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Nieuwe serie frequentieregelaars
geeft minder harmonische verstoring

Frequentieregelaars kunnen leiden tot aanzienlijke energiebesparingen 

in machines en technische installaties. Helaas brengt de toepassing van 

 vermogenselektronica ook nadelen met zich mee, met name hogere harmo-

nischen die kunnen zorgen voor verstoring van het voedingsnet. Invertek 

brengt met de Optidrive HVAC eco een nieuwe serie frequentieregelaars  

op de markt die aanzienlijk minder harmonischen produceren.

[tekst] Jeffrey Jaakke, Hiflex Automatiseringstechniek bV, ridderkerk  [illustraties] Hiflex Automatiseringstechniek bV

staat er een zuiver sinusvormige stroom. 
De zuiver sinusvormige stroom kan door 
een capacitieve of een inductieve belas-
ting niet in fase zijn met de voedingsspan-
ning. Dit verschijnsel staat bekend als fa-
severschuiving ofwel cos ϕ.

Door de toename van elektronica in ap-
paraten is het aantal niet-lineaire belastin-
gen de laatste decennia sterk toegeno-

men. Wanneer een niet-lineaire belasting 
op een sinusvormige spanning wordt aan-
gesloten, ontstaat een niet-sinusvormige 
(vervormde) stroom. Naarmate de 
stroomsterkten (dus vermogens) van deze 
niet-lineaire belastingen toenemen, kun-
nen problemen in het voedingsnet ont-
staan.
Een frequentieregelaar heeft, net zoals 
veel andere elektronische apparatuur, een 
gelijkrichterbrug als ingang. Een gelijk-
richterbrug neemt een vervormde sinus-
vormige stroom op uit het net (stroom-
pulsen). Aan de uitgangszijde ontstaat in 

F 
requentieregelaars zorgen er voor dat 

een elektromotor die is aangesloten op 
een wisselspanningsnet (in West-Europa 
400 V drie fasen) met een variabel toeren-
tal kan draaien, aangepast aan de eisen 
die het productieproces op dat moment 
stelt. Hierdoor zijn flinke energiebesparin-
gen en dus ook kostenbesparingen te re-
aliseren.
Een eigenschap van wisselspanning (AC) 
is de sinusvormige spanning. Wanneer op 
die sinusvormige spanning een lineaire 
belasting wordt aangesloten, bijvoor-
beeld een motor of een gloeilamp, ont-

Steeds meer niet- 

lineaire belastingen

Een aantal frequentieregelaars uit de nieuwe 

serie Optidrive HVAC Eco van Invertek
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combinatie met een condensator een ge-
rimpelde gelijkspanning.

Harmonischen
Een vervormde sinus kan worden beschre-
ven als de som van meerdere sinussen 
met een frequentie die gelijk is aan een 
veelvoud van de grondfrequentie (50 Hz). 
Deze beschrijving (of analyse) van het sig-
naal wordt Fourier-analyse genoemd. De 
sinussen die boven de grondfrequentie 
liggen zijn de zogenaamde hogere har-
monischen.
De resulterende golfvorm is samengesteld 
uit een aantal sinusvormige stromen. Een 
Fourier-analyse kan bestaan uit een 
grondgolf, een derde harmonische, een 
vijfde harmonische, een zevende harmo-
nische en een negende harmonische. De 
totale harmonische vervorming van de 
stroom (Total Harmonic Current Distor-
tion ofwel THD) is de som van alle harmo-
nische componenten van de spanning of 
stroom, afgezet tegen de grondharmoni-
sche van spanning of stroom. In een for-
mule uitgedrukt:

ITHD = √(I52 + I72 + I112 + I132 + …).

De THD wordt aangegeven in procenten: 
hoe hoger het percentage, des te meer 
harmonische vervuiling.

blindvermogen
In elektrische systemen wordt niet alle 
aangevoerde energie omgezet in voor de 
applicatie beschikbare energie. Er is ook 
energie nodig om het magnetisme in 
stand te houden van transformatoren, 
voorschakelapparatuur en motoren. Het 
hiervoor gebruikte vermogen noemen we 
blindvermogen. Stroom en spanning zijn 
dan niet in fase, en daar zijn de elektrici-
teitsbedrijven niet blij mee omdat dit leidt 
tot verstoringen in het voedingsnet. Elek-
triciteitsbedrijven leggen (soms hoge) 
boetes op als het blindvermogen te hoog 
oploopt (en stroom en spanning steeds 
verder uit fase verlopen).
Door het blindvermogen en het werkelijk 
voor de applicatie beschikbare vermogen 
bij elkaar op te tellen, ontstaat het werke-
lijk benodigde vermogen (schijnbaar ver-
mogen). Echter, hoe meer blindvermo-
gen, hoe meer koper-, transformator- en 
aansluitcapaciteit er nodig is. Behalve tot 
hoge boetes leidt een hoog blindvermo-
gen dus ook tot hogere kosten voor het 
geïnstalleerd vermogen. Deze theorie 

geldt alleen bij zuivere sinusvorm van 50 
Hz, dus bij lineaire belastingen.
Niet-lineaire belastingen geven hogere 
harmonischen. De stroom en spanning 
van hogere harmonische componenten 
zijn niet met elkaar in fase. Ook dit gene-
reert blindvermogen. Het blindvermogen 
dat wordt gegenereerd door de fasever-
schuiving tussen spanning en stroom bij 
50 Hz noemen we faseverschuiving- of 
fundamenteel blindvermogen. Het blind-
vermogen dat wordt gegenereerd door 
de hogere harmonische componenten 
noemen we distortieblindvermogen. Het 
totale blindvermogen verkrijgen we dus 
door het faseverschuiving-blindvermogen 
en het distortieblindvermogen vectorieel 
bij elkaar op te tellen.

In de vermogenselektronica kennen we 
behalve cos ϕ ook de power-factor (ar-
beidsfactor). Deze begrippen worden 
nogal eens door elkaar gehaald. Cos ϕ is 
de verhouding tussen het werkelijk ver-
mogen en het schijnbaar vermogen bij 50 
Hz. De power-factor (PF) is de verhouding 
tussen het werkelijk en schijnbaar vermo-
gen bij alle frequentiecomponenten. In 
formules uitgedrukt:

Cos ϕ= Pw / Ps bij 50 Hz
PF  = Pw / Ps bij alle frequentiecomponen-
ten.

Hogere harmonischen wekken dus extra 
blindvermogen op!

Nadelen van harmonischen
Behalve extra blindvermogen hebben ho-
gere harmonischen nóg een aantal verve-

lende bijwerkingen. Zo kan overbelasting 
van de nulleider optreden, vooral door de 
derde, zesde en negende harmonische.
De hogere harmonischen leiden ook tot 
extra opwarming van smeltdraden en bi-
metalen en kan dus leiden tot het onver-
wacht uitschakelen van beveiligingstoe-
stellen. Overbelasting van kabels en lei-
dingen ontstaat door de blindstromen en 
het zogeheten skin-effect. Hogere harmo-
nischen kunnen ook overbelasting van 
transformatoren (door het distortieblind-
vermogen) opleveren. Voorts kunnen ze 
leiden tot overbelasting van condensato-
ren. De weerstand hiervan is namelijk om-
gekeerd recht evenredig aan de frequen-
tie (1/jωc). Een bekender gevolg is extra 
opwarming van motoren door extra wer-
velstroomverliezen, ook voor ongere-
gelde motoren op hetzelfde voedingsnet, 
waardoor vaak voor een groter motortype 
moet worden gekozen.
Een eigenschap van de grondharmonische 
van 50 Hz is, dat de vector-som van de 
stroom van de drie fasen op elk moment 
nul is. Bij een gelijk belast systeem loopt er 
dan geen stroom door de nul. De derde har-
monische componenten zijn weliswaar 120° 
verschoven, maar toch sommeren ze zich. 
Daarom sommeren ze zich ook in de nul 
waardoor de stroom door de nul veel groter 
is dan verwacht. Daarnaast zorgt het skin-
effect er voor dat stromen-componenten 
van hogere frequenties meer aan de buiten-
kant van de geleider gaan lopen, waardoor 
extra warmteontwikkeling ontstaat.
Voor een publiek netwerk is de Europese 
norm EN 61000 van toepassing, met 

Harmonischen geven 

meer blindvermogen

Het schema en het verloop van de tus-

senkringspanning en de uitgaande stroom 

van de tussenkring van een niet-lineaire 

belasting

Methoden om harmonischen te reduceren 4
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name EN 61000-3-2 (voor de emissie  
van apparaten tot 16 A) en EN 61000-3-12 
(emissie van apparaten van 16 A tot 75 A). 
Wie zondigt tegen deze normen, moet 
rekening houden met een flinke  
rekening: steeds meer netwerkbeheer-
ders geven hoge boetes voor harmoni-
sche vervuilingen en hoge blindvermo-
gens.
Voor een industrieel netwerk gelden ge-
noemde normen niet. Er volgen geen 
boetes van het energiebedrijf, tenzij de 
netvervuiling doorwerkt naar het pu-
blieke net. Daar staat tegenover dat de 
gebruiker van het netwerk zelf last heeft 
van de netvervuiling. Per locatie moet 
worden bekeken welke maatregelen 
noodzakelijk zijn.

Harmonischen reduceren
Er zijn verschillende methoden om de har-
monischen te reduceren en daarmee de 
kwaliteit van het voedingsnet en boetes 
van de netbeheerder te voorkomen.
Een veelgebruikte methode om harmoni-
schen te reduceren, is extra inductiviteit 
toevoegen met behulp van tussenkring-
spoelen (DC chokes) of netsmoorspoelen 
(AC chokes).
Tussenkringsmoorspoelen (DC chokes) re-
duceren de vijfde harmonische van de 
stroom tot 30% ten opzichte van de 
grondharmonische. Ook reduceren ze de 
ITHD tot minder dan 45%. Ook bescher-
men ze een deel van de regelaar tegen 
spanningspieken. Helaas zijn ze alleen ef-
fectief bij een vollast, reduceren ze ook de 
totale efficiency (creëren spanningsver-
lies) en vergen ze extra ruimte en kosten. 
Ze leveren weliswaar een flinke verbete-
ring maar voldoen niet aan de strengste 
eisen, bijvoorbeeld in clean rooms en ge-
voelige testomgevingen.

Ook netsmoorspoelen (AC chokes) redu-
ceren de derde harmonische van de 
stroom tot 30% ten opzichte van de 
grondharmonische en de ITHD tot minder 
van 45%. Ze bieden een goede bescher-
ming tegen spanningspieken. Ook hier 
geldt dat ze alleen effectief zijn bij vollast, 
de totale efficiency reduceren (creëren 
spanningsverlies) en extra kosten met zich 
meebrengen. Ze zorgen eveneens voor 
een flinke verbetering, maar voldoen niet 

als moet worden voldaan aan de streng-
ste eisen voor de netkwaliteit.
Alternatieve oplossingen om de harmoni-
schen te reduceren zijn toepassing van 
een B12 of B24 gelijkrichter (in frequentie-
regelaars zit meestal een B6 gelijkrichter) 
of van een extern harmonisch filter (pas-
sief of actief filter). Deze dure oplossingen 
worden hier niet verder besproken. Het 
nadeel van de genoemde maatregelen is 
wel dat ze extra energie vergen, waardoor 
het totaalrendement van de aandrijving 
wat omlaag gaat.
Dat geldt niet voor de laatste methode 
om harmonischen te reduceren, het toe-
passen van een kleinere tussenkringcon-
densator. Een kleinere condensator redu-
ceert de vijfde harmonische van de stroom 
tot 25% ten opzichte van de grondharmo-
nische. De ITHD wordt gereduceerd tot 
minder dan 30%. Ze nemen minder ruimte 
in en brengen geen extra kosten met zich 
mee. Regelaars met een kleinere tussen-
kringcondensator hebben een verbeterde 
levensduur door een andere type conden-
sator en ze voldoen aan EN61000-3-2 en 
EN61000-3-12. Niet onbelangrijk bij een 

frequentieregelaar is, dat een kleinere 
tussenkringcondensator ook effectief is 
bij deellast. Ze bieden dus een flinke ver-
betering, ook ten opzichte van DC chokes 
en AC chokes. De THD hiervan is beter dan 
van regelaars die zijn voorzien van tussen-
kringsmoorspoelen. Een nadeel van de 
oplossing met kleine tussenkringconden-
satoren is wel, dat ook deze regelaars ook 
niet voldoen aan de strengste eisen zoals 
bij cleanrooms en gevoelige testomgevin-
gen.

HVAC Eco
Invertek introduceerde op de Hannover 
Messe een nieuwe serie frequentierege-
laars, de Optidrive HVAC Eco. De onderne-
ming heeft vier jaar ontwikkelingstijd ge-
stoken in deze nieuwe regelaars, die de 
bestaande Optidrive HVAC gaan opvol-
gen. Zoals de naam al doet vermoeden, 
mikt Invertek vooral (maar niet uitslui-
tend) op toepassingen in de verwarming, 
ventilatie en airconditioning. Voor de in-
dustriële markt verdienen de al bestaande 
Optidrive series vaak de voorkeur, onder 
meer door de mogelijkheid de gelijk-

I = I1 (50 Hz) I = I1 (50 Hz) + I3 (150 Hz) +
I5 (250 Hz) + I7 (350 Hz)

I = I1 (50 Hz) + I3 (150 Hz) +
I5 (250 Hz) + I7 (350 Hz) +
I9(450 Hz)

I = I1 (50 Hz) + I3 (150 Hz)

Voorbeeld van Fourier analyse

De groene golfvorm is opgebouwd uit:

een grondgolf 50Hz, amplitude = 100%
een 3e harmonische f=150Hz, amplitude = 95%, een 5e harmonische f=250Hz, amplitude = 85%
een 7e harmonische f=350Hz, amplitude = 70%, een 9e harmonische 7=450Hz, amplitude = 60%
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Hoge boetes voor 

vervuilingen

Een voorbeeld van een Fourier-analyse. De groene golfvorm is opgebouwd uit een grondgolf (50 Hz, amplitude = 

100%), een derde harmonische (f = 150Hz, amplitude = 95%), een vijfde harmonische (f = 250 Hz, amplitude = 85%), 

een zevende harmonische (f = 350 Hz, amplitude = 70%) en een negende harmonische (f = 450 Hz, amplitude = 60%)
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stroom tussenkringen door te koppelen. 
Een belangrijk voordeel van frequentiere-
gelaars van Invertek is, dat ze allemaal 
permanentmagneetmotoren kunnen aan-
sturen.
In de drie fasen HVAC Eco regelaars past 
de Welshe fabrikant in vermogens vanaf 
55 kW (400 V) tussenkringsmoorspoelen 
toe. De regelaars tot en met 45 kW zijn 
voorzien van kleine filmcondensatoren in 
de tussenkring. De totale capaciteit van 
de tussenkring is substantieel verkleind (± 
1%). Dit zorgt voor een constante oplaad-
stroom en hierdoor een veel lagere ITHD. 
Externe spoelen zijn niet meer nodig. Dit 
verbetert de efficiency en reduceert het 
gewicht. Door het gebruik van de filmcon-
densatoren wordt ook de levensduur van 
de frequentieregelaar verlengd. Door de 
kleine tussenkringcondensator is geen in-
tern softstartcircuit meer nodig. Een 
kleine tussenkring heeft als nadeel dat er 

normaal gesproken snel overspanning of 
onderspanning optreedt. De HVAC Eco is 
voorzien van vector control en een verbe-
terde firmware die ervoor zorgt dat deze 
fouten voorkomen worden.

Optidrive
HVAC

Optidrive
Eco

Voedingsspanning V 400 400

Ingaande stroom A 85,9 71,4 Ingaande stroom met 17% verminderd

Ingaande werkelijke arbeidsfactor - 0,78 0,95 Arbeidsfactor met 22% verbeterd

Ingaande verschuivingsarbeidsfactor - 0,98 0,98

Totale harmonische vervorming aan ingang % 84,8 30,4 Vervorming met 54% verminderd

Ingaand vermogen kVA 60,1 48,8 Ingaand vermogen met 19% gereduceerd

Ingaand vermogen kW 46,7 46,2

Uitgangsspanning V 400 400

Uitgaande stroomsterkte A 81,6 81,6

Uitgaand vermogen kW 45 45

Totale harmonische vervorming aan uitgang % 8,2 7,1

Uitgaand vermogen kVA 60,8 60,8

Uitgaande werkelijke arbeidsfactor - 0,74 0,74

Rendement % 97,3 98,4 Rendement met 1,1% verbeterd

De nieuwe serie regelaars levert standaard 
een hogere schakelfrequentie zonder dera-
ting. Door deze hogere schakelfrequentie 
maakt de motor minder geluid. Door de 
verbeterde stroomvorm voldoen de rege-
laars aan EN 61000-3-2 en EN61000-3-12. 
Voor de regelaars kan worden volstaan 
met een lagere afzekering en kleinere ka-
beldiameter. Er zijn geen externe spoelen 
en geen power factor of cos ϕ verbetering 
noodzakelijk. Er kan meer vermogen uit 
dezelfde voedingstransformator worden 
betrokken of er kan zelfs worden volstaan 
met een kleinere voedingstransformator. 
Dit alles betekent dat minder geïnstalleerd 
vermogen nodig is, wat de installatie een 

Methoden om  

harmonischen te 

reduceren

Vergelijking van de bestaande HVAC en de nieuwe HVAC Eco van Invertek

Filmcondensatoren
Tot nu toe worden er voor de tussenkringen van frequentieregelaars elektrolytische con-
densatoren gebruikt. Deze componenten kenmerken zich door een hoge energiedicht-
heid, een hoge capaciteit in verhouding tot de afmetingen en lage prijzen. Daar staat 
tegenover dat ze een beperkte levensduur hebben (ze drogen uit) en bij gebruik buiten 
de specificaties gaan ze snel en heftig defect.
De laatste jaren doen de zogeheten filmcondensatoren opgang. Ze mogen een hogere 
rimpelstroom hebben, drogen niet uit (waardoor ze een langere levensduur hebben) en 
zijn ‘self healing’ wanneer ze beschadigd worden. Nadelen zijn dat ze een lagere ener-
giedichtheid hebben, daardoor grotere afmetingen hebben bij gelijke capaciteit. Ook 
zijn ze duurder. Deze nadelen heeft Invertek opgeheven door de tussenkringcapaciteit te 
verlagen naar 1%. Daarnaast kon een aantal overbodig geworden componenten worden 
weggelaten.

stuk goedkoper maakt. Voor de eindge-
bruiker zijn de verbeterde efficiency, min-
der motorgeluid, lagere energiekosten en 
een langere levensduur aantrekkelijk.
De Optidrive HVAC Eco zit in dezelfde 
prijsrange als de bestaande HVAC-serie. 
Bij kleinere vermogens kan het mogelijk 
zijn dat met een kleinere bouwvorm kan 
worden volstaan en dan is de nieuwe 
serie zelfs goedkoper in aanschaf. De 
range loopt van 0,75 kW tot maximaal 250 
kW in driefasen uitvoering, voor één fase 
gaat de serie tot 2,2 kW.  

Inl.: Hiflex Automatiseringstechniek BV, 
tel.: (0180) 46 60 04, www.hiflex.nl
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