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OSKαR® powered by Condensator Dominit
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	 u		Produktieverstoringen 

als gevolg van slechte  

spanningskwaliteit ontstaan  

in 92 % van de gevallen door 

spanningsdips.

	 u		Veel voorkomende oorzaken 
van spanningsdips   
zijn kortsluitingen in het  

verdeelnet of fouten in de  

installatie van de klant.

	 u		De duur van spannings-
dips wordt vaak  bepaald door 

de aanspreektijd van de  

beveiliging (bv. een  

afstandsrelais). De typische duur 

bedraagt van meer dan 20 ms 

tot minder dan 1 s.2)

	 u		De diepte van span-
ningsdips is  afhankelijk 

van de nettopologie en van 

de afstand tot de fout. Bijna 

alle spanningsdips houden een 

restspanning van meer dan  

40 %. 2)

	 u		Hun frekwentie en  
diepte is streekgebonden  

en sterk seizoensafhankelijk 2)

u		UITDAGING

1)  bij benadering en EPRI, Electrical Power Research Institue, Palo Alto CA, USA
2) bron: EN 50160, spanningseigenschappen in openbare elektrische verdeelnetten, uitgave februari 2011.

Oorzaken van spanningdips in transmissie- en verdeelnetten 1)

netbeheer

bouwwerken

vandalisme

sneeuw

graafwerken wind

dieren

vallende bomen / 
contact

atmosferische 
storingenandere
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Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing
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	 u		vermijding van produktie- 
onderbrekingen en van   
uitvalkosten

 u		effektieve  vermindering van 

instelkosten en  

uitvalcijfers

 u		handhaving van  

produktiecriteria en 

testrichtlijnen

 u		vermindering van  

onderhouds- en  
herstellings-kosten

 u		borging van de kwaliteit en 

de reproduceerbaarheid

Bij een spanningsdip tot 80% van de 

restspanning (Un) gedurende meer dan 

20 ms mogen magneetschakelaars / relais 

loslaten ! (EN 61000-2-8)
Vermogenschakelaars kunnen 

bij terugkeer van de netspanning 

door aanloopstromen uitschakelen.

Vrij programmeerbare sturingen (PLC)  

vallen gedeeltelijk bij  75 % restspanning  

na 50 ms reeds uit (EPRI)

Frekwentieregelaars kunnen al bij  

85 % restspanning stoppen (EPRI)

u		OPLOSSING

	 u		De belangrijkste produktiefaktor is de elektrische energie, 

OSKαR® vermindert beduidend de risiko‘s van onvoldoende  

spanningskwaliteit:
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Spanning- en fasecorrectie ...

Spanningondersteuning bij dips ...

Continu regelbereik ...

in real time

40 % correctievermogen, 3-fasig

60 % correctievermogen, 1-fasig

min. ± 10 %

≈ ≈

-10 %
-20 %

+10 %
-10 %

-20 %
-30 %

-40 %
-50 %

-60 %

meting 
halve periode  
effektieve waarde

INGANG

INGANG

INGANG

UITGANG

UITGANG

UITGANG

UITGANG

OSKαR® powered by Condensator Dominit

-10 % -10 %

+10 % +10 %
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	 u		± 10% continu  
regelbereik

	 u		nagenoeg ongewijzigd 
net-kortsluitvermogen 
geen aanpassing van de  

beveiligingen nodig

	 u		robuuste  
overbelastbaarheid  
van 150 % gedurende ca. 30 s

	 u		ekonomische oplossing 
geen energiebuffer =  

geringe onderhoudskosten 

 

hoog rendement =  

geringe bedrijfskosten

	 u		hoge schaalbaarheid 
modulair systeem voor  

vermogen-klassen  

aangepast aan de behoefte 

 

klantspecifieke nominale 

spanningen leverbaar 

 

vermogenuitbreiding door 

parallelschakeling mogelijk 

 

flexibele aanpassing van  

de kortsluitvastheid

in real time

40 % correctievermogen, 3-fasig

60 % correctievermogen, 1-fasig

min. ± 10 %

u		OSKαR® – VERMOGENKENMERKEN

+ =
300 kVA   +   300 kVA   =   600 kVA

Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing
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u	OSKαR® INSTALLATIE
 
  OSKαR® wordt eenvoudig in serie 

tussen de  voedende transformator en 

de betreffende belasting geschakeld.

 

  Overbelasting- en kortsluitbeveiliging 

gebeurt zoals gebruikelijk met een 

vermogenschakelaar op basis van het 

nominaal vermogen van de OSKαR®.

 

  De beveiliging van de belasting(en) 

blijft normaal gezien ongewijzigd, 

aangezien de kortsluitstroom door  

de inbouw van OSKαR® maar in ge-

ringe mate beïnvloed wordt

u	OSKαR®             BASISOPBOUW
 
  OSKαR® wordt in een of meerdere 

kast(en) geleverd.

   

De basisopstelling bestaat uit de 

volgende bouwgroepen: gelijkrich-

ter, wisselrichter met overbelas-

tings-bypass, kortsluitbeveiliging 

(transfer-schakelaar) en serietrans-

formator.

  Als bijkomende beveiligingsinrichting 

kunnen overspanningsafleiders en zo 

nodig  temperatuurbewaking voor 

de transformator ingebouwd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze combinatie en de uitgekiende wis-

selwerking verzekert een extreem hoge 

graad aan voedingszekerheid, een hoge 

spanningskwaliteit en zodoende de best 

mogelijke omstandigheden voor de meest 

gesofistikeerde belastingen en produktie-

processen.

OSKαR® powered by Condensator Dominit

belasting(en)

transfor-
mator

vermogen-
schakelaar

ingang

uitgang

verdeelbord

LS

LS

MS
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FUNKTIONSPRINZIP
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   OSKαR® is  een  aktieve, driefasige 

netspanningsregelaar, die met behulp 

van de modernste vermogen-elek-

tronica, de ingangsspanning in  

amplitude en fase corrigeert naar een 

vooraf ingestelde uitgangsspanning. 

De voeding voor de spanningscorrec-

tie via een ruim berekende serietrans-

formator is bepalend voor het robu-

uste en het  overbelastingbestendige 

ontwerp van de netspanningsregelaar,  

terwijl de vermogenelektronica de  

nagenoeg ogenblikkelijke correctie 

van de uitgangsspanning mogelijk 

maakt.

Om ook regeneratieve belastingen 

te kunnen bedienen, is de topologie 

als 4-kwadrantenomvormer opge-

bouwd.

 
 

 

 

  Bovenstaande meting toont de indruk-

wekkende prestaties van OSKαR® bij 

een wereldspeler op gebied van half-

geleiderfabrikatie.

De meetwaarden in real time zijn de werke-

lijke  effektieve spanningswaarden. 

In het detailbeeld is zeer goed  

   zichtbaar dat de effektieve spanning    

             in de eerste halve periode binnen 

de norm-grenswaarden wordt gebracht.

Verdere toepassingsdomeinen:

  - automobielindustrie

  - farma- & chemische industrie

  -  geautomatiseerde processen  

(Industrie 4.0)

  - voedingsindustrie

  - medische technieken

u	OSKαR® WERKINGSPRINCIPE

u		OSKαR® TOEPASSINGSVOORBEELD

Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing

INGANG

UITGANG
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  OSKαR® laat zich d.m.v. het aantal 

modules aan elke vermogenbehoefte 

aanpassen. 

 

  De ekonomisch optimale oplossing 

wordt bekomen met veelvouden van  

300 kVA voor 40 % spannings-correc-

tie of met veelvouden van 400 kVA 

voor 30 % spanningscorrectie.

OSKαR®’s van gelijk vermogen kunnen  

parallel geschakeld worden. Zodoen-

de is dit systeem optimaal en toekomst-

gericht voorbereid voor een groeiende  

vermogenvraag. 

Dankzij de eenvoudige mogelijkheid tot  

parallelschakeling is OSKαR® ook de  

perfekte oplossing voor netten die  

gevoed worden met twee of meerdere  

transformatoren.

u	MODULAIR EN VOLGENS BEHOEFTE UITBREIDBAAR

Modular und bedarfsgerecht
Erweiterbar

OSKaR lässt sich über die Anzahl der
Module für jeden Leistungbedarf skalieren.
Die wirtschaftlich optimale Lösung ergibt
sich bei vielfache von 300kVA für 40%
Spannungskorrektur oder für vielfache von
400kVA bei 30% Spannungskorrektur.

OSKaRs gleicher Leistung können parallel
geschaltet werden. Damit ist das System
optimal und zukunftsträchtig für den
wachsenden Leistungsbedarf vorbereitet.

Durch die einfache parallelisierbarkeit ist
OSKaR auch die perfekte Lösung bei einer
Paralleleinspeisung mit zwei oder mehreren
Versorgungstransformatoren..

I>
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Input
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Output

OSKR®
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OSKαR® OSKαR®

MV

netbeheerder
Utility

beschermde belasting
Protected Load

OSKαR® powered by Condensator Dominit

opschaalbaar OSKαR®-vermogen

Parallelschakeling van  

OSKαR® van gelijk vermogen

OSKαR®

OSKαR® OSKαR®
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	 	Bij de bescherming van kritische in-

dustriële produktieprocessen mag 

een storing in de aktieve span-

nings-regelaar, de voeding van het 

proces in geen geval onderbreken.   

  Anderzijds mag de hoogwaardige 

vermogenelektronica in  OSKαR® 

niet beschadigd worden, mocht er 

in de aangesloten belasting(en) een 

overbelasting optreden.

  Vanzelfsprekend moet OSKαR® 

niet alleen een kortsluiting in 

de aangesloten belasting kun-

nen overbruggen, maar moet hij 

ook de nodige kortsluitstroom  

leveren om de beveiliging van de  

belasting met zekerheid te doen  

werken.   

 

  Een dergelijk systeem noe-

men wij robuust. Enkel een  

robuust systeem is geschikt voor toe-

passing in industriële processen.

 

  Om aan deze eisen te voldoen, heb-

ben onze onderzoekers een meer-

voudig redundant bypass-systeem 

ontwikkeld, dat bij een fout de ingang 

met de uitgang overbrugt.

De kern van de kortsluitbeveiliging is een 

bypass op basis van thyristoren, die als 

transferschakelaar de kortsluitstroom 

ogenblikkelijk overneemt

Deze thyristormodule wordt vervolledigd 

door een mechanische bypass-schakelaar 

in de wisselrichtermodule. Deze mecha-

nische bypass-schakelaar is per modu-

le dubbel redundant ontworpen en elke 

schakelaar kan het dubbele van de no-

minale stroom voeren – dat noemen wij  

ROBUUST!

u	KRACHTIGE KORTSLUIT- EN OVERBELASTINGSBEVEILIGING

Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing

OSKαR® kortsluitbeveiliging
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u		SERVICE-BYPASS – ONDERHOUD ZONDER STILSTAND

10

  OSKαR® is onderhoudsvriendelijk, 

maar in geval van onderhoud moet 

de aktieve spanningsregelaar span-

ningsvrij geschakeld worden. 

  Om dan een produktiestilstand te 

vermijden, bestaat de mogelijkheid 

om de voeding te overbruggen met 

een optionele service-bypass.

Het grote voordeel, in het bijzonder bij 

continu-produktieprocessen – is dat 

dat de belastingen die beschermd wor-

den door OSKαR®,  bij onderhoud niet 

dienen onderbroken of uitgeschakeld 

te worden. Dit betekent nul onbeschik-

baarheid  

MS

OSKαR® powered by Condensator Dominit

service-bypass

DNB

vermogenschakelaar

LS
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USV
REGELTRANSFO / 

SPANNINGS-  
REGELAAR

OSKαR®

KORTSLUIT- 
VERMOGEN ■ ■

UITREGELTIJD 1ste halve periode
(< 10 ms)

1,5 – 2,5 s
1ste halve periode

(< 10 ms)

RENDEMENT 94 % 98 – 99 % 98,5 %

PLAATS-
BEHOEFTE
 VOOR 300 kVA

1,0 m2 2,4 m2 0,5 m2

GEWICHT 1.170 kg  2.300 kg 900 kg

SLEET
onderhoudsintensief
(vermogenverlies van  de 

energie-opslag)

onderhoudsintensief
(mechanisch 

sleet)

onderhoudsarm
(geen energie-opslag 

noch sleet van mechani-
sche onderdelen)

De vergelijkende waarden van bovenvermelde apparaattypes zijn gesteund op databladen van derden.

1111

u	OSKαR® VERGELIJINGEN

Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing
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u	OSKαR® DIGITAAL

OSKαR® powered by Condensator Dominit

OSKαR® animatie:

Drie en een halve minuut in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=ODXir2E0dVQ&t=31s

WEB WEB produktoverzicht:
https://www.condensator-dominit.de/produkte/oskar/
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Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing

OSKαR® in bedrijf:

Referentie bij de klant BORBET lichtmetalen velgen

https://www.youtube.com/watch?v=JNRRLIPQHpc&t=8s
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		spannings-stabilisering 

voor een belasting van  

 

300 kVA en 

40% spanningscorrectie

		spannings-stabilisering 

voor een belasting van  

 

600 kVA en  

40% spanningscorrectie

14

OSKαR® powered by Condensator Dominit

u	OSKαR®-VOORBEELDEN VAN DIMENSIONNERING

		spannings-stabilisering 

voor een belasting van 

 

2.400 kVA en 

30% spanningscorrectie



15

u		OSKαR® – technische kenmerken 

Onlinespanningscorrectie met adaptieve besturing

PRESTATIES
ingang

uitgang correctietijd30 % 
nom. correctie

40 % 
nom. correctie

driefasige correctie van
spanningsdips

70 %
60 %
35 %

60 %
50 %
30 %

100 %
90 %
55 %

30 s
20 s
5 s

eenfasige correctie van
spanningsdips

55 %
5 %

40 %
0 %

100 %
55 %

30 s
5 s

correctie van 
overspanningsverschijnselen

120 %
110 %

120 %
110 %

100 %
100 %

60 s
60 s

continu
regelbereik

90 %
110 %

90 %
110 %

100 %
100 %

∞
∞

reaktietijd 0,2 ms

uitregeltijd 1/2 periode

rendement > 98,5 %

regelnauwkeurigheid  
bij spanningsdips

< 3 %

(480 V typisch)

OVERLASTBAARHEID
piekstroom / crestfaktor: 3

effektieve stroom: 150 % (30 s)

BEDIENING
parametrering / analyse:

aanraakscherm /  
Log-SD-Card / Mail

communicatie:
Ethernet (RJ45) / FTP-Server / 

Mail-server / Modbus

alle voorgestelde waarden zijn bij wijze van voorbeeld. Andere uitvoeringen op aanvraag.

VERMOGENBEREIK 20 % nom. correctie 30 % nom. correctie 40 % nom. correctie

E1 600 kVA 400 kVA 300 kVA

E2 1.200 kVA 800 kVA 600 kVA

E3 1.800 kVA 1.200 kVA 900 kVA

E4 2.400 kVA 1.600 kVA 1.200 kVA

E5 3.000 kVA 2.000 kVA 1.500 kVA

E6 3.600 kVA 2.400 kVA 1.800 kVA

Grotere vermogens kunnen door parallelschakeling van systemen met gelijk vermogen verwezenlijkt worden.

NOM. SPANNING OSKαR® OSKαR®HV
Ur 220 V 400 V 480 V 6 kV 11 kV

nominale frequentie 50 Hz en 60 Hz

typische
KORTSLUITSTROOM (piek) 

400 V 220 V 480 V 6 kV 11 kV

tot 800 kVA / 30 % 50 kA 90 kA 40 kA
24 kA 13,1 kA

meer dan 800 kVA / 30 % 120 kA 200 kA 100 kA

tot 600 kVA / 40 % 35 kA 60 kA 30 kA
18 kA 9,8 kA

meer dan 600 kVA / 40 % 85 kA 150 kA 70 kA
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Benelux Power Quality Partner b.v.b.a.

Lenniksestraat, 82

BEL-1755 Oetingen

Tel. +32 (0) 54 31 13 80

Fax +32 (0) 54 31 13 89

e-mail info@bPQp.eu

Partenaire commercial du

www.condensator-dominit.de · made in germany

Perfect solutions for the perfect voltage.


