
Kwaliteit werkt door



Hoe kies je de juiste AC voeding 
voor jouw applicatie?
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Inleiding

Hoe kies je de juiste AC voeding 
voor jouw applicatie?

Hoe moeilijk kan dat nou zijn?

1) Spanningsbereik bepalen
2) Frequentiebereik
3) Benodigde vermogen

En klaar is kees.



Inleiding

Hoe kies je de juiste AC voeding 
voor jouw applicatie?

Uit de praktijk weten we helaas dat er heel wat meer parameters zijn waar u op moet letten.
- Maximale spanning
- Enkelfase of driefase
- Frequentiebereik
- Maximale stroom
- Maximale vermogen bij een bepaalde spanning
- Crest factor
- Inschakelstroom
- De power factor
- Uitgangsimpedantie
- Harmonische vervorming
- Andere….
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Power divisie

Programmable DC Power Supplies

Bi-directional DC Power Supplies

4Q DC Grid emulator

High Voltage DC Power Supplies >600Vdc

Programmable AC Sources 

AC Grid emulators

2Q,4Q Bipolair Amplifiers

Programmable DC Loads

Programmable AC loads

2Q, 4Q regenerative loads

Power Measurement and analysis

En instrumentatie voor Batterij testen en emulatie, Solar paneel emulatie, Power Hardware in the Loop, etc.



Maximale spanning

Bij enkelfase systemen is dit eenvoudig:

1) 220V-230V-240V 50 of 60Hz
2) 110V-120V 50 of 60Hz

Uitzonderingen:
127V/220V
100V

Zie voor details 
https://www.worldstandards.eu/nl/elektriciteit/landenoverzicht-
stekkers-voltage/

https://www.worldstandards.eu/nl/elektriciteit/landenoverzicht-stekkers-voltage/


Maximale spanning

De minimale en maximale spanning op het net zijn vastgelegd 
door lokale normen. In Nederland is dit de NEN EN50160:2010 
met wat aanvullingen in 2015 en 2019.

De netspanning mag variëren met +10% en -10%
Voor universele AC voedingen zien we dan specificaties als 
187V tot 264V of zelfs 85V tot 265V.

De meeste AC voedingen hebben dan ook twee spanning 
ranges;
0-300Vac
0-150Vac
Met een dubbele stroom mogelijkheid in de lage spanning 
range.



Maximale spanning

Maar tegen welke spanningen moet u testen?

Door een norm in de LED driver industrie zien 
we nu een maximale spanning van 305V.

Datasheet 11/19-LC435-6
LED Driver Universal Wide Voltage (UNV)100

Technical data:
Rated supply voltage 100V – 277V
AC voltage range 90V – 305V

Power Rating 500V

A 

1000

VA 

2000

VA 

300

0VA 
Output Voltage 0 ~ 155Vrms, 0 ~ 310Vrms 

Output Frequency 45.00 ~ 500.0 Hz 

Max. 

Current(r

ms) 

*1 

0 ~ 155 

Vrms 

4.2A 8.4A 16.8

A 

25.2

A 
0 ~ 310 

Vrms

2.1A 4.2A 8.4A 12.6

A 

Max. 

Current 

(peak) 

0 ~ 155 

Vrms Peak value which is four times of the

maximum current(rms) 0 ~ 310 

Vrms
OPT. APS-

003(rms)

0 ~ 600 

Vrms 

1.05A 2.1A 4.2A 

6.3A 
OPT. APS-

003(peak) 
0 ~ 600 

Vrms

Peak value which is four times of the

maximum current



Enkelfase of driefase AC voeding

Hiermee hebben we de spanning bereiken binnen enkelfase systemen wel grotendeels duidelijk.
Maar hoe zit het met driefase systemen?



Enkelfase of driefase AC voeding
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Enkelfase of driefase AC voeding



Frequentiebereik / resolutie

Normaal gesproken 50Hz of 60Hz

In de vliegtuigindustrie 400Hz of 800Hz tot 1200Hz

In treinen komen we nog wel eens 16,66Hz tegen

Ook hier zitten we met de NEN EN50160:2010 norm:

Frequentie tussen de 49,5Hz en 50,5Hz
In 2015 is dit aangepast naar 49,9Hz en 50,1Hz

De resolutie en nauwkeurigheid van de frequentie 
instelling van uw AC voeding spelen hier een rol bij het 
testen



Maximale stroom

Power Rating 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 

Output Voltage 0 ~ 155Vrms, 0 ~ 310Vrms 

Output Frequency 45.00 ~ 500.0 Hz 

Max. 

Current(rms) 

*1 

0 ~ 155 Vrms 4.2A 8.4A 16.8A 25.2A 

0 ~ 310 Vrms 2.1A 4.2A 8.4A 12.6A 

Max. Current 

(peak) 

0 ~ 155 Vrms 

Peak value which is four times of the maximum current(rms) 
0 ~ 310 Vrms

OPT. APS-003(rms) 0 ~ 600 Vrms 1.05A 2.1A 4.2A 6.3A 

OPT. APS-

003(peak) 0 ~ 600 Vrms Peak value which is four times of the maximum current



Maximale stroom

Maximale spanning 300Vrms
Maximale stroom 4A
Maximaal vermogen 1000VA

300V x 4A = 1200VA
1000 / 4 =  250V
Dus bij een spanning hoger als 250Vrms kan vol vermogen 
worden geleverd

Bij 230Vrms heeft u dus een maximaal vermogen van 920VA 
Bij 207Vrms is dit 828VA



Maximale stroom

Maximale spanning 310Vrms
Maximale stroom 4.2A
Maximaal vermogen 1000VA

310V x 4.2A = 1302VA
1000 / 4.2 =  238,1V
Dus bij een spanning hoger als 238,1Vrms kan vol 
vermogen worden geleverd

Bij 160Vrms heeft u dus een maximaal vermogen van 
672VA (160V x 4.2A)



Maximale stroom

Power Rating 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 

Output Voltage 0 ~ 155Vrms, 0 ~ 310Vrms 

Output Frequency  45.00 ~ 500.0 Hz 

Max. 

Current(rms) 

*1 

0 ~ 155 Vrms 4.2A 8.4A 16.8A 25.2A 

0 ~ 310 Vrms 2.1A 4.2A 8.4A 12.6A 

Max. Current 

(peak) 

0 ~ 155 Vrms 

Peak value which is four times of the maximum current(rms) 
0 ~ 310 Vrms 

OPT. APS-003(rms) 0 ~ 600 Vrms 1.05A 2.1A 4.2A 6.3A 

OPT. APS-

003(peak) 0 ~ 600 Vrms Peak value which is four times of the maximum current



Maximale stroom

Maximale spanning 310Vrms
Piek stroom 4.2A x 4 = 16.8A
Maximaal vermogen 1000VA

Bij 160Vrms kunnen we dus nog 
altijd 1000VA leveren toch?



Crest factor

De Crest factor van een AC stroom is de 
verhouding tussen de piekwaarde van de 
golfvorm en zijn rms-waarde:

Crest factor = piekstroom / rms stroom

Bij een zuivere weerstandsbelasting en een 
sinusvormige spanning is ook de stroom 
sinusvormig.
De Crest factor is dan 1.414 van de rms waarde.

In dit geval een rms waarde van 5A (blauwe lijn) 
of een piekstroom van 7,07A



Crest factor

Er zijn echter ook belastingen met een niet 
sinusvormige stroom.

Denk aan schakelende voedingen maar ook 
specifieke LED lampen waarbij de Crest factor 
bijzonder hoog kan zijn.

In dit geval de rode lijn met een piekwaarde van 
21A (Crest factor van 3)

Bij het selecteren van de juiste AC voeding is het 
dus van groot belang om de piekstroom in uw 
applicatie te meten.



Inschakelstroom

De maximale inschakelstroom wordt 
gemeten bij de maximale spanning.

In veel applicaties is het een vereiste om 
de maximale inschakelstroom te meten.

Van belang is dus dat we de uitgang van 
de AC voeding kunnen inschakelen bij 
een bepaalde hoek.



Inschakelstroom

Een te hoge inschakelstroom zorgt 
regelmatig voor het in protectie gaan 
van de AC voeding (OCP) waarbij de 
uitgang wordt afgeschakeld.

Hoe kunnen we dit voorkomen?

Inschakelen op de nul doorgang.

De AC spanning langzaam laten oplopen
(Bijvoorbeeld binnen 10 seconden van 0 
naar 230Vac)



Aanloopstroom

Afhankelijk van uw applicatie heeft u 
misschien ook te maken met een 
aanloopstroom.

Hierbij wat voorbeelden van applicaties 
met een hoge aanloopstroom.

Afhankelijk van de toegepaste 
technologie in de AC voeding kan de AC 
voeding tijdelijk tot 2x het nominale 
vermogen leveren.



Aanloopstroom

Highlights

• Output frequency 10Hz to 80Hz (DC option
• Output voltage from 0 VAC to 300 VAC
• Continuous power 1500 VA
• Power inrush 3000 VA (3 sec.)
• Accuracy <0,5%
• Stability <0,1%
• Distortion <0,3%
• Remote control 
• Short circuit protection, overload, 

Undervoltage, overvoltage, 
overtemperature



De power factor

Bij een capacitieve of inductieve belastingen 
krijgen we te maken met een fase 
verschuiving tussen spanning en stroom.

Ten opzichte van een weerstandbelasting 
geeft dit ook een blind vermogen en een 
toename van de stroom.



De power factor

Dit is ook gelijk de reden dat het 
vermogen van AC voedingen wordt 
aangeduid in VA en niet in W. 

Voorbeelden van apparaten met een lage 

powerfactor zijn DC voedingen en LED 

drivers. Bij de hogere vermogens wordt 

dan vaak wel elektronica toegevoegd voor 

een betere power factor (power factor 

correctie of PFC).

Afhankelijk van uw DUT heeft u dus een 

AC voeding nodig met een hogere VA 

specificatie als uw DUT.



Uitgangsimpedantie

Voor sommige applicaties is het van belang dat de 

AC voeding snel en accuraat reageert op een 

wijziging in de belasting. U wilt geen spanningsdip 

op de uitgang als de belasting ineens toeneemt.

AC-bronnen met een snelle responsetijd hebben 

over het algemeen een lage impedantie.

AC-bronnen met deze kenmerken worden vaak 

constante spanningsbronnen genoemd omdat de 

uitgang constant blijft, zelfs wanneer wordt 

overgeschakeld van nul last naar volledige 

belasting. Dit is dan te vergelijken met wat we 

“een sterk net” noemen. 



Uitgangsimpedantie

De responsetijd is ook weer van belang 
als we testen gaan doen volgens 
bepaalde normeringen.

Voor de IEC-61000-3-3 (flikker) 
normtest is het van belang dat de 
uitgangsimpedantie instelbaar is.

Voor uitgebreide informatie van flikker 
metingen verwijs ik u graag naar een 
White Paper van Newtons 4th.

https://www.newtons4th.com/wp-content/uploads/2021/04/APP039-A-guide-to-compliant-Flicker-measurements-Are-you-fully-compliant-to-IEC61000-3-3-and-IEC61000-3-11.pdf


Harmonische vervorming

Ons laagspanningsnet moet ook voldoen aan 
bepaalde normen voor wat betreft harmonische 
vervormingen volgens de NEN-EN 50160:2010.

Hierop zijn de afgelopen jaren enkele wijzigingen 
geweest voor wat betreft de percentages ten 
opzichte van de grondgolf.

Volgens de norm meten we tot de 25ste

harmonische maar er zijn nieuwe normen in 
ontwikkeling.



Harmonische vervorming

Werkt uw DUT nog correct als het AC-net dergelijk 
harmonische heeft?

Harmonische vervorming heeft vaak tot gevolg dat 
er extra warmte ontstaat in uw DUT wat weer 
gevolgen heeft voor de levensduur en de 
efficiëntie.

Kan uw AC voeding de juiste harmonische en inter-
harmonische genereren?

Voor meer informatie over de gevolgen van 
harmonische vervorming en netvervuiling verwijs 
ik u graag naar een presentatie van René Bos.

https://ttms.nl/wp-content/uploads/2021/06/Harmonische-vervorming-en-netvervuiling-29-10-2019-DEF.pdf


Normtesten

We zien een veelheid aan normtesten 
waarbij AC voedingen noodzakelijk zijn:

- IEC 61000-3-3
- IEC 61000-4-11, 13,14,28,29
- SemiF 47 testen
- IEC 1668
- ABD0100.x.x
- Mil-Std xxx
- DO-160D
- ????

Is uw normtest al geïmplementeerd door de 
fabrikant van de voeding dan bespaart u dat 
een hoop tijd.



Automatisering eisen

AC voedingen hebben of kunnen optioneel voorzien 
worden van een breed scala aan communicatiepoorten. 
De meest voorkomende zijn RS-232, USB, GPIB, CAN en 
LAN voor het integreren van de voeding in een test 
systeem. 

Voor sommige toepassingen is een analoog interface 
ook van belang.

En zijn de juiste software drivers beschikbaar om uw AC 
voeding te integreren in uw specifieke software?



Software

Ook dergelijke software is onmisbaar voor de 
veeleisende gebruiker. 

Gebruiksvriendelijke software om de voeding te 
bedienen, golfvormen te creëren, metingen te 
verrichten en op te slaan. 

De betere fabrikanten ontwikkelen ook software 
voor specifieke applicaties zoals bijvoorbeeld het 
uitvoeren van normeringstesten of het real time 
monitoren van complexe testopstellingen.



Andere eisen

Wilt u de AC voeding bijvoorbeeld ook gebruiken als AC versterker?



Andere eisen

Bij sommige applicaties is het een vereiste 
dat er een DC offset gegeven kan worden 
aan het AC signaal. 

Indien u hieraan moet voldoen dan wordt 
het al een stuk moeilijker om een geschikte 
AC voeding te vinden.  



Andere eisen

Zijn er in uw applicatie ook eisen voor wat 
betreft de nauwkeurigheid van de 
metingen in de AC voeding? 

Sommige AC voedingen hebben een 
uitgebreide power analyzer geïntegreerd in 
de unit. Inclusief inschakelstroommeting, 
W, VA, VAR, PF, THD etc.

Maar zijn de specificaties van deze 
metingen voldoende voor uw applicatie?



Conclusie

Bij de selectie van de juiste AC voeding voor uw applicatie komt een groot aantal specificaties kijken. 

Het gedrag van de aan te sluiten belasting speelt hierbij ook een grote rol. 

Welke eigenschappen van uw DUT zijn van belang voor de selectie van de AC voeding?

Bereidt u goed voor bij een dergelijke aanschaf.

Laat u adviseren door de specialisten op dit gebied.



Conclusie

Laat u adviseren door de specialisten op dit gebied.
Wij helpen u graag bij de selectie van een AC voeding voor uw applicatie.

https://ttms.nl/producten/power/ac-voedingen/


Heeft u nog vragen?



WAT JE NIET MEET, KUN JE OOK NIET VERBETEREN

Frankweg 25
2153 PD Nieuw-Vennep
Nederland

+31 252 - 621 080
info@ttms.nl
www.ttms.nl


