ALERT
TOONFREQUENT SIGNAAL VOOR TARIEFSTURING KLEINVERBRUIK
26-06-2021

Let op: vanaf 1 juli kunnen de tariefdraden ook overdag onder
spanning staan
Met ingang van 1 juli 2021 stopt Enexis met het doorgeven van het Toonfrequent (TF)signaal voor tariefsturing kleinverbruik. Met het uitfaseren van dit TF signaal geeft
Enexis invulling aan de sectorafspraken van IC240 om op 1 juli 2021 het TF signaal
Tariefschakeling uit te zetten. Sturing voor Openbare verlichting (OVL) blijft
onveranderd.
In delen van ons verzorgingsgebied wordt het tariefsignaal via zogenaamde
tariefdraden/hulpadres doorgegeven. Afhankelijk van het gebied staat deze tariefdraad in
hoog tarief of in laagtarief onder spanning. In het kader van veiligheid is er voor gekozen om
in hoog tarief uit te schakelen.
Voor de gebieden waar tijdens hoog tarief de tariefdraden onder spanning staan betekent dit
dat deze tariefdraden vanaf 1 juli 2021 permanent onder spanning blijven staan. Dit is
afwijkend van wat buitendienst medewerkers gewend zijn. Wees je hiervan bewust en volg
altijd de BEI richtlijnen en bijbehorende veiligheidswerkinstructies. De sturing wordt op
termijn geheel weggehaald, zodat de tariefdraden uitgeschakeld worden.
Het uitzetten van het TF tariefsignaal heeft ook gevolgen voor onze klanten:
•

Vanaf 1 juli wordt bij conventionele meters het verbruik nog slechts op één tarief
geregistreerd (bij teruglevering kunnen dat 2 telwerken zijn)

•

boilers die via het tariefsignaal worden aangestuurd worden niet meer
automatisch ingeschakeld.

Een Alert is bedoeld om snel te communiceren over (bijna) ongeval situaties, of om fouten in processen en procedures aan
te geven die kunnen leiden tot onveilige situaties. Een Alert kan uitgegeven worden voordat het definitieve onderzoek naar
een (bijna) ongeval is afgerond en kan daardoor nog niet alle informatie bevatten over de oorzaken die geleid hebben tot
het (bijna) ongeval. Dit Alert bericht is uitgegeven door de afdeling HSE. Meer informatie? hse@enexis.nl
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