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Selectiviteit op Ik 
 

 

 

 

 
De selectiviteit op Ik houdt rekening met heel het gamma van overstroom, 
gaande van overbelasting tot de maximaal mogelijke kortsluiting. 

Het bepalen van de selectiviteit kan als volgt geschieden: 

      -  via tabellen van de fabrikanten: de methode  Met Tabellen 

-  of door superpositie van de beveiligingscurves wanneer deze bestaan 
in de databases van Caneco: de methode Met  Curves 

 
 

Mogelijke resultaten van de selectiviteit: 
 

Geen: geen enkele selectiviteit (de twee beveiligingen op- en 
afwaarts treden in werking). 
 
Gedeeltelijke: Volledige selectiviteit tot aan een limietwaarde voor 
overbelasting. Hoger dan deze limiet wordt de selectiviteit nul. 
In dat geval is de diagnostiek de volgende: I < Limiet  
 

 
 

 

 



 
Volledige 
    ampèremetrische: Selectiviteit voor alle overstroom op het 
opwaartse circuit, verkregen door het verschuiven van de 
werkingscurves ten opzichte van de stroomas of door het begrenzen 
van de afwaartse beveiliging. 
 
     chronometrische: Selectiviteit voor alle overstroom op het 
afwaartse circuit, verkregen door vertraging van de verkorte looptijd 
van de opwaartse stroomonderbreker (elektronisch 
inschakelmechanisme). 
Het verschil tussen de opwaartse vertraging en de afwaartse 
werkingstijd moet groter of gelijk aan 40 ms zijn. 
 
functionele: Selectiviteit voor de overstroom op het einde van de 
afwaartse railset (de meest voorkomende gebreken). 
 

In het algemeen, om een selectiviteit te bekomen die afwijkt van “Nul”, 
moet de verhouding tussen de magnetische instelling van de opwaartse 
beveiliging en die van de afwaartse beveiliging groter of gelijk zijn aan 1,5. 

 
 
 

Selectiviteit met tabellen 
 

Voor de Opwaartse en Afwaartse beveiligingen moeten de 
volgende voorwaarden gerespecteerd worden: 

 
- dezelfde fabrikant 

- hetzelfde catalogusjaar 

- toegangsvoorwaarden tot geldige tabellen 

(beveiligingen met elektronisch inschakelmechanisme) 
 
 

Het resultaat van de selectiviteit zal aangeduid worden in de 
tabellen. 
 
Indien de tabel een limietwaarde voor selectiviteit aangeeft, 
en als de thermische curves voor opwaarts/afwaarts elkaar 
kruisen, is het resultaat voor Thermische selectiviteit “Niet 
Berekend”. 
De selectiviteit op Ik is gelijk aan de in de tabel aangeduide 
limietwaarde. (zie voorbeeld 1). 
 
Als de opwaartse beveiliging van het elektronische type is, 
dan wordt het enkel mogelijk om de tabellen te gebruiken als 
de toegangsvoorwaarden, bepaald door de fabrikant, 
aanwezig zijn (Instelling Im, Inst on / off,….) 
In elk ander geval, zal de selectiviteit automatisch worden 
bepaald door superpositie van de curves. 

 

 



 
 
Opwaartse Beveiliging: DT 40 32A 
Afwaartse Beveiliging: DT40 16A 
 
De tabel geeft een limietwaarde voor 
selectiviteit aan van 0,25 KA. 
De thermische curves kruisen elkaar, 
er is geen thermische selectiviteit. 
 
De onderstaande figuur beeldt de 
diagnostiek van Caneco BT uit. 

 
Voorbeeld 1  

 

 

 

 
  



Selectiviteit met curves 
 

 
In de volgende gevallen zal de selectiviteit worden bepaald 
door superpositie van de curves: 

 

- De gekozen optie voor selectiviteit is ”Met Curves”. 

- Er is geen waarde in de tabellen of de 
toegangsvoorwaarden tot de tabellen zijn niet voldaan 
als de gekozen optie voor selectiviteit “Met Tabellen” 
is. 

- De fabrikanten en/of de catalogusjaren van de 
beveiligingen opwaarts/afwaarts zijn niet identiek. 

 

In dat geval zal de diagnostiek worden uitgevoerd door een 
grafische analyse van de kortsluitingen, met superpositie 
van de opwaartse en afwaartse curves. Zie voorbeeld 2. 

 

Om de selectiviteit te optimaliseren, kan je het 
begrenzingsvermogen van de afwaartse beveiliging 
gebruiken, door de optie “Selectiviteit met curves met Ik 
limieten” aan te vinken. Zie voorbeeld 3. 

 

 

  

 

 

 
 
Analyse van de curves toont het 
volgende aan: door de instellingen van 
de beveiligingen en de vertraging van 
de opwaartse beveiliging (verschil > 40 
ms) is de selectiviteit volledig. 
 
Diagnostiek van Caneco : Totaal 

 
Voorbeeld 2: Superpositie van de curves. 
 

 
 



Voorbeeld 3: Gebruik van de optie “Selectiviteit met curves met begrensde Ik”.  

 

1 - Optie niet aangevinkt 

 
 
In dit geval zijn het de berekende waarden 
van de kortsluitstromen die in acht worden 
genomen. 
 
De grafische analyse toont aan dat de 
selectiviteit nihil is. 
 
Diagnostiek van Caneco: Nihil 

 

 

 

 

2 - Optie aangevinkt 

 
 
In dit geval zijn het de begrensde waarden 
van de kortsluitstromen waarmee rekening 
wordt gehouden. 
De grafische analyse toont aan dat de 
selectiviteit volledig is. 
 
Diagnostiek van Caneco : Volledig 
 
 
 

 

 

 

 

Begrensde Ik 

Uitgerekende Ik 



Selectiviteit met curves op 3 niveaus 
 
Het is mogelijk om de selectiviteit op 3 niveaus te analyseren, door de superpositie van de 
curves. 
De curve van de derde beveiliging wordt verkregen door de circuitfiche te kopiëren en te 
plakken in het tabblad “Selectiviteit door curves”. 
Met de optie “Kopieer de grafiek” uit het contextmenu van het tabblad “Selectiviteit met curves” 
kan je de grafiek van de superpositie van de curves invoegen in een tekstbestand, om 
bijvoorbeeld een selectiviteitsrapport op te maken.  
 
 

 

 

 
Klik met de 
rechtermuisknop op het 
tabblad “Selectiviteit 
met curves” van de 
fiche van circuit A. 
 
Kies de optie “kopieer 
de curve van het 
circuit”. 
 

 

 

 
Klik met de 
rechtermuisknop op het 
tabblad “Selectiviteit 
met curves” van de 
fiche van circuit C. 
 
Selecteer de optie 
“kopiëren van een 
curve”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
De figuur hiernaast 
toont het verkregen 
resultaat. 
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