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Welkom  
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Inhoud 

• Introductie van Hyteps 

• Introductie in Power Quality  

– Verantwoordelijkheden 

– Normen 

– Harmonische vervormingen 

• Waardoor ontstaan harmonische vervormingen 

• Wat zijn harmonische vervormingen 

• Gevolgen harmonische vervormingen 

• Oplossingen Harmonische vervormingen 
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Hyteps B.V. 

 

       Metingen 

Analyse + Advies 

 

PQ Trainingen 

 

Oplossingen 

 

Installeren 

Service & 

Onderhoud  

24/7 

• Power quality en Energie- scans 
 

• Oplossingen voor het verhogen 

van de energie  efficiëntie en 

verbetering van de power quality 
 

• Energiebesparende oplossingen 
 

• PQ & energie meters en analyzers 
 

• Trainingen Power Quality,  

energie-besparing & - monitoring 
 

• Ondersteunen, oplossen klant bij 

PQ problemen 
 

• Service en onderhoud geleverde 

producten 
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Oplossingen van Hyteps 

• Oplossingen voor power quality problemen 

– Actieve harmonische filters  

– Passieve harmonische filters 

– EMC/EMI filters 

– Condensatorbanken (cosinus ϕ compensatie) 

– Oplossingen voor spanningsdips (VoltGuardian) 

– Specials 
 

• Energiemonitoring 

– Power Quality en energie meters & analyzers 

– Energiemonitoring & control systeem (Valette) 

– Bijbehorende software 

 



© Copyright HyTEPS B.V. 

Oplossingen van HyTEPS 

• Energiebesparing op verlichting 

– Energiebesparing op bestaande 

gasontladingslampen met een conventioneel 

voorschakelapparaat 

 

• Energiebesparing op motoren 

– Energiebesparing op wisselstroommotoren 

 

• Energiebesparing  op gebouwen 

– Energiebesparing op het gehele pand 
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Verantwoordelijkheden 
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Verantwoordelijkheden 

PQ 

Fabrikanten 

Netbeheerders Klanten 

Normen 

Netcode Specificaties 

Wensen 

Specificaties  Klachten 
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Normen 

• Spanningskwaliteit 

– NEN-EN 50160 

– Netcode 

 

• Immuniteit- en emissieniveau  

– IEC 61 000 reeks 
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EN50160 Spanningskwaliteit 

1.    frequentie 

2.    grootte 

3.    langzame variaties 

4.    snelle variaties 

5.    dips 

6.    korte onderbrekingen 

7.    lange onderbrekingen 

8.    overspanningen 

9.    transiënte spanningen 

10.  asymmetrie 

11.  harmonischen 

12.  inter- harmonischen 

13.  toonfrequente signalen 
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Wat zijn harmonische vervormingen 

en welke problemen brengen 

harmonische met zich mee 
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Wie veroorzaakt harmonische 

vervormingen 
• Over het algemeen veroorzaken alle niet-lineaire 

belastingen harmonische vervormingen 

 

• Wat zijn niet- lineaire belastingen 

– Alle belastingen waar een gelijkrichting in zit 

• Led verlichting 

• Frequentieregelaars 

• Computers 

• Accu laders 
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Wat zijn harmonische 

• Spanningen en stromen met even veelvoud  van 

de grondfrequentie 

– Harmonische spanningen en stromen worden 

genummerd met getallen 

• 3e harmonische heeft een frequentie van 150Hz 

• 5e harmonische heeft een frequentie van 250Hz 

 

• De hoogste harmonische is de 50ste  
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Harmonische vervuiling 

3e harmonische

5e harmonische

50 Hz

totaal (werkelijke) stroom
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Harmonische vervuiling 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n (harmonische)

P
e

rc
e

n
ta

g
e



© Copyright HyTEPS B.V. 

Problemen met harmonischen 

• Harmonische stromen 

– Overbelasting van leidingen 

– Overbelasting van condensatoren 

– Overbelasting transformatoren 

– Beïnvloeding karakteristiek beveiliging 

 

• Harmonische spanningen 

– Verhoging Crest factor 

– Verhoging topwaarde spanning 

– Verkorting levensduur componenten 
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Welke oplossingen biedt Hyteps 

om harmonische tot 0 te reduceren 
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Filteren harmonische stromen 

• Het filteren van harmonische stromen middels 

passieve en actieve filters 

– Passieve filters filtering (5e en 7e harmonische) 

– Passieve filters filtering (3e harmonische) 

– Passieve filters (specials) 

 

– Actieve filters voor het compenseren van alle 

harmonische tot de 50ste orde 


