E-07 ORES levert en plaatst kasten voor
een meter met een stroomsterkte
van meer dan 80 ampère
Dit document is van toepassing op een mechanische meter met een vermogen van meer dan 80
ampère. Voor andere types van meters en andere vermogens zijn andere documenten beschikbaar op
https://www.ores.be/uw-werken-voorbereiden

DE PLAATS VAN DE METER
De keuze van de plaats van de meter wordt door ORES in overleg met u bepaald.

Grens van de eigendom

Idealiter zal deze geplaatst worden:
• op de benedenverdieping van het gebouw, op een door
ORES goedgekeurde plaats
• zo dicht mogelijk bij de weg;
• op een droge plek die zowel voor de technici van ORES als
voor de bewoner toegankelijk is;

Indien de afstand tussen de plek waar de kabel
het gebouw binnenkomt en de grens van het
privédomein groter is dan 25 meter, dient de
meter geplaatst te worden in een kast of onder
een afdak voor een meterkast op de grens van
de eigendom.

TRACÉ VAN DE AANSLUITING

Max 25 m

De plaatsing door ORES van de meter in het gebouw kan enkel gebeuren wanneer het gebouw gesloten is. Wanneer
dit niet het geval is, dient een gesloten en waterdichte kast met aangepaste afmetingen ter beschikking gesteld te
worden.

De plaatsing van de meter is definitief, elke latere verplaatsing zal betalend zijn.

PLAATSING VAN DE KASTEN
Indien de limiet van 80 ampère overschreden wordt, dienen specifieke kasten gebruikt te worden.
Ze worden geleverd en geïnstalleerd door ORES.
• De beschikbare ruimte dient dan 1 m x 1 m te zijn, op 1 m van de afgewerkte vloer.
• Er dient minstens 80 cm vrij te blijven voor de kast.
• Het lokaal dient een hoogte te hebben van ten minste 2 meter.
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UW BINNENINSTALLATIE
Uw binneninstallatie dient conform de geldende reglementen te zijn. U kunt deze zelf uitvoeren of een beroep doen op
een vakman.
In het algemeen reglement inzake elektrische installaties (AREI), dat met name beschikbaar is op de website van de
voornaamste erkende controle-instanties, vindt u informatie over de elementen die de elektrische installaties beheren.
De driefasige installatie 3x230 V dient zodanig ontworpen te worden dat ze gevoed kan worden met 3x400 V+
nulleiding middels een aanpassing van de verdeelkast en de driefasige contacten.

DE INTERVENTIE VAN ORES
Onze medewerkers komen het metergeheel plaatsen op de voorziene
plek. Wij voeren ook de aansluiting van de verbindingskabel aan de
meterkast uit.
Het is wenselijk dat uw binneninstallatie afgewerkt en gekeurd
is op de dag dat we de meter plaatsen; zo kan u meteen van de
ingebruikstelling van de meter genieten. Daarvoor moet u ook
een contract voor de levering van energie afgesloten hebben
met een leverancier die u kiest. U moet het gelijkvormigheidsattest van uw binneninstallatie kunnen tonen dat het erkend keuringsorganisme heeft uitgereikt. Als uw installatie nog niet klaar
is op de dag van werken, moet u een andere afspraak maken
met onze klantenadviseur.

Indien u niet aanwezig bent op de dag van de afspraak of indien de werken en/of administratieve stappen die u
moet uitvoeren vóór onze tussenkomst niet klaar zijn, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en
bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.
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