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E-11  Een aansluitkabel op de gevel 
installeren, de zogeheten 
‘Huisaansluiting’

De huisaansluitingskabel moet aan uw gevel 
worden bevestigd (inbouw is niet toegestaan) 
met behulp van bevestigingsmiddelen die u 
gemakkelijk in bouwmarkten kunt vinden.

Ter hoogte van het distributienetwerk of het 
aansluitpunt met de door ORES bepaalde 
aansluiting moet 1,50 m speling gelaten worden 
zodat onze technici de huisaansluitingskabel  
kunnen aansluiten.

De invoer van de kabel in het gebouw moet zich 
op minstens 2,5 m van de grond bevinden. Om 
waterinsijpeling te vermijden, dient de boring 
licht naar de buitenkant van het gebouw af te 
hellen. Vorm aan de buitenkant ook een lus met 
de aansluitingskabel voor hij de muur ingaat, 
met het onderste punt van de lus lager dan de 
doorvoer tegen afdruipend regenwater. 

De bouwheer is verantwoordelijk voor het boren 
en afdichten.

In het gebouw moet de kabel over de gehele 
lengte door de bouwheer mechanisch worden 
beschermd voordat de kabel via de onderkant 
de 25D60-meterkast binnenkomt.

Als de kabel geplaatst en ingebouwd wordt, 
moet deze zich verplicht in een wachtbuis 
bevinden.

In de 25D60-meterkast moet een kabellengte 
van 80 cm worden voorzien. Het kabeltraject 
mag geen bocht van meer dan 45° hebben en 
moet vrij blijven tussen de uitgang van de muur 
en de 25D60-meterkast.
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De plaatsing van de huisaansluitingskabel moet volgens de specificaties in dit document voor de komst van de 
ORES-technici uitgevoerd worden.

De aansluitkabel is de kabel die het bovengronds distributienet verbindt met uw meter. 
Deze kabel dient van het type EXVB te zijn en de doorsnede ervan zal door ORES bepaald worden 
naargelang het gevraagde vermogen. 

EEN LENGTE VAN 80 CM
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Bescherming tegen beschadiging 
over de gehele lengte van de kabel
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In sommige gevallen installeert ORES een (ge- 
vlochten) aansluitingskabel vertrekkend uit een 
paal of een andere gevel om het betreffende 
gebouw van energie te voorzien. De bevestiging 
wordt door ORES voorzien en aan de gevel 
geplaatst. Bij een geïsoleerde gevel is de 
bouwheer verantwoordelijk voor het bevestigen 
aan de gevel met bevestigingen die hij levert.
Dit zekeringspunt wordt door ORES opgelegd 
en houdt rekening met de in het AREI 
gedefinieerde minimumafstanden. De bouwheer 
moet ook rekening houden met het feit dat een 
trekkracht van 200 daN (decanewton) op dit 
verankeringspunt zal worden uitgeoefend tijdens 
het plaatsen van de kabel.

In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd 
voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video’s die tot uw beschikking worden gesteld.


