
 

 

 

Temamøde Installationer Specielle emner 

 

 

 - Regler for tilslutning af UPS-anlæg 

- Tilslutning af LED belysning 

- ”Skinner” solen stadig på solcelleanlæg 

- Hvilken betydning får den nye autorisationsordning ?  

 

Velkommen 
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Tilslutning af UPS-anlæg 

 

 

• Hvad er formålet med UPS-anlæg ? 

 

 

 

• Hvor vil i anbefale UPS-anlæg ? 
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Jording af UPS-anlæg 

551.1.1.3 Bestemmelserne omfatter generatoranlæg med 

følgende elektriske egenskaber:  

 
- Synkrongeneratorer med magnetisering fra nettet eller med 

separat magnetisering. 

- Asynkrongeneratorer med magnetisering fra nettet eller   

     selvmagnetisering. 

- Statiske invertere med netkommutering eller 

selvkommutering og med eller uden by-pass udrustning, 

f.eks. UPS-anlæg  (Uninterruptible Power Supply) 

SB Afsn. 6    kap. 55 



Tilslutning af UPS-anlæg 

• Forsyningsforhold: 

 

Bestemmelserne omfatter generatoranlæg til følgende formål:  

• - Forsyning til permanente installationer, 

• - Forsyning til midlertidige installationer, 

• - Forsyning til transportabelt materiel, som ikke er forbundet til en permanent     

     fast installation. 

 

551.4.3 Tillægsbestemmelser for installationer, der omfatter statiske invertere. 
551.4.3.1 Hvis beskyttelse mod indirekte berøring for dele af installationen, der forsynes fra den statiske inverter, 

afhænger af automatisk indkobling af by-pass afbryderen, og beskyttelsesudstyret på forsyningssiden af by-pass 

afbryderen ikke udløser inden for de tider, der kræves i 413.1, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser 

mellem samtidigt tilgængelige udsatte dele og fremmede ledende dele på belastningssiden af den statiske inverter i 

overensstemmelse med 413.1.6. 
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Tilslutning af UPS-anlæg 

 

• I TN- og TT-systemer skal der etableres en lokal jordelektrode for driftsmæssig 

jordforbindelse af generatoranlægget. Jordelektrodens overgangsmodstand må 

ikke overstige 100Ω. 

 

• Note  

   I TN-systemer kan det i særlige tilfælde accepteres, at den separate   

   jordelektrode udelades, og der i stedet fremføres en separat jordleder til   

   forsyningstransformerens jordingsanlæg. 
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Jording af UPS-anlæg 
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Jording af UPS-anlæg 

• Når tilslutningen udføres som vist på skitse 1: 

 

 

•  Transformerstationens jordingsanlæg er brugt som driftsmæssig    

     jordforbindelse af UPS-anlægget, der kan anvendes en isoleret leder. Den   

     skal fremføres sådan, at man er sikker på, at forbindelsen ikke bliver afbrudt. 

     Spændingen til den kritiske last er ikke helt sinusformet, og faserne er skævt   

     belastet. Derfor vil der løbe usymmetriske strømme og muligvis også den 3.   

     overharmoniske strøm tilbage til transformerens stjernepunkt, både i   

     nullederen og i den driftsmæssige jordforbindelse. 
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Tilslutning af UPS-anlæg 

 

 

• Hvilke tværsnit vil i vælge for den separate jordleder ? 

 
• Forbindelsesledningen til jordelektroden (jordledningen) skal være dimensioneret til at 

kunne føre den strøm, der kan forekomme, såvel under normal drift som i tilfælde af en 

fejl.  

 

• a) For faseledertværsnit på 4 mm² og derunder benyttes samme tværsnit som for   

       faseleder. 

 

    b) For faseledertværsnit på 6 mm² og derover anvendes ledertværsnit svarende til   

        halvdelen af faselederens ledningsevne. Tværsnittet behøver dog ikke at være større   

        end svarende til 25 mm² kobber. 

 

 

 

 



Tilslutning af UPS-anlæg 
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Tilslutning af UPS-anlæg 

• Når tilslutningen udføres som vist på skitse 3: 

 

• Hvis der er langt mellem transformeren og brugerinstallationen, og den 

eksisterende stikledning kun er en 4-leder ledning, må man acceptere, at 

tilslutning af UPS-anlæg sker ved TN-C-S system, selv om vagabonderende 

strømme i jord og i fremmede ledende bygningsdele ikke helt kan undgås. 

Det er nødvendigt at udføre en separat driftsmæssig jordforbindelse, fordi man 

ikke kan forvente, at forbindelsen gennem PEN-lederen til transformerens 

jordingsanlæg er effektiv ved strømsvigt. Ledertværsnittet på PE-lederen skal 

afpasses efter faseledertværsnittet til den kritiske last. 
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Jording af UPS-anlæg 
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Jording af UPS-anlæg 
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Jording af UPS-anlæg 
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TT-System Husk Skilletransformer 



Jording af UPS-anlæg 

• Tilslutning af mindre anlæg ˂ 3 kVA 
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Bliver tilsluttet den faste installation via en stikprop. 

I installationer hvor der ikke er fremført en virksom 

beskyttelsesleder skal installationen være beskyttet 

af en HFI- eller HPFI-afbryder. 


