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Netdips & interrupties,cruciale test voor:

- Installaties
- Apparaten 
- Machines 
- Systemen 
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Even voorstellen:

- Henk Bolk
- BolbornEMC Solutions
- Wat doen wij:

• EMC-metingen op locatie 

• EMC-problemen oplossen 

• Zowel emissie als  immuniteit 

• “Direct upgrading” 

• Consultancy / Opleiding 
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Gevolgen van net interrupties / dips

• Stoppen, vastlopen, defect raken of foutieve productie.

• Dus in het ontwerp net interrupties / dips meenemen

• Hardware en software oplossingen belangrijk

• Praktijk voorbeelden waarbij het fout ging
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• Wat zijn net dips en interrupties.

• Invloed net interrupties op apparaten.

• Hoe ontstaan net interrupties of net dips.

• Driefase netspanning en net interrupties.

• Micro processors, PC's en PLC's reactie.

• Electro motoren grote piekstroom.

• Mechanische bewegingen botsen.

• Voorbeeld van machine die defect raakte.

• Effecten van zonnepaneel installaties.

• Wat eist de EMC normering

• Conclusie/afsluiting:
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Net dip op een switch mode power supply
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Net interruptie op switch mode power supply
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• Foute productie.

• Apparaat (gedeeltelijk) in reset.

• Hardware & software “vast” lopen.

• Niet logische reactie van apparaat.

• Mechanica & elektronica kan defect raken.

• Soms gevaren risico’s.



8

• Sluitingen bij bovengrondse netten.

• Omschakelen van hoofddistributie netten.

• Ongelukken of calamiteiten.

• Inschakelen van (te) grote belastingen.
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• 1 of meer fasen interruptie.

• Gedeelte van installatie spanningsloos.

• Foutieve Feedback reacties van controllers.

• Ongedefinieerde situaties
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Afzonderlijke processor:
Processor voeding is bijv. 5VDC: 

- 4,75V<x<5,0V Processor loopt normaal door.

- <4,75V naar power down. 

(opslaan instellingen / meetresultaten )

- Spanning weer aanwezig dan power up reset.

Meerdere processors:
Besturingsprocessor(s) in continue status “polling”: 

- sub-processor power down, dan correcte reactie genereren
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Als tegen EMK in tegen fase is, dan grotere piekstroom.
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• → ∆ relais voor grote electromotoren.

(Bij net interruptie  valt relais vaak niet terug naar Ster!!!)
Υ

• Inrushprotectors (NTC’s) op PSU’s & FR’s
(Bij net interruptie geen afkoeling van NTC’s !!!)
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• Evt. feedback signalen komen niet meer.

• (Sub) controller hangt.

• Bewegingsproces wordt niet gestopt. 

• Oplossingen: 
- Beveiligingsschakelaar direct naar motorsturing.

- Koppel of kracht begrenzer op motorsturing.

- Slipkoppelingen, slipriemen of breekpennen.
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• Bestaan uit meerdere apparaten

• Besturing: diverse PC’s en controle panelen

• Bij net interruptie / dip:
- Foutloos uitgangsproduct is het doel

- Minimale verstoring productieflow

- Duidelijke meldingen naar operator

- Eventueel gedeelte via een UPS voeden
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• Precisie machine mechanisch stuk gelopen.
(Door een net interruptie ontstond een botsing met grote 
mechanische schade. De machine moest na ca. 3 dagen 
productie, weer uit Polen terug worden gehaald om in 
Nederland de reparaties uit te voeren.)
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• PV installaties geven verhoging netspanning

• Max wordt ca. 5kVAop 1 fase geleverd (woning)

• Bij grotere vermogens dan 3 fase PV installatie

• PV Converter stopt boven 252VAC

• Max. fase + Neutral impedantie: (250-230)V/20A = 1Ω

• Heldere hemel geeft max. ca. 0,9 x Wp (PV inst.)

• Losse witte wolkjes max.  ca. 1,1 x Wp (PV inst.)

• TC van PV poly cellen -0,45% /°C  (ref. = 25°C)
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• EN61000-4-11 geeft meetmethode/eisen

• Product normen geven specifieke eisen

• Voorbeeld: Generieke standaard licht industrial
- Net dip:  

#  tot 0,5 periode   70%Un Geen degradatie van spec’s
#  tot 5 periode      40%Un Tijdelijk verlies functie

- Net interrupties
#  tot 250 periode   <5%Un Tijdelijk verlies functie
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Waarom net interrupties/dips kritisch testen!
- Robuust apparaat, systeem of installatie

- Onlogische fouten/problemen voorkom je bij klant

- Onder welke condities een fout eindproduct.

- Weten wat op welk moment uitvalt

- Weten hoe het apparaat reageert op (deel) uitval

- Reageert het apparaat met een correcte melding

- Juist voor landen met een slecht net erg belangrijk
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voor uw 
aandacht


