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Voorwoord
NEN 3140:2011 is de Nederlandse implementatie van de Europese norm EN 50110-1:2005 voor
laagspanning, aangevuld en aangepast aan de Nederlandse situatie zoals voorgeschreven door de
arbowetgeving.
In 2013 is een nieuwe editie van deze Europese norm gepubliceerd: EN 50110-1:2013. Dit wijzigingsblad
bevat enkele aanpassingen van en aanvullingen op NEN 3140:2011, waarmee de relevante wijzigingen in
de Europese norm in Nederland worden geïmplementeerd.
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De Europese wijziging van het opsplitsen van ‘installatieverantwoordelijke’ in ‘installatieverantwoordelijke’ en
‘installatieverantwoordelijke tijdens werkzaamheden’ heeft de normcommissie NEC 623 niet overgenomen.
Zowel EN 50110-1:2013 als NEN 3140:2011 biedt volgens de normcommissie voldoende ruimte om
verschillende functies in één persoon te verenigen en/of taken en bevoegdheden te delegeren. Hierdoor
kunnen vergelijkbare modellen voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties worden gecreëerd.
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Wijzigingen
Op NEN 3140:2011 gelden de volgende wijzigingen:
Blz. 25, 5.3.3.2:
Vervang bij het eerste opsommingsstreepje:
‘5.102.11’ door ‘5.102.10’.
Vervang bij het tweede opsommingsstreepje:

Vo
‘5.102.12’ door ‘5.102.11’.

Blz. 52:

Voeg toe na B.4:

“B.5 Vlambooggevaar
B.5.1 Algemeen

or

Elektrische vlambogen kunnen gevaar opleveren voor personen die werken in de directe omgeving van
een elektrische installatie. Een goede bescherming is dan ook noodzakelijk.

be

ev

B.5.2 Gevaren
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Elektrische vlambogen komen niet alleen voor bij een kortsluiting. Ook het onderbreken van de stroom
kan een elektrische vlamboog veroorzaken indien geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Het onderbreken van de stroom kan plaatsvinden bij bijvoorbeeld lijnen, kabelaansluitingen,
schakelmateriaal en zekeringen.

iew

De beschikbare energie (het kortsluitvermogen) op de plaats van de fout bepaalt de mate van
schadelijkheid van de thermische effecten van een elektrische vlamboog. De energie die door een
vlamboog wordt omgezet in warmte, wordt bepaald door de boogspanning, de boogstroom en de tijd dat
de vlamboog aanwezig is. De mate van schadelijkheid van de thermische effecten (uitgestraalde warmte)
is daarnaast afhankelijk van de blootstellingscondities en de afstand tot de vlamboog. De mate van
schadelijkheid is over het algemeen niet afhankelijk van het spanningsniveau (hoog- of laagspanning).

eld

Naast deze thermische effecten zijn er andere gevaren waarmee rekening moet worden gehouden:
— Door het explosieve karakter van een elektrische vlamboog kan een schokgolf ontstaan en kunnen
rondvliegende delen vrijkomen.
— Vrijkomende elektromagnetische straling met een hoge intensiteit kan onherstelbare schade aan huid
en ogen tot gevolg hebben. Deze straling zit vooral in het ultraviolette (UV) en infrarode (IR) gebied,
maar kan ook in zichtbaar licht voorkomen.
— Een geluidgolf (knal) kan optreden.

— Materialen in de omgeving van de elektrische vlamboog kunnen smelten en verdampen, waardoor
giftige gassen en deeltjes kunnen vrijkomen.
De (thermische) gevaren van een elektrische vlamboog kunnen worden verminderd door geschikte
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken. Let wel, PBM’s bieden geen honderd procent
bescherming tegen de effecten van een elektrische vlamboog, maar ze kunnen deze wel voor een
belangrijk deel verminderen of vaak voorkomen.
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