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Tips - Slim stekerbaar installeren

1. CPR & Bouwbesluit

Het bouwbesluit is in Juli 2020 gewijzigd. Er gelden nieuwe eisen aan de CPR brandklassen

voor nieuwe installaties en daarnaast zijn is er ook een rookklasse verplicht geworden. Waar

je vroeger meestal Cca en Eca kabels toepaste wordt dat nu anders. Eca kabels mogen niet

meer in aanraking met de binnenlucht of buitenlucht worden toegepast!

In de praktijk zie je nu dat in gebouwen extra beschermde vluchtwegen altijd met B2ca s1 en

beschermde vluchtwegen vaak met B2ca s2 moeten worden uitgevoerd, voor

gebruiksruimtes is Dca s2 het minimum.

Wieland GST18® leidingen worden geleverd in B2ca s1,d1,a1 en Dca s1,d2,a1 en voldoen dus

altijd aan de eisen uit het bouwbesluit, slim!

2. Assembly’s

Schakelmateriaal van alle bekende merken is standaard met een Wieland GST18® aansluiting

verkrijgbaar. En zoek je iets speciaals dan assembleert Isolectra het voor je en levert Rexel het

voor jouw project; Prefab schakelaars, WCD’s en stekerbare centraaldozen. Snel en slim!

3. Onderhoudsvrij & niet-toegankelijke plaatsen

Volgens de NEN1010 moeten verbindingen altijd toegankelijk zijn voor inspectie en

onderhoud. Uitzonderingen hierop staan in artikel 526.3. Deze uitzondering geldt ook voor

een stekerbare installatie mits deze voldoet aan EN61535 (en dus de male en female

connectoren van één fabrikaat zijn) én deze fabrikant garandeert dat de gehele verbinding

onderhoudsvrij is. Alle Wieland GST18® connectorverbindingen zijn gecertificeerd

onderhoudsvrij en mogen dus op niet-toegankelijke plaatsen worden toegepast.

4. Vergrendelen

Elke stekerbare verbinding moet vergrendeld worden. Op de meeste verdelers en

chassisdelen gebeurt dat automatisch met de geïntegreerde vergrendeling. Koppel je 2 kabels

aan elkaar of gebruik je 3 kabels op een T-splitter (waarvan 1 aftakking geen vergrendeling

heeft) dan moet je een losse vergrendelclip toepassen!

5. Isolectra Academy

Als marktleider op het gebied van stekerbaar installeren deelt Isolectra graag haar kennis.
Handige informatie, tools en meer tips & tricks over stekerbaar installeren vind je op de
Isolectra academy.  Een online leeromgeving waarin zij haar kennis deelt en je kennis kunt
opdoen en kunt meten. Nog slimmer dus. www.isolectra.academy
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