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De groene oplossing in de 
elektronica hoog vermogen 

ontwikkeling 

• Besparing binnen de ontwikkeling 
van vermogenselektronica 

 

• Typisch gebruik en opbouw van een 
regeneratieve load 
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Loads 

Echte loads 

 



Loads 

Simulatie van loads 

 



Loads 

Elektronische loads 

• Flexibel inzetbaar 

• Tijdbesparend 

 



Loads 

Regeneratieve Loads 

 

• Meest flexibel inzetbaar 

• Kostbesparend 

• Tijdsbesparend 

 



Regenerative Loads 

• Opgebouwd uit een 
Regeneratieve Power Converter 
 

• Controle van elektrische 
variabelen AC+DC: 
• spanning, stroom, harmonics, 

power, frequency en powerfactor, 
onbalans,… 
 

• Regeneratief => KOSTREDUCTIE 
 



Besparingen 
De regeneratieve topologie van elektronische loads laat een significante 
besparing toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaand voorbeeld zien we dat er minder dan 20KW nodig is voor het 
testen van een 100KW toestel. 
 
• Besparing van 80% aan energie > lagere vermogensaansluiting 
• Minder setup tijd 
• Minder warmte dissipatie > geen airco nodig 
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Typische applicaties 

• Hoogvermogen voedingen / generatoren 



Typische applicaties 

• Snelladers voor elektrische auto’s 



Typische applicaties 

• UPS systemen  



Typische applicaties 

• Convertoren voor treinstellen 

 



Typische applicaties 

• Hoogvermogen schakelaarstesten 



Typische applicaties 

• Hoge stromen AC en DC 

• Simulatie van ingewikkelde belastingen 

• Capacitief / Inductief 

• Harmonische vervorming 

• Onbalans bij 3-fasige netten 



Opbouw hardware 
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Functionaliteit: 
lineaire capacitieve load 



Functionaliteit:  
lineaire inductieve load 



Functionaliteit: 
harmonic control (tot de 15e per fase) 



Functionaliteit: 
niet linear enkele fase 



Functionaliteit: 
niet-linear 3-fasig 



Functionaliteit: niet-linear + harmonics 



Regenerative Loads 
• 4 bedrijfsmodi: 

• Constant Impedance 

• Constant Current 

• Constant Power 

• User Defined Waveform 

• Specificaties: 
• 3-Fasig AC 0-480V 

• DC -750 – 750V 

• 0-400Hz 

• 15-200KVA 

• Regeneratief 



Conclusie 

• Regenerative Loads 

• Flexibel inzetbaar voor tal van 
applicaties 

• Het is mogelijk om alle moeilijke 
belastingen met harmonics en zelfs 
inductief en capacitief te simuleren 

• Kostbesparende oplossing voor de 
hoog vermogen elektronica ontwikking 

 

 



Hartelijk dank voor uw aandacht. 
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