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Onze expertise:

 Critical Power
 Garandeert de beschikbaarheid van hoogwaardig vermogen voor 

bedrijfskritieke toepassingen.

 Power Control & Safefy
 Power management en bescherming van personen en eigendommen.

 Solar Power
 Gegarandeerde veiligheid en duurzaamheid van PV installaties.

 Energy Efficiency
 Verbeterde energie-efficientie in gebouwen en installaties.

Socomec



Energievoorzieningen bij IT rooms

In computerruimten waarin een hoge continuïteit van apparatuur en applicaties wordt 
geëist, wil men de energievoorziening dubbel uitgevoerd hebben.

• Net/net energievoorziening.      

• Net/nood (generator) energievoorziening.



Omschakelaars - Transfer Switches

Om deze energievoorziening vanaf meerdere voedingsbronnen voor de betreffende 
apparatuur te kunnen waarborgen,  dient er gebruikt te worden gemaakt van een 

Transfer Switch.

Transfer Switches bestaan uit twee standaard typen:

• ATS

• STS



ATS schakelprincipe

Mechanische omschakeling:

• Wordt toegepast indien de applicatie      
een omschakeling verreist tussen 
verschillende   vermogensbronnen.

• Dit betreft hoofdzakelijk tussen Net en 
Gen-set.



Type mechanische omschakelaars



STS schakelprincipe

Statische omschakeling:

• Voor applicaties, waar een hoge 
bedrijfszekerheid is verreist.

• Dit betreft hoofdzakelijk tussen twee 

UPS systemen

Afgaande belasting  accepteerd geen onderbreking



Omschakelen tussen twee bronnen (twee railen)

Conventionele schakeling Schakeling met ATS



Verhogen van betrouwbaarheid



Single line ATS met Bypass



Schakeltijd ATS



Meten is weten

De STS analyseert de elektrische parameters 
van alle in- en outputs.

• Voltage (RMS en sinusvorm)

• Frequentie

• Stroom (RMS en sinusvorm)

Kan door verschillende bronnen worden gevoed.

Geen communicatie verreist tussen bron en belasting



Single line STS



Schakeltijd STS



Schakeltijd STS



No single point of failure

• Beveiliging tegen 
afgaande storingen en 
kortsluitingen.

• Systeem is redundant 
uitgevoerd



Schakelen bij verschillende stelsels

De meest voorkomende netvoeding stelsels tbv industrie en utiliteit:

• TNC

• TNS

• IT



Schakelen bij verschillende stelsels - TNC 



Schakelen bij verschillende stelsels TNS 



Schakelen bij verschillende stelsels IT



Hoe verander je van TN naar IT stelsel?



Hoe verander je van TN-C naar TN-S  stelsel?



Kan er een transformator worden toegepast?
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