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Verwerf een ruime en diepgaande kennis 
omtrent het dimensioneren van 
laagspanningsinstallaties en de huidige 
power quality gerelateerde problemen en 
oplossingen.

het dimensioneren van industriële elektrische installaties 
is een complex gebeuren. niet enkel een continue 
verandering in technologie en exploitatie, maar ook een 
evoluerende regelgeving maakt het een noodzaak om als 
ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen 
en bij te schaven. 

deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te 
dragen. de cursist heeft na het volgen van de cursus een 
ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van 
laagspanningsinstallaties en de huidige power quality 
gerelateerde problemen en oplossingen.

dimensiOneren 

in de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het 
dimensioneren van laagspanningsinstallaties. 

na een korte inleiding omtrent het gebruik van de 
algemeen toegepaste elektrische grootheden wordt 
in klare taal de Belgische regelgeving ‘het arei’ 
met betrekking tot het dimensioneren van kabels, 
beveiligingen, aarding... uitvoerig besproken. Het 
beveiligen van de installatie en zijn gebruikers staat in 
deze dagen centraal.  
als samenvatting worden twee praktische oefeningen 
voorzien waarbij de cursist in samenwerking met 
de lesgevers het dimensioneren van een installatie 
op zich neemt.  daarnaast wordt ook het concept 
reactiefcompenseren en het plaatsen/gebruiken van 
een Ups en noodaggregaten aangehaald.

pOwer QUaLity 

de laatste twee dagen worden volledig gewijd aan het zoeken 
naar de oorsprong van harmonische vervuiling en zijn impact 
op de elektrische installatie. 
hierbij wordt eerst en vooral stilgestaan bij het ophelderen 
van de power quality gerelateerde begrippen en de bijhorende 
normering. na het definiëren van niet-lineaire verbruikers en 
hun impact op ons net wordt ook besproken hoe een dergelijke 
verbruiker bemeten kan worden. een verkeerdelijk gebruik van 
meettechniek kan namelijk een foutieve interpretatie teweeg 
brengen. 
een inleiding tot emC en bliksembeveiligingen maakt deze 
cursus compleet. tot slot worden oplossingen gezocht naar het 
filteren van de harmonische vervuiling op actieve en passieve 
wijze.

doelPubliek

de opleiding is bedoeld voor iedereen die op regelmatige 
basis in aanraking komt met het dimensioneren van 
laagspanningsinstallaties of hierrond een diepgaande 
kennis wenst te verwerven zoals ingenieurs, 
studiebureaus, facility managers…
kennis van elektriciteit op een bachelor-niveau is 
aangewezen. 

lesgevers 

Vakgroep elektrische energie, metalen, mechanische 
Constructies en systemen
onderzoeksgroep eelab lemcko
universiteit gent 

prof. dr. ir. Jan desmet, wetenschappelijke coördinator

•	 dr. Colin debruyne
•	 ing. thijs delerue
•	 ing. steve dereyne
•	 prof. Jos Knockaert
•	 ing. Jurgen van ryckegem
•	 ing. Bart Verhelst

 

Ugent getUigsCHrift 

u ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en 
slaagt voor het bijbehorende examen.



Programma 

Het dimensiOneren Van LaagspanningsinstaLLaties

6 september 2018

•	 inleiding omtrent vele gebruikte elektrische grootheden.
•	 Wetgeving en normering met het arei en de europese 

norm als basiswerken.
•	 bespreking van de spelers in de huidige energiemarkt, 

opwekkingstechnieken en de algemene verdeling van 
elektriciteit.

•	 middenspanningscabines, het gebruik, ontwerp en 
regelgeving.

•	 de vormgeving van een aardingsinstallatie, het gebruik 
van equipotentiaalverbindingen, aardverbindingen, 
meten van aardingsweerstand.

•	 uitvoerige bespreking van de netstelsel tt, tn, 
it, iu, im met bijhorende eisen, foutstromen en 
beveiligingstechnieken.

•	 beveiligen van personen, het gevaar van elektriciteit. hoe 
gaan we beschermen tegen indirecte aanraking?

13 september 2018

•	 kabels en hun thermische belasting onder overstroom en 
kortsluiting. 

•	 het berekenen van een doorsnede en type op basis van 
correctiefactoren en bedrijfsstroom.

•	 beveiligen van de installatie: zekeringen, automaten, 
differentieelinrichting, isolatiewachter. dimensionering 
en coördinatie van beveiligingen.

•	 kortsluitstromen: enkel-, twee- en driefasige 
kortsluitingen. berekening van de minimale en maximale 
kortsluitstromen volgens het cenelec en het arei.

•	 in een praktische oefening worden de voorgaande 
begrippen en dimensioneringstechnieken toegepast.

27 september 2018

•	 bespreking van actieve en passieve reactiefcompensatie 
voor lineaire verbruikers.

•	 het gebruik en de definitie van uPs-systemen en 
noodstroomaggregaten in een laagspanningsinstallatie.

•	 in de tweede praktische oefening wordt een 
demonstratie gegeven omtrent een softwaretool 
voor het dimensioneren van verlichting bij elektrische 
installaties.

pOwer QUaLity in LaagspanningsinstaLLaties 

4 oktober 2018

•	 inleiding tot power quality gerelateerde begrippen en de 
huidige regelgeving.

•	 impact van niet-lineair verbruik op het net: definitie 
en de impact van vervorming op het net en op andere 
gebruikers, met inbegrip van nulgeleiderstromen en 
harmonische spanningsval.

•	 meten van harmonisch vervormde verbruikers: 
verschillende meettechnieken en het effect op de 
gemeten resultaten.

11 oktober 2018

•	 een stevige inleiding tot emc en bliksembeveiliging.
•	 overspanningen aan motorzijde: hoe ontstaan ze en wat 

zijn de mogelijke oplossingen?
•	 actieve en passieve filtering: bespreking verschillende 

soorten filtertechnieken met toelichting van het 
economisch gedeelte en hun effect op de vervuiling.

•	 spanningsdips, onbalans, transiënten, 
achtergrondvervuiling… allerhande 
spanningsvervormingen en hun impact op de installatie 
en zijn gebruikers.

meer infO en insCHriJVen

www.Ugain.Ugent.Be/Laagspanning



praKtisCH

prijs 

deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie 
en broodjes. 
betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. alle 
facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. alle 
vermelde bedragen zijn vrij van btW.

deelnemers die de volledige opleiding volgen, ontvangen 
het handboek ‘laagspanningsinstallaties: technologie en 
ontwerp’. 
andere deelnemers kunnen het handboek vrijblijvend 
bestellen (€ 119 incl. btW). 

module 1
het dimensioneren van 
laagspanningsinstallaties € 975,-

module 2
Power Quality in laagspanningsinstallaties  € 650,-

Volledige opleiding € 1.580,-

Korting

•	 indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft 
voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende 
gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een 
korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. 
een gezamenlijke factuur. 

•	 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden 
aig en vbig. 

•	 aangepaste prijzen voor personeel van ugent en 
geassocieerde hogescholen.

•	 kortingen zijn niet cumuleerbaar.

annulering

raadpleeg onze annulatievoorwaarden op 
www.ugain.ugent.be/annulatievoorwaarden

KmO-portefeuille

universiteit gent aanvaardt betalingen via de kmo-
portefeuille (www.kmo-portefeuille.be; gebruik 
authorisatiecode dv.o103194).

tijdstip en locatie

de lessen worden gegeven van 13u30 tot 21u (inclusief 
koffiepauzes en een broodjesmaaltijd).  Ze vinden plaats 
aan de Universiteit gent, technologiepark 904, 9052 
Zwijnaarde.
data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene 
omstandigheden.

Handboek 

de opleiding wordt ondersteund door het handboek 
‘Laagspanningsinstallaties: technologie en ontwerp’.
voor deelnemers die de volledige opleiding volgen, is het 
handboek inbegrepen in de deelnameprijs.
andere deelnemers kunnen het handboek vrijblijvend 
bestellen (€ 119 incl. btW).

studiedag 
‘Verhoogde energie autonomie bij KmO’s’

deelnemers aan de cursus ‘laagspanningsinstallaties‘ 
krijgen 10% korting op de deelnameprijs van deze studiedag  
op donderdag 20/09/2018. 
meer info via lemcko@ugent.be

Organisatie

Universiteit gent
ugain (ugent academie voor ingenieurs)
technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
09 264 55 82
ugain@ugent.be - www.ugain.ugent.be

meer infO en insCHriJVen

www.Ugain.Ugent.Be/Laagspanning


