
Titel & wat gaat u ons leren?
Ergernis van zwerfstromen en ongewenste 

uitval, herkenbaar?



• Fabrikant van elektrische veiligheids- en

bewakingsoplossingen in wereldwijde markten

• Onafhankelijk middelgroot Duits familiebedrijf,                 

4e generatie, sinds 1946

• Wereldwijd 1100+ medewerkers, 15% in R&D

• Omzet €150 Mio+

• 1937: Walther Bender uitvinding van actieve isolatiebewaking op zwevende netstelsels



De keuze tussen een geaard netstelsel of een zwevend 
netstelsel bepaald ook hoe deze beveiligd dient te worden. 

• Bij een geaard netstelsel spreken we over differentieelstroombeveiliging  
(Aardlekschakelaar).

• Bij een zwevend netstelsel spreken we over isolatie- aardfoutbewaking. 
(Isolatiewachter IMD).



Geaarde netstelsels die we tegen komen zijn onder andere          
TN, TN-S, TN-C & TT stelsels. 

• Woning en Utiliteitsbouw
• Industriële omgevingen, machine bouw

( Trend: Industriële omgeving gaat meer naar zwevend (IT) netstelsel )

TN-S stelsel TT stelsel



Gedrag enkele isolatie fout in TN-netstelsel.

• Een isolatiefout RF maakt een verbinding tussen
de fase en de PE-geleider.

• De zekering / automaat spreekt aan.

• De verbruiker wordt automatisch afgeschakeld.   
Shutdown!

• De foutstroom is gelijk aan de kortsluitstroom
IF = IK

• Hoog elektrisch vermogen op de plaats van de 
isolatiefout brengt risico‘s. (brandgevaar)



Type A en B   RCM meettechniek

AC/DC sensitive residual 
current measurement

▪ True rms

▪ Wisselstromen

▪ Pulserende stromen

▪ Gelijkstromen

▪ 0 to 2000 Hz

Residual current
measurement

▪ True rms

▪ Wisselstromen

▪ Pulserende stromen

▪ 42 to 2000 Hz



Effecten van DC-foutstromen

▪ De meetspoel wordt door de DC-
stroom magnetisch beïnvloed.

▪ RCD type A zal niet aanspreken.

- Een DC-stroom resulteert in 
een voor magnetisatie van de 
meetspoelkern. 

- De aanspreekwaarde van de 
RCD voor AC-stroom wordt 
steeds hoger tot het moment 
dat de spoelkern dusdanig 
verzadigd is door een DC-
stroom dat de RCD niet meer 
aanspreekt.

▪ Betrouwbaar aanspreken verkrijgt 
men alleen met AC/DC gevoelige 
RCD’s en RCM’s (Type B)



Selectiviteit binnen het geaarde netstelsel.

Residual Current Monitoring
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Gedrag enkele isolatie fout in een IT-netstelsel.

• In een IT netstelsel heeft de eerste fout geen
negative invloed op de werking van de installatie.

• De eerste fout veroorzaakt geen onverwachte
shutdown !

• Proces continuiteit!

• De eerste fout laat geen grote stromen lopen. IF = ICe

• Door lage foutstromen bij een eerste fout is er 
minder brandgevaar.



Het zwevende netstelsel wordt aangeduid als een IT netstelsel.  

• Maritiem & Offshore
• Automotive industrie & laadinfrastructuur
• Industriële omgevingen 

- Proces- en maak industrie
- Staal 
- Papier 
- Powerplants, Centrales, etc.

• Cleanrooms / operatiekamers

IT stelsel



Huidige meetmethodieken IT-stelsel

Keuze van meetmethodiek is bepalend voor wat er in de installatie 
/ applicatie bewaakt moet worden.

• DC Meetprincipe

• Puls Meetprincipe

• AMP Meetprincipe ( BENDER gepatenteerd meetprincipe )

• Bepaald eerst de RC tijd

• Afhankelijk van de isolatiewaarde en afleidcapaciteit.

• Automatisch aanpassen van de pulslengte

• Onder alle omstandigheden weergave van de juiste isolatiewaarde!



Geaard netstelsel

• Efficiënte beveiliging vanuit economisch oogpunt en veiligheidseisen.

• Elektrische veiligheid voor mens en machine.

• Continue bewaking van de differentieelstroom op het netstelsel.

• Selectiviteit meting binnen het netstelsel mogelijk met diversiteit in alarmniveaus.

Zwevend netstelsel 
• + Hogere bedrijfszekerheid / continuïteit.   + Hogere brandveiligheid.

• + Hogere persoonsveiligheid.   + Geen onverwachte shutdown.

• Vroegtijdige opsporing van verslechteringen in de installatie of machine.

• Geen aardpen nodig

• Geen zwerfstromen en stabieler bij transiënten.

• Veilig omgaan met niet-lineaire belastingen, in het bijzonder inverters en Frequentie drives.
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Welke problemen komen we tegen in de praktijk ??

• Het onbedoeld aanspreken van aardlekschakelaars doordat toegepaste                                                           
EMC-filters grote lekstromen laten lopen.

• Gebruik van een verkeerd type aardlekschakelaar, waardoor de
aardlekschakelaar te laat of helemaal niet aan kan spreken.

• Aardlekschakelaar wordt verhoogd om uitval tegen te gaan

• EMC-filters worden uitgeschakeld

• Isolatiewachter geeft ten onrechte alarmeringen doordat de gebruikte meetmethodiek niet met 
DC-componenten en/of de hoge netafleidcapaciteiten om kan gaan.

• Ontwerpers van zonneparken worden gedwongen om zwevende netstelsels te gebruiken



Ontstaan van DC lekstromen
• DC lekstromen komen vooral voor bij elektrische installaties die gelijkrichters en 

halfgeleidercomponenten bevatten. 

• Dit zijn bijvoorbeeld:
- Batterijladers 
- Windmolens
- PV installaties
- Laadpalen
- UPS systemen 
- Frequentie drives
- Led verlichting



Het verband tussen DC lekstromen en galvanische corrosie

• 1 A DC consumeert 9,1kg staal
• Het verband is lineair
• Wet van Faraday



DC Lekstromen bij PV velden. 

• Lekstromen bij de PV panelen
• Lekstromen bij DC kabels
• DC lekstromen bij inverters



DC Lekstromen bij PV velden. 

• Lekstromen bij de PV panelen
• Lekstromen bij DC kabels
• DC lekstromen bij inverters



DC Lekstromen bij geaarde PV velden. 

• Lekstromen lopen bij een gezonde situatie
• Bij een aardfout neemt dit significant toe



DC Lekstromen bij zwevende PV velden. 

• Lekstromen zijn niet aanwezig bij gezonde situatie
• Bij een aardfout moet dit binnen afzienbare tijd opgelost worden



Wisselende atmosferische condities



Wisselende atmosferische condities



EDS Fault location system

IL
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Mercedez benz factory 56 in Stuttgart. 

• Volledig DC gestuurd
• Zonnepanelen en herbruikbare batterijen



• Verdiep uzelf in de toepassing en applicatie.

• Keuze aangaande een geaard of zwevend netstelsel. 

• Bepalen welke beveiliging toepasbaar is. Isolatiebewaking of Differentieelstroom 

monitoring.

• Keuze van meetmethodiek.

• Keuze aangaande continuïteit, veiligheid en mogelijke verstoringen van de machine.

• Controle willen hebben op onverwachte shutdowns en planbaar onderhoud.

Resumé
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