garanderen dat geselecteerde bliksemstroom- en overspanningsafleiders in combinatie 

gecoördineerd zijn ten opzichte van elkaar.

Coördinatie van SPD

Terug 

naar 

start
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Bij een vermogensautomaat is het raadzaam om de SPD vóór de MCCB / ACB te plaatsen vanwege het geschakelde elektronische

relais. Bij een traditionele hoofdschakelaar wordt de SPD doorgaans ná de hoofdschakelaar geplaatst.

Aarde trafo Aarde gebouw

PVR

L1

L2

L3

PEN

TNS TTTNC

Terug naar: 

MCCB

Terug 

naar 

start
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1

23

2) Type 2 afleider

SLP-275

1) Combi afleider

FLP 25 MAXI

Info afleiders klik hier

3) Type 3 afleider

DA-275

DA-275-DJ25 1 fase 25A : info klik hier

Trafo HVK

OVK

Datakasten

Busbar 32A

Overzicht beveiliging laagspanningsinstallatie. Neem voor het selecteren van 

SPD’s voor het beveiligen van klimaatbeheersing en beveiligingsinstallaties 

contact op met Conduct. 

Info afleiders klik hier

Datacenters worden, gezien het economisch risico, vrijwel altijd beveiligt tegen bliksem. In deze installaties is het essentieel dat dit op basis van de laatste

technieken gebeurt. SALTEK biedt naast de lekstroomvrije afleiders voor de verdeelinrichtingen tevens type 3 afleiders speciaal voor 1 fase 25A eindgroepen.

SPD’s ten behoeve van de laagspanning voorziening selecteert u via start.

Klik hier

Datacenters

Terug 

naar 

start
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Voorzekeringsvrij tot in de PDU. 

Zekerheid gegarandeerd

Terug naar overzicht 

Energievoorziening 

datacenter

Datacenters worden, gezien het economisch risico, vrijwel altijd beveiligt tegen bliksem. In deze installaties is het essentieel dat dit op basis van de laatste

technieken gebeurt. SALTEK biedt naast de voorzekeringsvrije afleiders voor de verdeelinrichtingen tevens type 3 afleiders speciaal voor 1 fase 32A

eindgroepen. SPD’s ten behoeve van de hoofd- en onderverdelers selecteert u via start.
Klik hier

Datacenters

Type: DL-10G-RJ45-PoE-AB 

Artikelnummer: A06149

Aantal RJ45 poorten: 1

LPZ:o-3 Type 1+2+3

CAT6A SPD

Type: DA-275-DJ25-S

Artikelnummer: A05771

Aantal lijnen: 2

LPZ:1-3 Type 3

230V

Voor het beveiligen van CAT6A1) data (vanaf LPZ0a!) 

verbindingen biedt SALTEK:

1. CAT6A in channel overeenkomstig ANSI/TIA/EIA-568 

Terug 

naar 

start
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Overspanningsbeveiliging voor INFRA

SPD’s ten behoeve van besturing en data zijn signaal specifiek. 

Onderstaand bieden we een selectie uit het gehele programma van SALTEK.

Infra

Voor het beveiligen van kunstwerken, portalen en tunnels dient het EMC zoneconcept nageleefd te worden. Zonegrens  0A-1 overschrijdende bekabeling 

dient te worden beveiligd met Type 1. Dit geldt voor zowel laagspanning als signaalkabels. 

SPD’s ten behoeve van de laagspanning voorziening selecteert u via deze link

Terug 

naar 

start

CCTV analoog BNC

Type: FX-090 B75 T F/F

Artikelnummer: A03385

Aantal draden: 1

LPZ:0-1 Type 1

CCTV analoog 

draadaansluiting
Type: VL-SV

Artikelnummer: A03379

Aantal draden: 2

LPZ:1-3 Type 1

Type: DL-1G-RJ45-PoE-AB 

Artikelnummer: A06148

Aantal RJ45 poorten: 1

LPZ:1-3 Type 3

CCTV digitaal RJ45

Type: BDM-024-V/2-JR2 

Artikelnummer: A06417

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

24volt bus

Type: BDM-024-V/1-FR1 

Artikelnummer: A05711

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

4-20mA

Type: BDM-006-V/1-R1 

Artikelnummer: A05709

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

Profibus DP

Type: BDM-006-V/1-FR1 

Artikelnummer: A05709

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

RS422

Type: CZ-275-A 

Artikelnummer: A05957

Aantal lijnen: 2

LPZ:1-3 Type 3

230V

Type: DA-275-DJ25-S

Artikelnummer: A05771

Aantal lijnen: 2

LPZ:1-3 Type 3

230V
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Bij brandmeld- en inbraakinstallaties is het vanzelfsprekend dat deze in bedrijf blijven. Ook na een blikseminslag. Voldoende toepassen van SPD’s is dus 

belangrijk. SALTEK biedt applicatie specifieke beveiligingen volledig afgestemd op het signaal.

SPD’s ten behoeve van de laagspanning voorziening: Klik hier

Zodra de verdeelinrichtingen én basisinstallaties (zoals telefonie en CAI)  etc. goed beveiligd zijn, dienen ook de aanvullende installatie delen te worden 

beveiligd.

Beveiliging

Terug 

naar 

start

CCTV analoog BNC

Type: FX-090 B75 T F/F

Artikelnummer: A03385

Aantal draden: 1

LPZ:0-1 Type 1

CCTV analoog 

draadaansluiting
Type: VL-SV

Artikelnummer: A03379

Aantal draden: 2

LPZ:1-3 Type 1

Type: DL-1G-RJ45-PoE-AB 

Artikelnummer: A06148

Aantal RJ45 poorten: 1

LPZ:0-3 Type 1+2+3

CCTV digitaal RJ45

Type: BDM-024-V/2-JR2 

Artikelnummer: A06417

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

24volt bus

Type: BDM-024-V/1-FR1 

Artikelnummer: A05711

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

4-20mA

Type: BDM-006-V/1-R1 

Artikelnummer: A05709

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

Profibus DP

Type: BDM-006-V/1-FR1 

Artikelnummer: A05709

Aantal lijnen: 2

LPZ:0-3 Type 1+2+3

RS422

Type: CZ-275-A 

Artikelnummer: A05957

Aantal lijnen: 2

LPZ:1-3 Type 3

230V

Type: DA-275-DJ25-S

Artikelnummer: A05771

Aantal lijnen: 2

LPZ:1-3 Type 3

230V
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100V speakersystemen worden veelal toegepast ter overbrugging van lange kabellengtes, grotere speaker aantallen en ter voorkoming

van overbelasting. Dergelijke grotere systemen zijn echter wel kwetsbaar bij bliksemontladingen en inductie-inkoppeling. SALTEK biedt

oplossingen voor bekabeling van buiten naar binnen en voor volledige inpandige systemen.

Terug naar overzicht

100V speakersysteem

Type: BDG-230-V/1-FR1 

Artikelnummer: A06514

Aantal RJ45 poorten: 2

LPZ:0-3 Type 3

Max: 1A

100V speakersysteem

Terug 

naar 

start
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vermogen < 63A

Artikelnummer Omschrijving

A01848 DA-275 V/3+1

A01849 DA-275 V/3S+1

vermogen > 63A tot 160A

Artikelnummer Omschrijving

A01946 SLP-275 V/3+1

A02002 SLP-275 V/3S+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Machines die worden gevoed met 3 fasen +N kunnen in de basis tot 63A met type 3 worden beveiligt. Bij een hoger vermogen 

kan uitgeweken worden naar een type 2 TT afleider. 

Montage SLP

Voordeel met DG

Terug

Machines

Terug 

naar 

start
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Besturingskasten die worden gevoed met 3 fasen +N kunnen in de basis tot 63A met type 3 worden beveiligt. Bij een hoger vermogen

kan uitgeweken worden naar een type 2 TT afleider. 

Montage SLP

Voordeel met DG

Terug

Meet en regel

Besturingskasten

vermogen < 63A

Artikelnummer Omschrijving

A01848 DA-275 V/3+1

A01849 DA-275 V/3S+1

vermogen > 63A tot 160A

Artikelnummer Omschrijving

A01946     SLP-275 V/3+1

A02002 SLP-275 V/3S+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start
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Straatverlichting wordt momenteel veel vervangen in veel steden, gemeentes en

gemeentelijke voorzieningen. In dit proces worden conventionele armaturen vaak

vervangen door LED's. De redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld energie-efficiëntie,

verwijdering van bepaalde lamptechnologieën uit de markt of de lange levensduur van

de nieuwe LED-technologie.

Om  beschikbaarheid en een lange levensduur te garanderen en onnodig onderhoud 

te voorkomen, dient in de ontwerpfase een gecoördineerd 

overspanningsbeveiligingsconcept te worden opgenomen. 

Hoewel LED-technologie veel voordelen heeft, heeft deze het nadeel van hoge

vervangingskosten voor apparatuur en de immuniteit van een stroomstoot lager is.

Een analyse van stroomstootschade aan LED-straatverlichting toont aan dat in de

meeste gevallen van stootstroom belasting LED lampen en armaturen beschadigen.

De gevolgen van schade worden duidelijk bij gedeeltelijk of volledig uitvallen van de

LED-modules, vernietiging van de LED-drivers, verminderde helderheid of uitval van

elektronische regelsystemen. Zelfs als het LED-lampje nog steeds werkt, hebben

spanningspieken normaal een negatieve invloed op de levensduur.

SALTEK biedt totaaloplossingen voor straatverlichting en gebouwverlichting.

LED verlichting

Overspanningsbeveiliging voor LED verlichting!

Terug 

naar 

start

Terug naar overzicht

http://www.dehn.nl/


De in de straatkastverdeler geplaatste SPD wordt gekozen op basis van het 

daar voorziene stroomstelsel. 

Aangezien inductie altijd via de, in de grond gevoerde, voedingskabel naar 

armaturen wordt versleept is beschadiging en/of uitval een veel voorkomend 

verschijnsel. 

In het geval van een grondvoedingskabel afkomend van de transformator, 

volstaat het om de FLP 12,5 V SPD te gebruiken. Zie figuur rechts

Klik hier  voor selecteren SPD in de laagspanningsverdeler.

LED verlichting

Overspanningsbeveiliging voor LED straatverlichting!

Klik hier  voor het beveiliging van LED armaturen

Terug 

naar 

start
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In gebouwen wordt binnen verlichting vrijwel altijd gevoed vanuit een 

onderverdeelkast (OVK). Als in deze OVK een SPD is voorzien betreft dit vrijwel 

altijd een Type 2.

Als deze nog niet is voorzien kiest u de SLP-275 V. Zie fig.1

LED verlichting

Overspanningsbeveiliging voor LED verlichting in gebouwen!

SLP-275 V/4

Fig.1

FLP B+C MAXI

Fig.2

Klik hier voor selecteren SPD in de onderverdeler

Bij gebouwen waar buitenverlichting vanuit  een straatkast wordt 

gevoed is het aan te bevelen om een Type 1+2 SPD te selecteren. Als 

deze nog niet is voorzien kiest u de FLP B+C MAXI V. Zie fig.2

Klik hier voor selecteren SPD in de straatverdeler

Klik hier voor het beveiliging van LED armaturen

Terug 

naar 

start
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Voor het beschermen van armaturen binnen 10 meter vanaf een

voorgeschakelde SPD is de DA-320-LED (fig.1) toepasbaar. Als deze

kabellengte echter langer is dan 10 meter (zie locatienummers 2 in het figuur

rechts) dient de SP-T2+T3-320 / Y-CLT-LED (fig.2) toegepast te worden.

Zie specificaties LED SPD’s

LED verlichting

Overspanningsbeveiliging voor LED armaturen in gebouwen!

DA-320-LED

Fig.

1

SP-T2+T3-320 / Y-CLT-LED

Fig.2

Terug 

naar 

start
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Voor het beschermen van armaturen binnen 10 meter vanaf een

voorgeschakelde SPD (zoals de FLP in het figuur rechts) is de DA-320-LED

(fig.1) toepasbaar. Als deze kabellengte echter langer is dan 10 meter (zie fig.

rechts) dient de SP-T2+T3-320 / Y-CLT-LED (fig.2) toegepast te worden.

Zie specificaties LED SPD’s

LED verlichting

Overspanningsbeveiliging voor LED armaturen in lantarenmasten!

DA-320-LED

Fig.

1

SP-T2+T3-320 / Y-CLT-LED

Fig.2

Terug 

naar 

start
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Specificaties

LED verlichting

Overspanningsbeveiliging voor LED armaturen

Terug 

naar 

start
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Van LPZ 0 naar LPZ 1 gevoerde bekabeling dient op de gebouwgrens beveiligd te worden. 

Bij overgang van een eindgroep over de gebouwgrens dient op deze zone overgang een SPD geplaatst te worden. De keuze van SPD is afhankelijk van de aanwezigheid van een bliksem 

beveiligingsinstallatie én de zonegrens overschrijdende kabel + aarding

Afgaande eindgroep naar buiten (zie A):

• Verlichting blijft in LPZ0B: Type 2 SLP 275

• Verlichting gaat naar LPZ0A: Type 1 FLP 12,5

Gebouwgrenskasten

A

Gebouwgrens

Let op: CAI/ TEL/ Intercom en besturingsleidingen dienen ook voorzien te zijn van SPD’s. 

Zie voor selectie Tel data Cai of Meet en Regel

Terug 

naar 

start
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Artikelnummer Omschrijving

1 fase  A01948 SLP-275 V/1+1

A02491 SLP-275 V/1S+1

3 fasen A01946 SLP-275 V/3+1

A02002 SLP-275 V/3S+1

Op de gebouwgrens dient een Type 2 beveiliging geplaatst te worden

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Wel een bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Gebouwgrens

Terug 

naar 

start

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Gebouwgrens

Terug naar woning
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Geen bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Gebouwgrens

Op de gebouwgrens dient een Type 1+2 beveiliging geplaatst te worden

Artikelnummer Omschrijving

1 fase A03423 FLP-12,5 V/1+1

A03424 FLP-12,5 V/1S+1 

3 fasen A03427 FLP-12,5 V/3+1 

A03428 FLP-12,5 V/3S+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Gebouwgrens

Terug naar woning
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Geen bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Straatverdeler

In de straatverdeler past u Type 1+2 toe. Selecteer 1 of 3 fasen.

Artikelnummer Omschrijving

1 fase A03423 FLP-12,5 V/1+1

A03424 FLP-12,5 V/1S+1 

3 fasen A03427 FLP-12,5 V/3+1 

A03428 FLP-12,5 V/3S+1

Hoofdzekering < 160A geen voorbeveiliging nodig.

Terug 

naar 

start

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Gebouwgrens

Terug naar woning

Terug naar LED
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Staat de laadpaal in LPZ0A en in de aanwezigheid van een uitwendige bliksem afleider? dan plaatst u Type 1 bij de laadpaal

Beschadiging van auto elektronica is te voorkomen!

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Gebouwgrens

Verschillende autofabrikanten vermelden in de handleiding dat laden tijdens onweer afgeraden wordt. Dit om schade als gevolg van

bliksemontladingen te voorkomen. Met de toepassing van SPD’s sluit u deze schade uit. Wordt de auto via een grondkabel geladen dan

bestaat de kans op inductie versleping.

Staat de laadpaal in LPZ0B  en er is geen blikseminstallatie? Dan plaatst u type 2. 

Terug naar woning

E-mobility

Terug 

naar 

start
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Bij de aanwezigheid van een uitwendige bliksem afleider installatie plaatst u Type 1 bij de laadpaal.

Beschadiging van auto elektronica is te voorkomen!

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Gebouwgrens

Verschillende autofabrikanten vermelden in de handleiding dat laden tijdens onweer afgeraden wordt. Dit om schade als gevolg van

bliksemontladingen te voorkomen. Met de toepassing van SPD’s sluit u deze schade uit. Wordt de auto via een grondkabel geladen dan

bestaat de kans op inductie versleping.

Als er geen blikseminstallatie is plaatst u type 2. 

Terug naar woning

E-mobility

Artikelnummer Omschrijving

1 fase A03423 FLP-12,5 V/1+1

A03424 FLP-12,5 V/1S+1 

3 fasen A03427 FLP-12,5 V/3+1 

A03428 FLP-12,5 V/3S+1

Geen bliksem: Type 2

Terug 

naar 

start
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Beschadiging van auto elektronica is te voorkomen!

Fijnbeveiliging

Tel/ CAI/ video/ intercom

Gebouwgrens

Verschillende autofabrikanten vermelden in de handleiding dat laden tijdens onweer afgeraden wordt. Dit om schade als gevolg van

bliksemontladingen te voorkomen. Met de toepassing van SPD’s sluit u deze schade uit. Wordt de auto via een grondkabel geladen dan

bestaat de kans op inductie versleping.

Als er geen bliksem installatie is plaatst u type 2. 

Terug naar woning

E-mobility

Artikelnummer Omschrijving

1 fase  A01948 SLP-275 V/1+1

A02491 SLP-275 V/1S+1

3 fasen A01946 SLP-275 V/3+1

A02002 SLP-275 V/3S+1

Wel bliksem: Type 1

Als er wel een bliksem installatie is plaatst u type 1. 

Terug 

naar 

start
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PV-installaties

Op de gebouwgrens dient een overspanningsbeveiliging geplaatst te worden.

Kies hiervoor PVbox

Terug 

naar 

start

DC lijnen afkomstig van zonnepanelen dienen ook beveiligt te worden tegen overspanning.

Voor de meest toegepaste omvormers van HUAWEI, SMA en SolarEdge biedt Conduct standaard oplossingen. Kijk hiervoor op PVbox.nl.

Voor het selecteren van een PVbox biedt Conduct een selectietool op basis van Excel. Hiermee genereert u het exacte artikelnummer.

Voor uitleg over PVbox klikt u op start.

Start

PVbox-tool op PVbox.nl

http://www.dehn.nl/
http://www.pvbox.nl/


Bij het selecteren van een string aansluitbox is het belangrijk te weten hoe de installatie is opgebouwd. Hoeveel strings worden er aangesloten, moet er een

overspanningsbeveiliging in? Als deze informatie bekend is kunt u d.m.v. het PVbox artikelnummer eenvoudig bepalen welke type u nodig heeft:

We leggen u graag de opbouw van het artikelnummer uit :

SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Klik hier

PVbox wordt conform IEC61439 gebouwd. Hierdoor bent u gegarandeerd van juiste selectie en installatie van de

toegepaste componenten. Uiteraard is de juiste kwadratuur van de aansluitleidingen toegepast en zijn de

kooiklemmen van de schakelaar en overspanningsbeveiliging met het juiste moment aangedraaid. De behuizing is

voorzien van een drukmembraam in verband met warmteontwikkeling door eventuele bliksemstroom belasting.

PVbox is voorzien van MC-connectoren voor eenvoudige installatie.

PV-installaties

Terug 

naar 

start

http://www.dehn.nl/


SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

MC4 of 

Wartel

PV-installaties

Terug 

naar 

start

Argumenten 

PVbox

Last-

scheider

Aantal 

inputs

Aantal

outputs

http://www.dehn.nl/


Stringboxen kunnen op verschillende locaties worden 

ingezet. Bijvoorbeeld als:

Distributie box

Stringverzamelbox

Doordat PVbox volledig modulair én klant specifiek wordt gebouwd zijn er vele mogelijkheden. Door de PVbox samen te 

stellen genereert u zelf het artikelnummer. Op basis van dit artikelnummer sturen wij onze assemblage aan. Snel en 

foutloos. 

SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Of u nu een eenvoudige één strings oplossing nodig heeft voorzien van een Type 2 SPD óf 6 strings input voorzien van SPD, 

lastscheider en zekeringen? Mogelijk met PVbox.

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Aantal

outputs

Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox

Last-

scheider
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SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

PVbox kan per MPPT door het samenvoegen (van inputs) en weer uitsplitsen (naar outputs) van deze 

strings worden voorzien van één schakelaar, één SPD en één set zekering houders.

Noteer: aantal MPPT’s

voorbeeld voor 2 MPPT’s: 

SB.2.F.T1.S63.4IN.2OUT.M

Bij het aansluiten van meerdere strings op één MPPT is het belangrijk dat de oriëntatie en 

hellingshoeken van de verschillende strings gelijk zijn. 

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Last-

scheider

Aantal

outputs
Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox
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SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M
Informatie NEN1010: 2015

712.431.4 De panelen van een PV-opwekeenheid met verschillende parallel aangesloten PV-strings 

moeten worden beschermd tegen de effecten van retourstromen die worden veroorzaakt door fouten in 

een PV-string
712.432.5 Waar volgens 712.431.4 beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn vereist aan de DC-zijde,

moeten (onafhankelijk van de samenstelling van de installatie) beide polen worden beveiligd.

Noteer bij zekeringen benodigd: F geen zekeringen?: NF 

voorbeeld voorzien van zekering houder: 

SB.2.F.T1.S63.4IN.2.OUT.M

Indien er meer dan 2 strings parallel geschakeld zijn op 

1 MPPT dient kortsluitbeveiliging toegepast te worden.

String

zekering

String

box

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Last-

scheider

Aantal

outputs

Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox
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SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Noteer: Type 1: T1, Type 2: T2

voorbeeld voorzien van Type 1 SPD: 

SB.2.F.T1.S63.4IN.2OUT.M

Type 1+2 overspanningsbeveiliging is verplicht als de PV installatie de LPS (bliksembeveiligingsinstallatie) 

< 50 cm  kruist. Als er géén LPS is of de afstand tussen de LPS en PV is > 50 cm kan er met Type 2 SPD 

beveiligt worden. Zie Conduct.nl voor meer informatie.

Bij de keuze van een Type 1+2 SPD 

wordt de PE uitgevoerd op basis van 

16mm2

Bij Type 2 wordt 6mm2 gebruikt.

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox

Last-

scheider

Aantal 

inputs

Aantal

outputs

MC4 of 

Wartel
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SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Noteer: Lastscheider benodigd: S63 Geen lastscheider benodigd: NSX

voorbeeld voorzien van lastscheider: 

SB.2.F.T1.S63.1IN.1.OUT.M

Als men voor een lastscheider kiest, wordt PVbox uitgevoerd met een 63A lastscheider overeenkomstig 

IEC/EN 60947-3. Deze is mechanisch getest op basis van 20.000 schakelhandelingen en elektrisch op 

basis van 2.000 schakelhandelingen. 

Overeenkomstig NEN1010 (bepaling 536.3.1) moet ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoud, waarbij 

lichamelijk letsel kan ontstaan, de installatie worden voorzien van een werkschakelaar.

De schakelaar is voor leken duidelijk herkenbaar en schakelt de installatie in zijn geheel af. De 

schakelaar dient vergrendeld te kunnen worden of te worden voorzien van een waarschuwingsbord 

zie onderstaande afbeelding

.

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Last-

scheider

Aantal

outputs

Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox

http://www.dehn.nl/


Noteer: aantal inputs

voorbeeld voorzien van 4 inputs: 

SB.2.F.T1.S63.4IN.2OUT.M

Het aantal inputs betreft het aantal string inputs. Deze + en – kabels worden direct vanaf de 

zonnepanelen aangesloten aan de onderzijde van de PVbox.

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Last-

scheider

Aantal

outputs

Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox

SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M
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SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Noteer: aantal outputs 

voorbeeld voorzien van 2 outputs: 

SB.2.F.T1.S63.4IN.2OUT.M

Het aantal outputs betreft het aantal string outputs. Deze + en – kabels worden direct vanaf de 

boven- of onderzijde van de stringbox aangesloten aan de omvormer.

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Last-

scheider

Aantal

outputs

Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox
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Noteer: MC4; M Wartel: W

voorbeeld voorzien van MC4 connectoren: 

SB.2.F.T1.S63.4IN.2OUT.M

SB.1.F.T1.NSX.1IN.1OUT.M

Bij stroominvoer > 39A wordt gekozen voor wartels.

Gebruikte connectoren zijn:

Multi Contact 4 – 6 mm² 12; 10 AWG 39 A:

PVbox kan afhankelijk van het vermogen uitgevoerd worden met wartels of MC connectoren.  

String

box

String

zekering

Aantal 

MPPT

Type 

SPD

Last-

scheider

Aantal

outputs

Aantal 

inputs

MC4 of 

Wartel

Terug 

naar 

start

Klik op de tekstballonnen voor uitleg

PV-installaties

Argumenten 

PVbox
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PVbox bestaat uit:

Samenstellen op basis van vergaande kennis in bliksembeveiliging, PV en 

aansluittechniek vanuit Conduct Technical Solutions

Keuze in string aansluitbox of string distributiebox

Project specifiek en modulair samengesteld

Normconform overeenkomstig NEN61439, NEN1010:2015, NEN62305

Aansluiten op basis van rijgklemmen of MC4 connectoren

Optioneel voorzien van:

Type 2 of Type 1+2 overspanningsbeveiliging

Lastscheider AC / lastscheider DC

Kortsluit zekeringhouders

Vlamboogbeveiliging

Brandweerschakelaar

Wordt geleverd inclusief:

Documentatiekit

Eindinspectie rapport

Terug 

naar 

start

PV-installaties
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