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Om de technici van ORES in staat te stellen de put te maken waar de kast in zal komen en deze te plaatsen, dient u de 
voorziene ruimte vrij te maken van elk eventueel obstakel.

De 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 voor-
naamste erkende controle-instanties, vindt u informatie over de elementen die de elektrische installaties beheren.

VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE

UW BINNENINSTALLATIE

INTERVENTIE VAN ORES

Het AREI verbiedt tussenliggende klemmen tussen de meter en de differentieelschakelaar die de installatie 
beschermt.

E-19  ORES levert en plaatst een buitenkast 
uitgerust met een 25D60-kast op de 
eigendomsgrens

ORES zal de buitenkast voorzien van de 25D60-
kast  komen installeren op de voorziene plaats. 
Onze technici zullen de verbindingskabel die 
u hebt voorbereid en tot aan de voorziene 
installatieplaats geleid, met voldoende vrije 
lengte voor de aansluiting, verbinden met de 
kasten. 

ARMOIRE POUR 
1 COMPTEUR

ARMOIRE POUR 
2 COMPTEURS

875 x 590 x 320 875 x 785 x 320

Niveau van de
afgewerkte vloer

320

160

327

260

15

Wanneer voor de aansluiting een voedingskabel van 50 mm² of meer (95 mm² of 150 mm²) vereist is, zal ORES 
ook een reductiekast 25S60 onder de aansluitkast 25D60 moeten installeren.

De oplossing die beschreven wordt in dit document is enkel geldig wanneer dit vooraf 
overeengekomen werd met ORES. U mag dit voorschrift alleen maar toepassen  wanneer het 
uitdrukkelijk vermeld is in uw prijsofferte.
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Indien u op de dag van de afspraak de voorbereidende werken niet hebt uitgevoerd of indien u dan afwezig 
bent, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe 
uitvoeringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.

Het is een goed idee om uw binneninstallatie af te werken en te laten keuren vóór de dag waarop de meter wordt 
geïnstalleerd. De meter kan dan op de dag van installatie ervan in gebruik worden genomen. Hiervoor dient u een 
leveringscontract te hebben afgesloten bij een leverancier naar keuze. U dient ook het gelijkvormigheidsattest van 
uw binneninstallatie te tonen, dat u van een erkende controle-instantie hebt ontvangen. Als uw installatie op de dag 
van de werken niet klaar is, dient u achteraf opnieuw contact op te nemen met uw klantenadviseur.


