Begrippenlijst

Bevei l i gi ng:

Systeem dat transformatoren, l i jnen, kabel s en andere
bel angri jke componenten bevei l i gt tegen ontoel aatbare
bedri jfstoestanden.

Bl i ndvermogen:

Rekenkundi g el ektrotechni sch begri p : het product van
spanni ng, stroom en de si nus van de fasehoek tussen spanni ng
en stroom; ook wattl oos vermogen genoemd.

BLOW :

Bestuursovereenkomst Landel i jke Ontwi kkel i ng W i ndenergi e

Capaci tei tspl an

Tweejaarl i jks pl an waari n de netbeheerder de pl anni ng en
ontwi kkel i ng van zi jn net i n de komende zeven jaar beschri jft.
(defi ni ti e ui t de netcode)

Capaci tei tsvraag:

Vraag naar transportcapaci tei t van de netten

Capaci tei tsbesl ag:

Mate waari n de transportcapaci tei t van netten wordt benut

Ci gre:

Consei l i nternati onal des grands réseaux él ectri ques

Ci rcui t:

Enkel voudi ge verbi ndi ng tussen twee knooppunten i n het net.
Een hoogspanni ngsl i jn kan bestaan ui t één ci rcui t, maar heeft
er meestal twee of meer.

Di stri buted Uti l i ti es:
met zeer l age vermogens maar op een zeer groot aantal
pl aatsen opwekken van el ektri ci tei t.
Di stri buti e:

Netten waar di rect MS/LS stati ons en MS-stati ons van
aangesl otenen zi jn aangesl oten.

ENN:

Essent Netwerk Noord B.V.

Hoogspanni ng:

110-, 220-, en 380 kV-netten

HS:

Hoogspanni ng: 110-, 220- en 380 kV netten

Knel punt:

Netsi tuati e waari n de transportcapaci tei t onder bepaal de
aannamen ontoerei kend i s.

Koppel transformator:
Transformator tussen een net van TenneT en een net
van ENN.
Koppel vel d:

Verbi ndi ng met vermogensschakel aar tussen twee
rai l systemen i n een stati on

Kwal i tei tsknel punt: Si tuati e waari n een netcomponent i n verband met ouderdom,
sl i jtage, arbo- of mi l i eu-ei sen moet worden vervangen of
gemodi fi ceerd.
Laagspanni ng:

400 Vol t netten

LS:

Laagspanni ng: 400 Vol t netten

Mi cro-wkk:

i nstal l ati e di e tegel i jk warmte en el ektri ci tei t l evert op kl ei ne
schaal ; bi jvoorbeel d i n een woni ng

Mi ddenspanni ng:

3-, 10- en 20 kV-netten

M S:

Mi ddenspanni ng: 3-, 10- en 20 kV-netten

MS/LS-stati on:

Transformatorstati on met transformati e van MS naar LS.

Netcode:

Voorwaarden al s bedoel d i n arti kel 26, l i d 1 sub a van de
el ektri ci tei tswet 1998

(n-1)-cri teri um:

Bi j vol l edi g i n bedri jf zi jnd net moeten de door de
aangesl otenen gewenste l everi ngen dan wel afnamen kunnen
worden gereal i seerd onder handhavi ng van de enkel voudi ge
stori ngsreserve. Bi j een enkel voudi ge stori ng i s een
onderbreki ng van maxi maal 10 mi nuten met een maxi mal e
bel asti ng van 100 MW toegestaan.

(n-2)-cri teri um:

Bi j het voor onderhoud ni et beschi kbaar zi jn van een
wi l l ekeuri g ci rcui t, dan wel wi l l ekeuri ge transformator, dan
wel een wi l l ekeuri ge producti e-eenhei d kunnen de door de
aangesl otenen gewenste l everi ngen dan wel afnamen worden
gereal i seerd onder handhavi ng van de enkel voudi ge
stori ngsreserve. Hi erbi j hoeft al l een rekeni ng te worden
gehouden met de al s gevol g van de l everi ngen dan wel afnamen
optredende bel asti ngen ti jdens de onderhoudsperi ode.
Afwi jki ng hi ervan i s toel aatbaar i ndi en de onderbreki ngsduur
beperkt bl i jft tot 6 uur en 100 MW .

Photovol taïsch:

door mi ddel van zonecel l en

PV:

Photovol taïsche energi e: el ektri ci tei t ui t zonnecel l en

Rai l systeem:

Gel ei der i n een stati on waarmee vi a vermogensschakel aars een
aantal l i jnen en/of kabel s en/of transformatoren verbonden
zi jn

Ri ng:

Ri ngvormi ge verbi ndi ng i n een net waari n tenmi nste dri e
knooppunten voorkomen.

Stroomtransformator: Speci al e transformator, ui tsl ui tend geschi kt voor het meten
van stroom.
TenneT:

De beheerder van het l andel i jke koppel net (220- en 380 kV)

Transformatorstati on:
Stati on met transformati e tussen twee of meer
spanni ngsni veau’s
Transportnetten:

110 kV-netten en del en van 20- en 10-kV netten waar (bi jna)
geen MS/LS-stati ons di rect op aangesl oten zi jn.

Vermogensschakel aar:
Schakel aar di e i n staat i s kortsl ui tstromen af te
schakel en.
W kk:

warmte-kracht koppel i ng: i nstal l ati e di e zowel warmte al s
el ektri ci tei t l evert. Meestal i n een bedri jf of i nstel l i ng;
bi jvoorbeel d tui nbouwbedri jf of verpl eeghui s.

XLPE-kabel :

Kabel met bepaal d type kunststof i sol ati e.

