
Installatiekabel

1© Copyright 2015 - Uitgeverij Vertoog - Gouda

Installatiekabel

Een vaste installatie kan ook worden aangelegd met installatiekabel. Hiervoor wordt dan meestal VMvK, YMvK of XMvK gebruikt. Deze kabels 
hebben meestal drie of vier aders.  Elke ader is geïsoleerd met een gekleurde aderisolatie. Om de aders heen zit de grijze mantelisolatie. Bij de 
genoemde kabels is de opbouw als volgt:

Kabelaanduiding Materiaal ader Materiaal aderisolatie Materiaal mantelisolatie

VMvK Koper PVC PVC
YMvK Koper Polyetheen (XLPE) PVC
XMvK Koper Polyetheen (XLPE) PVC

Het materiaal XLPE kan een hogere temperatuur hebben dan PVC. Daarom kan een YMvK-kabel iets zwaarder worden belast dan een VMvK-
kabel.

In het isolatiemateriaal van de VMvK-kabel en de YMvK-kabel zijn stofjes toegevoegd die de kabel zelfdovende eigenschappen geven. Dat is 
een mooie eigenschap, maar het maakt het materiaal wel wat dikker. Om juist een dunne kabel te kunnen maken zijn die stofjes er bij de XMvK-
kabel uitgelaten. De XMvK-kabel mag daarom niet worden toegepast als er veel kabels bij elkaar liggen in een bundel. De XMvK-kabel is ooit 
ontwikkeld als renovatiekabel voor woonhuizen die metalen installatiebuis hebben. De dunne XMvK-kabel kon makkelijk door de metalen buizen 
worden getrokken.
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Aderkleuren van kabels en leidingen

Bij 3-aderige kabels zijn de kleuren goed te overzien. Bij vier- of vijfaderige kabels is het iets lastiger. De volgende aderkleuren worden gebruikt:

kleur functie

geel/groen beschermingsleiding (PE)

bruin fase L1

zwart fase L2

blauw fase L3
 

Vieraderige kabel of leiding

kleur functie

geel/groen beschermingsleiding (PE)

blauw nul (N)

bruin fase L1

zwart naast bruin (nieuw: zwart) fase L2

zwart naast blauw (nieuw: grijs) fase L3

Vijfaderige kabel of leiding
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Kabels en leidingen

Voor het berekenen van een leiding zijn van belang:

•	 De maximale continue belastbaarheid
•	 De toegestane lengte in verband met de maximale uitschakeltijd
•	 De thermische belastbaarheid
•	 Het spanningsverlies

Maximale belastbaarheid

De maximale continue belastbaarheid hangt af van:

•	 De toelaatbare temperatuur van het isolatiemateriaal van de kabel
•	 De beveiliging van de kabel
•	 De manier waarop de kabel is geïnstalleerd
•	 De hoeveelheid kabels bij elkaar
•	 De omgevingstemperatuur

Voor isolatiematerialen van kabels gelden de volgende maximale bedrijfstemperaturen:

Isolatiemateriaal Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur

Vinyl (PVC) 70

Polyetheen (XLPE) 90

Rubber 60
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Toegestane lengte

De kabel vormt een klein weerstand. Als de totale weerstand in de keten van het net relatief hoog is, is de kortsluitstroom relatief laag. Bij een 
te lage kortsluitstroom kan het te lang duren voordat een kortsluiting wordt uitgeschakeld. Het aangesloten apparaat kan dan te lang onder 
spanning blijven staan. In het algemeen moet een kortsluiting tussen fase en beschermingsleiding binnen 0,4 seconden worden uitgeschakeld. 
Zie hierover het hoofdstuk ‘Aanraking en uitschakeling’.

Thermische overbelasting bij kortsluiting

Bij een kabel moet rekening worden gehouden met de maximale temperatuur na kortsluiting. Het isolatiemateriaal mag kortstondig veel heter 
worden dan de bedrijfstemperatuur.

Isolatiemateriaal Maximaal toegestane temperatuur na kortsluiting

Vinyl (PVC) 160

Polyetheen (XLPE) 250

Rubber 140

Kabelberekeningsprogramma’s houden hier rekening mee.

Spanningsverlies

Het spanningsverlies aan het einde van een installatie mag niet meer bedragen dan 5% van de voedingsspanning, tenzij de installatie geen last 
heeft van een groter spanningsverlies.


