Bijlage 1 versie 15-04-2018 behorend bij de Aanwijzingenstructuur LS
Aanwijzingen BEI-LS LNB/Transport
betreft
LS-bedrijfsinstallaties (accu's, secundair en tertiair) die behoren bij HS- en
MS-installaties binnen de domeinen LNB en Transport

(wijzigingen t.o.v. versie 15-04-2017: taken VOP LS-assistent toegevoegd aan VOPLS-meters)
WEBniveau of
gelijkwaardig

Aanwijzingen BEI-LS Distributie (LS-elektriciteitsvoorzieningsystemen)
betreft LS-kabels en primaire LS-installaties binnen het domein Distributie
en LS-bedrijfsinstallaties (accu's, secundair en tertiair) die behoren bij MS- en LS-installaties binnen het domein Distributie

IV LS-LNB/Transport
OIV LS-LNB/Transport
WV LS-LNB/Transport ******

IV LS-distributie
OIV LS-distributie
WV LS-distributie
WV LS-netten
WV LS-netmontage
WV LS-meterkast

4

BD LS
AVP LS-LNB/Transport ******

3

AVP LS-distributie
AVP LS-service

VP LS-LNB/Transport ******

VP LS-netten
2

VP LS-meterkast
VP LS-aansl.

VOP LS-LNB/Transport ******

VOP LS-meters

1

VOP LS-meters
VOP LS-assistent
THP LS

secundaire* en
tertiaire*** en
tertiaire***
beperkte
werkzaamheden,
secundaire**
werkzaamheden aan werkzaamheden,
accu's
werkzaamheden aan
accu's

SBH + BBH

SBH + BBH

beperkte secundaire**
werkzaamheden
(bijv.
telemetrie), enkele
werkzaamheden aan accu's,
algemene assistentie****

coördinatie
en opdracht
bediening

werkzaamheden in
stations en
kasten

BBH

UBH + SBH
+ BBH

UBH + SBH
+ BBH

montage bovengr.
werkzaamheden in
nieuwe aanleg meterhandling in werkzaam-heden
alle metingen en
netten (moffen en
aansluitingen
meterkast
in/aan meterkast,
beproevingen,
eindsluitingen), enkele
en
meterhandling
meetwagen,
metingen/beproevingen, meterhandling in
klein- en
secundaire* en
tertiaire***
meterkast
grootverbruik
tertiaire***
werkzaamheden
(ook in stations)
werkzaamheden,
werkzaamheden
aan accu's,

UBH + SBH
+ BBH

SBH + BBH

BBH

algemene
assistentie****

BBH, alleen in

BBH, alleen in

SBH+BBH, alleen in

BBH, alleen in

aansluitkasten

aansluitkasten

aansluitkasten

aansluitkasten

* secundaire werkzaamheden zijn werkzaamheden in/aan installaties voor meting, beveiliging, sturing, e.d.;
** beperkte secundaire werkzaamheden zijn secundaire werkzaamheden niet in de nabijheid van LS-spanning, en het bijbehorend meten en plaatsen/verwijderen van afschermingen
*** tertiaire werkzaamheden zijn werkzaamheden in installaties voor licht en kracht, luchtbehandeling, kompressoren, e.d.; mogen alleen in opdracht van WV LS-LNB/Transport of WV LS-distributie
**** algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP LS-assistent maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP
***** betreden en schouwen kan ook zelfstandig gebeuren door personen met een andere aanwijzing indien zij in het bezit van een sleutel zijn.
****** in voorkomende gevallen mogen de werkzaamheden ook in het domein Distributie worden uitgevoerd

betreden,
schouwen
*****

