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• Fabrikant van elektrische veiligheids- en

bewakingsoplossingen in wereldwijde markten

• Onafhankelijk middel groot Duits familiebedrijf,                 

4e generatie, sinds 1946

• Wereldwijde vertegenwoordiging

1000+ medewerkers, meer dan 15% in R&D

• Omzet €150 Mio+

• 1939: Dipl. –Ing. Walther Bender uitvinding van actieve isolatiebewaking op zwevende netstelsels

15 BENDER GROUP VESTIGINGEN

70 VERTEGENWOORDIGINGEN



Hebben we niet allemaal dezelfde behoeften bij
innovatie en renovatie?

1. Verhoogde beschikbaarheid

2. Verbeterde betrouwbaarheid

3. Verlaging van de kosten

4. Vergroot de veiligheid

Hogere economische 

efficiency

Verhoogde 

brandveiligheid

Hogere 

bedrijfszekerheid

Planbaar

onderhoud

Hogere 

persoonsveiligheid



Toepassingsgebieden

Energie opwekking /

distributie
Energiecentrales, zonnepanelen, main 

en control circuits, controle- en

schakelkastbouw, Energie opslag.

Transport, 

infrastructuur, logistiek
Luchthavens, industrie, utiliteitsbouw, 

havens, spoorweg, schepen, constructie, 

offshore, kranen, infrastructuur.

Service providers
Banken, verzekeringsmaatschappijen, 

computer/data centers telefonie, 

planners, engineering offices,             

keurinstanties.

Proces- / primaire

industrie
Chemie, staal, mijnen, glas, 

voeding, olie, gas, water, papier, 

farmacie, cement, hout.

Medische omgevingen
Ziekenhuizen, operatiekamers, 

sanatoria, klinieken, medische

centra.

Cleanrooms.

Proces industrie
Automotive, machine constructie, 

semiconductors, electronica, 

automatisering, lasrobots. 



De juiste keuzes van engineering en netstelsels, t.b.v. de 
productkwaliteit en procescontinuïteit van de eindklant.

Deze keuze wordt sterk onderschat.

Verdiep in de toepassing / applicatie van de klant  
zodat al in de engineering fase het maximale 
resultaat voor de klant behaald kan worden. 

Continuïteit, Onverwachte shutdown, Planbaar onderhoud, TCO, Brandveiligheid, verlaging service kosten, Beschikbaarheid 



De keuze tussen een geaard netstelsel of een zwevend 
netstelsel bepaalt 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).



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

• Woning- en utiliteitsbouw
• Industriële omgevingen   

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

TN-S stelsel TT stelsel



Differentieelstroom Monitoring

RCD

Residual Current

Device

(Disconnection)

RCM

Residual Current

Monitoring



Voor het bewaken van een TN netstelsel is het van belang
een juiste meting toe te passen.

• Type A meting

- 30 mA meting differentieelstroom.

• Type B meting

- Indien er in het stelsel een gelijkstroom kan ontstaan van > 6 mA DC, is men 
verplicht om een type B toe te passen.

- Door deze 6 mA DC stroom wordt de spoelkern van type A dusdanig negatief 
beïnvloed dat deze niet meer op juiste wijze zal aanspreken.

- Voorbeeld: Laadsystemen voor Elektrische Voertuigen, machines, frequentie 
drives, inverters, zonneparken, omvormers.



Gevolgen van DC lekstromen

• DC foutstromen vormen ook direct een gevaar voor de installatie en aangesloten apparatuur.

• De eigenschappen van een standaard RCD* worden zelfs negatief beïnvloed door de aanwezige 
gelijkstroom stromen. Bij > 6 mA DC is er de mogelijkheid dat de RCD geheel niet meer 
functioneert.

• Snellere veroudering en schade aan geïnstalleerde apparatuur
• Kans op warmteontwikkeling en brand (melding)
• EMC verstoringen
• Storingen in en verlies van data
• Onverwachte shutdown en oplopende kosten. TCO ?

• Het gebruik van AC / DC gevoelige differentieelstroom monitoren RCMA – RCMS* maakt het 
mogelijk om alle voorkomende differentieel- en foutstromen te detecteren.

* RCD = Residual Current Device        * RCMS = Residual Current Monitoring System



RCMS – Residual Current Monitoring System

Een RCM-systeem kan fouten, bedrijfsstromen en lekstromen in geaarde 
stroomvoorzieningen 24/7/365 detecteren en beoordelen.  

IEC 60364-6:2016 artikel 6.5 Periodic Verification.  Toepassen van continue monitoring ipv periodieke inspectie.  
Kosten besparing en verhoogde betrouwbaarheid!

Door de informatie uit de RCMS weer te geven, worden potentiële storingen in de 
elektrische installatie of de aangesloten machines vroegtijdig gedetecteerd.



Selectiviteit binnen het geaarde netstelsel.

Residual Current Monitoring
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Selectiviteit binnen het geaarde netstelsel.

Residual Current Monitoring



Selectiviteit binnen het geaarde netstelsel.

Residual Current Monitoring Monitoring Nul, PE, Differentieel AC en DC componenten





Continuïteit van het proces



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 ( 14 voordelen)

• + Hogere bedrijfszekerheid / continuïteit.   + Hogere brandveiligheid.

• + Hogere persoonsveiligheid.   + Geen onverwachte shutdown.

• Vroegtijdige opsporing van verslechteringen in de installatie.

• Geen zwerfstromen en stabieler bij transiënten.

• Continue bewaking van de isolatiewaarde op het netstelsel.

• Veilig omgaan met niet-lineaire belastingen, in het bijzonder inverters en Frequentie drives.

• Netstelsels AC, DC en gecombineerde AC/DC 

• Geen corrosie effect bij zwevende DC stelsels

• Verhoging van Total Cost of Ownership, planbaar onderhoud.



Het zwevende netstelsel wordt aangeduid als een IT-netstelsel.  
Niet te verwarren met IT (Informatie Technologie) 

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

- Proces- en maakindustrie
- Textiel 
- Papier 
- Powerplants, centrales, etc.

• Cleanrooms / operatiekamers
• Energy Storage

IT stelsel



Gedrag enkele isolatiefout 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.



Isolatiebewaking Monitoren



Continue isolatiebewaking, selectiviteit en aardfoutzoeksysteem.







Praktijk voorbeelden waarbij continuïteit van het proces en 
productkwaliteit bepaalt wordt door een zwevend netstelsel 
te kiezen.

• Koel- en klimaatbeheersystemen. Er is een verhoogd risico dat vocht een ongewenste sluiting naar aarde 
maakt. ( Veiligheid en Continuïteit )

• Monitoren van de noodstroomgeneratoren, online en offline bewaking. ( Veiligheid en Beschikbaarheid )

• Papier industrie, doordat er geen verstoringen op het netstelsel plaatsvinden wordt de papier kwaliteit 
verhoogd. ( Proces continuïteit en verhoogde kwaliteit )

• Stolling gevoelige vloeistoffen, transportbuizen verwarmen. Geen onverwachte uitval bij aardfout. 
(Proces continuïteit en beschikbaarheid)

• Zuivel industrie, Bijv. Kaas productie. Vochtige productie omgeving verhoogt kans op aardfout.               
(Proces continuïteit, Beschikbaarheid en planbaar onderhoud.

• Productie machine omgeving met meerdere frequentie drives. Verstoringen laten ongewenst 
aardlekschakelaars trippen. Toepassing IT stelsel met isolatiebewaking brengt oplossing. 
(Proces continuïteit, Beschikbaarheid en planbaar onderhoud)

• Bruggen, tunnels, sluizen, infrastructuur. (Proces continuïteit, Beschikbaarheid en planbaar onderhoud)
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