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Keuze van een noodgenerator  

privé gebruik 

Wat als  ... de stroom morgen wegvalt? 

 
 ... u midden in de winter zonder verwarming zit? 

(zelfs aardgas- en mazoutketels of zonnepanelen hebben elektriciteit  

nodig om te kunnen  functioneren!) 

 ... uw elektrische poort niet meer in beweging te krijgen is? 

 ... uw domotica uitvalt? 
 ... uw alarmsysteem niet meer functioneert? 

 ... uw kookplaat gedurende lange tijd niet meer werkt? 

 ... uw koelkast en diepvriezer uitvallen? 

 ... uw waterpomp het grondwater niet meer kan wegpompen? 
 ... u moet inboeten aan dagelijks comfort? 

 

Investeer nù in een stroomgenerator!  

 

 



Stap 1:  

Kijk naar de spanning (Volt) op uw teller en naar de aanwezige zekeringen (Ampère). 

Voorbeeld van een 

monofasige spanning: 230 

V 

Voorbeeld van een 

driefasige spanning: 

230/400 V 

Voorbeeld van een 

zekering van 16A 

Voorbeeld van een 

zekering van 25A 

Stap 2: Opstart 

Manueel: de generator wordt ingeschakeld 

met een druk op de knop 

 

Automatisch: de generator schakelt 

automatisch in bij een netonderbreking 

Stap 3: Installatie 

Vaste opstelling: uw generator kan buiten geinstalleerd worden, of binnen in een ruimte met 

voldoende ventilatie en een vaste uitlaatbuis (om de uitlaatgassen naar buiten te voeren) 

 

Mobiele opstelling: uw generator wordt binnen gestockeerd maar is niet vast opgesteld. Zo 

kan hij dienen als mobiele voedingsbron (bv. om in de tuin te werken) én als noodgenerator 

bij netuitval. Opgepast: bij netuitval moet de generator naar buiten verplaatst worden voor 

de afvoer van de uitlaatgassen. 

Hoe kies ik de juiste generator? 

Stap 4: Vermogen 

Bereken het vermogen van uw generator op:  www.stroompanne.com  

Stap 5: Checklist 

Vul de checklist in, kijk in de flowchart en ontdek a.d.h.v. de kleurcode de generator die voor u 

geschikt is.  

Flowchart: 

Checklist: 

Aanwezige spanning: 

 □ 3x 400V + N 

 □ 3x 230V 

 □ 1x 230 V 

 

Type zekering: 

 □ 1x ... A 

 □ 3x ... A  

 □ 4x ... A 

 

Gewenste opstart: 

 □ manueel 

 □ automatisch 

 

Gewenste installatie: 

 □ vast: binnen 

 □ vast: buiten 

 □ mobiel 

 

Vermogen: 

 □  min. vermogen: ... kVA 

 □  min. vereist vermogen: ... kVA 

 □  gewenst vermogen: ... kVA 


