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Vermogensbeveiliging versus 
UPS‑topologie

Vermogenskwaliteit (PQ) is een aanzienlijke uitdaging voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van elektrische netwerken en 
Datacentrafaciliteiten. 
Het wijdverspreide gebruik en de toenemende afhankelijk van elektronische apparatuur - zoals apparatuur voor informatietechnologie, 
vermogenselektronica inclusief programmeerbare logische controllers (PLC) en energie-efficiënte verlichting - hebben geleid tot een 
volledige transformatie op het gebied van elektrische belastingen. Deze belastingen zijn zowel de belangrijkste oorzaken van - en de 
meeste ongevallen van – vermogenskwaliteitsproblemen. Vanwege hun niet-lineariteit, veroorzaken al deze belastingen storingen in de 
spanningsgolfvorm.
Samen met de vooruitgang in technologie, is de organisatie van de wereldwijde economie geëvalueerd naar globalisering en de 
winstmarges van veel activiteiten hebben een tendens om af te nemen.
De grotere gevoeligheid van de ruime meerderheid van processen (industriële, dienstverlening en zelfs residentiëlel) voor PQ-problemen 
betekent dat de beschikbaarheid van elektrisch vermogen van hoge kwaliteit een cruciale factor is in termen van de ontwikkeling van 
concurrerend voordeel over elke marktsector.
Het wordt alom begrepen dat bedrijfskritieke faciliteiten continu moeten werken, en, uiteraard, dat elke vermogensonderbreking, zelfs 
voor korte tijd, bedrijfswerkzaamheden kan verstoren en kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen.
Hoewel Datacentra vandaag de dag allemaal ontworpen worden met een hoog niveau van inherente redundantie om uitval tot een 
minimum te beperken, is de kwaliteit van het aangeleverde vermogen net zo belangrijk als de bedrijfskritieke toepassingen zelf.
Om levering van consistent, kwaliteitsvermogen van hoge kwaliteit te verkrijgen, is het van het grootste belang de aard van PQ-storingen 
en hun oorzaken te begrijpen.

Wat tast de vermogenskwaliteit aan?

De meest voorkomende storingen die van negatieve invloed zijn op de vermogenskwaliteit zijn:
 • vermogensverliezen of stroomuitval wegens netwerkfouten,
 • korte spanningsschommelingen wegens aansluiting van zware belastingen of de aanwezigheid van fouten in het netwerk,
 • stroom- en spanningsvervormingen wegens niet-lineaire belastingen die aanwezig zijn in het systeem of in de systemen van andere 
verbruikers, enz.

 • flikkering wegens grote intermitterende belastingen,
 • asymmetrie in het voedingsspanningssysteem.

Hoe de vermogenskwaliteit gegarandeerd kan worden: de UPS

Moderne technologie biedt verschillende oplossingen om de vermogenskwaliteit te garanderen; statische UPS-systemen zijn ongetwijfeld 
de meest veelzijdige en veelgebruikte en kunnen aangepast worden voor een zeer ruim bereik van vermogensbereiken.
In antwoord op de noodzaak om de verschillende types statische UPS-systemen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn te 
classificeren, werd de norm EN 62040-3 ontwikkeld. Deze maakt onderscheid tussen drie belangrijkste topologieën, op basis van de 
toegepaste interne regelingen:
 •  VFD “offline” 
Spannings- en Frequentie-afhankelijk - Verbruikers worden over het algemeen alleen gevoed door de hoofdvoeding. Bij stroomuitval 
wordt de stroomvoorziening automatisch overgenomen door een ingebouwde batterij, zodat er geen onderbrekingen zijn.

 • VI “line interactive” 
Spannings-onafhankelijk - De belasting wordt geleverd door de netvoeding, en wordt beveiligd tegen onder- en overspanning via een 
AVR-spanningsstabilisator (automatische spanningsregeling). Als de stroom uitvalt, neemt de batterij de stroomvoorziening meteen over.

 • VFI “online dubbele conversie” 
Spannings- en Frequentieonafhankelijk - Dit is de enige UPS-bedrijfsmodus die volledige belastingsbeveiliging garandeert tegen 
alle mogelijke problemen met de hoofdvoeding. De stroom wordt twee keer geconverteerd (wisselstroom naar gelijkstroom via een 
gelijkrichter en vervolgens gelijkstroom naar wisselstroom via een wisselrichter) om te zorgen voor hoogwaardige spanning, een stabiele 
frequentie en beveiliging tegen storingen in het elektriciteitsnet. Als de stroom uitvalt, neemt de batterij de stroomvoorziening volledig 
over. De interne bypass voorziet de voorzieningen van stroom bij storingen in de uitgangsspanning van de wisselrichter.

Vermogensbeveiliging versus 
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Storingstype Golfvorm Mogelijke oorzaken Gevolg
UPS-topologie

VFD VI VFI

Spanningsonderbreking Voornamelijk te wijten aan het 
openen en automatisch weer sluiten 

van veiligheidsvoorzieningen om 
een defecte sectie van een netwerk 

buitenbedrijf te stellen. De belangrijkste 
storingsoorzaken zijn isolatiefout, bliksem 

en isolatie-overslag.

Inwerkingtreding van 
beveiligingsvoorzieningen, verlies 

van informatie en storing van 
gegevensverwerkingsapparatuur. • • •

Spanningsval Fouten op de overdracht, in 
distributienetwerk, of in de installatie van 

de klant. Opstartbelastingen.

Storing van IT-apparatuur, 
veiligheidssystemen, of bliksem. 

Gegevensverlies.
Systeemstop. • • •

Spanningsschommeling Zenders (radio), defecte apparatuur, 
ineffectieve aarding, nabijheid 

EMI/RFI-bron.

De meeste gevolgen zijn te herleiden 
tot onderspanning. Systeemstops, 

gegevensverlies. Het zichtbare gevolg is 
knipperen van de verlichting en schermen. • • •

Onderspanning Toename van verbruik, spanningsverlaging 
om het verbruik te verminderen.

Systeemstops, gegevensverlies, stoppen 
van kwetsbare apparatuur.

- • •

Spanningspiek Atmosferisch, pieken zijn te wijten aan 
onweer; 

Kortstondig, pieken zijn de wijten aan 
isolatiefouten tussen fase en aarde of 

breuk van nulgeleider;
Tijdens schakelen, pieken zijn 
te wijten aan het openen van 
beveiligingsvorozieningen, 

gegenereerd door het bekrachtigen van 
condensatorbanken of veroorzaakt door 

variaties in inductieve stroom.

Gegevensverlies, flikkeren van verlichting 
of schermen, stop of beschadiging van 

kwetsbare apparatuur.

- • •

Spanningspiek/
kortstondig

Bliksem, ESD, schakelen van lijnen 
of vermogensfactor corrigerende 
condensatoren, verbruikersfout. 

Destructie van eelektronische onderdelen, 
gegevensverwerkingsfouten of 

gegevensverlies.

- - •

Harmonische 
vervorming

Moderne bronnen zoals alle 
niet-lineaire belastingen zoals 

vermogenselektronica-apparatuut 
inclusief ASD’s, geschakelde 
modus vermogensvoedingen, 

gegevensverwerkingsapparatuur, hoog 
efficiënte verlichting.

Verhoogde waarschijnlijkheid in het 
optrden van resonantie, nulleider 
overbelasting in 3-fasesystemen, 
oververhitting van alle kabels en 

apparatuur, verlies van efficiëntie in 
elektrische machines, elektromagnetische 
interferentie met communicatiesystemen, 

fouten in metingen bij gebruik van 
middelmatige meters, onnodige 

inschakeling van thermische beveiligingen.

- - •

Lawaai Zenders (radio), defecte apparatuur, 
ineffectieve aarding, nabijheid 

EMI/RFI-bron.

Storingen op kwetsbare elektronische 
apparatuur, gewoonlijk niet destructief. 

Kan leiden tot gegevensverlies en 
gegevensverwerkingsfouten. - - •

Frequentieschommeling Niet-stabiele werking van de generator, 
niet-stabiele frequentie van het 
gebruikersvermogenssysteem.

Systeemstops, gegevensverlies.

- - •

Notching Snel omschakelen van 
vermogenscomponenten (diodes, 
SCR, enz.), snelle variatie in de 

belastingsstroom (lasmachines, motoren, 
lasers, condensatorbanken, enz.).

Systeemstops, gegevensverlies.

- - •
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