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 Gebruikersgids 

Deze gebruikshandleiding is een samenvatting van al de informatie nodig voor de installatie, 

indienstname en werking van het laagspanningsregelsysteem. 

Lees deze handleiding volledig en gebruik het product enkel indien U alles uit deze 

handleiding hebt begrepen. 

1.1  Doelgroep 

Deze gebruikshandleiding is bedoeld voor vaardige techniekers en getrainde gebruikers. 

De inhoud van deze handleiding moet toegankelijk zijn voor personen die belast zijn met de 

installatie en bediening van het systeem. 

1.2 Waarschuwingen 

Structuur van de waarschuwingen 

De waarschuwingen zijn als volgt gestructureerd: 

 SIGNAAL 
WOORD 

Aard en bron van het gevaar. 

Gevolgen in geval van niet-naleving. 

 Acties om het gevaar de voorkomen. 
  

 

Waarschuwingstypes 

Waarschuwingen onderscheiden zich door de aard van het gevaar dat ze waarschuwen 

tegen: 

 GEVAAR! Waarschuwt voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat kan leiden tot 

de dood of ernstig letsel wanneer het niet vermeden wordt.   

 

 WAARSCHUWING! Waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie die kan 

leiden tot de dood of ernstig letsel wanneer ze niet vermeden 

wordt. 

  

 

 OPGELET! Waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie die kan lei-

den tot vrij ernstige of lichte verwondingen als ze niet vermeden 

wordt. 

  

 

 OPMERKING Waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie die resulteert in 

materiaal of schade aan het milieu wanneer deze niet wordt verme-

den. 
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1.3 Tips 

 

Tips voor het juiste gebruik van het apparaat en aanbevelingen. 

 

1.4 Andere symbolen 

Instructies 

Structuur van de instructies: 

 Instructies voor een aktie. 

 Aanduiding van een resultaat, indien nodig. 

 

Lijsten 

Structuur van ongenummerde lijsten: 

0 Lijst niveau 1 

– Lijst niveau 2 

Structuur van genummerde lijsten: 

1) Lijst niveau 1 

2) Lijst niveau 1 

1. Lijst niveau 2 

2. Lijst niveau 2 

1.5 Relevante documentatie 

Voor het veilig en correct gebruik van het product, bekijk de bijkomende documentatie die 

is meegeleverd met het systeem alsook de relevante standaards en wetgeving. 

1.6 Opslag 

Bewaar de handleiding, met inbegrip van de bijgeleverde documentatie, gemakkelijk 

toegankelijk in de buurt van het systeem. 
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 Leveringsomvang/Opties 

De systemen worden samengevoegd via modulaire modules. De belangrijkste componenten zijn: 

0 LVRSys™ controle eenheid 

0 Transformator blok 

0 Schakelkast voor binnen- of buitenopstelling of paalmontage 

0 LVRSys™ gebruikershandleiding 

0 LVRSys™ Montage instructies 

0 Schema LVRSys™ schakelkast 

0 LVRSys™ test certificaat 

2.1 LVRSys controle eenheid voor 3 fasen systemen 

 

2.2 Transformator blok voor 3 fasen systemen 

Transformator blok Code 

Transformator blok  1000 kVA  TB1000 

Transformator blok  630 kVA  TB630 

Transformator blok  400 kVA  TB400 

Transformator blok  250 kVA TB250 

Transformator blok  175 kVA TB175 

Transformator blok  144 kVA TB144 

Transformator blok  110 kVA TB110 

Transformator blok    70 kVA TB70 

Transformator blok    44 kVA TB44 

Transformator blok    22 kVA TB22 

Andere uitvoeringen op aanvraag TB9 

Controle eenheid Code 

LVRSys 400-3/230 LVRSys 400-3/230 

LVRSys 250-3/230 LVRSys 250-3/230 

LVRSys 175-3/230 LVRSys 175-3/230 

LVRSys 144-3/230 LVRSys 144-3/230 

LVRSys 110-3/230 LVRSys 110-3/230 

LVRSys 70-3/230 LVRSys 70-3/230 

LVRSys 44-3/230 LVRSys 44-3/230 

LVRSys 22-3/230 LVRSys 22-3/230 

Andere uitvoeringen op aanvraag LVRSys9-3 
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2.3 Net type 

 

2.4 Regelbereik /stappen 

 

  

Net Code 

TN-C Systeem  (3-fasen 4-draads) of 1-fase (standaard) GS1 

TN-S Systeem  (3-fasen 4 draads) GS2 

3 draads net    (3-fasen 3 draads) GS3 

Enkelfasig GS4 

Andere uitvoeringen op aanvraag GS9 

3-fasen Code 

  ± 6% in 1,5% stappen (standaard) S1 

  ± 8% in    2% stappen (22 - 70 kVA)         S21 

  ± 8% in    2%  stappen  (110 - 250 kVA)    S22 

  ± 8% in    2%  stappen  (400 kVA )             S23 

  ± 8% in    2%  stappen  (630 kVA )             S24 

  ± 8% in    2%  stappen  (1000 kVA )             S25 

± 10% in 2,5%  stappen  (22 - 70 kVA)        S31 

± 10% in 2,5%  stappen  (110 - 250 kVA)    S32 

± 10% in 2,5%  stappen  (400 kVA)    S33 

± 10% in 2,5%  stappen  (630 kVA)    S34 

± 10% in 2,5%  stappen  (1000 kVA)    S35 

Andere uitvoeringen op aanvraag S9 
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 2.5 Uitvoering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Basis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Aansluiting 

Kast Code 

Enkel controle eenheid IP66 voor integratie in externe kast B0 

Vaste kast buitenopstelling Alu    (22 - 70 kVA) B11 

Vaste kast buitenopstelling Alu    (110 - 250 kVA)  B12 

Vaste kast buitenopstelling Alu    (400 kVA) B13 

Vaste kast buitenopstelling Alu    (630 kVA) B14 

Vaste kast binnenopstelling Staal    (22 – 70 kVA) B21 

Vaste kast binnenopstelling Staal    (110 - 400 kVA) B22 

Vaste kast binnenopstelling Staal    (630 kVA) B23 

Vaste kast binnenopstelling Staal    (1000 kVA) B24 

Kast buitenopstelling GRP    (22 - 70 kVA) B41 

Kast buitenopstelling GRP    (110 - 250 kVA)  B42 

Andere uitvoeringen op aanvraag B9 

Basis Code 

Zonder basis C0 

Betonnen basis voor buitenopstelling     (22 - 70 kVA) C11 

Betonnen basis voor buitenopstelling     (110 - 250 kVA) C12 

Betonnen basis voor buitenopstelling     (400 kVA) C13 

Betonnen basis voor buitenopstelling     (630 kVA) C14 

Stalen basis binnenopstelling                 (22 - 70 kVA) C21 

Stalen basis binnenopstelling                 (110 - 400 kVA) C22 

Stalen basis binnenopstelling                 (630 kVA) C23 

Stalen basis binnenopstelling                 (1000 kVA) C24 

GRP basis voor buitenopstelling     (22 - 70 kVA) C41 

GRP basis voor buitenopstelling     (110 - 250 kVA) C42 

Andere uitvoeringen op aanvraag C9 

Aansluiting Code 

Aansluit strengen 2m               (enkel met de selectie B0) D0 

Vlakke aansluitbar M12           25 mm² - 240 mm²  

                                                     (systemen met NH-zekering onderbrekers) 

D1 

Stalen frame klem                      25 mm² - 300 mm²  

                                                     (systemen met NH-zekering onderbrekers ) 

D2 

Box aansluitingen                      25 mm² - 150 mm² (systemen tot 70 kVA) D3 
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2.8 Beveiliging 

 

2.9 Aansluiting en BYPASS werking 

 

2.10 Bijkomende NH zekering schakelaars (B11-B14) 

Vaste kast is verbreed door extra zekering schakelaars. En andere basis en een ander design 

moet gekozen worden. 

Directe aansluiting isolator     (inbegrepen bij de opties B31 & B41) D4 

Beveiliging Code 

Ingang en uitgang zekeringen voor geselecteerd vermogen (standaard) Q0 

Geen zekeringen (zekeringen te voorzien door de klant) Q1 

Andere uitvoeringen op aanvraag Q9 

Aansluiting en Bypass Code 

Geen strip (enkel in combinatie met B0) J00 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 22 - 44 kVA)                        circuit breaker J11 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 70 kVA)                               circuit breaker J12 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 110 - 250 kVA) schakel onderbreker NH2 

3-polig schakelbaar 

J13 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 400 kVA)             schakel onderbreker NH3 

3-polig schakelbaar 

J14 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 630 kVA)             schakel onderbreker NH3+ 

3-polig schakelbaar 

J15 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 1000 kVA)           schakel onderbreker NH4 J16 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 22 - 110 kVA)      schakel onderbreker NH2   

LVRSysIN/OUT NH00 (3-polig schakelbaar) 

J17 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 110 - 250 kVA)    schakel onderbreker NH2 

1-polig schakelbaar 

J23 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 400 kVA)          schakel onderbreker NH3 

1-polig schakelbaar 

J24 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 630 kVA)             schakel onderbreker NH3+ 

1-polig schakelbaar 

J25 

1 ingang en 1 uitgang (standaard 22 - 110 kVA)      schakel onderbreker NH2   

LVRSysIN/OUT NH00 (1-polig schakelbaar) 

J27 

Andere uitvoeringen op aanvraag J9 

Bijkomende zekering schakelaars Code 

Zonder bijkomende zekering schakelaars JS0 

NH 00 ingang ongeregeld (per zekering schakelaar 5 cm )  JS1 

NH 00 uitgang geregeld  ( per zekering schakelaar  5 cm)  JS2 
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2.11 Controle snelheid 

 

2.12  Spanningsbereik 

 

 

 

 

 

2.13 Communicatie/Scada protocollen 

 

 

 

 

 

2.14 Spanningsmeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Stroom/vermogenmeting incl. omvormer klemmen 4-voudig 

NH 2   ingang ongeregeld ( per zekering schakelaar 10 cm)  JS3 

NH 2   uitgang geregeld    ( per zekering schakelaar 10 cm)  JS4 

NH 3   ingang ongeregeld ( per zekering schakelaar 10 cm)  JS5 

NH 3   uitgang geregeld   ( per zekering schakelaar 10 cm)  JS6 

Bijkomende zekering schakelaar combinatie JS9 

Controle snelheid Code 

< 1 s (standaard) E1 

< 30 ms E2 

Spanningsbereik Code 

50 Hz 100 V-264 V spanningsbereik (standaard) H1 

60 Hz 100 V-264 V spanningsbereik H2 

Andere uitvoeringen op aanvraag H9 

Communicatie/Scada protocollen Code 

Modbus TCP/IP (standaard) L1 

IEC 60870-104 L2 

Andere uitvoeringen op aanvraag L9 

Spanningsmeting Code 

Spanningsmeting op uitgang (standaard) U0 

Spanningsmeting voor externe toestellen 3-fasen ingang U1 

Spanningsmeting  voor externe toestellen 3-fasen uitgang U2 

Spanningsmeting  voor externe toestellen 1-fase ingang U3 

Spanningsmeting  voor externe toestellen 1-fase uitgang U4 

Andere uitvoeringen op aanvraag U9 

Stroommeting Code 

Zonder stroom/vermogenmeting M0 

Stroommeting (enkel bedrading voor externe CT's 4-voudig) M1 
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2.16 Service stopcontact 

 

2.17 Vergrendelingsysteem kast 

 

2.18 Integratie van andere toestellen 

 

  

Stroom/vermogenmeting LVRSys 3-fasen    (22 - 70 kVA) incl. omvormer M11 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 3- fasen     (110 - 250 kVA) incl.  omvormer M12 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 3- fasen     (400 kVA) incl.  omvormer M13 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 3- fasen     (630 kVA) incl.  omvormer M14 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 3- fasen     (1000 kVA) incl.  omvormer M15 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 4-fasen    (22 - 70 kVA) incl. omvormer M31 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 4- fasen     (110 - 250 kVA) incl.  omvormer M32 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 4- fasen     (400 kVA) incl.  omvormer M33 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 4- fasen     (630 kVA) incl.  omvormer M34 

Stroom/vermogenmeting LVRSys 4- fasen     (1000 kVA) incl.  omvormer M35 

Stroom/vermogenmeting LVRSys en geselecteerde PQI-DA Smart M5 

Andere uitvoeringen op aanvraag M9 

Service stopcontact Code 

Zonder stopcontact K0 

Stopcontact + GFCI (CEE 7/4) Schuko 16A (Duitsland) K1 

Stopcontact + GFCI (SEV 1011) Type 13 16A (Zwitserland) K2 

Stopcontact + GFCI -                                  16A (België / FRankrijk) K3 

Andere uitvoeringen op aanvraag K9 

Vergrendelingsysteem Code 

Kast sleutel (enkel in combinatie met B0) N0 

Profiel cilinder DIN 18254 N1 

Profiel cilinder zwenkhefboom Ø 22 (tot 250 kVA 8%) N2 

Profiel cilinder zwenkhefboom Ø 22 (vanaf 250 kVA 10%) N3 

Andere uitvoeringen op aanvraag N9 

Integratie van andere toestellen Code 

Zonder externe toestellen P0 

Montage en bedrading- test van communicatie toestel P1 

Andere uitvoeringen op aanvraag P9 
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2.19 Integratie Power Quality metingen incl. stroommetingen + CT's 4-voudig 

 

  

Integratie Power Quality metingen incl. stroom/vermogen meting + 4 CT's Code 

Zonder PQI-DA smart I0 

PQI-DA smart op de uitgang 

(Art. nr. 119.7502 / H1C30B0P0) - (+M0 tot M35) 

I1 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC 60870-5-104 

(Art. nr. 119.7512 / H1C30B0P1) - (+M0 tot M35) 

I11 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC61850 

(Art. nr. 119.7518 / H1C30B0P2) - (+M0 tot M35) 

I12 

PQI-DA smart op de uitgang 

(Art. nr. 119.7501 / H1C30B1P0) - (+M0 tot M35) 

I13 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC 60870-5-104 

(Art. nr. 119.7511 / H1C30B1P1) - (+M0 tot M35) 

I14 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC61850 

(Art. nr. 119.7517 / H1C30B1P2) - (+M0 tot M35) 

I15 

PQI-DA smart op de ingang 

(Art. nr. 119.7502 / H1C30B0P0) - (+M0 tot M35) 

I2 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC 60870-5-104 

(Art. nr. 119.7512 / H1C30B0P1) - (+M0 tot M35) 

I21 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC61850 

(Art. nr. 119.7518 / H1C30B0P2) - (+M0 tot M35) 

I22 

PQI-DA smart op de uitgang 

(Art. nr. 119.7501 / H1C30B1P0) - (+M0 tot M35) 

I23 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC 60870-5-104 

(Art. nr. 119.7511 / H1C30B1P1) - (+M0 tot M35) 

I24 

PQI-DA smart op de uitgang + IEC61850 

(Art. nr. 119.7517 / H1C30B1P2) - (+M0 tot M35) 

I25 

2 x PQI-DA smart op de uitgang en ingang I3 

Andere uitvoeringen op aanvraag I9 
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2.20 Gebruikshandleiding & aansluitschema 

 

2.21 Taal op het display 

 

  

Taal Code 

Duits G1 

Engels G2 

Frans G3 

Italiaans G4 

Spaans G5 

Pools G6 

Nederlands G7 

Andere uitvoeringen op aanvraag G9 

Taal Code 

Duits A1 

Andere uitvoeringen op aanvraag A9 
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 Veiligheidsinstructies 

 Lees de gebruikshandleiding 

 Bewaar de gebruikshandleiding steeds bij het apparaat. 

 Zorg er voor dat het toestel steeds in perfecte toestand wordt gebruikt. 

 Zorg er voor dat enkel getraind personeel werkt aan het toestel. 

 Sluit het toestel enkel aan volgens de instructies. 

 Zorg ervoor dat het toestel niet werkt buiten de toegestane specificaties ( zie hoofdstuk 

4, Technische gegevens) 

 Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosieve gassen, stof of vlammen kun-

nen aanwezig zijn. 

 Zorg ervoor dat alle beschermingen geplaatst zijn en dat ze functioneel zijn. 

 Zorg ervoor dat de vijf veiligheidsregels in overeenstemming met de DIN VDE 0105 steeds 

worden nageleefd. 

 Reinig het toestel enkel met commercieel beschikbare detergenten. 
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 Technische gegevens 

Nominale gegevens  

Nominale spanning �� 400 V / 230 V ±20 % (L-L/LE) 

230 V / 133 V ±20 % (L-L/LE) 

Nominale stroom �� 3-fasig/1-fasig 3-fazen (400 V L-L) 

  32 A (22 kVA systeem) 

  63 A (44 kVA systeem) 

100 A (70 kVA systeem) 

160 A (110 kVA systeem) 

200 A (144 kVA systeem) 

250 A (175 KVA systeem) 

290 A (200 KVA systeem) 

355 A (250 KVA systeem) 

577 A (400 KVA systeem) 

910 A (630 KVA systeem) 

1005 A (696 KVA systeem) 

 

1-faze (230 V L-L 

  32 A (22 kVA systeem) 

  63 A (44 kVA systeem) 

100 A (70 kVA systeem) 

160 A (110 kVA systeem) 

3-fazen (230 V L-L) 

  32 A (13 kVA systeem) 

  63 A (26 kVA systeem) 

100 A (41 kVA systeem) 

160 A (64 kVA systeem) 

200 A (84 kVA systeem) 

250 A (101 KVA systeem) 

290 A (116 KVA systeem) 

355 A (145 KVA systeem) 

577 A (231 KVA systeem) 

910 A (364 KVA systeem) 

1005 A (400 KVA systeem) 

 

Nominale frequentie �� 50 Hz / 60 Hz 

Efficientie  99.4 % – 99.8 % 

Maximale regeltijd 30 ms 

Regelbereik ±   6 % van U� in 9 stappen van 1.5 % 

±   8 % van U� in 9 stappen van 2.0 % 

± 10 % van U� in 9 stappen van 2.5 % 

tot ± 24 % van U� (speciale uitvoering) 

Omgevingstemperatuur  - 40 °C tot + 40 °C (tot + 50 °C special uitvoering)  

Maximum toegelaten lucht tempera-

tuur in de kast 

70 °C 

Max. hoogte van de installatie (NN) < 2000 m 

Beschermingsgraad IP44- IP55/ electronica IP 66 

Maximum stroomverbruik secundaire 

electronica 

200 mA (230 V) 

Kortsluit impedantie �� ca. 0,3 % 

Koeling passief (Convectie via behuizing kast) 

 

  



 

 

Pag.19  

 

Grenswaarden  

Gewaardeerde impuls spanning ��	
 6 kV 

Beoordeelde korte-duur kortsluit-

stroom ���  (1 s) 

5 kA (tot 160 A) 

15 kA (200 A tot 1005 A) 

Voorwaardelijk beoordeelde kortsluit-

stroom ���  (1 s) 

20 kA (tot 160 A) 

50 kA (200 A tot 1005 A) 

Gewaardeerde kortsluitstroom ���  

beschermd door zekeringen 

  3 kA (32 A) 

  5 kA (63 A) 

10 kA (100 A) 

14 kA (160 A) 

16 kA (200 A) 

20 kA (250A) 

30 kA (355 A) 

50 kA (580 A) 

50 kA (910 A) 

50 kA (1005 A) 

Beoordeelde impuls duurstroom �
� 20 kA (tot 160 A) 

50 kA (200 tot 1005 A) 
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Afmetingen en gewichten  

Afmetingen kast B/D/H 

Aluminium kast 

 

 

 

GRP kast 

 

 

Indoor kast 

 

 

Paal montage 3-fazen 

 

  80 cm/40 cm/135 cm 

120 cm/40 cm/135 cm 

140 cm/50 cm/145 cm 

160 cm/50 cm/155 cm 

 

113 cm/32 cm/113 cm 

146 cm/32 cm/113 cm 

 

60 cm / 60 cm / 160 cm 

90 cm / 60 cm / 200 cm 

 

80 cm / 30 cm / 120 cm 

 

32 tot 100 A  

32 A tot 355 A / 8% 

32 tot 580 A 

32 tot 910 A 

 

32 tot 160 A 

32 tot 355 A / 8 % 

 

32 tot 160 A 

200 tot 580 A 

 

32 tot 100 A 

Gewicht kast 

Aluminium kast 

 

 

 

GRP kast 

 

 

Indoor kast 

 

 

Paal montage 3-fazen 

Paal montage 1 faze 

120 kg  

165 kg  

220 kg 

250 kg 

 

100 kg 

155 kg 

 

150 tot 200 kg 

300 tot 700 kg 

 

110 tot 130 kg 

40 tot 60 kg 

32 tot 100 A  

32 A tot 355 A / 8% 

32 tot 580 A 

32 tot 910 A 

 

32 tot 160 A 

32 tot 355 A / 8 % 

 

32 tot 160 A 

200 tot 580 A 

 

32 tot 100 A 

32 tot 160 A 

Afmetingen sokkel B/D/H 

Betonnen sokkel 

 

 

 

GRP sokkel 

 

 

Metalen basis indoor (voor-

gemonteerd) 

  80 cm/40 cm/100 cm  

120 cm/40 cm/100 cm  

140 cm/50 cm/100 cm 

160 cm:50 cm/100 cm 

 

113 cm/32 cm/90 cm 

146 cm/32 cm/90 cm 

 

60 cm/60cm/20cm 

90cm/60cm/20cm 

32 tot 100 A  

32 A tot 355 A / 8% 

32 tot 580 A 

32 tot 910 A 

 

32 tot 160 A 

32 tot 355 A / 8 % 

 

32 tot 160 A 

200 tot 580 A 

Gewicht sokkel 

Betonnen sokkel 

 

 

 

 

200 kg 

260 kg 

280 kg 

300 kg 

 

 

(32 tot 100 A  

32 A tot 355 A / 8% 

32 tot 580 A 

32 tot 910 A 
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GRP sokkel 

 

 

Metalen basis indoor (voor-

gemonteerd) 

30 kg 

40 kg 

 

5 kg 

10 kg 

32 tot 160 A 

32 tot 355 A / 8 % 

 

32 tot 160 A 

200 tot 580 A 

Afmetingen transformator 

blok B/D/H – 3-fazen 

 

 

40 cm/20 cm/85 cm  

50 cm/22 cm/85 cm 

70 cm/30 cm/95 cm 

70 cm/39 cm/105 cm 

(32 tot 160 A 

32 tot 355 A / 8 % 

355 A 10% tot 580A 

910A 

Gewicht transformator blok 

– 3-fazen 

 

 

 

110-125 kg (  32A) 

125 135 kg(   63A) 

130  190 kg (  100A) 

190 - 215 kg (160A) 

190 - 330 kg (200A)  

290 - 330 kg (175 

kVA) 

315 - 370 kg (355A) 

370 - 610 kg (580A) 

400- 680 kg (910A) 

 

 

Vervulde richtlijnen  

EMC Immuniteit DIN EN 61000-6-1 

EMC emissie DIN EN 61000-6-3 

Installatie voorschriften DIN EN 61439-1/5 

Laag spanning voorschriften 2014/35/EU 

Geluidsemissie < 37 dB(A) 

Tabel 4-1 Technische gegevens

 Beoogd gebruik 

Dit product is exclusieve ontworpen om de spanning te regelen om het laagspanningsnet 

(400V L-L) of 230V L-L bij gebruik van een sterpunt transformator. 
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 Omschrijving en werkingspricipe 

 6.1         Werkingsprincipe 

Het LVRSys™ regel concept is gebaseerd op een liniaire regelaar. Met het koppelen of 

ontkoppelen van 2 transformatoren met een geselecteerde verhouding, kan de 

uitgangsspanning geregeld worden in verschillende (bijv. 9) stappen. Het maximale 

regelbereik hangt af van de gekozen versie (bijv. van ±6% tot ±24%). 

De transformatoren worden aangestuurd door thyristoren. De stadia van de 

transformatoren worden bepaald door de schakel instellingen van de thyristoren. 

 

Stap Transformator 1.5% Transformator 4.5% 

+6 % +1.5 % +4.5 % 

+4.5 % 0 % +4.5 % 

+3 % -1.5 % +4.5 % 

+1.5 % +1.5 % 0 % 

0 % 0 % 0 % 

-1,5 % -1,5 % 0 % 

-3 % +1.5 % -4.5 % 

-4.5 %/ 0 % -4.5 % 

-6 % -1.5 % -4.5 % 

Tabel 6-1 Creatie van de spanningsniveaus stapsgewijs 

 

De stuursignalen voor de thyristoren worden gegenereerd door driver circuits die ze zelf 

intelligent schakelt. Door het monitoren van de magnetische flux in de transformatoren, 

kunnen de transformatoren worden geschakeld zonder spanningsdips, stroom verhoging 

of het genereren van harmonischen. 

 

De vereiste stapsgewijze verandering wordt uitgevoerd door de regelaar. De regelaar kan 

de stap bepalen aan de hand van de rail spanning of de uitgangsstromen. 

 

Alle drie fasen worden onafhankelijk van elkaar geregeld. Dit verbetert de symmetrie van 

het net. 

 

Bij een storing activeert de veiligheidsmagneetschakelaar automatisch. Dit zorgt ervoor 

dat de transformatoren worden kortgesloten en het laagspanningsnet ongeregeld werkt. 

 



Omschrijving en werkingspricipe 

 

 

Page 23  

 

Figuur 6-1 Enkelfasen principe schema 

 

Trafo 1 Bijkomende transformator 1 

Trafo 2 Bijkomende transformator 2 

F1, F2 Zekering 

S Veiligheidsrelais (NCC principe) 

R Schakelweerstand 

T Thyristor 

TC Thyristor controle 

V_in Ongeregelde ingangsspanning 

V_out Geregelde uitgangsspanning 

Tabel 6-2 Verklaring van de afkortingen 
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Figuur 6-2 Voorbeeld van een 3% spanningsverlaging 

In het voorbeeld weergegeven in figuur 6-2 wordt de uitgangsspanning verlaagd met 3% 

ten opzichte van de ingangsspanning De transformator Trafo 1 (-4.5%) vormt de primaire 

spanning, dewelke is geschakeld door thyristoren, om in de negatieve richting en 

verminderd de uitgangsspanning met 10,35 V (4.5% van 230 V). De transformator Trafo 2 

(1.5%) vormt de primaire spanning om in de positieve richting en verhoogd de 

uitgangsspanning met 3,45 V (1.5% van 230 V). 
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6.2         Werkingsgedrag in het laagspanningsnet 

De laagspanningsregelsystemen zijn ontworpen voor langdurig, robuust gebruik in het 

laagspanningsnet. In het volgende zijn grid-scenario's vergeleken met het gedrag van de 

laagspanningsregelsystemen. 

 

Gebeurtenis Reactie LVRSys™ 

Kortsluiting Ph1 Defecte zekering Ph1 

Automatische bypass geactiveerd voor alle fasen 

Automatische herstart van de controller na vervanging 

van de zekering 

Kortsluiting 

Ph2/Ph3 

Defecte zekering Ph2/Ph3 

Automatische bypass geactiveerd voor alle fasen. 

Automatische bedieningsmodus van de controller na het 

vervangen van de zekering 

Blikseminslag 

Alle fasen 

Bliksembeveiliging geactiveerd 

Pas na verschillende blikseminslagen komt de 

bliksemafleider vrij en wordt het besturingssysteem van 

de netspanning gescheiden. Automatische herstart van de 

controller na vervanging van de bliksemaanslagmodule 

Spanningsdaling-

fase 1 

Geen reactie van de controller tot 100 V restspanning. On-

der 100 V restspanning gaat de controller in de 

automatische bypassmodus 

Wanneer de spanning terugkeert, schakelt de controller 

automatisch over naar de bedrijfsmodus 

Spanningsdaling-

fase 2/3 

Geen reactie van de controller op 5% restspanning. Onder 

5% restspanning voor> 20 ms gaat de controller in de auto-

matische bypassmodus. Nadat de spanning weer normaal 

is, schakelt de controller automatisch over naar de bedrijfs-

modus 

Overspanningsfase 

1/2/3 

Geen reactie van de controller tot 170% restspanning. 

Meer dan 170% restspanning voor> 30 ms, de controller 

gaat in automatische bypass-modus. Nadat de spanning 

weer normaal is, schakelt de controller automatisch over 

naar de bedrijfsmodus 

Harmonischen  Harmonischen hebben geen invloed op de controller 

De controller heeft geen invloed op de harmonischen. 

Trillen Trillingen hebben geen invloed op de controller 

Controller heeft geen invloed op de trillingen 

Ripple-regelsignaal Ripple controle signalen hebben geen invloed op de con-

troller 

Controller heeft geen invloed op rimplle controle signalen 

Figuur 6-3 Systeemreactie na gebeurtenissen 
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6.1 Spanningsdaling met belasting 

 

Figuur 7-4 Laagspanningsnet met spanningsval langs de kabel6-4 

 

Figuur 7-5 Laagspanningsnet met spanningsval langs de kabel (voorbeeld)6-5 

 

Figuur 7-6 Laagspanningsnet met spanningsval langs de kabel geregeld via LVRSys6-6 

[Simulatie screenshots gemaakt met Neplan®]. 
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6.2 Spanningsboost met generator (bijv. PV-feeder) 

 

Figuur 7-7 Laagspanningsnet met spanningsboost langs de kabel6-7 

 

Figuur 7-8 Laagspanningsnet met spanningsboost langs de kabel (voorbeeld)6-8 

 

Figuur 7-9 Laagspanningsnet met spanningsboost langs de kabel geregeld via LVRSys6-9 

[Simulatie screenshots gemaakt met Neplan®]. 
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 Verpakking 

7.1 3-fasig systeem voor buitenopstelling 

  

 

Figuur 7-1: LVRSysTM Outdoorsysteem met transformator blok en betonnen sokkel 

7.1.1 Schakelkast 

 

  

Figuur 7-2 Kast verpakt in een houten bekisting 
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Figuur 7-3 Verpakking en schok stikkers 

 

Om het systeem te beschermen worden OSB platen gebruikt. 

 

 Controleer de schok sticker alvorens de verpakking te openen. 

 

 Opmerking Wit-rood gekleurde stikker: 

 De verpakking niet openen. 

 Contacteer A. Eberle GmbH & Co. KG of uw leverancier 



Verpakking 

 

 

We take care of it. 

Page 30  

7.1.2 Transformator blok 

De transformator blok wordt verpakt en vastgemaakt op een pallet. De transport 

verpakking is een folie. 

7.1.3 Betonnen sokkel 

De betonnen sokkel is verpakt in individuele stukken op een pallet. 
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 Transport 

8.1  3-fasen systeem voor buitenopstelling aluminium behuizing 

8.1.1 Schakelkast transport op pallet 

 OPGELET! De schakelkast kan beschadigd worden bij verkeerde handeling ge-

durende het transport! 

 Transporteer de LVRSys™ enkel in een vertikale positie. 

 Zorg ervoor dat de kast niet kan omvallen tijdens het transport. 

 Vergrendel de kast met transportbanden tegen een wand. 

  

 

  

  

Figuur 8-1 Transport van de schakelkast met de vrachtwagen 
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8.1.2 Schakelkast transport met kraan 

 GEVAAR! Vallende schakelkast is een gevaar voor het leven! 

 Zorg ervoor dat niemand onder de hangende last kan lopen. 
  

 

 

 OPGELET! Vallende schakelkast kan het systeem beschadigen! 

 Vergrendel de LVRSys™ met alle hijsogen. 

 Belast de hijsogen enkel met een vertikale last (maximum afwij-

king 60°). 

 Hef de LVRSys™ niet omhoog met een schok. 

 

Verwijderen van het deksel: 

 Verwijder de schroeven vooraan (1). 

 Hef het deksel op vooraan (2). 

 Duw het deksel naar achteren (3). 

 Hef het deksel omhoog (4). 

Terug plaatsen van het deksel: 

 Plaats het deksel van bovenaan (5). 

 Schuif het deksel naar voor (6). 

 Maak de schroeven vast aan de voorzijde (7). 

 

 
1 2 
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Figuur 8-2 Plaatsen en verwijderen van het deksel 

De schroeven kunnen los- en vastgemaakt worden met een TX25 schroevendraaier. Het 

aandraaimoment mag niet groter zijn dan 6 Nm. 

 

 Gebruik alle 4 de hijsogen. 

   

Figuur 8-3 Transport hijsogen 

8.1.3 Transport betonnen sokkel 

  Er zijn geen bijzondere transport voorwaarden.  

3 4 5 

6 7 
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8.2 S ystemen voor buitenopstelling met GRP behuizing 

 

 OPGELET! De schakelkast kan beschadigd worden door onjuiste behandeling 

tijdens het transport! 

 Transporteer de LVRSys™ enkel in vertikale positie. 

 Verzeker U er van dat de kast niet kan omvallen. 

 Vergrendel het blok met transportbanden tegen een wand. 

  

 

 Voor GRP behuizingen zijn er geen transport ogen. 

GPR behuizingen moeten gedragen worden. 
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8.3  Transformator blok 

8.3.1 Transformator blok transport met pallet 

 

OPGELET! Het transformator blok kan beschadigd worden bij foutieve hande-

ling tijdens het transport! 

Transporteer het transformator blok enkel in vertikale positie. 

Zorg ervoor dat het blok niet kan omvallen tijdens het transport. 

Vergrendel het blok met transportbanden tegen een wand. 

  

8.3.2 Transformator blok transport met kraan 

 GEVAAR! Vallende transformator blok is een gevaar voor het leven! 

 Zorg ervoor dat niemand onder de hangende last kan lopen. 
  

 OPGELET! Een vallende transformator blok kan het systeem beschadigen! 

 Vergrendel het blok met alle hijsogen. 

 Belast de hijsogen enkel met een vertikale last (maximum afwij-

king 60°). 

 Hef het blok niet omhoog met een schok. 

 

 

Figuur 8-4 Transformator blok met 4 hijsogen 

 Gebruik alle 4 de hijsogen. 
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8.4  Transport systemen voor binnen opstelling 

8.4.1 Schakelkast transport op een pallet 

 OPGELET! De schakelkast kan beschadigd worden bij verkeerde handeling ge-

durende het transport! 

 Transporteer de LVRSys™ enkel in een vertikale positie. 

 Zorg ervoor dat de kast niet kan omvallen tijdens het transport. 

 Vergrendel de kast met transportbanden tegen een wand. 

  

 

 

  

Figuur 8-5 Transport van de schakelkast met de vrachtwagen 
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Figuur 8-6 Transport met vorkflift of pallet truck 

8.4.2 Schakelkast transport met kraan 

 GEVAAR! Vallende schakelkast is een gevaar voor het leven! 

 Zorg ervoor dat niemand onder de hangende last kan lopen. 
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Figuur 8-7 Transport hijsogen krachtverdeling 

 

 OPGELET! Vallende schakelkast kan het systeem beschadigen! 

 Vergrendel de LVRSys™ met alle hijsogen. 

 Belast de hijsogen enkel met een vertikale last (maximum afwij-

king 60°). 

 Hef de LVRSys™ niet omhoog met een schok. 

 400 & 630 kVA systemen mogen enkel vertikaal opgehesen wor-

den 

 

 OPGELET! Het laten vallen kan het system beschadigen! 

 Transporteer de LVRSysTM schakelkast steeds gelijkmatig. 
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 Installatie 

9.1  3-fasen systemen voor buitenopstelling 

Het design voor de systemen voor binnenopstelling in GRP in niet verschillend van deze 

in aluminium versie. GRP kasten zijn enkel beschikbaar tot maximum 250 kVA 8%. 

9.1.1 Systeem overzicht 22 kVA tot 70 kVA 

PEN

1

23

4

5

6

7

8

 

Figuur 9-1 Systeem overzicht LVRSysTM 22 tot 70 kVA 

1 LVRSys™ schakelkast 

2 Betonnen sokkel 

3 Transformator blok 

4 Schakelkast voor electronische sturing IP 66 

5 Stroomonderbreker voor manuele BYPASS functie 

6 PEN aansluiting met M12 en M8 aansluitingen 

7 C-profiel bus bar voor kabel interceptie 

8 Aansluiting in- en uitgang met klemmen voor 35 mm² tot 240 mm² 

Tabel 9-1 Verklaring van de in figuur 9-1 vermelde nummers 
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9.1.2 Systeem overzicht 110 kVA tot 250 kVA 8 % 

 

Figuur 9-2 Systeem overzicht LVRSys™ 110 tot 250 kVA 8% 

 

1 LVRSys™ schakelkast 

2 Betonnen sokkel 

3 Transformator blok 

4 Schakelkast voor electronische sturing IP 66 

5 Last schakelaars voor de aansluiting op het laagspanningsnet en BYPASS 

6 PEN aansluiting met M12 en M8 aansluitingen 

7 C-profiel bus bar voor kabel interceptie 
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Tabel 9-2 Verklaring van de in figuur 9-2 vermelde nummers 

9.1.3 Systeem overzicht 250 kVA 10 % tot 630 kVA 6 % 

 

Figuur 9-3 Systeem overzicht LVRSys™ 250 kVA 10% tot 630 kVA 10% 

 

1 LVRSys™ schakelkast 

2 Betonnen sokkel 

3 Transformator blok 

4 Schakelkast voor electronische sturing IP 66 

5 Last schakelaars voor de aansluiting op het laagspanningsnet en BYPASS 

6 PEN aansluiting met M12 en M8 aansluitingen 
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7 C- profiel bus bar voor kabel interceptie 

Tabel 9-3 Verklaring van de in figuur 9-3 vermelde nummers 

9.1.4 Zekeringen 

De LVRSysTM moet beschermd zijn tegen kortsluiting en overstroom. Alle systemen zijn 

uitgerust met een beveiliging volgens tabel 9-4.  

 

 Enkel in overleg met het A. Eberle GmbH & Co. KG Support Team mogen grotere ze-

keringen gebruikt dan aangegeven in onderstaande tabel. 

Bescherming Overeenstemmende zekering 

Automaat C 

 

 

32 A (22 kVA systeem) 

63 A (44 kVA systeem) 

100 A (70 kVA systeem) 

NH-zekering gG NH2 

 

160 A (110 kVA systeem) 

200 A (144 kVA systeem) 

250 A (175 kVA systeem) 

355 A (250 kVA systeem) 

NH-zekering gTr NH3 400 kVA (400 kVA systeem) 

630 kVA (630 kVA systeem) 

Tabel 9-4 Bescherming van het systeem in de ingangszijde 

9.1.5 Eisen voor buitenopstelling 

 Zorg dat de warmte kan afgevoerd worden door een voldoende lucht circulatie. 

 Respecteer de volgende minimum afstanden: 

– 50 cm tot het plafond. 

– 100 cm tot 120 cm in de omgeving van de deur. 

 Voorkom directe zoninval. 
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9.2   Montage 3-fasen systemen voor buitenopstelling 

9.2.1  Put voor betonnen sokkel en GRP sokkel 

Uit te voeren werken: 

 Graaf een put van 110 cm tot 130 cm diepte. 

 Vul het met 30 cm gebroken stenen, kiezels en beton. 

 Egaliseer de fundering. 

 Zorg ervoor dat de bovenzijde van de betonnen sokkel minimum 10 cm boven de 

grond uitsteekt om waterinsijpeling te voorkomen. 

 Installeer de vloer basis. 

 

Figuur 9-4 Fundering 

9.2.2  Plaatsen van de betonnen sokkel 

Twee personen zijn nodig om de sokkel te plaatsen. 

Benodigde gereedschappen: 

0 Waterpas. 

0 Moersleutels 13, 19 en 25 mm. 

 

 Wanneer de sokkel omgeven wordt door bouwstenen of een ander materiaal, zorg 

voor een vrije spatie van 5 cm ten opzichte van de betonnen sokkel als expansie 

ruimte. 

 

 Breng geen vibrerende apparatuur in contact met de basis. 

 

De betonnen sokkel is gemaakt uit licht gewicht beton en bestaat uit: 

0 Funderingsplaat 

0 Twee zijwanden 

0 Twee gedeelte sokkel platen 

0 Installatie materiaal 

0 Bevestigingsschroeven. 
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Om de zijden meer stabiliteit te geven kan gestabiliseerd zand aangevuld worden. 

 

 Lijn de funderingsplaat uit 

met de uitsparingen naar 

boven. 

 

 

 Plaats de zijde componen-

ten met de inkepingen naar 

boven op de funderings-

plaat. 

 

 

Bevestig het achterpaneel: 

 Bevestig de grotere plaat 

aan de onderzijde met 2 

schroeven en de beugels 

aan de zijpanelen. 

 Bevestig de kleinere plaat 

bovenaan met 2 schroeven 

en beugels aan de zijpane-

len. 
 

 De kabels binnen brengen. 

 Van de 2-delige frontplaat, 

bevestig eerst het grootste 

deel aan de onderzijde met 

2 schroeven en beugels aan 

de zijpanelen. 

Bevestig dan het kleine deel 

bovenaan met 2 schroeven 

en beugels aan de zijpane-

len. 

 De installatie diepte van de 

betonnen sokkel is onge-

veer 70 cm 
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Figuur 9-5 Installatie van de betonnen sokkel 

9.2.3 Montage van de GRP sokkel 

 

Figure 9-6 Overzicht GRP sokkel 

Item Hoeveelheid Ompschrijving 

1 2x Zijwand links + rechts 

2 Je 1x Voor/achterwand (onder) 

3 1x Voorwand (boven) (zonder fixatie-elementen) 

4 1x achterwand (boven) 

5 1x Stabilisatiebalk (onder) 

6 1x Bevestigingsbalk voor kabeldemping 

Q 2x Fixatie-onderdelen voor de distributiekast 

8 2x Blinde stekker voor siteverbinding 

9 Gr. 1=1x; Gr.2=2x Stabilisatiebalk 

10 2x  

Tabel 9-4 Verklaring van de vermelde nummers 
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 Plaats de onderste stabili-

zation bar (5) in acute 

hoek  naar  de  fixatiepun-

ten op de zijpanelen (1). 

 Plaats de beide zijpanelen 

rechtop. 

 De stabilisatiebalk klikt in 

een vaste positie en zorgt 

voor voldoende stabiliteit 

voor verdere montage. 

 Plaats het kabelafgifte-

profiel (6) in de 

rechthoekige stud in de 

zijpanelen (1). 

 

 Plaats het onderste deel 

van het voor- en achter-

paneel (2) in acute hoek 

in de onderste steunen in 

de zijpanelen (1), draai de 

bovenkant van het paneel 

naar het zijpaneel en druk 

naar beneden in de uit-

eindelijke positie. 

 Bevestig het bovenste 

deel van het voor- en ach-

terpaneel (3 en 4) op 

dezelfde manier. 

 Bevestig het voor- en ach-

terpaneel en het 

bovenste deel van het 

achterpaneel aan het zij-

paneel met twee bouten 

op elk paneel. 

 Het bovenste voorpaneel 

is niet bevestigd met 

bouten. 
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 Monteer het fixatieprofiel 

voor het voetstuk (7) op 

de zijpanelen (1). 

 Plaats indien nodig de be-

vestigingsschroef (10) 

voor het monteren van 

een PEN-bar. 

 Knijp de stekker voor 

side-aansluiting (8) sa-

men, draai deze ongeveer 

90° graden om en verwij-

der deze van de zijwand 

(1). Steek spanningsver-

lichting (12) van de 

bovenkant - tot slot in po-

sitie. Steek de kabels (13) 

en draai de 2 vergrende-

lingsschroeven (14). 

 Plaats de diepte stabilisa-

tiebalk (9) in de positie in 

het onderste voor- en 

achterpaneel (2). 

 De leveromvang voor de 

basis 2 bevat 2 dwars sta-

bilsatie baren. 

 

Figuur 9-7 Installatie van de GRP sokkel 
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9.2.4 Plaatsen van het transformator blok 

 Plaats het transformator blok in de basis aan de linkerkant (gezien vanaf de voor-

kant). 

 Transformator blok met de aansluiting voor de belasting (dikke kabels) aan de lin-

kerzijde en de aansluitkabels voor de elektronische sturing (dunne kabels) aan de 

rechter zijde. 

 Plaats het transformator blok zodanig dat er geen direct contact is met de wanden.  

 

Figuur 9-8 : Bovenaanzicht betonnen basis/sokkel en transformator blok 

1 Transformator blok 

2 Aansluitkabels zijde belasting (dikke kabels) 

3 Aansluitkabels zijde electronische sturing (dunne kabels) 

4 Betonnen sokkel 

5 Schakelkast met geopende deuren 

Tabel 9-5 Verklaring van de in figuur 9-6 vermelde nummers 

 

9.2.5 Vullaag in sokkel 

 Om condensatie te voorkomen in de betonnen sokkel, vul de laatste vullaag in de 

basis op met een geschikt materiaal. 

 De vulhoogte zou 200 mm – 300 mm bedragen. 

Aanbevelingen materiaal voor de vullaag: 

0 Droog fijn grind als basislaag 

0 Droog rivierzand als middenlaag 

0 Mager beton, ge-expandeerd beton of styrofoam als eindlaag 
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9.2.6 Montage van de LVRSys™ op de betonnen sokkel 

 

Figuur 9-9 Bevestigingsdoorgangen: links aluminium behuizing; rechts GRP behuizing 

 

 Bevestig de schakelkast via de 4 bevestigingsdoorgangen op de betonnen sokkel. 

 Gebruik enkel de meegeleverde M 12 x 25 mm bouten. 

9.2.7 Vergrendeling 

Plaatsen en verwijderen van het cilinderslot: 

 Draai de beschermkap naar rechts om te openen (1). 

 Steek de sleutel in het cilinderslot en draai naar rechts om te openen (2). 

 Schroef de bevestigingsschroef (M5) los van het cilinderslot (3). 

 Trek het cilinderslot los in de richting van de schakelkast (4). 

 Schuif het nieuwe cilinderslot op zijn plaats (5). 

 Schroef de bevestigingsschroef (M5) vast in het cilinderslot (6). 

 Steek de sleutel in het nieuwe slot en draai naar links om vast te maken (7). 

 Draai de kap naar links om te sluiten (8). 
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Figuur 9-10 Plaatsen en verwijderen van het cilinderslot 

  

1 2 

3 4 5 

6 7 8 
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9.3   Electrische aansluiting van de LVRSys ™ schakelkast en het transforma-

tor blok 

 

Voor LVRSysTM systemen voor buitenopstelling moet het transformatorblok en de 

schakelkast met elkaar verbonden worden. Voor complete indoor systemen bestaat 

deze verbinding reeds.  

9.3.1 Transformator connector (systemen 22 kVA 6 % tot 70 kVA 10 %) 

 Plaats de gecodeerde connector op de bodem van de kast. 

 Vergrendel de connector. Maak de kabels vast met kabelbinders. 

 

Figuur 9-11 Transformator connector 22 kVA 6% tot 70 kVA 10% 

9.3.2 Transformator connector (systemen 100 kVA 6 % tot 250 kVA 8 %) 

 Plaats de gecodeerde connector op de bodem van de kast. 

 Vergrendel de connector. Maak de kabels vast met kabelbinders. 

 

Figure 9-12 Transformator connector 110 kVA 6% tot 250 kVA 8% 

9.3.3 Transformator connector (systemen 250 kVA 10 % tot 400 kVA 10 %) 

 Plaats de gecodeerde connector op de bodem van de kast. 

 Vergrendel de connector. Maak de kabels vast met kabelbinders. 
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Figure 9-13 Transformator connector 250 kVA10 % tot 630 kVA 6% 

9.3.4 Transformator connector (systemen 630 kVA 6 % tot 630 kVA 10 %) 

Voor 630 kVA system zijn 2 connectors nodig om het transformator blok met de regekast 

te verbinden. 

 

 

 

Figuur 9-14 Transformator connector 630 kVA6 % tot en met 630 kVA 10% (Plug 1) 

 

 

Figuur 9-15 Transformator connector 630 kVA6 % tot en met 630 kVA 10% (Plug 2) 
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9.3.5 Secundaire kabels transformator blok 

 Sluit de secundaire kabels van het transformator blok (L1IN / L2IN / L3IN) aan op de 

aansluiting van de zekeringen LVRSysIN (F2). 

 Sluit de secundaire kabels van het transformator blok (L1OUT / L2OUT / L3OUT) aan 

op de aansluiting van de zekeringen LVRSysOUT (F4). 

 Sluit de PEN kabel van het transformator blok aan op de PEN busbar. 

 Maak de kabels vast met kabelbinders. 

 

De aansluiting met behulp van zekering automaten: 

 

Figuur 9-16 zekeringen 

 Aandraai moment zekering min. 3 / max. 4 Nm. 

 

Aansluiting via lastschakelaars 

 

Figure 9-16 NH Lastschakelaars 

 NH-lastschakelaars moeten aangesloten worden m.b.v kabelschoenen (secties zie on-

der). 

Voor aandraaikoppel, zie hoofdstuk 9.3.8 
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Kabel sectie van de transformator blokken 

System Kabel sectie secundaire kabel Kabel sectie PEN-kabel 

22 kVA 4 mm² 2,5 mm² 

44 kVA 10 mm² 6 mm² 

70 kVA 16 mm² 10 mm² 

110 kVA 35 mm² 16 mm² 

144 kVA 50 mm² 25 mm² 

175 kVA 70 mm² 35 mm² 

250 kVA 120 mm² 70 mm² 

400 kVA 2 x 120 mm² 120 mm² 

630 kVA 2 x 185 mm² 185 mm² 

Tabel 9-7 kabel sectie van de transformator blokken 

9.3.6 Afwijkende busbar systemen & klantspecifieke uitbreidingen 

Bij afwijkingen van de standaard (5 lastschakelaars) zijn volgende voorwaarden van 

toepassing: 

0 Busbar systeem 2-delig (ingang en uitgang) is gekoppeld met een BYPASS load bar 

dewelke is ontworpen voor de nominale stroom van het systeem. 

0 De lastschakelaar voor LVRSysIN is aangesloten op de secundaire kabels van het 

transformator blok (L1IN / L2IN / L3IN). 

0 De lastschakelaar voor LVRSysOUT is aangesloten op de secundaire kabels van de 

transformatoren (L1OUT / L2OUT / L3OUT). 

0 De systeem spanning van de besturing moet aangesloten worden op de 

lastschakelaar LVRSysOUT. 

0 De PEN aansluiting van de besturing moet aangesloten worden op de PEN busbar. 

9.3.7 PEN en lokaal aardingspunt 

De gebruiker van de installatie moet zich ervan vergewissen dat de lokale aarding conform 

is met de DIN 18014 of DIN EN 62305-3.  

 Verbindt het lokale aardingspunt op de PEN bus bar.  

 Verbindt de PEN ingang (net aansluiting transformator) met de PEN bus bar.  

 Verbindt de PEN uitgang (net aansluiting belasting) met de PEN bus bar.  

 

Figure 9-17 Aansluiting van de PEN busbar metM12 en M8 verbindingen 
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9.3.8 Aansluiting van de laagspanningskabel 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 Controleer dat de LVRSys™ spanningsloos is alvorens de aan-

sluitingen te maken. 

  

 

 OPGELET! Vernietiging van componenten door kortsluiting! 

 Gebruik kabelsluitingen voor de in- en uitgang van de LVRSys™ . 
  

 

 OPGELET! Vernietiging van componenten door overbelasting! 

 Enkel het laagspanningsnet inschakelen in BYPASS mode. (zie 

Sec. 10.2) 

  

 

 

Volgorde voor het inschakelen op het laagspanningsnet: 

 Het laagspanningsnet vrij schakelen. 

 Aansluiten van de L1/L2/L3 ingang (net aansluiting transformator zijde) conform de DIN EN 61439. 

 Aansluiten van de L1/L2/L3 uitgang (net aansluiting belasting zijde) conform de DIN EN 61439.  

 Installeer de kabelklemmen op de C profiel bus bars onder ingang en uitgang. 

 Laagspanningsnet inschakelen. 

 

 

Voor Aluminum geleiders moet de oxidatielaag mechanisch verwijderd worden en 

met zuur- en alkalivrij vet behandeld worden alvorens de kabels aan te sluiten. 

 

Systeem Vlakke aansluitklemmen (Nm) 

kenmerk D1 

Box aansluitklemmen (Nm) 

kenmerk D2/D3 

Tot en met 70 kVA 10 % 35 - 40 3,5  

110 kVA 6 % tot 250 kVA 8 % 

(NH2) 

35 - 40 32 

250 kVA 10 % tot 630 kVA 10 

% (NH3) 

35 - 40 32 

Tabel 9-8 Aandraai moment aansluiting LVRSys™ 
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Aansluiting op NH lastschakelaars 

 

Figuur 9-18 Installatie van de laagspanningskabels bij vlakke aansluiting 

 

Aansluiting m.b.v. boutaansluitblok (tot 70 kVA systemen) 

 

Figuur 9-19 aansluting van de laagspanningskabels via boutaansluitblok 

0 Geleider diameter:   flexibel min. 10 mm2; max 240 mm2 

0 Schroefdraad:    M12 

0 Aandraaimoment:  min. 14 Nm; max. 30 Nm 
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9.4 3-fasen system voor binnenopstelling 

9.4.1 Systeem overzicht 22 kVA tot 70 kVA 

 

Figuur 9-21 Systeem overzicht LVRSys™ 22 kVA tot 70 kVA 

 

1 LVRSys™ Schakelkast 

2 Transformator blok 

3 Schakelkast voor electronische sturing IP 66 

4 Lastschakelaars voor manuele BYPASS werking & aansluitklemmen 

5 PEN bus bar met M12 en M8 verbindingsbouten 

6 C-profiel bus bar voor kabel interceptie 

Tabel 9-9 Verklaring van de in figuur 9-21 gebruikte nummers 
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9.4.2 Systeem overzicht 110 kVA tot 400 kVA 

 

Figuur 9-22 Systeem overzicht LVRSys™ 110kVA tot 250 kVA 

1 LVRSys™ schakelkast 

2 Transformator blok 

3 Schakelkast voor electronische sturing IP 66 

4 Lastschakelaars voor aansluiting op het laagspanningsnet en BYPASS 

5 PEN bus bar met M12 en M8 verbindingsbouten 

6 C-profiel bus bar voor kabel interceptie 

  

Tabel 9-10 Verklaring van de in figuur 9-22 gebruikte nummers 

9.4.3 Zekeringen 

Zie Hoofdstuk 9.1.4 

 

9.4.4 Vergrendeling 

Zie Hoofdstuk 9.2.7 
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9.4.5 PEN en lokaal aardingspunt 

Zie Hoofdsstuk 9.3.7 

 

9.4.6 Eisen binnenopstelling 

 Zorg dat de warmte kan afgevoerd worden door een voldoende lucht circulatie. 

 Respecteer de volgende minimum afstanden: 

– 50 cm tot het plafond. 

– 100 cm tot 120 cm in de omgeving van de deur. 

 Voorkom directe zon inval. 
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9.5 Aansluitsysteem met zekeringsautomaat (tot 70 kVA) 

Bij het schakelen van toestellen moet het volgende worden opgemerkt: 

 

 De in- of uitdienstname en bediening mag enkel door professioneel elektro-tech-

nisch geschoolde techniekers worden uitgevoerd, in overeenstemming met de VDE 

0105-100. 

 Bedien de zekeringsautomaat enkel via de bedieningshendel. 

 Activeer de zekeringsautomaat snel. 

 

Figuur 9-23 aansluiting en BYPASS functie 

1 Zekeringsautomaat voor LVRSysIN (interne/transformator blok secundaire ka-

bels ingang) 

2 BYPASS zekeringselement  

3 Zekeringsautomaat voor LVRSysOUT (interne/transformator blok secundaire ka-

bels uitgang) 

4 Aansluitblok voor ingang externe kabels (netaansluiting transformator) 

5 Aansluitblok voor uitgang externe kabels (netaansluiting belasting) 

Tabel 9-11 Verklaring van de in figuur 9-23 gebruikte nummers 
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Figuur 9-24 Zekeringsautomaat in UIT (OFF) positie 

9.6 Aansluiting systemen met NH lastschakelaars (110 kVA tot 400 kVA) 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 De NH lastschakelaars nooit gedeeltelijk openen. 

 Altijd de hendel gebruiken om de lastschakelaars te openen. 

  

 

NH zekeringen mogen uitsluitend door getrainde elektro-techniekers bediend worden, zie 

IEC 60269-2. 

 

Bij het schakelen van toestellen moet het volgende worden in acht genomen: 

 

 De in- of uitdienstname en bediening mag enkel door professioneel elektrotechnisch 

geschoolde techniekers worden uitgevoerd, in overeenstemming met de VDE 0105-

100. 

 Zorg er voor dat enkel mes zekeringen of kortsluitmessen gebruikt worden met ver-

zilverde messen. 

 Bedien de zekeringsautomaat enkel via de bedieningshendel. 

 Activeer de NH zekeringsautomaat snel in 1 vlotte beweging 
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Figuur 9-20 Werking NH lastschakelaar 

 

Figuur 9-21: NH-lastschakelaar 
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OPGELET! Bij spanningsonderbreking in het laagspanningsnet! 

 (2) Lastschakelaar laagspanningsnet ingang, nooit inschakelen! 

 (4) Lastschakelaar laagspanningsnet uitgang, nooit inschakelen! 

  

 

1 Aansluiting lastschakelaar voor ingang externe kabels (netaansluiting transfor-

mator)  

2 Aansluiting lastschakelaar voor LVRSysIN (interne/transformator blok secundaire 

kabel ingang)   

3 BYPASS lastschakelaar 

4 Aansluiting lastschakelaar voor LVRSysOUT (interne/transformator blok secun-

daire kabel uitgang)  

5 Aansluiting lastschakelaar voor uitgang externe kabels (netaansluiting belasting)  

Tabel 9-12 Verklaring van de gebruikte nummers 

 

 

9.7 Kunstmatig nulpunt (ster punt creator) - enkel voor 3-draads netten 

 GEVAAR! Gevaar voor electrische schokken! 

 Werk nooit aan de ster punt creator wanneer het LVRSys in 

werking is. 

 Altijd het LVRSys uit dienst stellen om de plug-in jumper om 

te schakelen (zie hoofdstuk 10.4) 

  

 Voor toepassingen van het LVRSys in 3-fasige netten zonder nul geleider (N), is 

het nodig een kunstmatig nulpunt (N) te creëren. Dit wordt gerealiseerd met de 

ster punt creator. 

Het LVRSys kan nog steeds gebruikt worden voor 3-fazen netten met nul geleider 

in TN-C od TN-S systemen als het kunstmatig nulpunt is uitgeschakeld. 

OPGELET: Bij in- of uitschakelen van de nulpunt creator dient het setpoint 

(nominale spanning) in de controller aangepast te worden (zie hoofdstuk 11.10). 

Bij uitgeschakelde ster punt creator (voor 3 fazen net met nulgeleider) dient het 

setpoint op 230 V ingesteld te worden. 

Bij ingeschakelde ster punt creator (voor 3-fazen net zonder nulgeleider) dient 

het setpoint op 133 V ingesteld te worden. 
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9.7.1 Kunstmatig nulpunt aktief 

 Kunstmatig nulpunt actief LVRSys werkend in een 3 fazen net zonder nulgelei-

der. 

 

 

 OPGELET! Beschadiging van componenten door overbelasting! 

 Verander nooit de plug-in jumper wanneer het LVRSys™ in wer-

king is. 

  

De positie van de plug-in jumper voor het kunstmatig nulpunt wanneer het actief is (zie 

figuur 9-22): 

 Zekeringsautomaat -F20 voor kunstmatig nulpunt is gesloten (actief). 

 -XT2.N2 naar XT2.N3 is verbonden. 

 

 

 

Figuur 9-22 Schema van het ge-aktiveerde kunstmatig nulpunt 
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9.7.2 Kunstmatig nulpunt uitgeschakeld 

 Kunstmatig nulpunt uitgeschakeld LVRSys™ werkend voor 3 fazen net (TN-C of 

TN-S) met nulgeleider. 

 

 OPGELET! Beschadiging van componenten door overbelasting! 

 Verander nooit de plug-in jumper wanneer het LVRSys™ in wer-

king is. 

  

 

De positie van de plug-in jumpers voor het kunstmatig nulpunt wanneer het NIET actief is 

(zie figuur 9-23): 

 Zekeringsautomaat -F20 voorkunstmatig nulpunt is uitgeschakeld (NIET actief). 

 -XT2.N1 naar XT2.N2 is verbonden. 

 

 

Figuur 9-23 Schema van de uitgeschakelde ster-punt creator 

 

 

 

  



Indienstname en uitdienststelling LVRSys™ 
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 Indienstname en uitdienststelling LVRSys™ 

10.1 Signalisatie lampen & schakelaar 

Error Operation System switch

 

Figuur 10-1 Signalisatie lampen en schakelaar 

 

State off State on

 

Figuur 10-2 Schakelstand 

10.2  Controle & eerste indienstname LVRSys™ 

10.2.1 Controle 

 Controleer dat de PEN aansluiting juist zijn uitgevoerd 

 Controleer dat de primaire kabels juist zijn aangesloten volgens het schema 

 Controleer dat de secundaire kabels juist zijn aangesloten volgens het schema 

 

 OPGELET! Kortsluiting in het laagspanning net! 

 Controller de fasen aan de ingang en uitgang door meting na het 

aansluiten van de secundaire zijde van de.  
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10.2.2 Eerste indienstname (controle van de regelwerking) 

 

De initiële positie is als volgt: 

0 BYPASS gesloten. 

0 Ingang open (LVRSys-IN). 

0 Uitgang open (LVRSys-OUT). 

0 De regelaar in de UIT (OFF) positie. 
 

 OPGELET! Beschadiging van componenten door overbelasting! 

Schakel de LVRSys™ enkel in volgens het beschreven proces. 
  

 

 Sluit LVRSys-IN. 

 Schakel de regelaar AAN (ON) 

 De regelaar start automatisch op. 

 LVRSys™ is aktief. 

 Het lokale net wordt geregeld door de LVRSys™. 

 Zet de regelaar in manuele modus (zie Sec. 11.8). 

 Test alle stappen. 

Alle stappen moeten kunnen bereikt worden. De spanning van de regelaar moet 

veranderen in overeenstemming met de richting (omhoog of omlaag) met de spanning 

van elke stap. 

Als de spanning niet wijzigt zoals verwacht, controleer dan of de aansluitingen juist zijn 

uitgevoerd. Het systeem mag in dit geval niet in dienst genomen worden. 
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10.3  Indienstname LVRSys™ (aan het laagspanningsnet koppelen) 

De initiële positie is als volgt: 

0 BYPASS gesloten. 

0 Ingang open (LVRSys-IN). 

0 Uitgang open (LVRSys-OUT). 

0 De regelaar in de UIT (OFF) positie. 

 

 OPGELET! Beschadiging van componenten door overbelasting! 

Schakel de LVRSys™ enkel in volgens het beschreven proces. 
  

 

 Sluit LVRSys-IN. 

 Sluit LVRSys-OUT. 

 Open LVRSys-BYPASS. 

 Schakel de regelaar AAN (ON) - zie hoofdstuk 11.4 

 De regelaar start automatisch op. 

 LVRSys™ is actief en gekoppeld op het laagspanningsnet. 

 Het lokale net wordt geregeld door de LVRSys™. 
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10.4  De LVRSys™ uit dienst nemen en BYPASS functie 

De initiële positie is als volgt: 

0 Gesloten ingang (LVRSys-IN). 

0 Gesloten uitgang (LVRSys-OUT). 

0 De regelaar in de AAN (ON) positie. 

0 Open BYPASS. 

 

 OPGELET! Beschadiging van componenten door overbelasting! 

De LVRSys™ enkel uit dienst nemen volgens het beschreven proces. 
  

 

 Schakel de regelaar in de UIT (OFF) positie. 

 Electronica (regelaar/actuator/relais) wordt uitgeschakeld. 

 Transformatoren zijn kortgesloten door de opener relais. 

 Sluit LVRSys-BYPASS. 

 Open LVRSys-OUT. 

 Open LVRSys-IN. 

 LVRSys™ is geïsoleerd van het net. 

 BYPASS is aktief. 

 Het lokale net wordt gevoed via de BYPASS en niet meer geregeld via de 

LVRSys. 

 

10.5  Controle van afwezigheid op spanning 

 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 Verzeker U dat er geen spanning staat op de systeem ingang 

 Verzeker U dat er geen spanning staat op de systeem uitgang 

 Metingen enkel uitvoeren met beveiligde meettoestellen CAT 

IV 

  

 

0 Controleer op nul spanning systeem ingang (LVRSys-IN). 

0 Controleer op nul spanning systeem uitgang (LVRSys-OUT). 

 

Systemen met zekering automaten: L1/L2/L3 (direct op de automaten) tov PEN-busbar 

Systemen met NH lastschakelaars: L1/L2/L3 (direct op de NH lastschakelaars) tov PEN-

busbar 
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 Werking/bediening regelaar 

11.1 Signalisatie lampen - controle kast 

 

Figuur 11-1: Schakelaar - controle lampen 

1) Signalisatie lamp Error (fout) 

2) Signalisatie lamp Operation (werking) 

3) Systeem-schakelaar 

11.2  Signalisatie lampen & schakelaar - CPU kaart 

 

Figuur 11-2: Lampen / schuifschakelaar service en CPU kaart 

 Omschrijving: 

1) Service schakelaar 

2) Status lamp 

3) Lamp Status relais (eerste van links) en lamp status service schakelaar (tweede van 

links) 
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11.3  Signalisatie lampen 

 De rode en groene signalisatie lamp geeft de status van het systeem weer: 

0 Rood: Error (fout) status 

0 Groen: Error-vrije status; systeem is in foutloze werking. 

 

 Volg de instructies uit de service handleiding in geval van een rood opgelichte lamp. 

 Noteer de foutcode (hoofdstuk 11.12.2 ) 

 Indien de fout niet kan verholpen worden contacteer het A.Eberle support team of 

uw lokale verdeler. 

11.4  Schakelaars 

De schakelposities creëren de volgende toestanden: 

0 Systeem schakelaar: 

– Schakelaar naar rechts draaien:    Systeem aan 

– Schakelaar naar links draaien:   Systeem uit 

0 Schuifschakelaar voor service: 

  

Figuur 11-3: Schuifschakelaar voor service 

– Schakelpositie aan (on):     Service schakelaar aktief 

– Schakelpositie uit (off):      Service schakelaar niet aktief 

–  

 Bij de schakelpositie aan zal de rode signalisatielamp op de stuurkast aange-

schakeld worden en de groene lamp uitgeschakeld worden. 

 Bij de schakelpositie aan verandert op de CPU kaart A7 de status service lamp 

en status lamp van groen naar rood. (zie sec. 11.2). 

 Automatische bypass-functie is actief, de regelaar heeft geen functie meer. 

 

    Het gebruik van de service schakelaar is bedoeld voor firmware updates. 
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11.5  Opstart (Boot) proces 

 Bij activatie van de systeem AAN (System ON) schakelaar start automatisch het op-

start proces van de regelaar. 

 Na ca 25 seconden, verschijnt op het display Boot.... 

 Na de beëindiging van het opstart proces (ca. 45 sec), komt de regelaar in de        

'Automatic' modus. 

 

Het opstart proces moet volledig zijn doorlopen om alle andere activiteiten zoals 

configuratie, displaywijzigingen, enz… te kunnen uitvoeren. 

11.6  Menu navigatie 

In foutloze werking bevindt de regelaar zich standaard in de Automatische modus. 

Het hoofdscherm toont de 3 fase spanningen van de externe kabels en de stap van elke 

fase. 

 

 

Figuur 11-4 Scherm van de regelaar 

 

1 Modus 

2 Naar boven scrollen (enkel in de gebruikers menu of in manuele modus) 

3 Enter toets (bevestigen) 

4 Naar rechts scrollen 

5 Naar onder scrollen (enkel in de gebruikers menu of in manuele modus) 

6 Naar links scrollen 

  

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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11.7  Automatisch bedrijf ( Auto modus) 

Na de opstart modus (inschakelen van de hulpspanning op de regelaar) komt de regelaar 

in de automatische modus. In de automatische modus is de regelaar actief.  

  

Figuur 11-5 Automatisch bedrijf 

Het display toont: 

0 De 3 fase spanningen 

0 De actuele stap van elke fase 

11.8  Manueel bedrijf (manual modus) 

De regelaar is niet actief in de manuele modus. Eén stap verandering is mogelijk per 

seconde. 

 

Stappen manueel aanpassen: 

 Om de Manuele modus te activeren, druk Enter in Automatische modus. (Zie Sec. 11.9) 

 Om een stap te verlagen, druk op de neerwaartse pijl. 

 Om een stap te verhogen, druk op de opwaartse pijl.  

 

Figuur 11-6 Scherm manueel bedrijf 
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11.9  Overzicht van de verschillende schermen 

 

Figuur 11-7 Overzicht navigatie menu  
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11.10 Regelparameters 

De verschillende parameters worden hieronder uitvoerig beschreven: 

 

Figuur 11-8 Configuratie van de regelaar 

 

 Om naar het parameter menu te gaan (vanuit het AUTO/MANUEEL scherm), druk op 

het pijltje naar rechts. Zie ook hoofdstuk 11.9 Overzicht van de schermen. 

 

 Met de pijltjes naar omhoog en omlaag kunnen de verschillende submenu's geselec-

teerd worden. 

 Druk vervolgens op de ENTER toets om het geselecteerde submenu te selecteren. 

Configuratie principe: 

 Geef de PIN code met behulp van de pijltjes omhoog/omlaag en de pijltjes 

links/rechts. 

 Druk op Enter om de waarde te bevestigen. 

 De parameter kan ingesteld worden met de pijltjes omhoog/omlaag en de pijltjes 

links/rechts. 

 Druk Enter om de waarde te bevestigen. 

 

De fabrieksinstelling voor de PIN code is 0000 (vier keer nul) 

De PIN code kan aangepast worden. Zie hoofdstuk . 
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11.10.1 Set point (gewenste waarde) 

De standaard instelling is: 

0 230,0 V (400 V L-L) or 

0 133,0 V (230 V L-L). 

 Selecteer het submenu Set point. 

 

 Druk op Enter om de selectie te bevestigen 

 De actuele instelling wordt weergegeven. 

 

 Druk op Enter om de waarde aan te passen. 

 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van pijltjes omhoog of 

omlaag. De cursor verplaatsen naar de volgende of voorgaande digit kan met behulp 

van de pijltjes naar links of rechts 

 Druk op Enter om de PIN code te bevestigen 

 De nieuwe waarde voor het set point kan nu ingesteld worden met de pijltjes naar 

omhoog of omlaag. De cursor verplaatsen naar de volgende of voorgaande digit kan 

met behulp van de pijltjes naar links of rechts. De laatste digit (uiterst rechts) geeft 

het cijfer aan na de komma. 
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 Druk op Enter als de nieuwe setpoint volledig is ingesteld. 

 

 Druk vervolgens nogmaals op Enter om de ingave te bevestigen. 

 De nieuwe waarde is nu actief en de regelaar keert terug naar het parameter 

scherm. 

Hieronder een schematisch overzicht van de verschillende stappen: 

 

Figuur 11-9 Configuratie van het set point 
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11.10.2 Tolerantie band+ en tolerantie band - 

De standaard instellingen zijn: 

0 98% voor tolerantie band – (Tolerance -) 

0 102% voor tolerantie band + (Tolerance +) 

 Stel de tolerantie banden in. 

0  

 

Figuur 11-10 Tolerantie band zones 

1 Regelaar aktief 

2 Regeling in werking 

3 Regelaar niet aktief 

4 Set point (gewenste waarde) 

5 Tolerantie band + 

6 Tolerantie band - 

Tabel 11-2 Verklaring van de gebruikte nummers in figuur 11-9 

 

De regelaar is inactief als de spanning zich tussen de tolerantieband + en - bevindt. 

Wanneer de spanning buiten deze tolerantiebanden gaat wordt de regeling ge-activeerd 

en wisselen de stappen in overeenstemming met de ingestelde parameters. 

11.10.2.1 Aanpassen van Tolerantie band+ en tolerantie band - 

 Selecteer het submenu Tolerance +. 

 

 Druk op Enter om de selectie te bevestigen 
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 De actuele instelling wordt weergegeven. 

 

 Druk op Enter om de waarde aan te passen. 

 

 Geef de PIN code met behulp van pijltjes omhoog of omlaag. De cursor verplaatsen 

naar de volgende of voorgaande digit kan met behulp van de pijltjes naar links of 

rechts 

 Druk op Enter om de PIN code te bevestigen 

 De nieuwe waarde voor het set point kan nu ingesteld worden met de pijltjes naar 

omhoog of omlaag. De cursor verplaatsen naar de volgende of voorgaande digit kan 

met behulp van de pijltjes naar links of rechts. 

 

 Druk op Enter als de nieuwe setpoint volledig is ingesteld. 

 

 Druk vervolgens nogmaals op Enter om de ingave te bevestigen. 

 De nieuwe waarde is nu actief en de regelaar keert terug naar het parameter 

scherm. 

 

De instelling voor de tolerantie band - gebeurt op identieke wijze.  
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11.10.3 Antwoord tijd 

De standaard instelling is 1 Vs. 

 De antwoordtijd kan ingesteld worden tussen 1 Vs en 100 Vs in stappen van 0,1. 

Aan de hand van de reaktietijd kan de regelsnelheid van het systeem ingesteld worden. 

 

Voorbeeld: invloed van de tolerantieband bij een antwoordtijd van 1 Vs. 

 Overschrijden van de tolerantieband + met 1V => Stap verlagen na 1 s (2.1.) 

 Onderschrijden van de tolerantieband - met 0,5 => Stap verhogen na 2 s (2.2.) 

 

De antwoordtijd is de tijdsvertraging tussen het moment dat de meetwaarde de toleran-

tieband overschrijdt en het schakelen van de stap (zie Sec. 11.10.2) 

 

 

Figuur 11-11 Tolerantie band en antwoordtijd 

1 Regelaar aktief 

2.1 Regelproces overschrijdt de tolerantieband + met 1 V 

2.2 Regelproces daalt onder tolerantieband - met 0.5 V 

3 Regelaar niet aktief 

4 Set point (gewenste waarde) 

5 Toleranie band + 

6 Tolerantie band - 

Tabel 11-3 Verklaring van de gebruikte nummers in figuur 11-10 
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11.10.3.1 Aanpassen van de antwoordtijd (Reaction time) 

 Selecteer het submenu Reaction time. 

 

 Druk op Enter om de selectie te bevestigen 

 De actuele instelling wordt weergegeven. 

 

 Druk op Enter om de waarde aan te passen. 

 

 Geef de PIN code met behulp van pijltjes omhoog of omlaag. De cursor verplaatsen 

naar de volgende of voorgaande digit kan met behulp van de pijltjes naar links of 

rechts 

 Druk op Enter om de PIN code te bevestigen 

 De nieuwe waarde voor het set point kan nu ingesteld worden met de pijltjes naar 

omhoog of omlaag. De cursor verplaatsen naar de volgende of voorgaande digit kan 

met behulp van de pijltjes naar links of rechts. 

 

 Druk op Enter als de nieuwe setpoint volledig is ingesteld. 
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 Druk vervolgens nogmaals op Enter om de ingave te bevestigen. 

 De nieuwe waarde is nu actief en de regelaar keert terug naar het parameter 

scherm. 

 

11.10.4 Netimpedantie 

De netimpedantie functie kan enkel gebruikt worden indien de stroommeting optie is 

geïntegreerd in het systeem (zie Sec.2.15 >Strrom/vermogemeting incl. CT klemmen). 

 

De standaard instelling voor de netimpedantie is 0 Ω: 

 De netimpedantie is uitgeschakeld. 

 

 De netimpedantie is instelbaar tussen 0 Ω en 0,5 Ω in stappen van 0,01. 

 De maximale invloed op de lokale spanningsmeting is 5 V. 

 

Wanneer de netimpedantie is uitgeschakeld: 

 De stroom-afhankelijke regeling is ingeschakeld. 

Wanneer de netimpedantie is ge-activeerd: 

 De regeling houdt rekening met de stroomwaarden. 

 Het weerstandssymbool verschijnt op het status venster van het display. 

 

 

Figuur 11-12 Aanduiding netimpedantie aktief 

Bij de configuratie van de netimpedantie wordt de laststroom verrekend in het regel-

algoritme van de regelaar. 

 

Voorbeeld: 

0.4kV

PV Feeder

KV

LVRSys™ DT

 

Figuur 11-13 Voorbeeld van een net met 500 m kabellengte 

500 m 
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Kabel NA2X2Y 4 x 150 mm² 

Kabel lengte 500 m 

Kabel weerstand 0.5 km x 0.206 Ω/km = 0.1 Ω 

Tabel 11-4 Kabel gegevens 

In het voorbeeld, de spanningswaarde zou op het einde van de kabel afwijken van de 

gemeten waarde op de regelaar met 100 A x 0.1 Ω = 10 V (bij een stroom van 100 A). 

Wanneer de net impedantie is geactiveerd zal de regelaar constant de spanning 

berekeken uit de spanning op de regelaar + de netimpedantie x netstroom. 

��� = ��������� + ����� ∗ !���� 

 

 

Kabelgegevens spec. kabelweerstand Ω/km 

NAYY-J 4 x 70 mm² 0.453 

NAYY-J 4 x 95 mm² 0.321 

NAYY-J 4 x 120 mm² 0.255 

NAYY-J 4 x 150 mm² 0.208 

NAYY-J 4 x 185 mm² 0.167 

NAYY-J 4 x 240 mm² 0.131 

Vrije kabel AL 4 x 50 mm² 0.662 

Vrije kabel AL 4 x 70 mm² 0.519 

Vrije kabel AL 4 x 95 mm² 0.432 

Tabel 11-5: Specificaties van de kabelweerstand 

11.10.5  Balans (Bal. active) 

De standaard instellin is 1 (aktief). 

 Stel de Balans op 1 (actief) of 0 (uitgeschakeld). 

 

De Balans functie verzekert de symmetrie van de 3 fase spanningen binnen de grenzen 

van de tolerantie band. 

 

Bijkomende informatie: 

0 Schakelen (regelen) heeft prioriteit indien de spanning buiten de tolerantieband ligt. 

0 De symmetrisatie is aktief, als alle 3 de fase spanningen binnen de tolerantieband 

liggen. 

0 De symmetrisatie zal altijd gedaan worden ten opzichte van het setpoint. 

0 Als de impedantiefunctie aktief is, de symmetrisatie zal deze mee in rekening brengen 

(e. g. regeling op UZ1, UZ2, UZ3). 

  



Werking/bediening regelaar 

 

 

We take care of it. 

Page 84  

Voorbeeld van onevenwichtige fasespanningen: 

 

 

Figuur 9-14 Voorbeeld van onevenwichtige fasespanningen11-14 

 Overspanning waarschuwing – van FW 12.00.06 

De standaardinstelling is 110 % (gerelateerd aan het ingestelde punt). Verstelbaar van 

105% tot 150%. 

Overspanningswaarschuwing is actief wanneer de gemiddelde waarde van 10 seconden 

van de spanning boven de ingestelde drempelwaarde ligt. 

De overspanningswaarschuwing wordt verzonden via communicatieprotocollen en 

opgeslagen in het logboek onder Gebeurtenisgegevens. 

 Onderspanning waarschuwing – van FW 12.00.06 

De standaardinstelling is 90 % (gerelateerd aan het ingestelde punt). Verstelbaar van 0% 

tot 95%. 

Onderspanningswaarschuwing is actief wanneer de gemiddelde waarde van 10 seconden 

van de spanning onder de ingestelde drempelwaarde ligt. 

De waarschuwing voor onderspanning wordt verzonden via communicatieprotocollen en 

opgeslagen in het logboek onder Gebeurtenisgegevens. 
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11.11 Setup 

 

Figuur 11-15 Setup scherm 

 

 Selecteer de Setup menu (zie Sec. 11.9 - overzicht display). 

 Om submenu's te selecteren, gebruik de op- en neerwaartse pijlen. 

 Druk op de Enter toets. 

Configuratie: 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 De parameter kan ingesteld worden met de pijltjes omhoog/omlaag en de pijltjes 

links/rechts. 

 Druk Enter om de waarde te bevestigen. 

11.11.1 Communicatie (communication) 

Zie hoofdstuk 12 Communicatie. 

11.11.2 Veiligheid (security) 

Zie hoofdstuk 12 Veiligheid 

11.11.3 Datum (date) 

 Stel de datum in. 

Als NTP tijdsynchronisatie wordt gebruikt (zie hoofdstuk 12.4) dan zal de datum automatisch 

aangepast worden. 

11.11.4 Tijd (time) 

 Stel de tijd in. 

Als NTP tijdsynchronisatie wordt gebruikt (zie hoofdstuk 12.4) dan zal de tijd automatisch 

aangepast worden. 
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11.11.5 Taal (language) 

Beschikbare talen: 

0 Duits 

0 Engels 

11.12 Toestel info (device info) 

0  

Figuur 11-16 Toestel info scherm 

0  

 Selecteer het toestel info menu (zie hoofdstuk Error! Reference source not found.). 

 Om een submenu te selecteren gebruik de pijltjes naar boven of naar beneden. 

 Druk op Enter om te bevestigen. 

Configuratie: 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 De parameter kan ingesteld worden met de pijltjes omhoog/omlaag en de pijltjes 

links/rechts. 

 Druk Enter om de waarde te bevestigen. 

11.12.1 Firmware update 

 OPGELET! Beschadiging van componenten door overbelasting! 

Zorg er voor dat de service schakelaar is geactiveerd alvorens het up-

date proces te starten. 

  

 

Het activeren van de service schakelaar zorgt ervoor dat de thyristoren geïsoleerd worden 

van de netspanning en sluit de transformatoren kort. De regelfunctie is hierdoor ook 

uitgeschakeld. Een veilig update proces kan worden gestart. 

 

Kopieer de update file naar een USB stick 

 Unzip de zip file (van email of download): 

https://www.a-eberle.de/en/downloads/low-voltage-regulation/firmware). 
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 Bewaar  de file op een FAT32 geformatteerde USB stick. 

 Onderstaande folder structuur is verplicht, ook geen bovenliggende folder aanma-

ken op de USB stick (USB-stick:\unzipped files; e.g. E:\...). 

 

Figuur 11-17 Folder structuur voor de update op de USB stick 

 

Volledige update procedure: 

 Activeer de service schakelaar (Zie sec.11.2) 

 De regelaar gaat in de error modus. 

 Steek de USB stick in de USB connector. 

 Selecteer menu item Firmware update. 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 Druk Yes om de selectie te bevestigen. 

 Op het display verschijnt Please wait. 

 Druk op GEEN enkele toets of de service schakelaar gedurende het update proces. 

 De regelaar heeft ongeveer 5 minuten nodig om het update proces door te 

voeren. 

 De regelaar herinitialiseert zichzelf. 

 De regelaar blijft in de error modus nadat de update is uitgevoerd. 

 Deactiveer de service schakelaar (service schakelaar op OFF zetten). 

 Verwijder de USB stick. 

 De regelaar gaat naar automatische modus. 

 De update procedure is klaar. 

  



Werking/bediening regelaar 

 

 

We take care of it. 

Page 88  

11.12.2 Archiveren log book 

 Steek een USB stick in de USB connector X1/USB die zich onder de regelaar bevindt. 

 Ga naar het scherm van het logbook. 

 Selecteer logbook 

 Druk op het pijltje naar rechts op de regelaar  

 Selecteer submenu punt Start time. 

De data wordt ge-archiveerd vanaf de start datum/tijd. 

De Event data, measurement data en service data moeten geaktiveerd zijn om ze te 

kunnen archiveren. Als ze niet ge-aktiveerd zijn zullen ze ook niet geregistreerd worden 

in het logbook! 

0 ( ) Selectie niet aktief 

0 (x) Selectie aktief 

 

 Selecteer het submenu Event data, measurement data en service data. 

 Selecteer met de pijltjes omhoog en omlaag. 
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 Geef de PIN code (standaard  ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 Druk Yes om de selectie te bevestigen. 

 Selecteer het submenu Archive data. 

 Druk Yes om de selectie te bevestigen. 

 Please wait wordt aangeduid op het scherm. 

 De regelaar schrijft de data naar de USB stick. 

 

Event data 

De Event data lijst bevat: 

0 Parameters 

0 Parameter wijzigingen 

0 Status (Automatic/Manual) 

0 Status verandering (Automatic-Manual) 

0 Error 

 

Measurement data 

De meetgegevens data lijst bevat: 

0 U1 tot U3 (10 minuten gemiddelde waarden in V) 

0 U1Z tot U3Z (10 minutes gemiddelde waarden in V, enkel met de optie 

stroomtransformatoren en ingestelde netimpedantie 

0 I1 tot I3  (10 minuten gemiddelde waarden in A; enkel voor de optie stroomtrafo's) 

0 P1 tot P3 (10 minuten gemiddelde waarden in kW; enkel voor de optie stroomtrafo's) 

0 Q1 tot Q3 (10 minuten gemiddelde waarden in kVar; enkel voor de optie 

stroomtrafo's) 

0 S1 tot S3 (10 minuten gemiddelde waarden in kVA; enkel voor de optie stroomtrafo's) 

0 T1 tot T3 (10 minuten gemiddelde waarden in °C) 

0 Tap 1 tot Tap 3 (huidige stap positie voor fase 1 - fase 3) 

0 Taps/Period 1-3 (10 minuten gemiddelde waarde van de stap positie voor fase 1 - 3). 

 

Service data 

Service data is enkel bedoeld voor het A. Eberle GmbH & Co. KG. support team om 

evaluaties uit te voeren. 
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11.12.2.1 Evaluatie logbook (Meetwaarden) met Microsoft Excel 

(andere spreadsheet software kan ook gebruikt worden). 

 

 

A. Eberle beschikt op zijn website over een Excel macro, alsook een 

instructie video. 

https://www.a-eberle.de/en/downloads/low-voltage-

regulation/analysis-support 

 

Evaluatie zonder macro 

 Open de Measurement data in Excel. 

 Selecteer de eerste kolom (A). 

 

Figuur 11-18 Selecteren van de eerste kolom 

 Onder Data, klik op Text to Columns. 
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Figuur 11-19 Selecteren data en tekst in kolommen 

 Converteren Tekst naar Kolommen (Text to Columns Wizard - Step 1 van 3 selecteer   

Delimited. 

 Klik op Next om te bevestigen 

 

Figuur 11-20 Text conversion wizard - Stap 1 van 3 

 Converteren Tekst naar kolommen (Text to Columns Wizard - Step 2 van 3 selecteer 

Space. 

 Klik op Next om te bevestigen 
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Figuur 11-20 Text conversion wizard - Stap 2 van 3 

 

 Converteren Tekst naar kolommen (Text to Columns Wizard - Step 3 van 3 selecteer   

Advanced... 

 

Figuur 11-21 Text conversion wizard - Stap 3 van 3 

 

 Decimaal separator: Select Point. 

 Klik op OK om te bevestigen 
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 Klik op Finish in de Convert Text to Columns Wizard om te bevestigen. 

 

 

Figuur 11-22 Andere text import settings 

 

 De meetgegevens zijn in kolommen opgedeeld. 

11.12.2.2 Evaluatie logbook (Event data) in Notepad++ 

(andere tekstverwerkingssoftware kan ook gebruikt worden). 

 

 

Figuur 11-21 Event data geopend in Notepad++ 
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11.12.3 Firmware-Versie 

Het Menupunt FW-Versie bevat informatie over de: 

0 Firmware - versie 

0 Cortex-firmware - versie 

0 Kernel - versie 

0 Filesystem – versie 

 

De versie nummer wordt automatisch vastgelegd. 

 Geen wijzigingen mogelijk. 

11.12.4 LOG ERR 

De laatste error wordt aangeduid. 

 Noteer de error melding indien de installatie/update niet werkt of niet volledig 

wordt doorlopen. 

 Contacteer het A. Eberle GmbH & Co. KG. Support team of uw lokale verdeler. 

 

Fout Foutcode 

Contactor (relais) 
 

0x00001 

Overspanning 0x00002 

Onder spanning 0x00004 

Interne controlefout 0x00008 

0x00010 

0x00020 

0x00040 

0x00080 

0x00100 

0x00400 

0x01000 

EEPROM 0x00020 

Serviceswitch 0x00200 

Ongeldig serienummer 0x00800 

Thyristors board A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

  A6 

0x02000  

0x04000  

0x08000 

0x10000 

0x20000 

0x40000 

 0x80000 

Tabel 11-7 De error code tabel11- 
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The single error codes worden als volgt opgelijst: 

Fout Foutcode 

Serviceswitch 0x00200 

Interne controlefout 0x00080 

Onder spanning 0x00004 

LOG ERR 0x284 

Table 11-8 de error code tabel11-5 

De nullen na de x worden niet weergegeven. 

11.12.5 Type nummer 

Het Menupunt Type nummer bevat informatie over: 

0 Toestel nummer 

0 Type nummer CPU kaart 

0 Type nummer Thyristor kaart 

 

Het toestel nummer is ingesteld in de fabriek. 

 Verander het toestel nummer NOOIT. 

Het type nummer van de CPU kaart en de Thyristor kaart wordt automatisch bepaald en 

vastgelegd. 

  Geen wijzigingen mogelijk. 

11.13 Fabrieksinstellingen (Factory settings) 

 OPGELET! Verkeerde werking van de regelaar door foutieve configuratie! 

 Wijzig de fabrieksinstellingen NOOIT. 
  

 

De fabrieksinstellingen zijn bedoeld als de initiële configuratie van het systeem en zijn 

afhankelijk van de gebruikte hardware. De gebruiker dient deze parameters niet te 

wijzigen. 

 

Figuur 11-22 instelling van de fabrieksinstellingen 
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 Selecteer het Setup menu (zie hoofdstuk Error! Reference source not found.). 

 Om een submenu te selecteren gebruik de pijltjes naar boven of naar beneden. 

 Druk op Enter om te bevestigen. 

Configuratie: 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 De parameter kan ingesteld worden met de pijltjes omhoog/omlaag en de pijltjes 

links/rechts. 

 Druk Enter om de waarde te bevestigen. 

11.13.1 Phase spacing 

Phase spacing is ingesteld in de fabriek. 

 Wijzig deze parameter niet. 

11.13.2 Net frequentie 

Net frequentie is ingesteld in de fabriek 

 Wijzig deze parameter niet. 

11.13.3 CT ratio (stroomtransformator verhouding) 

Voor stroomtransformatoren van A. Eberle GmbH & Co. KG. is de verhouding ingesteld in 

de fabriek. 

Wanneer externe stroomtransformatoren worden gebruikt: 

 Geef de verhouding in. 

11.13.4 Reset aanduider 

De aanduider of sleepnaald aanduider geeft de gemiddelde 15 minuten waarden van de: 

0 maximum spanningen (Fase 1-3) 

0 maximum stromen (FAse 1-3) 

0 maximum vermogen waarden (Fase 1-3) 

0 maximum en minimum temperatuur in de schakelkast in °C (T). 

 

Reset aanduider: 

 Selecteer Reset indicator. 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 



Werking/bediening regelaar 

 

 

Page 97  

 Bevestig selectie. 

 Alle aanduiders zijn gereset naar hun intitiële status. 

11.13.5  Statistieken wissen (Clear statistics) 

De statistieken kunnen selectief gewist worden voor: 

0 Alles (All) 

0 Dag (Day) 

0 Week 

0 Maand (Month) 

0 Jaar (Year) 

 

Wissen van individuele statistieken: 

 Selecteer de gewenste statistiek. 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 Bevestig selectie. 

 De geselecteerde statistiek is gewist. 

11.13.6 T104 Licentie (T 104 licensing) 

Zie hoofdstuk Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.. 
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12 Communicatie 

12.1 Overzicht van de communicatie instellingen 

 

Figuur 11-01 Overzicht van de communicatie instellingen 
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12.2  TCP/IP Configuratie over Ethernet 

 

Figuur 12-02 Overzicht van de TCP/IP instellingen 

De TCP/IP- Interface is de basis voor alle communicatie protokollen en moet ingesteld 

worden in overeenstemming met het scada station.   
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12.3 Modbus 

12.3.1 Modbus Setup 

 

Figuur 11-03 Modbus Setup 

 Selecteer het submenu Communication om de parameters voor de communicatie 

interfaces te configureren. Zie hoofdstuk 11.9 

 Om submenu's te selecteren, druk op de pijltjes omhoog of omlaag  

 Druk op de Enter toets om te bevestigen. 

Configuratie: 

 De parameters kunnen ingesteld worden door te drukken op de toetsen om-

hoog/omlaag en links/rechts. 

 Geef de PIN code (standaard ingesteld op 0000) met behulp van de pijltjes om-

hoog/omlaag en de pijltjes links/rechts. 

 Druk Enter om de PIN code te bevestigen. 

 Druk op Enter om de selectie te bevestigen. 

Standaard parameters voor de Modbus Communicatie zijn: 

0 TCP-Port 502 

12.3.2 Modbus Register mapping 

Invoerregister (16-bits gegevens, alleen lezen) 

Name permitted values Standard Addressing 

Status 2 - Operation, 1 - Error 2 101 

Tabel 11-1 Status 

Invoerregister (16-bits gegevens, alleen lezen) 

Name permitted values Standard Addressing 

LOG-ERR 0 - 65000 0 (Hex) 102 

Tabel 11 Log error 

Invoerregister (16-bits gegevens, alleen lezen) 

Name permitted values Standard Addressing 

Firmware 0 - 999999 1 (32-bit-float) 103 
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Tabel 11 Firmware version 

 

Registers bijhouden (16-bits gegevens, lezen en schrijven) 

Name permitted values Standard Addressing 

Operating status 0 - Auto, 1 - Manual, 2 - Blocked 0 201 

Ph1 Step up 0/1   1 - Command Step up 0 202 

Ph2 Step up 0/1   1 - Command Step up 0 203 

Ph3 Step up 0/1   1 - Command Step up 0 204 

Ph1 Step up 0/1   1 - Command Step down 0 205 

Ph2 Step down 0/1   1 - Command Step down 0 206 

Ph3 Step down 0/1   1 - Command Step down 0 207 

Clear statistics 0/1   1 - Command Clear statistics 0 208 

Reset indicator 0/1   1 - Command Reset indicator 0 209 

Tabel 11 Operating status and regulator commands 

Invoerregister (16-bits gegevens, alleen lezen) 

Name permitted values Unit Addressing 

Faseafstand 0 - 1000 0,01 301 

Stapfase 1 0 - 8 1 302 

Stapfase 2 0 - 8 1 303 

Stapfase3 0 - 8 1 304 

Spanningsfase 1 0 - 65000 0,1 V 305 

Spanningsfase 2 0 - 65000 0,1 V 306 

Spanningsfase  3 0 - 65000 0,1 V 307 

Stroomfase 1 0 - 65000 0,1 A 308 

Stroomfase 2 0 - 65000 0,1 A 309 

Stroomfase 3 0 - 65000 0,1 A 310 

Actieve energiefase 1 -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 311 

Actieve energiefase 2 -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 312 

Actieve energiefase 3 -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 313 

Schijnbare energiefase 1 0 - 65565 0,1 kVA 314 

Schijnbare energiefase 2 0 - 65565 0,1 kVA 315 

Schijnbare energiefase 3 0 - 65565 0,1 kVA 316 

Reactieve energiefase 1 0 - 65000 0,1 kvar 317 

Reactieve energiefase 2 0 - 65000 0,1 kvar 318 

Reactieve energiefase 3 0 - 65000 0,1 kvar 319 

Stapnummer dag Ph1 0 - 99999999 1 320 

Stapnummer dag Ph2 0 - 99999999 1 321 

Stapnummer dagPh3 0 - 99999999 1 322 

Stapnummer week Ph1 0 - 99999999 1 323 

Stapnummer week Ph2 0 - 99999999 1 324 
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Invoerregister (16-bits gegevens, alleen lezen) 

Name permitted values Unit Addressing 

Stapnummer week Ph3 0 - 99999999 1 325 

Stapnummer maand Ph1 0 - 99999999 1 326 

Stapnummer maand Ph2 0 - 99999999 1 327 

Stapnummer maand Ph3 0 - 99999999 1 328 

Stapnummer jaar Ph1 0 - 99999999 1 329 

Stapnummer jaar Ph2 0 - 99999999 1 330 

Stapnummer jaar Ph3 0 - 99999999 1 331 

Temperatuurkast -35000 - 0 - 35000 0,1°C 332 

Sleepaanduider U1 max.  0 - 65000 0,1 V 333 

Sleepaanduider U2 max.  0 - 65000 0,1 V 334 

Sleepaanduider U3 max.  0 - 65000 0,1 V 335 

Sleepaanduider I1 max.  0 - 65000 0,1 A 336 

Sleepaanduider I2 max.  0 - 65000 0,1 A 337 

Sleepaanduider I3 max.  0 - 65000 0,1 A 338 

Sleepaanduider P1 max.  -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 339 

Sleepaanduider P2 max.  -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 340 

Sleepaanduider P3 max.  -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 341 

Sleepaanduider T max. -35000 - 0 - 35000 0,01°C 342 

Sleepaanduider T min. -35000 - 0 - 35000 0,01°C 343 

Tabel 11 Meet- en informatiewaarderegisters 

Holding registers (16-Bit data, read and write) 

Name permitted values Standard Unit Addressing 

Set point 10000 - 26000 23000 0,01 V 401 

Tolerance band + 10000 - 12000 10200 0,01 % 402 

Tolerance band - 8000 – 10000 9800 0,01 % 403 

Impedance  0 - 500 0 0,001 Ω 404 

Reaction Time 10 - 1000 10 0,1 Vs 405  

Tabel 12-6 Parametersregisters11-6 

12.3.2.1   IEC 60870-5-104 

Het IEC 60870-5-104 protocol is een communicatie protocol dat werkt via de TCP/IP 

interface. Het IEC Protocol moet ontgrendeld worden met behulp van een licentie. Als dit 

soort communicatie gewenst is, contacteer het A. Eberle suppport team of uw lokale 

verdeler.  

12.3.3 Ontgrendelen van de licentie voor IEC 60870-5-104 

Dit hoofdstuk kan overgeslagen worden als het protocol reeds is geactiveerd bij levering 

door A-Eberle.  
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Figuur 12-04 Licenties van T10411-23 

 

De licentie file zal bezorgd worden door het A. Eberle Support Team en is gekoppeld aan 

het serienummer van het systeem. 

 Save de licentiefile op een FAT32 geformateerde USB stick. 

 Steek de USB stick in de USB connector van de LVRSys™. 

 Selecteer menu item T104 licensing. 

 Bevestig met Yes. 

 IEC 60870-5-104 is vrijgeschakeld 

 

 Ga naar de configuratie van de T104.  

 

Figuur 11-05 Setup 60870-5-104 
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12.3.4 CSV configuratie van de IEC 60870-5-104 Slave 

De LVRSys IEC 60870-5-104 Slave kan geconfigureerd worden door gebruik te maken van 

een CSV bestand. Bij het opstarten van het systeem zal de CSV file geladen worden en de 

IEC 60870-5-104 slave is dan klaar voor gebruik. 

In de standaard lvrsys_t104_target.csv zijn alle mogelijke configuraties beschreven. De 

gewenste aanpassingen moeten direct in de CSV file gemaakt worden, volgens 

onderstaande stappen: 

 Ontvang de CSV-File lvrsys_t104_target.csv van het A. Eberle Support-Team of uw 

lokale verdeler. 

 Pas de CSV-File aan zoals gewenst met Notepad of MS Excel. 

 Bewaar de CSV-File als lvrsys_t104_target.csv (MS-DOS File wanneer MS Excel wordt 

gebruikt) op een FAT32 geformatteerde USB stick. 

 Sluit de USB stick aan op de LVRSys™. 

 Selecteer menu punt Communicatie->IEC60870-5-104->T104 CSV load. 

 De IEC 60870-5-104 configuratie is aangepast. 

12.3.5 IEC 60870-5-104 Parameter 

0 T104 aktief (disabled – alle configuraties  0 / geaxtiveerd – configuraties zijn geladen) 

 Nieuwe configuraties van de IEC 60870-5-104 Slave worden aangepast van 

disabled (uitgeschakeld) -> activated (geactiveerd). 

0 T104 Station CA is het IP addres van het toegelaten station (ASDU) 

0 Standaard is 1 (elk station toegelaten). 

0 T104 TCP/IP Poort Adres van de 1st. Instantie van de T104  

0 Standaard is 2404. 

0 Tijdoverschrijding (Timeout) (T104 Timeout. Param.) 

Parameter  Standaard Bericht 

t0  30 s Time-out van de verbindingsonderneming 

t1 15 s Time-out van transmissie of test-ASDU's 

t2 10 s Time-out voor bevestigingen zonder datatelegrammen 

t2 < t1 

t3  20 s Time-out voor het verzenden van testframes met lange 

tijdsvertragingen  

K 12 Maximum aantal niet-geëxpliceerde telegrammen 

W  8 Ontvangstbewijs na w telegrammen 

Tabel 11 Timeout parameters  
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0 T104 IP Bind (geaxtiveerd, enkel bij redundante systemen) 

0 De LVRSys IEC 60870-5-104 slave kann in eerste instantie gelinkt worden aan een 

systeem IP adres. Dit is handig wanneer redundante systemen gebruikt worden om 

te communiceren of wanneer een andere verbinding via andere netwerken zoals 

WLAN of UMTS besaat. De LVRSys IEC 60870-5-104 slave leest enkel de eerste 

instantie. 

 Bij redundante systemen met verschillende IP adressen en hetzelfde poort 

adres moet het T104 IP Bind geactiveerd zijn. 

0 T104 redundantie 

 

Figuur 11-06 Parameter overzicht IEC 60870-5-104 

12.3.6 Redundant systeem 

0 De LVRSys IEC 60870-5-104 slave kan gelijktijdig tot vijf (5) IEC 60870-5-104 

verbindingen gebruiken. 

0 Elke instantie heeft zijn eigen IEC 60870-5-104 proces beelden en meldingen. 

0 De LVRSys IEC 60870-5-104 slave behoudt geen events of berichten in de wachtrij. 

Wanneer de verbinding opnieuw beschikbaar is zullen opnieuw berichten worden 

verzonden en de proces informatie zal vernieuwd worden. 

 Indien er geen verbinding is met de LVRSys IEC 60870-5-104 slave zal de pro-

ces informatie niet vernieuwd worden. Als de verbinding opnieuw 

beschikbaar is, zal de LVRSys IEC 60870-5-104 slave de proces informatie ver-

nieuwen en opnieuw berichten verzenden. 

 De redundante instanties zijn altijd verbonden aan het  ingestelde IP-adres! 

Als geen IP-adres werd ingesteld, verbinden de instanties zich aan alle net-

werken    (IP = 0.0.0.0). 
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 In redundante systemen met verschillende IP-adressen en hetzelfde poort 

adres, moet de T104 IP Bind altijd geactiveerd zijn. Anders zal de eerste in-

stantie zich verbinden met alle netwerken en de andere instanties kunnen 

geen verbinding opbouwen. 
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12.3.7 Proces informatie voor bewaking (monitoring) 

 De standaard geïmplementeerde proces informatie voor de bewaking: 

Type identificatie Proces informatie 

01 Enkele melding 

03 Dubbele melding 

13 Meetwaarde, short floating 

30 Enkele melding met tijdstempel 

31 Dubbele melding met tijdstempel 

36 Meetwaarde, short floating met tijdstempel 

Tabel 12-8 Proces informatie voor bewaking (monitoring) 

12.3.8 Proces sturing informatie 

 De standaard geïmplementeerde proces informatie voor de sturing. 

Type identificatie Proces informatie 

45 Enkele melding 

46 Dubbele melding 

50 Set point commando 

63 Set point commando met tijdstempel 

58 Enkel commando met tijdstempel 

59 Dubbel commando met tijdstempel 

100 opvraag commando 

103 Tijd synchronisatie commando 

107 Test commando met tijdstempel 

Tabel 12-9 Proces sturing informatie 
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12.3.9 IEC 60870-5-104 register toewijzing 

 

De register toewijzing is geldig vanaf een firmware versie 12.00.04 in combinatie 

met de VCS configuratie (# T104 csv file for LVRSys V1.3 - 9HE #). 

Values:             ON -> 1              OFF -> 0 

Alarmen/bericht 

Naam 
Toegestane 

waarden 
Standaard 

IEC60870-

104 

Adressering 

IEC60870-104  

Type 

Automatische Bewerkingsmo-

dus  

ON -> Auto / OFF -

> OFF 
- 350 30 

Handleiding in de bewerkings-

modus 

ON -> Manual / 

OFF -> OFF 
- 351 30 

Statistieken gewist 
ON -> Statistic 

cleared  
- 352 30 

Sleepindicatoren gewist 
ON -> Drag indica-

tors cleared 
- 353 30 

Statusbewerking ON -> Operation - 354 30 

Statusfout ON -> Error - 355 30 

Fout 1 (Afzender) 
ON -> Alarm / OFF 

-> Operation 
- 356 30 

Fout 2 (Transformator) 
ON -> Alarm / OFF 

-> Operation 
- 357 30 

Fout 3 (Serviceschakelaar) 
ON -> Alarm / OFF 

-> Operation 
- 358 30 

Fout 4 (Over temperatuur) 
ON -> Alarm / OFF 

-> Operation 
- 359 30 

Tabel 12-10 Registreren alarmen / berichten11-7 

Commands 

Naam 
Toegestane 

waarden 
Standaard 

IEC60870-

104 

Adressering 

IEC60870-104  

Type 

Ph1 Stap schakelaar 

ON -> increase 

/ OFF -> de-

crease 

- 550 59 

Ph2 Stap schakelaar 

ON -> increase 

/ OFF -> de-

crease 

- 551 59 

Ph3 Stap schakelaar 

ON -> increase 

/ OFF -> de-

crease 

- 552 59 

Bewerking automatisch instellen 
ON -> Auto-

matic 
- 450 58 

Bewerking manueel instellen ON -> Manual - 451 58 

Duidelijke statistiek 
ON -> Clear 

Statistic 
- 452 58 

Wissen sleep indicatoren en 

opnieuw instellen 

ON -> Clear 

Drag indica-

tors  

- 453 58 
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Tabel 12-16 Register opdrachten11-8 

 

Gemeten waarden + teller 

Name 
Toegestane 

waarden 
Standaard 

IEC60870-

104 

Adressering 

IEC60870-104  

Type 

Faseafstand 0 – 1000 100 100 36 

Stapfase 1 0 - 8 0 101 36 

Stapfase 2 0 - 8 0 102 36 

Stapfase 3 0 - 8 0 103 36 

Spanningsfase 1 0 0 104 36 

Spanningsfase 2 0 0 105 36 

Spanningsfase 3 0 0 106 36 

Stroomfase 1 0 0 107 36 

Stroomfase 2 0 0 108 36 

Stroomfase 3 0 0 109 36 

Actieve energiefase 1 0 0 110 36 

Actieve energiefase 2 0 0 111 36 

Actieve energiefase 3 0 0 112 36 

Schijnvermogen fase 1 0 0 113 36 

Schijnvermogen fase 2 0 0 114 36 

Schijnvermogen fase 3 0 0 115 36 

Reactieve energie fase 1 0 0 116 36 

Reactieve energie fase  2 0 0 117 36 

Reactieve energie fase 3 0 0 118 36 

Aantal fasen dag Ph1 0 0 119 36 

Aantal fasen dag Ph2 0 0 120 36 

Aantal fasen dag Ph3 0 0 121 36 

Aantal fasen week Ph1 0 0 122 36 

Aantal fasen week Ph2 0 0 123 36 

Aantal fasen week Ph3 0 0 124 36 

Aantal fasen maand Ph1 0 0 125 36 

Aantal fasen maand Ph2 0 0 126 36 

Aantal fasen maand Ph3 0 0 127 36 

Aantal fasen jaar Ph1 0 0 128 36 

Aantal fasen jaar Ph2 0 0 129 36 

Aantal fasen jaar Ph3 0 0 130 36 

Temperatuurkast 0 0 131 36 

Sleep indicator U1 max.  0 0 132 36 

Sleep indicator U2 max.  0 0 133 36 

Sleep indicator U3 max.  0 0 134 36 
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Sleep indicator I1 max.  0 0 135 36 

Sleep indicator I2 max.  0 0 136 36 

Sleep indicator I3 max.  0 0 137 36 

Sleep indicator P1 max.  0 0 138 36 

Sleep indicator P2 max.  0 0 139 36 

Sleep indicator P3 max.  0 0 140 36 

Sleep indicator temparatuurkast 

max. 
0 0 141 36 

Sleep indicator temparatuurkast 

min. 
0 0 142 36 

Tabel 12-11 Register gemeten waarden +teller11-9 

Parameters Werkelijke waarden 

Naam 
Toegestaan 

Waarden 
Standaard 

IEC60870-

104 

Adressering 

IEC60870-104  

Type 

Logboekfout 0 0 143 36 

FW-versie 0 0 144 36 

Punt instellen 0 0 145 36 

Tolerantieband+ 0 0 146 36 

Tolerantieband- 0 0 147 36 

Reactietijd 0 0 148 36 

Impedantie 0 0 149 36 

Tabel 11-10 systeeminformatie 

Parameters instellen 

Naam 
Toegestane 

waarden 
Standaard 

IEC60870-

104 

Adressering 

IEC60870-104  

Type 

Set point 100 - 260 230 200 63 

Tolerantieband+ 102 - 120 103 201 63 

Tolerantieband - 80 - 98 97 202 63 

Reactietijd 0.1 - 10 10 203 63 

Impedantie 0 - 0.5 0 204 63 

Tabel 12-13 Register Set parameters11-11 
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12.4 NTP Tijd synchronisatie 

 

Figuur 11-7 NTP Display 

De NTP Tijd synchronisatie is gebaseerd op een verbinding met een NTP server. 

 Toegang tot het netwerk of internet is noodzakelijk. 

 De gewenste Server IP instellen IP NTP IP1, NTP IP2. 

 Mogelijk IP voor Internet verbinding 192.53.103.108 (bijv. PTB, Braunschweig) 

 NTP HW RTC  (x) -> Tijd is gesynchroniseerd met HW RTC (hardware clock), als de 

NTP-server niet beschikbaar is. 

          ( ) -> Tijd is niet gesynchroniseerd via HW RTC (hardware clock). 

 Tijdzone (Time zone) instellen t.o.v.  GMT (Germany +1). 

 

12.5 Andere communicatie protocollen 

 Contacteer A. Eberle GmbH & Co. KG of uw lokale verdeler over andere communica-

tie mogelijkheden. 
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13 IT beveiliging 

 

Figuur 13-01 Overzicht van de firewall instellingen 

 Selecteer de sub-item menu's voor het instellen van de parameters voor de beveili-

ging. 

 Verander en pas de PIN code aan. 

 Afsluiten en protocollen toestaan 

 Afsluiten en externe toegang toestaan 

 Versleuteling van TCP/IP-gegevenspakketten 

 Afsluiten en activeren van de Ethernet-interface  
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14 Sturing en vermogentrappen 

14.1  Sturing voor systemen tot 70 kVA 

 

 

Figuur 14-1 Overzicht sturing 

 

1 Thyristor vermogen kaart 

2 CPU kaart 

3 Display regelaar 

4 USB interface 

5 Ethernet interface 

6 Temperatuur meting 

7 Service schakelaar 

8 Stroommeting 

9 Spanningsmeting 

10 Binaire ingangen 

11 Binaire uitgangen 

Tabel 14-1 Omschrijving sturing 
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14.2  Sturing voor systemen van 110 kVA 6 % tot 250 kVA 8 % 

 

 

Figuur 14-2 overzicht sturing 

 

1 Thyristor driver kaart 

2 Thyristor power kaart 

3 CPU kaart 

4 Display regelaar 

5 USB interface 

6 Ethernet interface 

7 Temperatuur meting 

8 Service schakelaar 

9 Stroommeting 

10 Spanningsmeting 

11 Binaire ingangen 

12 Binaire uitgangen 

Tabel 14-2 Omschrijving sturing  
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14.3  Sturing voor systemen van 250 kVA 6 % tot 630 kVA 10 % 

 

 

Figuur 14-3 Overzicht sturing 

 

1 Thyristor driver kaart 

2 CPU kaart 

3 Display regelaar 

4 USB interface 

5 Ethernet interface 

6 Temperatuur meting 

7 Service schakelaar 

8 Stroommeting 

9 Spanningsmeting 

10 Binaire ingangen 

11 Binaire uitgangen 

Tabel 14-3 Omschrijving sturing 
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14.4  Interfaces 

14.4.1 USB 

De USB interface wordt gebruikt voor firmware updates en logbook backup. 

 

 

Figuur 14-4 USB interface 

14.4.2 Ethernet 

De Ethernet interface wordt gebruikt als communicatie interface voor Modbus 

toepassingen. 

 

 

Figuur 14-5 Ethernet interface 

14.5  Vermogen trap 

De vermogen trap stuurt de transformatoren (Zie sec. 6 Omschrijving en 

werkingsprincipe). 

 

De vermogen trap bestaat uit: 

0 Thyristor kaart 

0 Omschakelweerstanden 

0 Thyristor driver kaart 

14.5.1 Systemen tot 70 kVA 

Voor systemen tot 70 kVA bevindt de thyristor kaart en de thyristor driver kaart zich 

samen in het rack.(zie Figuur 14-1). De omschakelweerstanden nodig voor de regeling 

bevinden zich achter de plexi afdekking. 

 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 De beschermingen niet wegnemen. 
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14.5.2 Systemen van 110 kVA 6 % tot 250 kVA 8 % 

Voor systemen van 110 kVA 6 % tot 250 kVA 8 % wordt een onderscheid gemaakt tussen 

2 vermogen trappen: 

0 Vermogen trap kleine transformatoren (x %) 

0 Vermogen trap grote transformatoren (X %) 

 

De vermogen trap voor de kleine transformatoren is identiek aan deze voor systemen tot 

70 kVA  (zie sec.14.5.1 Systemen tot 70 kVA). 

De vermogen trap voor grote transformatoren is als volgt: 

0 De thyristor kaarten en omschakelweerstanden bevinden zich achter de aluminium 

afscherming. 

0 De thyristor driver kaarten zijn geïnstalleerd in het rack. 

 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 De beschermingen niet wegnemen. 
  

14.5.3 Systemen van 250 kVA 10 % tot 630 kVA 6 % 

Voor systemen van 250 kVA 10 % tot 630 kVA 6 % zijn de vermogen trappen en de 

sturingseenheid volledig ontkoppeld. 

0 De Thyristor vermogen kaart en omschakelweerstanden bevinden zich achter de 

aluminium afdekking. 

0 De Thyristor driver kaarten zijn geïnstalleerd in het rack. 

 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 De beschermingen niet wegnemen. 
  

14.5.4 Systemen van 630 kVA 8 % tot 630 kVA 10 % 

Voor systemen van 630 kVA 8 % tot 630 kVA 10 % zijn de vermogen trappen en de 

sturingseenheid volledig ontkoppeld. 

0 De Thyristor vermogen kaart en omschakelweerstanden bevinden zich achter de 

aluminium afdekking. 

0 De Thyristor driver kaarten zijn geïnstalleerd in het rack. 

 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 De beschermingen niet wegnemen. 
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14.6  Stroomtransformatoren 

De stroomtransformatoren bevinden zich in de NH- lastschakelaars LVRSys Out. (enkel 

voor systemen met NH lastschakelaars).  

In systemen met automatische zekeringen bevinden de stroomtransformatoren zich in 

een afzonderlijke 3-fasen meettransformator module. 

 De aansluitingen van de stroomtransformatoren mogen enkel verwijdert worden in 

de BYPASS modus. 

 Wanneer de elektrische kring van de stroomtransformatoren moet gescheiden wor-

den, dan dient de BY-PASS modus eerst te worden verwezenlijkt. 

 Tussen de stroomtransformatoren en de regelaar zit een transformator scheiding-

blok met ingebouwde kortsluitbruggen voor de stroomtransformatoren. Deze wordt 

aangeduid met XWOUT. 

  

 Figuur14-6 Meet transformatoren scheidingsblok 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 BYPASS werking activeren 
  

14.7  Zekeringen vermogensgedeelte 

Systeem NH-lastschakelaar/  

zekeringsautomaat 

(F1) 

Neozed D 

(F8) 

Neozed D  

(F9) 

Neozed 

D  

(F7) 

22kVA - 6% C 32 circuit breaker 25kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

22kVA - 8% C 32 circuit breaker 25kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

22kVA - 10% C 32 circuit breaker 25kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

44kVA - 6% C 63 circuit breaker 25kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

44kVA - 8% C 63 circuit breaker 25kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

44kVA - 10% C 63 circuit breaker 25kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

70kVA - 6% C 100 circuit breaker 25 kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 
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Systeem NH-lastschakelaar/  

zekeringsautomaat 

(F1) 

Neozed D 

(F8) 

Neozed D  

(F9) 

Neozed 

D  

(F7) 

70kVA - 8% C 100 circuit breaker 25 kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

70kVA - 10% C 100 circuit breaker 25 kA D01, 16 A D01, 10 A 6A D01 

110kVA - 6% 160A gG - 2 D02, 20A D01, 10 A 6A D01 

110kVA - 8% 160A gG - 2 D02, 20A D01, 10 A 6A D01 

110kVA - 10% 160A gG - 2 D02, 25 A D01, 16 A 6A D01 

144kVA - 6% 200A gG - 2 D02, 20A D01, 10 A 6A D01 

144kVA - 8% 200A gG - 2 D02, 25 A D01, 16 A 6A D01 

144kVA - 10% 200A gG - 2 D02, 35 A D01, 16 A 6A D01 

175kVA - 6% 250A gG - 2 D02, 25 A D01, 16 A 6A D01 

175kVA - 8% 250A gG - 2 D02, 35 A D01, 16 A 6A D01 

175kVA - 10% 250A gG - 2 D02, 40 A D02, 20A 6A D01 

250kVA - 6% 355A gG - 2 D02, 35 A D02, 20A 6A D01 

250kVA - 8% 355A gG - 2 D02, 40 A D02, 20A 6A D01 

250kVA - 10% 355A gG - 2 

NH1 Semiconductor 

80 A gR  - 500 V D02, 35 A 6A D01 

400kVA - 6% 400kVA gTr - 3 

NH1 Semiconductor 

80 A gR  - 500 V D02, 35 A 6A D01 

400kVA - 8% 400kVA gTr - 3 

NH1 Semiconductor 

100 A gR  - 500 V D02, 40 A 6A D01 

400kVA - 10% 400kVA gTr - 3 

NH1 Semiconductor 

100 A gR  - 500 V D02, 40 A 6A D01 

630kVA - 6% 630kVA gTr - 3 

NH1 Semiconductor 

100 A gR  - 500 V D02, 50 A 6A D01 

630kVA - 8% 630kVA gTr - 3 NH-00       125A gG  D02, 50 A 6A D01 

630kVA - 10% 630kVA gTr - 3 NH-00        125A gG D02, 50 A 6A D01 

     

Tabel 14-4 Zekeringen vermogenstrappen 
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14.8  Micro zekeringen 

De Micro zekeringen zijn ter bescherming van: 

- de weerstanden in de thyristor sturing en zijn aangeduid met X2. 

 

Figuur 14-7 Micro zekeringen voor de thyristor weerstanden 

- de spanningsingang van de regelaar en de meetkring (meetkring = voor optionele 

meettoestellen of PQI-DA power quality analyser) en zijn aangeduid met XFOUT. 

 

Figuur 14-8 Micro zekeringen voor de regelaar en meetkring 

De micro zekeringen bevinden zich in de sturingkast naast de module voor de thyristor 

sturing. 

 

Figuur 14-9 Micro zekeringen en meet transformator scheidingsblok 
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Systeem Weerstand 1 

5 x 20mm 

Weerstand 2 

5 x 20mm 

Besturingseen-

heid 

5 x 20mm 

Gate  

Kabels 

5 x 20mm 

(-XFGATE) 

Meetcircuit 

5 x 20mm 

(-XFOUT) 

22kVA - 6% HT 0,4A 5x20 HT 0,5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

22kVA - 8% HT 0,4A 5x20 HT 0,63A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

22kVA - 10% HT 0,4A 5x20 HT 0,63A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

44kVA - 6% HT 0,5A 5x20 HT 1A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

44kVA - 8% HT 0,5A 5x20 HT 1A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

44kVA - 10% HT 0,5A 5x20 HT 1,25A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

70kVA - 6% HT 0,5A 5x20 HT 1,25A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

70kVA - 8% HT 0,63A 5x20 HT 2A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

70kVA - 10% HT 0,63A 5x20 HT 2A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

110kVA - 6% HT 0,63A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

110kVA - 8% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

110kVA - 10% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

144kVA - 6% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

144kVA - 8% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

144kVA - 10% HT 1,25A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

175kVA - 6% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

175kVA - 8% HT 1,25A 5x20 HT 5A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

175kVA - 10% HT 2A 5x20 HT 6,3A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

250kVA - 6% HT 1,25A 5x20 HT 6,3A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

250kVA - 8% HT 2A 5x20 HT 6,3A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

250kVA - 10% HT 5A 5x20 HT 8A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

400kVA - 6% HT 5A 5x20 HT 8A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

400kVA - 8% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

400kVA - 10% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

630kVA - 6% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

630kVA - 8% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

630kVA - 10% HT 6,3A 5x20 HT 10A 5x20 HT 3,15 A 5x20 FF 3,15 A  FF 3,15 A 5x20 

Tabel 14-5 Micro zekeringen voor weerstanden, regelaar en meetkringen 
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14.9  Bliksem beveiliging 

De bliksem- en overspanningsbeveiliging in alle systemen is in overeenstemming volgens 

de EN 61643-11 type 1 + type. 2 

 

Figuur 14-10 Bliksembeveiliging type 1/2 DV M TNC 255 FM (tot 250 kVA) en 

bliksembeveiliging Type 1/2 DEHNvenCI 255 FM (vanaf 400 kVA) 

Bij een bliksem inslag zullen de groene venstertjes rood kleuren. De LVRSys gaat 

automatisch in BY-PASS modus en scheidt de electronische sturing van het net. Om deze 

situatie op te heffen zijn volgende stappen te volgen: 

 

 Neem de LVRSys uit dienst (Zie sec. 0, 10.4  De LVRSys™ uit dienst nemen 

en BYPASS functie). 

 Vervang de module in de bliksembeveiligingen (DV MOD Art. 255 951 001, tot 250 

kVA). 

 Vervang de volledige bliksembeveiliging (vanaf 400 kVA Art. 961 205). 

 Neem de LVRSys opnieuw in dienst (zie Cap. 10,Indienstname en uitdienstname 

LVRSys) 

 

14.10 Transformator beveiligingsmodule 

 

Figuur 14-11 Transformator beveiligingsmodule DG S 275 FM (952090) 

Bij een foutieve aansturing of defecte thyristor zal het meldingsvenstertje rood kleuren. 

De LVRys gaat automatisch in By-PASS modus. De volgende stappen dienen  gevolgd te 

worden: 

 

 Neem de LVRSys uit dienst (Zie sec. 0, LVRSys uit dienst nemen en BYPASS modus). 

 Contacteer het A. Eberle Support Team.  

 Neem de LVRSys enkel terug in dienst na ontvangst van instructies (zie Cap. 10,In-

dienstname en uitdienststelling LVRSys™).  
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15 Externe toestellen en aanpassingen 

15.1  Externe toestellen 

Externe toestellen kunnen door A. Eberle GmbH & Co. KG geïnstalleerd worden. Het 

bedradingsschema zal worden aangepast en deze componenten bevatten. 

Externe toestellen zijn bijvoorbeeld: 

0 Communicatie Modems 

0 Remote control toestellen 

 

15.2  PQI-DA smart 

0 Wanneer de optie Power quality metingen aan de LVRSys™ ingang is geselecteerd 

(kenmerk I2), worden er spanningsaftakkingen en stroomtransformatoren 

geïnstalleerd aan de ingangszijde van het busbar systeem.  

0 Wanneer de optie Power quality metingen aan de LVRSys™ uitgang is geselecteerd 

(kenmerk I1), worden er spanningsaftakkingen en stroomtransformatoren 

geïnstalleerd aan de uitgangszijde van het busbar systeem.  

 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 BYPASS werking activeren 
  

 

 Waarschuwing! De PQI-DA smart is enkel spanningsloos wanneer 

de BYPASS werking is geactiveerd.   
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16 Service/Reiniging/Wisselstukken 

0 Het service interval is afhankelijk van de werking en de omgevingsfactoren. 

0 Het onderhoudsinterval kan bepaald worden door de gebruiker. A.Eberle GmbH & Co. 

KG adviseert een interval van 5 jaar. 

0 Voor herstellingen en onderhoud: A. Eberle beschikt over een aparte service en 

onderhoudshandleiding. 

 

17 Standaarden en wetgeving 

• LVD 2014/35/EU 

• DIN EN 61439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General 

rules 

• DIN EN 61439-5 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: 

Assemblies for power distribution in public networks 

• DIN EN 0298-4 Application of cables and cords in power installations - Part 4: 

Recommended current-carrying capacity for sheathed and non-sheathed cables for 

fixed wirings in buildings and for flexible cables and cords 

• DIN EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards 

- Immunity for residential, commercial and light-industrial environments 

• DIN EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards 

- Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments 

• DIN EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution 

networks 

• DIN EN 82079-1 Preparation of instructions for use - Structuring, content and 

presentation - Part 1: General principles and detailed requirements 

18 Demontage en vernietiging 

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 

 Zorg ervoor dat het LVRSys™ is losgekoppeld van het net alvo-

rens het te demonteren. 

  

 

 Zorg ervoor dat het LVRSys™ is losgekoppeld van het net alvorens het te demonte-

ren 

 Verwijder de laagspanningskabels. 

 Verwijder de kast. 
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De vernietiging van het LVRSys™ wordt verzorgd door A. 

Eberle GmbH & Co. KG.. 

 Alle componenten dienen opgestuurd te worden naar: 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 

D-90461 Nuremberg 

 

 

 

19 Garantie 

A. Eberle GmbH & Co. KG. garandeert dat dit product en toebehoren, voor een periode 

van 3 jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum, vrij van materiaal- en fabricatiefouten 

blijft. 

Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door: 

0 ongevallen 

0 verkeerd gebruik 

0 abnormale werkingsomstandigheden 

 

Om aanspraak te maken op deze garantie, contacteer A. Eberle GmbH & Co KG in 

Nuremberg, Duitsland of uw lokale verdeler. 
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A. Eberle GmbH & Co. KG      Prometeq NV 

Frankenstraße 160        Galgenbergstraat, 52 

D-90461 Nuremberg        B-9290 Berlare 

Tel.:  +49 (0) 911/62 81 08-0      +32 52/399.750 

Fax:  +49 (0) 911/62 81 08 96      +32/52/399.760 

Email: info@a-eberle.de       info@prometeq.be 

http://www.a-eberle.de       htpp://www.prometeq.be 
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