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Purpose of this thesis is to define and design suitable test platform for several different type
of power electronic device suitable for manufacturing testing. Goal of test platform is to
reduce used work resources for testing and reduce of amount returned warranty devices, so
test platform is designed to be mostly automated. This thesis focuses in the system as a
whole, so specific system designing is excluded from the work. First thesis defines system
requirements and after that comes design of inputs, loads, measurements, cooling, protection
systems, automation and remote control systems.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
ABB

Asea Brown Boveri

ABS

American Bureau of Shipping

AC

Alternating current, vaihtojännite

AFE

Active front end, aktiivinen etuaste

BV

Bureau Veritas

CAN

Control Area Network

DC

Direct current, tasajännite

DUT

Device under test, testilaite

EC-C1200

EC-C1200-450, tuotemerkki

EC-LTS1200 External serial inductance, ulkoinen sarjainduktansi
EDITRON

Danfoss EDITRON Oy

EMC

Electromagnetic compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus

IK

Ilmakatkaisija

JSK

Johdonsuojakatkaisija

KK

Kojekeskus

KOK

Kompaktikatkaisija

LR

Lloyd’s Register

PCA XL

PowerCAP XL, tuotemerkki

PCO-M

PowerCOMBO M-frame, tuotemerkki

PDU

PowerDRUM, tuotemerkki

PELV

Protected extra-low-voltage, pienoisjännite

PK

Pääkeskus

PLC

Programmable logic control, ohjelmoitava logiikka

PMA 4Q-M

PowerMASTER 4Q M-frame, tuotemerkki

PMA 690V

PowerMASTER 690V M-frame, tuotemerkki

RINA

Registro Navale Italiano

RK

Ryhmäkeskus

RS

Russian Maritime Register of Shipping
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SC

Super Capacitor, superkondensaattori

SELV

Safety extra-low voltage, pienoisjännite

TL

Testilähtö

VN

Valtioneuvosto

VVS

Vikavirtasuoja

μGRID

Mikroverkko

cos 𝜑

Tehokerroin

∆Is

Suotimen virtarippeli [%]

∆u

Jännitteenalenema [%]

cd1lkm

Maassa putkessa olevien johtimien korjauskerroin

clämpöres

Maan lämpöresistiivisyyden korjauskerroin

cmaa

Maan lämpötilan korjauskerroin

FS

Full scale, koko mittausalue

Icn

Oikosulkuvirta [A]

Iz

Johdon kuormitettavuus [A]

l

Johtimen pituus

PCu

Muuntajan kuormitushäviö nimellisvirralla [W]

Racc

Resistanssimittauksen tarkkuus

S

Johtimen poikkipinta-ala [mm2]

Sn

Muuntajan nimellisteho [VA]

T

Kiristysmomentti [Nm]

UdN

Nimellisjännite [V]

uk

Muuntajan oikosulkuimpedanssi [Ω]

ηregen

Regeneratiivinen hyötysuhde

ηres

Hyötysuhde resistiivisellä kuormalla

λ

Johtimen reaktanssi

ρ1

Johdinmateriaalin resistiivisyys

K

Mutterivakio

D

Halkaisija [mm]

A

Liitoksen pinta-ala [mm2]
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Rc

Liitoksen kontaktiresistanssi [Ω]

PFH

Vikojen todennäköisyys per tunti
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1

JOHDANTO

1.1 Tausta
Danfoss EDITRON Oy (EDITRON) valmistaa tehoelektroniikkaa ja sähkömoottoreita
hybridi- ja sähkökäyttöisiin työkoneisiin ja laivoihin. Asiakkaalle asti päätyvät
valmistusvirheelliset

tuotteet

aiheuttavat

valmistajalle

ylimääräisiä

kustannuksia

takuukorjauksista ja rahdeista. Lisäksi valmistusvirheelliset tuotteet aiheuttavat kalliita
tuotannon keskeytyksiä asiakkaalle. Näistä syistä valmistusvirheellisten tuotteiden
päätyminen asiakkaalle pyritään minimoimaan tekemälle tuotteille rutiini- ja tyyppitestejä.
Yhtiö on luonut oman testiohjelman, joka sisältää visuaalisia, toiminnallisia, kuormittavia ja
turvallisuustestejä, sekä mahdollisesti sisäänajotestin.

Tuotantotestausta varten on järkevää tehdä oma testausasema/linjasto jokaiselle
tuotteelle/tuoteperheelle tai testitavalle varsinkin jos valmistusmäärät ovat suuria, laitteet
eroavat suuresti testausvaatimuksiltaan, tai tuotteiden valmistus ei ole keskitettyä .
EDITRON valmistaa useanlaisia taajuusmuuttajia ja tehonmuuntimia, joiden topologiat
eroavat toisistaan. Samoja laitteita on mahdollista käyttää eri toimintakonfiguraatioissa.
Suoritettavat testit vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaan ja testiohjelmaa pitää pystyä
muokkaamaan asiakaspalautteen mukaan. Tällä hetkellä laitteen tekemiseen ei käytetä
valmistuslinjastoa ja valmistusmäärät ovat pieniä. Tämän takia ei ole kannattavaa tehdä
erikseen testausasemaa jokaiselle tuotteelle, vaan suunnitella yleiskäyttöinen testausasema
rutiini- ja tyyppitestausta varten. Tätä tukee myös se, että laitteille suoritettavat testit ovat
suurelta osin samat ja kaikki laitteet valmistetaan samalla tuotantolinjalla.

10

1.2 Tavoitteet ja rajaukset
Työn

tavoitteena

on

tehoelektroniikkalaitteiden

määritellä,

suunnitella

testausasema,

jolla

ja

toteuttaa

suoritetaan

monikäyttöinen

erilaisten

standardien,

asiakkaiden, luokituslaitosten ja EDITRON:n vaatimia testejä yhtiön valmistamille
taajuusmuuttajille sekä muille tehoelektroniikkalaitteille. Testausaseman nopea käyttö on
tärkeä suunnitteluprioriteetti, joten automaatio ja pikaliitännät ovat tärkeä ominaisuus.

Testausasema suunnitellaan pääasiassa käytettäväksi taulukossa 1.1 olevien tuotteiden
kanssa, mutta suunnittelussa pyritään olemaan sulkematta pois muiden valmistettavien
tehoelektroniikkalaitteiden käyttöä.

Taulukko 1.1. Testausaseman määrittelyssä ja suunnittelussa huomioitavat laitteet.

Laite

Tyyppi

EC-C1200-450 (EC-C1200)

Invertteri

PowerMASTER M-frame 690 V (PMA 690V)

690 V invertteri

PowerCOMBO M-frame (PCO-M)

Multikonvertteri

EC-C1200-450 + EC-LTS1200-400 (EC-C1200+LTS1200)

DC/DC hakkuri

Taulukon 1.1 laitteet valittiin monipuolisuuden mukaan: EC-C1200 on tuotantomääriltään
suurin ja myös teholuokaltaan isoin laite, PMA 690V on korkeamman jännitetason
konvertteri, PCO-M on niin kutsuttu multikonvertteri eli sisältää monta konvertteria samassa
paketissa ja DC/DC-hakkuri koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä (EC-C1200+LTS1200).
Laitteiden

datalehdet

löytyvät

liitteistä

1-4.

Taulukko

1.2

sisältää

valittujen

taajuusmuuttajien testausvaatimusten keskeisten standardien IEC 60146-1-1, IEC 61800-51 ja IEC 61800-3 mukaan suoritettavat rutiinitestit ja taulukko 1.3 samojen standardien
mukaiset tyyppitestit. Rutiinitestit on suoritettava kaikille valmistettaville laitteille.
Testattavien laitteiden on myös täytettävä tyyppitestien vaatimukset tyyppihyväksyntää
varten, mutta testejä ei tarvitse suorittaa kaikkien laitteiden osalta. Testausasemaan haluttiin
valmius suorittaa tiettyjä tyyppitestejä, että laitteiden vaatimuksenmukaisuus voidaan
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todentaa satunnaisesti valituille laitteille. Tyyppitestaus sisältää rutiinitestauksessa olevat
testit pienillä eroavaisuuksilla, jotka otetaan huomioon määrittelyssä ja suunnittelussa.
Taulukko 1.2. Erilaiset rutiinitestit, joita rajatuille laitteille suoritetaan. Kaikkia taulukon sisältämiä
testejä ei oteta mukaan tähän työhön, joten huomioon otettavat testit on merkattu osa-alueittain.
Laitteen sisäänajo on suluissa, koska sen tarkkoja vaatimuksia ei ole vielä tiedossa ja varsinainen
testimäärittely suoritaan laitteiston toteutusvaiheessa. Lisäksi luetellaan testin perustana olevat
määritelmä ja kappale tarkennukseksi.

Testi

Testityyppi Määrittely Suunnittelu

Dielektrinen mittaus

Rutiini

x

x

Eristysvastus
Hätäpysäytys
Kevyt kuormitus
Painetesti (jäähdytys)
Sisäänajo
Suojauksen jatkuvuus

Rutiini
Rutiini
Rutiini
Rutiini
Rutiini
Rutiini

x
x
x
x
(x)

x
x
x
x
(x)

Visuaalinen tarkistus

Rutiini

x

Määritelmä
IEC 61800-5-1
IEC 60146-1-1
IEC 61800-5-1
IEC 60146-1-1
IEC 60146-1-1
IEC 61800-5-1
EDITRON
IEC 61800-5-1
IEC 61800-5-1

Kappale
5.2.3.2
7.2
7.2.3.1
7.3.1
7.3.1
5.2.7
5.2.3.9
5.2.1
5.2.2.1

Osassa EDITRON:n laitteita ei ole jatkettuja suojauksia ja niissä missä on suojauksen
jatkuvuuksia, ne toteutetaan useammalla kuin yhdellä kiinnityspisteellä. Tästä syystä testi
rajataan pois tästä työstä. Taulukon 1.2 standardit eivät vaadi kuormitustestiä rutiinitestinä,
mutta EDITRON:n tarkoituksena on kehittää laitteille omien vaatimusten mukainen
kuormitustesti. Kuormitustestillä tunnistetaan poikkeamat tuotteen käyttäytymisessä ja siten
voidaan tunnistaa mahdolliset valmistusviat paremmin. Testiprotokollan suunnittelu on vielä
kesken, joten se käsitellään tässä työssä vain yleisellä tasolla. Visuaalisen tarkistuksen
automatisointi vaatisi syvällistä perehtymistä konenäköön ja tekoälyyn, joten sen käsittely
ei ole kannattavaa pienillä tuotantomäärillä. Tässä työssä oletetaan, että visuaalinen tarkistus
suoritetaan asetettaessa laite testausasemalle. Visuaalinen tarkistus otetaan kuitenkin
määrityksen osalta mukaan työhön, että voidaan tulevaisuudessa pohtia sen automatisoinnin
kannattavuutta.
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Taulukko 1.3. Laitteille suoritettavat tyyppitestit. Työssä huomiotavat testit on merkattu rastilla osaalueen mukaan. Testin perusteena oleva määritelmä ja kappale lopussa tarkennuksena.

Testi
100% kuormitus
Apupiirin kuormitus
Elinikätesti
Impulssijännite
IP luokka
Jäähdytysvika
Kommunikaatio
Kondensaattorin
purkautuminen
Kosketusvirta

Testityyppi Määrittely Suunnittelu Määritelmä Kappale
Tyyppi
x
x
IEC 60146-1-1 7.3.2
Tyyppi
x
x
EDITRON
Tyyppi
EDITRON
Tyyppi
IEC 61800-5-1 5.2.3.1
Tyyppi
IEC 61800-5-1 5.2.2.4
Tyyppi
x
x
IEC 61800-5-1 5.2.4.5.4
Tyyppi
x
x
IEC 60146-1-1 7.3.1
Tyyppi

x

x

Tyyppi

Lämpötilan nousu

Tyyppi

x

x

Materiaalitestit
Mekaaniset testit
Oikosulku
Olosuhteet
Osittainen purkautuminen
Suojauksen impedanssi

Tyyppi
Tyyppi
Tyyppi
Tyyppi
Tyyppi
Tyyppi

x

x

Syöttöjännite- ja
taajuustoleranssi

Tyyppi

x

x

x
x

x

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)
Vaiheen menetys
Ylivirta-ajo

Tyyppi
Tyyppi
Tyyppi

IEC 61800-5-1

5.2.3.7

IEC 61800-5-1 5.2.3.5
IEC 61800-5-1 5.2.3.8
IEC 60146-1-1 7.4.2
IEC 61800-5-1 5.2.5
IEC 61800-5-1 5.2.2
IEC 61800-5-1 5.2.3.6.3
IEC 61800-5-1 5.2.6
IEC 61800-5-1 5.2.3.3
IEC 61800-5-1 5.2.3.4
EDITRON
IEC 60146-1-1 7.5.2
IEC 61800-3
5.2.3 5.2.4
IEC 60146-1-1
7.6
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1 5.2.4.4
IEC 60146-1-1 7.3.3

Elinikätestin suorittaminen rajataan pois testin pitkäkestoisuuden takia, koska kyseessä
nopeaan testaukseen tarkoitettu järjestelmä. Laitteille suoritetaan ensin visuaalinen
tarkastus, joka sisältää eristysvälien tarkastuksen. Jos laitteen eristysväli ei ole riittävä, niin
on suoritettava impulssijännitetesti. Kaikkien testattavien laitteiden eristysvälit on
suunniteltu siten, että impulssijännitetestiä ei tarvitse suorittaa, joten sitä ei oteta mukaan
tähän työhön. EMC-, mekaniikka-, materiaali-, IP-luokka-, kosketusvirta- ja olosuhdetestit
rajataan pois tästä työstä, koska osa testeistä vaatii sertifioidun mittauslaitoksen tekemän
testauksen. Lisäksi nämä testit myös vaativat hyvin tarkat olosuhteet ja mittauslaitteet.
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Työhön sisällytetään kuitenkin taulukon 1.2 jäähdytysjärjestelmän painetesti myös
tyyppitestauksen osalta, vaikka se sisältyy olosuhdetesteihin. Oikosulkutestiä ei suoriteta
kaikille laitteille, koska se asettaisi liian suuret vaatimukset syöttävälle piirille ja laite voisi
vioittua testissä. Tämä johtuu siitä, että laitteen toimintakuntoisuus testin jälkeen ei ole
pakollista testin läpäisemiseksi. Tästä syystä testiä ei suunnitella pikatestausaseman
yhteyteen. Osittainen purkautuminen suoritetaan impulssijännitetestin jälkeen eristeen
kunnon toteamiseksi ja impulssitestiä ei suoriteta testausasemassa, joten osittainen
purkautuminen jätetään pois työstä.

Laivoille tehdään yleensä tyyppihyväksyntä luokituslaitoksen toimesta. Koska EDITRON
valmistaa laitteita laivakäyttöön, osa laitteista testataan luokituslaitosten asettamien
vaatimusten mukaisesti. Taulukossa 1.4 esitetään työssä huomiotavat luokituslaitokset ja
niiden säännökset laitteiden turvallisuuden testaamiseksi. Luokituslaitosten vaatimukset
ovat suurelta osin yhtenevät taulukoiden 1.2 ja 1.3 standardien kanssa. Taulukossa 1.4
esitetään vain ne testit, jotka testausasemalla suoritetaan.

Työssä keskitytään laitteiden sähköisen testauksen suunnitteluun, mutta mekaniikkaa
tutkitaan hieman pikaliitosten mahdollisen ratkaisun toteuttamisen ja jäähdytysjärjestelmän
osalta. Työssä pohditaan myös testausaseman fyysisten rakenteiden toteuttamista laitteiden
kiinnitysten osalta, mutta rakenteiden tarkka suunnittelu tehdään vasta toteutusvaiheen
alussa, koska testausaseman laitteiden järjestystä voidaan joutua vielä muokkaamaan.
Ohjausten suunnittelu toteutaan yleisellä tasolla, koska ohjauspaneelilta vaadittavat
ominaisuudet tulevat paremmin selville, kun yleisen tason suunnittelu on saatu tehtyä.
Tämän takia ohjauspaneelin painikkeiden ja käyttöliittymän suunnittelua ei oteta tähän
työhön mukaan.
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Taulukko 1.4. Työssä huomioitavat luokituslaitokset, niiden säännöt ja testit. Testausaseman on
pystyttävä suorittamaan testaus näiden toimijoiden laitteille asettamien vaatimusten mukaisesti.

Luokka
American
Bureau of
Shipping (ABS)

Sääntö

Testit

Rules for building and classing steel
vessels 2018: 4-9-8 Table 1

Bureau Veritas

Rules for the Classification of Offshore

(BV)

Units Part C, Chapter 3, Section 6
Environmental test specification for

DNV GL

electrical, electronic and programmable

3
Lloyd’s Register
(LR)

•

Dielektrinen mittaus

equipment and systems CG 0339: Section

Rules and regulations for the
classification of Ships: Test Specification
No. 1 – 07/15 Ch 4-9

•
•

Eristysvastus

Syötön vaihtelu AC
ja DC

•

Käyttöjännite-häiriö

Rules for the Classification and
Russian

Construction of Sea-Going Ships/ Rules

Maritime

for technical Supervision during

Register of

Construction of Ships and Manufacture

Shipping (RS)

of Materials and Products for Ships Part 4
Chapter 10

Registro Italiano

Rules for the classification of ships Part

Navale (RINA)

C, Chapter 2, Section 6

15

•

Taajuusmuuttajat
testataan IEC 60146
mukaisesti

1.3 Työn rakenne
Luvut 2 ja 3 sisältävät teoreettisen osuuden ja luvussa 4 keskitytään käytännön toteutukseen.
Luvussa 2 tehdään testausaseman määrittely, joka antaa rajaukset varsinaista suunnittelua
varten. Luvussa määritellään käytetyt standardit ja ohjeistukset, sekä niiden tuomat
vaatimukset testeille, laitteille ja turvallisuudelle. Luvussa määritellään myös testiaseman
kuormat, syötöt, mittaukset, ohjaukset ja liitännät. Luku 3 sisältää aseman sähköisen ja
mekaanisen suunnittelun ja suunnitellaan testiasemaan tarvittavat koneet ja laitejärjestelmät
määrittelyjen mukaan. Luvussa kolme selvitetään myös testausaseman sijoittelu ja fyysiset
mitat. Luku 4 keskittyy testausaseman varsinaiseen toteutukseen ja sen aikana tehtyihin
muutoksiin laitteen suunnittelussa. Luvussa 5 suoritetaan yhteenveto ja mietitään
testausasemalle suoritettavia jatkotoimenpiteitä sekä parannusehdotuksia tulevaisuutta
varten.
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2

TESTIPENKIN MÄÄRITTELY

Testipenkin määrittelyssä huomioidaan standardien asettamat testivaatimukset ja
turvallisuusmääritykset. Testipenkin määrittely antaa vaatimuksia ja ohjeita testauspenkin
suunnittelua varten.

2.1 Testausvaatimukset

Taulukossa 2.1 esitetään valittujen laitteiden ylijännitekategoria, systeemijännite ja
luokiteltu impulssijännite. Ylijännitekategoria ja impulssijännite on määritetty standardin
IEC 60664-1:1992 kohtien 4.3.3.2 ja 4.3.3.3 mukaan.
Taulukko 2.1 Testipenkissä käytettävien laitteiden systeemijännitteet, ylijännitekategoriat ja
impulssijännitteet.

Määritetty

standardin

IEC

60664-1:1992

mukaan,

jossa

määritetään

matalajännitejärjestelmien laitteiden eristyskoordinaatio. Systeemijännitteet on määritetty laitteiden
datalehtien sisääntulojännitteiden ja standardin IEC 61800-5-1:2007 kohdan 4.3.6 mukaan. Laitteiden
datalehdet löytyvät liitteistä 1-4.

Laite

Systeemijännite [V]

Ylijännitekategoria Impulssijännite [V]

EC-C1200

300 (230/400)

III

4000

PMA 690V

600 (400/690)

III

6000

PCO-M

300 (230/400)

III

4000

EC-C1200+LTS1200

300

III

4000

Testausvaatimukset perustuvat kansainvälisten standardien asettamiin vaatimuksiin,
EDITRON:n itse asettamiin vaatimuksiin ja luokituslaitosten asettamiin vaatimuksiin.
Kaikkia testejä ei suoriteta jokaisella testauskerralla ja suureet vaihtelevat testitavan ja
laitteen mukaan, joten testiohjelman pitää olla muokattavissa suoritettavien testien,
parametrien ja järjestyksen osalta.
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2.1.1 Standardien asettamat vaatimukset

Kansainvälinen standardi IEC 61800-3:2004 määrittelee taajuusmuuttajakäyttöjen EMCvaatimukset ja metodit. Standardissa määritellään myös tyyppitestit syötön ja apusyötön
jännitteen

sekä

taajuuden

vaihtelun

osalta.

IEC

61800-5-1:2007

määrittelee

turvallisuusvaatimukset taajuusmuuttajakäyttöön sähkön, lämmön ja energian osalta. Se
antaa ohjeita visuaalisen tarkastuksen, eristyksen ylijännitteen kestotestin eli dielektrisen
mittauksen, jäähdytysjärjestelmän painetestin, kondensaattorin purkautumisen testauksen,
lämpötilan nousun testaukseen, vaiheen menetyksen, kosketusvirran ja jäähdytysvian
testauksen suorittamiseen. IEC 60146-1-1:2009 on standardi puolijohdekonverttereiden
yleisistä vaatimuksista ja se määrittelee toiminnalliset testit, sähköiset kuormitustestit,
dielektrisen mittauksen ja eristysvastusmittaukset. Kyseisessä standardissa esitetään
vaatimukset myös visuaaliselle testille, jos laitekohtaista standardia ei ole. Tässä työssä
käytetään laitekohtaisen standardin (IEC 61800-5-1:2007) asettamia vaatimuksia.

Taajuuden ja jännitteen vaihtelu

Taajuuden ja jännitteiden muutoksien mittauksessa laitteiden kuorma pidetään EDITRON:n
antamien kilpiarvojen sisällä ja mittaushetken kuorma tallennetaan testiraporttia varten.
Testissä on käytävä läpi kaikki olennaiset piirit mukaan lukien optiona tulevat liitännät eli
sekä pääpiiri ja apupiiri testataan. Taajuus- ja jännitevaihtelut eivät saa aiheuttaa muutoksia
laitteen toimintaan taulukon 2.2 rajoissa. Jännitteen romahtaminen tai katkeaminen lyhyeksi
ajaksi

pääpiirissä

saa

sammuttaa

taajuusmuuttajan,

aktivoida

suojapiirit,

antaa

virheilmoituksen kommunikaatiossa ja menettää informaatiota. Tämän lisäksi laitteen ei
tarvitse automaattisesti palautua toimintaan. Apupiiriin saa tulla tilapäisiä muutoksia, mutta
sen täytyy pysyä itsestään palautuvana ja laite ei saa aiheuttaa tarkoittamatonta sammumista
tai antaa virheitä jotka johtavat laitteen sammuttamiseen. (IEC 61800-3)
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Visuaalinen tarkastus ja kondensaattorin tyhjentyminen

Standardin IEC 61800-5-1:2007 alakohdassa 5.2.1 todetaan, että rutiinitestin visuaalisessa
tarkastuksessa tarkastetaan laitteen merkintöjen, varoitusten ja muut turvallisuusasioiden
olevan riittävät. Standardin alakohdan 6.1 taulukon 28 mukaan laitteesta on löydyttävä
valmistajan nimi, IP-luokitus, sarjanumero tai päivämääräkoodi, jännite-, virta- ja
teholuokat. IEC 61800-5-1:2007 kohdassa 4.3.11 annetaan ohjeet tyyppitestauksessa
tarvittavaan kondensaattorin tyhjentymisen testaukseen. Laitteen kondensaattorit on
tyhjennettävä alle 60 V jännitetason tai sähkövarauksen on oltava alle 50 µC viisi sekuntia
laitteen sammuttamisen jälkeen, tai laite on merkittävä 6.5.2 kohdan mukaisella
varoitusmerkinnällä. Tässä tapauksessa tiedetään, että laitteet eivät pääse tähän
vaatimukseen, joten visuaalisessa tarkastuksessa todetaan kyseisen varoitusmerkinnän
löytyminen. Visuaalisessa tarkastuksessa todetaan myös eristyksen vapaan välin ja
pintavälin riittävyys kohdan 5.2.2.1 mukaisesti (IEC 61800-5-1:2007). Mikäli eristysvälit
eivät vastaa standardin vaatimuksia, täytyy laitteelle suorittaa impulssijännitetesti IEC
61800-5-1:2007 standardin asettamien vaatimusten mukaisesti.

Dielektrinen mittaus ja eristysvastusmittaus

IEC 61800-5-1:2007 kohdassa 5.2.3.2 kerrotaan että dielektrisen mittauksen tarkoituksena
on todeta eristevälien ja materiaalien dielektrinen kestävyys ylijännitteisiin. Testi toteutetaan
kytkemällä testiin kuulumattomat piirit maapotentiaaliin tai irrottamalla ne laitteesta, jonka
jälkeen testattava piiri kytketään galvaanisesti yhteen ja suoritetaan mittaus maapotentiaalin
ja testattavan piirin välillä standardin mukaisella ylijännitteellä. Kaikki testattavat piirit
käydään läpi erikseen, pois lukien pienjännitepiirit SELV ja PELV Normaalisti dielektrinen
mittaus tehdään 50 Hz tai 60 Hz vaihtojännitteellä, mutta kaikki testerissä käytettävä laitteet
sisältävät kondensaattoreita, joten testi suoritetaan tasajännitteellä. Testilaitteen on
pystyttävä syöttämään vaihtojännitteellä vähintään 100 mA oikosulkuvirta standardin IEC
61800-5-1:2007 mukaisesti. Testausajan tulee olla säädettävissä sekunnin aikajaksoissa ja
pystyä testaamaan vähintään viiden sekunnin ajan, koska testausaika vaihtelee testiohjelman
mukaan.
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IEC 60146-1-1:2009 kohta 7.2.2 antaa myös ohjeita dielektrisen mittauksen suorittamiseen
ja erona standardiin 61800-5-1 se määrittelee tyyppitestauksen dielektrisen mittauksen
keston vähintään yhdeksi minuutiksi. Muuten testin määrittely vastaa standardin IEC 618005-1:2007 määrittelyä. Testin jälkeen odotetaan vähintään minuutti, jonka jälkeen suoritetaan
eristysvastusmittaus kohdan 7.2.3.1 mukaan. Eristysvastus mitataan syöttämällä piiriin
vähintään 500 V tasajännite ja eristysvastuksen pitäisi olla vähintään 1 MΩ alle 1000 V
järjestelmässä (IEC 60146-1-1:2009). Laitteen eristysvastusmittauksessa saatu arvo on
laitteiden sisällä olevan suojausimpedanssin arvo, joten suojausimpedanssin mittaus
suoritetaan samalla kertaa eristysvastusmittauksen kanssa.

Jäähdytysjärjestelmän testaus

IEC 61800-5-1:2007 antaa määrityksen jäähdytysjärjestelmän painetestaukseen kohdassa
5.2.7, jonka mukaan tyyppitestauksessa testipaine on 1,5 kertaa systeemin suurin
operaatiopaine, tai kunnes paineenalennusjärjestelmä laukeaa. IEC 61800-5-1:2007 vaatima
rutiinitestauksen testipaine on järjestelmän maksimi operaatiopaine. Valittujen laitteiden
testausaika molemmille testeille on vähintään yksi minuutti, testi ei saa aiheuttaa vuotoja, tai
paineenlaskua muuten kuin paineenalennusjärjestelmän kautta ja tyyppitestauksessa
painetesti on kohdan 5.2.4.5.4 mukaisesti suoritettava ennen ylijännitetestausta. (IEC 618005-1:2007)

EDITRON:n laitteet ovat pääasiassa nestejäähdytettyjä, joten tyyppitestauksessa testataan
laitteen toimivuus jäähdytysvian sattuessa. Laitetta operoidaan nimelliskuormalla ja estetään
tai sammutetaan jäähdytyskierto (IEC 61800-5-1:2007). Laite läpäisee testin, jos se ei
aiheuta vaaraa ympäristölleen esimerkiksi lämmöstä, tai sähköiskusta (IEC 61800-51:2007).

20

Vaiheen menetys ja toiminnalliset testit

Taajuusmuuttajan syötön vaiheen menettämisen testaus suoritetaan erikseen jokaiselle
syötön vaiheelle mukaan lukien neutraali (IEC 61800-5-1:2007). Testissä irrotetaan yksi
vaihe

irti

järjestelmästä

laitteen

toimiessa

nimelliskuormituksella

ja

toistetaan

käynnistämällä laite yksi syötön vaihe irrotettuna (IEC 61800-5-1:2007).

IEC 60146-1-1:2009 kohdassa 7.3 määritetään toiminnalliset testit, kuten turva- ja
apulaitteiden toimivuus, kevyt kuormatesti, 100% kuormitus ja ylivirtatesti. EDITRON:n
laitteiden turvaominaisuuksista tarkastetaan hätäpysäytysnapin toimivuus laitteen ollessa
toiminnassa, esimerkiksi kevyen kuormitustestin aikana. Kevyessä kuormitustestissä
todetaan kaikkien laitteen osien yhteensopivuus. Rutiinitestissä laitetta käytetään
nimellisjännitteellä ilman kuormaa, esimerkiksi pyörittämään moottoria. Tyyppitestissä laite
testataan myös maksimi- ja minimijännitteillä. 100% kuormitustestissä laitetta kuormitetaan
nimellisarvolla, kunnes lämpötilan nousun testaaminen saadaan suoritettua. Lämpötilan
nousun mittaamiseksi laitetta kuormitetaan nimellispisteessä jäähdytysnesteen ollessa
maksimilämpötilassa (IEC 60146-1-1:2009; IEC 61800-5-1:2007). Testattavaan laitteeseen
kytkettävät johdot on oltava vähintään 1,2 m pitkät ja testiä jatketaan, kunnes lämpötila
vakiintuu (IEC 61800-5-1:2007). Lämpötilan vakiintuminen todetaan ottamalla kolme
mittausta vähintään 10 min intervallilla ja kaikkien mittausten on oltava yhden asteen välillä
suhteuttaen ympäristön lämpötilaan (IEC 61800-5-1:2007).

Testaussuureet

Taulukossa 2.2 esitetään kootusti standardien määrittelemien työssä mukana olevien testien
vaatimat suureet. Testausaseman kuormitus- ja syöttölaitteiden on siis päästävä taulukon 2.2
vaatimuksiin.
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Taulukko 2.2. Standardien mukaiset testisuureet eri laitteille (IEC 61800-5-1:2007) (IEC 60146-11:2009) (IEC 61800-3). Alaindeksi n tarkoittaa nimellistä.

Testi

EC-C1200

PMA 690
V

PCO-M

EC-C1200
+ ESI

Yksikkö

Visuaalinen tarkistus
(Eristeväli)

3

5,5

3

3

[mm]

500
>1
2120
3
500/750
350/400
500/750
350/400
1
500/750
350/400
500/750
350/400
500/750
350/400

500
>1
2550
3
690/1050
220/240
690/1050
220/240
1
690/1050
220/240
690/1050
220/240
690/1050
220/240

500
>1
2120
3
400/750
70/70
400/750
70/70
1
400/750
70/70
400/750
70/70
400/750
70/70

500
>1
2120
3
-/750
-/350
-/750
-/350
1
-/750
-/350
-/750
-/350
-/750
-/350

±10

±10

±10

±10

[%n] (%
nimellisestä)

Eristysvastus pääpiiri
Dielektrinen mittaus
Painetesti
100% kuormitus
Jäähdytysvika
Lämpötilan nousu
Nimellinen virta
Vaiheen menetys

[V]
[MΩ]

[V] DC
[Bar]
[V] AC/DC
[I] AC/DC
[V] AC/DC
[I] AC/DC
[C°/h]
[V] AC/DC
[I] AC/DC
[V] AC/DC
[I] AC/DC
[V] AC/DC
[I] AC/DC

Ylivirta-ajo
Jännitevaihtelu pääpiiri
Jännitevaihtelu apupiiri
yli 1 min
Jännitevaihtelu apupiiri
alle 1 min
Jännitepudotus ja lyhyt
katkeaminen, pääpiiri

±10

±10

±10

±10

[%n]

+10 – (15)

+10 – (15)

+10 – (15)

+10 – (15)

[%n]

10-100

10-100

10-100

10-100

[%n]

Jännitepudotus ja lyhyt
katkeaminen, apupiiri

15-50*
15-100**

15-50*
15-100**

15-50*
15-100**

15-50*
15-100**

Taajuustoleranssi,
muutosnopeus

±2 (±4*),
1 (2*)

±2 (±4*),
1 (2*)

±2 (±4*),
1 (2*)

-

[%n]
t ≤ 100 ms
**
t≤5s
[%n],
[%n/s]
*irti yleisestä
verkosta
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*

2.1.2 Luokituslaitosten asettamat vaatimukset

Eri luokituslaitosten visuaalisen tarkistuksen testimääritteet ovat yhtenevät IEC 61800-51:2007 standardin kanssa. Myös useimmat testien suoritustavat eivät eroa kappaleessa 2.1.1
standardien antamista määrityksistä, eroavaisuutena eristysvastusmittaus suoritetaan ennen
ja jälkeen dielektrisen mittauksen, jonka lisäksi taulukossa 2.5 esitetyissä testisuureissa on
erovaisuuksia.

RS säännöt määrittelevät, että funktionaalisten testien arvot otetaan ylös laitteen päästyä 100
% - kuormituksessa lämpötilan jatkuvuustilaan (RS 2016). Tämä koskee syötön vaihtelun
testaamista. Dielektrinen mittaus suoritetaan minuutin ajan ja eristysvastus mitataan ennen
sekä jälkeen dielektrisen mittauksen (ABS 2018; BV 2016; DNV GL 2016; RS 2016).
Standardit antavat dielektrisen mittauksen testijännitteet ainoastaan vaihtojännitteenä, joten
arvot on muutettu vastaamaan tasajännitettä muuttamalla ne huippuarvoon yhtälön 1.1
mukaan. Testijännitteen mittausvirhe ei saa ylittää ± 1,5 % (RS 2016).

𝑈DC = √2𝑈AC

(1.1)

DNV GL ja RS määrittelevät testausympäristön oletuslämpötilaksi 20 ±2 C°. Jos tähän
oletukseen ei päästä, niin lämpötila saa olla 15 – 35 C° välillä ja pysyä ±2 C° sisällä
mittauksen aikana (BV 2016; DNV GL 2016). Varsinainen mitattu ympäristön lämpötila on
sisällytettävä testiraporttiin (DNV GL 2016). Syötön häiriötestissä jännite katkaistaan kolme
kertaa 5 minuutin periodeissa ja syötön tilan vaihtamisen välissä pidetään 30 s odotusaika
(ABS 2018; BV 2016; DNV GL 2016; RS 2016). Testissä todetaan, ettei syötön katkeaminen
aiheuta vahinkoa, tilapäisiä tai pysyviä vikoja laitteelle (DNV GL 2016). Vaihtojännitteellä
syötön on kestettävä taulukon 2.4 mukaista jatkuvaa jännitevaihtelua > 15 min, hetkellistä
jännitevaihtelua 1,5 s ja taajuusvaihtelua 5 s. Eristysvastusmittauksen testijännitteen
määrittelyperusteet esitetään taulukossa 2.3.
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Taulukko 2.3 Luokituslaitosten antama määrittely eristysvastusmittaukseen (ABS 2018, BV 2016, DNV
GL 2016, RS 2016).

Nimellisjännite [V]

Testijännite [V]

U ≤ 65
U > 65

Minimi eristysvastus [MΩ]
ennen testiä*

testin jälkeen*

2·U, min 24

10

1

500

100

10

*

Eristysvastusmittaus suoritetaan ennen ja jälkeen dielektrisen mittauksen

2.1.3 Danfoss EDITRON:n testausvaatimukset

Apupiiristä testataan minimi ja maksimi jännitealueet 24 V syötöstä, 5 V lähdöstä, power_on
pinnistä, turvakytkimien sisääntuloista, lämpötilamittauksista ja siirrännöistä (I/O). Samalla
testataan myös kuormitettavuus mittaamalla pinnien virransyöttökyky, joka siirräntöjen
kohdalla testataan sekä tulo- että lähtöpuolelta. EDITRON:n esittämät vaatimukset apupiirin
jännitealueiden testauksesta ovat kattavammat kuin standardien ja luokittajien esittämät
vaatimukset, joten testit suoritetaan aina näiden vaatimusten mukaisesti. Testattavien
pinnien kuvaukset löytyvät liitteenä olevista laitteiden datalehdistä. Testit todetaan
suoritetuiksi, kun laitteen datalehden mukaiset maksimiarvot on saavutettu.

Sisäänajotesti on yhdistelmä samankaltaisista testeistä, kuin standardit asettavat, mutta
parametrejä vaihdellaan. Sisäänajotesti sisältää kuormitustestin, mutta kuormituksen tasoa
ei pidetä vakiona ja laitteen jäähdytyksen parametrejä voidaan muokata. Eli testilaitteen
jäähdytyksen lämpötila on oltava säädettävä. Lisäksi sisäänajossa testataan laitteen sisäisten
mittausten toimivuus vertaamalla niitä ulkoisiin mittauksiin, lämpötilan, virran ja jännitteen
osalta. Testilaitteeseen on saatava ulkoiset mittaukset lämpötilalle, virralle ja jännitteelle.
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2.2 Turvallisuusvaatimukset

Sähkölaitteiden

täytyy

täyttää

Valtioneuvoston,

SFS

6000-standardisarjan

sekä

koneturvallisuusstandardien SFS-EN-ISO 13849-1 ja SFS-EN 60204-1:2006 asettamat
yleiset turvallisuusvaatimukset. Testausasema rakennetaan noudattaen Valtioneuvoston
(VN) päätöstä 1434/2016 olennaisista sähkölaitteiden turvallisuusvaatimuksista.

Testausaseman turvallisuus määritetään koneturvallisuusstandardin SFS-EN-ISO 13849-1
mukaan käyttäen performance level-kategoriaa (PL) turvallisuustason määritykseen.
Testausasema sisältää

korkeajännitteisiä osia

ja isoja pyöriviä

massoja, joten

loukkaantumisriskitaso on S2 eli on olemassa mahdollisuus vakaviin vammoihin tai
kuolemaan. Testausasema ei ole alkuun jatkuvassa käytössä, mutta suunnittelussa
huomioidaan laajentunut käyttö tulevaisuudessa. Testattava laite täytyy myös viedä
työntekijän toimesta testausalueelle, joten loukkaantumisriskille altistutaan jokapäiväisesti.
Näiden syiden takia riskitaajuusluokaksi valitaan F2. Testausasema sisältää korkeatehoisia
laitteita, joten valitaan vahingon estämis- tai rajoittamisluokaksi P2. Testausasema on siis
erittäin suuren loukkaantumisriskin alainen, joten vaadittava turvallisuustaso on kovin
mahdollinen PLr = e. Kuvassa 2.1 esitetään tikapuumalli PL riskitaso määrittämistä varten.

Testausasema käynnistetään vain silloin, kun kaikki turvatoiminnot ja suojaukset ovat
toiminnassa (SFS-EN 60204-1:2006). Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että testien
ollessa käynnissä, pääsy testausalueelle estetään esimerkiksi turva-aidalla ja käyntiä alueelle
valvotaan lukitulla kulkuportilla. Testausaseman apulaitteiden toiminta ei saa aiheuttaa
vaaraa, joten sen toiminta on tarkastettava sopivilla laitteilla (SFS-EN 60204-1:2006).
Esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän seuraaminen voidaan toteuttaa paine- ja virtausantureilla.
Releille, kontaktoreille ja muille ohjauslaitteille, jotka samanaikaisesti kytkettynä voivat
aiheuttaa vaarallisen tilanteen järjestetään samanaikaisen kytkennän estävä toiminto (SFSEN 60204-1:2006). Sähkökatkon tapahtuessa testausasema ei saa käynnistyä itsekseen
sähkönsyötön kytkeytyessä takaisin päälle, koska siitä voi aiheutua vaaratilanne (Sähköinfo
2017).
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Kuva 2.1. Testausaseman riskitason määritys PL-menetelmällä SISTEMA-ohjelmalla.

Seuraavassa listassa esitetään olennaiset VN mukaiset vaatimukset:
•

Perussuojauksella estetään pääsy jännitteisiin osiin laitteen ollessa ehjä ja
normaalissa käytössä. Jos pääsyä jännitteisiin osiin ei voida estää, täytyy ihmisen tai
kotieläimen kautta kulkeva virta rajoittaa vaarattoman pieneksi. (VN 2016)

•

Perussuojauksen lisäksi täytyy olla vikasuojaus, jossa estetään ihmisten ja
kotieläinten koskettaminen vian aiheuttamiin jännitteisiin osiin. (VN 2016)

•

Sähkölaitteistot on tehtävä paloturvallisiksi siten, ettei laitteisto aiheuta tulipalon
syttymisvaaraa tai palovammojen vaaraa. (VN 2016)

•

Ylivirta ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja kotieläimille, esimerkiksi johtojen
lämpenemisen tai sähkömekaanisten rasitusten takia. (VN 2016)

•

Normaalisti jännitteettömien osien on kestettävä vian takia mahdollisesti niiden
kautta kulkeva vikavirta. (VN 2016)

•

Suojalaitteiden on täytettävä niiden tarkoitukseen vaadittavat kriteerit. (VN 2016)

•

Vioista tai sähkölaitteista johtuvista muista syistä aiheutuvat ylijännitteet eivät saa
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille (VN 2016). Eli laitteisto suojataan
ylijännitteiltä
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•

Laitteiden jännitelujuus ja eristeiden taso on oltava riittävä asennettavaan kohtaan.
(VN 2016)

•

Sähkölaitteistosta on löydyttävä tarpeelliset varoitukset ja käyttöön liittyvät ohjeet.
(VN 2016)

•

Rakenteessa pitää olla sellainen, että tarkastus, käyttö ja huoltotoimenpiteet voidaan
suorittaa turvallisesti. (VN 2016)

•

Laitteistossa on oltava tarpeeksi erottimia, että laitteen jokainen osa pystytään
erottamaan verkosta tarvittaessa. (VN 2016)

•

Laitteessa on oltava vähintään yksi hätäpysäytys laite, jonka on sijaittava helposti
havaittavissa ja nopeasti käytettävissä olevassa paikassa (VN 2016).

2.3 Kuormien ja syöttöjen määrittely

Sähkölaitteiden syötön määrittämistä varten antaa koneturvallisuuden yleisten vaatimusten
standardi SFS-EN 60204-1:2006 laatuvaatimuksia jännitteille, jotka esitetään taulukossa
2.4. Standardin lisäksi huomioidaan testauksen aiheuttamat vaatimukset syötön vaihtelulle.
Syöttö eivät saa synnyttää sähkömagneettisia häiriöitä niin paljon, että häiritään
mittalaitteiden tai testattavan piirin toimintaa (SFS-EN 60204-1:2006).
Taulukko 2.4. SFS-EN 60204-1:2006 asettamat vaatimukset syötön jännitteille.

Syöttö

Vaihtosähkö AC

Tasasähkö DC

Selite

Jännite

±10 %

±10 %

nimellisestä

Taajuus

±1 % (±2 %)*

Yliaalto

nimellisestä, *hetkellinen

1-5 harmoninen < 10 %,

jännitteen tehollisarvosta

6-30 harmoninen < 12 %

Jännitekatkos

< 3 ms

Jännitekuopat

< 20 % huippuarvosta

< 20 ms

peräkkäisten katkosten
väli ≥ 1 s
peräkkäisten katkosten
väli ≥ 1 s

Rippeli

< 10 %

27

nimellisestä

Vaadittavien kuormien ja syöttöjen määrittelyssä käytetään avuksi kappaleen 2.1
määrityksiä ja laitteiden datalehtiä. Taulukossa 2.5 esitetään laitteiden tarvitsemien
kuormien ja syöttöjen mallit sekä vaadittavia ominaisuuksia. Valitut laitteet tarvitsevat
monenlaisia kuormia ja syöttöjä. PCO-M sisältää kolme konvertteria samassa paketissa,
joten laite voi toimia kolmessa eri toimintamoodissa kolmella eri konfiguraatiolla.
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Taulukko 2.5. Erilaiset testausasemalta vaadittavat kuorma- ja syöttötyypit. Laitteet voivat toimi
aktiivisena etuasteena (AFE), mikroverkkona, moottori/generaattorikäyttönä tai DC/DC-hakkurina.
AC jännitteet ovat pääjännitteitä, virrat vaihevirtoja. Taulukossa ei oteta huomioon järjestelmässä
esiintyviä häviöitä.
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Testausasemaa halutaan käyttää myös tulevien tuotteiden kanssa, joten sähkönsyöttö
verkosta mitoitetaan kaksinkertaiseksi nykyisten laitteiden nimellisarvoihin nähden, jotta
pystytään syöttämään häviöt hyötykuorman lisäksi ja taataan tulevaisuutta varten tarpeeksi
reserviä. Taulukon 2.5 perusteella voidaan laskea tarvittavaksi verkkosyötön kooksi 880 A
400 V jännitteellä. Syötön jännitteen täytyy olla säädeltävissä taulukon 2.6 minimi- ja
maksimijännitealueella. Taulukossa 2.7 esitetään testausaseman kuormituksilta vaadittavat
vähimmäiskuormituskyky. Testausaseman syötön koko määritetään taulukon 2.7 perusteella
mukaan lukien laitteista aiheutuvat häviöt.
Taulukko 2.6. Testausaseman syötön jännitealueet, jossa AC jännitteet on ilmaistu pääjännitteinä.

Syöttö

AC

DC

Nimellinen jännite [V]

Minimi [V]

Maksimi [V]

400

320

480

500

400

600

690

552

828

750 - 1050

600

1260

Taulukko 2.7. Testausaseman laitteilta vaadittava vähimmäiskuormituskyky eri jännitetasoilla.
Jännitteet ovat pääjännitteitä ja virrat vaihevirtoja. Arvot laskettu Ohmin lain mukaan ja pyöristetty
kokonaisluvuksi.

Syöttö/
Kuorma
AC/moottori

Jännite
Näennäisteho
Suurin
Taajuus
[V]
[kW]
nimellisvirta [A]
[Hz]
320*
50
100*
50
*
*
400
300
440
500
300
350
*
560
300
260*
690
250
220
*
250
174*
828
DC
600*
300
500*
750
300
400
850
300
350
1050
250
240
1200
250
210
*
1260
250
200*
*
Hetkellinen kuormitus jännitteen ja taajuuden vaihtelun testauksessa
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SFS-EN 60445:2017 määrittelee perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle
rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistautumiselle. Kaikki syötöt pitää pystyä tunnistamaan
luotettavasti standardin SFS-EN 60445:2017 mukaisesti, eli johdinpäät varustetaan
tunnistusmerkinnöillä.

2.4 Mittausten määrittely

IEC-Standardit 60146-1-1:2009 ja 61800-5-1:2007 määrittelevät, että tehtäville mittauksille
ei tarvitse antaa toleransseja ja testisuureet ovat minimi tai maksimiarvoja testistä riippuen.
Jos haluaa ilmoittaa arvot toleransseilla, niin IEC 60146-1-1:2009 kohdan 7.8 taulukossa 16
annetaan testijännitetoleranssi tasajännitteelle, joka on ±1 + 0,02 UdN yli 10 V ja ±0,1 UdN
alle 10 V jännitteillä, UdN ollessa nimellisjännite.

DNV GL mukainen 1,5 % vähimmäistarkkuus on koko mittausalueella pienempi kuin IEC
60146-1-1:2009 määrittämä tarkkuus, joten kaikkien jännitemittausten tarkkuus on oltava
DNV GL mukaisesti < 1,5 %. Koska standardit eivät ota kantaa muihin mittaustarkkuuksiin,
EDITRON vaatii muilta mittauksilta 1,5% vähimmäistarkkuuden. Vähimmäistarkkuudesta
voidaan joustaa, jos se aiheuttaa liikaa ylimääräisiä kustannuksia mittalaitteen hankintaan
tai hankaloittaa sen saatavuutta.

Mittalaitteet on suojattava siten, että niiden toiminta ei katkea tai häiriinny. Mittaukset
tallennetaan tietokantaan yksilöitävän tunnisteen avulla, kuten esimerkiksi sarjanumeron
mukaan.

Laitteiden tuotekehityksen myötä laitteet voivat sisältää nykyistä enemmän lämpötilaantureita. Lisäksi voidaan haluta tarkempia mittauksia tietyiltä osa-alueilta, kuten kotelon
eri osien, kytkentäkotelon kiskojen tai muiden liitosten kohdalta. Tästä syystä
lämpötilamittauksen toteutus pitää olla laajennettavissa vähintään kolmellekymmenelle
mittaukselle.
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2.5 Ohjausten määrittely

Laitteen täytyy pystyä suorittamaan kaikki vaadittavat testit ilman, että testausoperaattori
joutuu siirtymään kesken testien testausalueelle ja suorittamaan testausohjelman itsenäisesti
ilman operaattorin antamia ohjauskäskyjä. Ohjauspaneelin painikkeiden värit määritellään
SFS-EN 60204-1:2006 kohdan 10.2.1 mukaan, joten käynnistysnapissa käytetään vihreää
väriä, pysäytyspainikkeessa punaista, kuittauspainike sinisellä ja normaalista poikkeavan
tilanteen selvittäminen keltaisella painikkeella. Käynnistys- ja pysäytyspainikkeiden
merkinnät suoritetaan SFS-EN 60204-1:2006 kohdan 10.2.2 taulukon 3 mukaan, joten
käynnistys merkitään pystyviivalla ja pysäytyspainike ympyrällä. Merkkivalojen värit
valitaan SFS-EN 60204-1:2006 kohdan 10.3 mukaan, jolloin valojen merkitys on sama kuin
painikkeiden. Hätäpysäytyslaitteet pitää sijoittaa jokaisen ohjauspaikan yhteyteen helposti
tavoitettavaan paikkaan (SFS-EN 60204-1:2006).

2.6 Liitäntöjen määrittely

Liitännät tulee pystyä tekemään nopeasti ja ilman erityisiä työkaluja. Testilaitteen nopea
kiinnittäminen on ensiarvoisen tärkeää, koska sen avulla saadaan lyhennettyä
testausoperaattorin aktiivista testausaikaa, työntekijälle jää enemmän aikaa laitteiden
valmistukseen. Testilaitteen kytkeminen testausasemaan tulee ole maallikon, tai vähintään
opastetun henkilön tehtävissä. Testauslaitteen pikaliitäntöjen toteutustavat voidaan jakaa
kahteen ryhmään sen mukaan, että pitääkö liitäntöjä valmistella ennen laitteen siirtämistä
testausasemalle vai ei. Valmistelemattomat liitännät voidaan toteuttaa nopeasti paikalleen
painettavalla asetelmalla joka ei vaadi valmistelua, kuten kuvan 2.2 tyyppisillä
jousikuormitteisilla pinneillä. Laitteiden suurten virtavaatimusten, liitäntärasioiden
erilaisten liitinmäärien, rasioiden koon ja muodon takia yleiskäyttöisen painettavan
testikouran suunnittelu vaatii niin paljon resursseja, että varsinaisen testausaseman
suunnitteluun ei jäisi aikaa.
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Kuva 2.2. Jousikuormitteisen pinnin perusrakenne.

Suurimmat markkinoilla olevat jousikuormitteiset pinnit kestävät 150 A kuormituksen, joten
pinnejä olisi laitettava useampi rinnankytkentään kaikkien laitteiden virtavaatimusten
saavuttamiseksi (ECT 2018). Suuren virran pinnin halkaisija on 11,05 mm, joten kaikissa
laitekonfiguraatioissa niitä ei saada mahtumaan useampaa samaan kiskoon (ECT 2018).
Lisäksi pinnin liikkumisvara on vain 6,6 mm ja suurimmat korkeuserot kytkentäkotelon
kiskon välillä ovat useita senttimetrejä, kuten kuvassa 2.3 olevassa EC-C1200 laitteessa
(ECT 2018).

Kuva 2.3. Kuva EC-C1200-450 kytkentäkotelosta.

Paikalleen painettavan asetelma jousikuormitteisilla pinneillä mahdollistaisi testausaseman
täydellisen automatisoinnin, mutta asema suunnitellaan käyttäen tuotannossa asennettavan
testausasetelman avulla, koska se on yksinkertaisempi ja helpompi toteuttaa aikataulun
kannalta. Asema pyritään kuitenkin suunnittelemaan siten, että on myöhemmin
mahdollisuus vaihtaa liitäntäjärjestelyä.
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2.7 Muut vaatimukset

Testausaseman pitää pystyä suorittamaan testilaitteen itsenäinen ohjelmointi, jos
testilaitteeseen ei ole asennettu oikeaa ohjelmistoversiota valmiiksi. Ohjelmointi suoritetaan
ennen testaussekvenssien aloittamista.

Testauslaitteiden asennukseen, käyttöön ja kunnossapitoon tarvittavat tiedot on todennettava
sopivalla teknisellä dokumentaatiolla, kuten ohjekirjalla, taulukoilla, kuvilla, kaavioilla ja
piirroksilla. Testausasemalle on tehtävä kunnossapitosuunnitelma, jossa esitetään laitteille
tehtävät vuotuiset tarkastukset ja säännölliset huoltotoimenpiteet.
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3

TESTAUSASEMAN SUUNNITTELU

Testausasema pyrittiin suunnittelemaan siten, että käytetään mahdollisimman paljon omia
tuotteita, liitännät olisivat mahdollisimman monikäyttöisiä, ja että kaikkia laitteita voitaisiin
testata käyttäen regeneraatiota. Regeneraatiossa testilaitteen syöttämä teho kierrätetään
takaisin syöttöön tai välipiiriin toisen laitteen kautta niin, että syöttävästä verkosta otetaan
ainoastaan laitteisiin kuluvat häviöt. Tällä järjestelyllä minimoidaan energiankäyttö ja syöttö
voidaan mitoittaa pienemmäksi (Forest et al. 2006). Myös kuormituksen laadulla on
merkitystä testauksen kannalta. Pysyvän sähkökuormituksen avulla saadaan testattua vain
laitteen pysyvä tila (steady state), jolloin testi ei vastaa laitteen kuormitusta oikeassa
käyttötilanteessa, jossa kuormitus on hyvin usein vaihtuvaa (Danan et al. 2009). Kaikki
testausasemaan suunniteltavat kuormakoneet ovat säädettävissä, joten testit voidaan
suorittaa käyttäen muuttuvaa kuormitusta. Kuvassa 3.1 esitetään suunnitellun testausaseman
kaaviokuva. Komponenttien mitoitus ja valinnat selitetään kappaleessa 3.1. Tehtaan
sähkösyötöt on nimetty juoksevalla numeroinnilla, joten testausaseman syöttö nimettiin
Kojekeskus 4:ksi (KK4). Testausaseman määrittelyn vaatima kunnossapitosuunnitelma
löytyy liitteestä 10.
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Kuva 3.1. Kaaviokuva suunnitellusta testausjärjestelmästä. Alareunassa vihreällä merkitty testilaite
(DUT) kytketään asemaan testilähtöjen TL1-TL4 kautta. DC-liitännät on merkattu punaisella.
Testausasema sisältää kaksi DC-liitäntää TL1 ja TL2, moottoriliitännän TL3 ja muuntajalla erotetun
kolmivaiheliitännän TL4.
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3.1 Kuormien ja syöttöjen suunnittelu

Testausalueen nousujohdon suunniteltu paikka esitetään kuvassa 3.1. Testausalueen kooksi
valittiin 6x6 m. Testausalueen laitteiden sijoittelukaavio esitetään kuvassa 3.2.
Testausalueen määrityksessä annetaan verkkosyötön minimikooksi 880 A. Nykyisessä
pihamuuntamossa ei kuitenkaan ole saatavissa niin isoa syöttöä ja muuntamon muokkausta
ei katsottu järkeväksi. Määritystä muutettiin siten, että valitaan testausaseman syötöksi
suurin saatavilla oleva syöttö. Testausalueen nousujohto otetaan nykyisestä pihamuuntajasta
400 A gG-sulakkeella varustetusta lähdöstä ja tuodaan pihalla olevien kaapelikaivojen kautta
tehtaan sisälle maata pitkin ja viedään sisällä kaapelitikkaita pitkin testausalueelle.

Kuva 3.2. Pihamuuntajalta tulevan nousujohdon reitti (MML 2018).
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Jäähdytysosat Brake
1 sq m

Automaatio
1 sq m

Pääkeskus
1 sq m

400

1010,19

Nestesäiliö
1 sq m

2000,00

3000

DUT
Testilaite
3 sq m

Tehoelektroniikka
6 sq m

DC
2 sq m
kaappi

400

1800,00

AC
kaappi
1 sq m
Moottoripenkki
3 sq m

1800

800

1800,00

1600

Muuntaja
3 sq m

1600

200

2000

Mittalaitteet
1 sq m
Tietokone

6000

Kuva 3.3. Laitteiden sijoittelu testausalueelle.

3.1.1 Nousujohdon ja pääkeskuksen suunnittelu

Nousujohdon kokonaispituus on noin 120 m, kun kuvan 3.2 mittaan otetaan mukaan
kaapelin kytkentä pihamuuntajaan, sisällä nosto seinähyllylle ja lasku KK4:ään.
Pihamuuntaja on käyttömaadoitettu TN-S järjestelmän mukaan, joten suojamaa ja nolla
tuodaan erotettuna pihamuuntajalta keskukselle. Nousujohtimen tyypiksi valitaan AMCMK,
koska paksummissa johdoissa alumiini on hintatasoltaan huomattavasti halvempi.
Nousujohdon kuormitettavuus määritettiin SFS 6000-5-52:2017 taulukon C.52.2 arvojen
mukaan.
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Muut kaapelit mitoitettiin SFS 6000-5-52:2017 taulukon C.52.1 mukaan, paitsi Huber
Suhnerin Elastomer S screened-kaapelin osalta, koska valmistaja on antanut kaapelille omat
kuormitettavuusarvot ja sen suurin käyttölämpötila on suurempi normaaliin kaapeliin
verrattuna (jopa 150 C°) (Huber Suhner 2018). Kaapelit sijoitetaan siten, että eri
lämpöluokan kaapelit erotetaan toisistaan, jolloin kaapeleita voidaan lämpökuormittaa eri
tavalla. Kaapeleiden jännitteenalenema lasketaan SFS 6000-5-52:2017 liitteen 52G mukaan.
Kaapelin kuormitettavuuden laskentaan käytetään yhtälöä 3.1 ja jännitteenaleneman
laskentaan

yhtälöä

3.2.

Taulukossa

3.1

esitetään

tulokset

nousujohtimen

kuormitettavuudesta, jännitteenalenemasta ja laskennassa käytetyistä arvoista.
𝐼z = 𝐼z0 · 𝑐maa · 𝑐lämpöres · 𝑐d1lkm

(3.1)

Iz on johdon kuormitettavuus, Iz0 on johdon kuormitettavuus oletusarvoilla, cmaa on maan
lämpötilan korjauskerroin, clämpöres on maan lämpöresistiivisyyden korjauskerroin, ja cd1lkm
on maahan putkeen asennettavien kuormitettavien johtimien lukumäärän mukainen
korjauskerroin.
∆𝑢 = 100

𝐿
𝑆

(𝜌1 cos 𝜑+𝜆 sin 𝜑)𝐼b
𝑈0

(3.2)

∆u on jännitteenalenema prosentteina, ρ1 on johdinmateriaalin resistiivisyys normaalissa
käyttölämpötilassa, L on johtimen pituus metreinä, S on johtimien poikkipinta-ala mm2:nä,
cos 𝜑 on tehokerroin, λ on johtimen reaktanssi pituusyksikköä kohti, Ib on piirin virta, ja U0
on vaihejännite. Jännitteenalenema liittymispisteen ja kuormituspisteen välillä ei suositella
olevan suurempi kuin 5 %, mutta alenemaa voidaan kasvattaa 0,005 % jokaista 100m
ylittävää metriä kohti (SFS 6000-5-52:2017).
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Taulukko 3.1. Nousujohdon kuormitettavuuden ja jännitteenaleneman parametrit ja tulokset (SFS 6000
5-52:2017).

gG-sulakkeen nimellisvirta [A]

Johtimen kuormitettavuuden minimiarvo [A]

400

441

Maan lämpöresistiivisyys [K·m/W]

clämpöres

Kaapelityyppi

AMCMK

1

1,18

ρ1 [Ωmm2/m]

0,036

Maan lämpötila PVC-kaapelilla [C°]

cmaa

L[m]

120

15

1,05

cos 𝜑 (sin 𝜑)

0,8 (0,6)

Johtimien lukumäärä D1 asennustapa

cd1lkm

λ [mΩ/m]

0,08

2

0,85

Ib [A]

400

3

0,75

U0 [V]

230

Johtimen koko [mm2]

Kuormitettavuus [A]

∆u [%]

< 5,1 %

1x300

322

3,0

2x150

374

3,5

2x185

442

2,6

2x240

484

2,3

3x185

585

2,1

Kuormitettavuuden laskeminen maahan sijoitettavalle osuudelle riittää, koska kaapelin
peruskuormitettavuus on hyllyasennuksessa huomattavasti suurempi (SFS 6000-5-52:2017).
Taulukon 3.1 perusteella valitaan nousujohdoksi 2x185 mm2 AMCMK-tyypin maakaapeli,
koska se on ensimmäinen minimikuormitettavuuden ylittävä kaapeli ja kaapelityypin
suosituimmuuskaapeli, joten se on yleinen ja helposti saatavilla oleva kaapelikoko.
KK 4:n pääkytkimeksi laitetaan käsikäyttöinen alijännitelaukaisijalla varustettu katkaisija,
joka on merkattu kuvan 3.1 vasempaan yläreunaan. Testausaseman syöttö tulee kaukoohjatun katkaisijan KK4.2 kautta. Koska katkaisija avataan aina ennen kuin testausalueelle
pääsee kulkemaan, kohdistuu siihen jatkuvaa mekaanista rasitusta. Tämän takia katkaisijan
valintakriteerinä oli tarvittavien suojausten lisäksi käyttökertojen määrä ennen huoltoa, että
katkaisijan huoltoväli ei ole tiheämpi kuin mittalaitteiden. Taulukossa 3.2 esitetään
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vertailuna Asea Brown Boverin (ABB) erilaisten katkaisijoiden avautumiskertojen määrät.
Katkaisijoiden huoltosuunnitelma löytyy liitteessä 8 olevasta kunnossapitosuunnitelmasta.
Taulukko 3.2. Ilma- ja kompaktikatkaisijoiden valmistajien ilmoittamat mekaaniset ja sähköiset
käyttöiät.

Katkaisijat

on

jaettu

toimintatyypin

mukaan

ilmakatkaisijoihin

(IK)

ja

kompaktikatkaisijoihin (KOK).

Valmistaja

Malli

Tyyppi

Mekaaniset käyttökerrat

Sähköiset käyttökerrat

ABB

Emax1.2

IK

20000

8000

ABB

Emax2.2

IK

25000

12000

ABB

Tmax5

KOK

20000

7000

Taulukon 3.2 perusteella KK4.1 katkaisijaksi valittiin ABB Emax 1.2N ja KK4.2
katkaisijaksi ABB Emax 2.2N. Seuraavaksi määritetään testausasemassa tarvittavien
ryhmien määrä ja kaapelointi. Ryhmitys jaettiin testausaseman syöttöön ja apulaitteiden
syöttöön. Kaikki testausaseman suojalaitteet valittiin siten, että ne toimivat sekä
ylikuormitus-, että oikosulkusuojina. Johtojen ja suojalaitteiden mitoituksen jälkeen
ryhmille suoritetaan tarkistuslaskennat, joissa todetaan toiminta vikatilanteessa, oikosulussa,
sekä arvioidaan suojalaitteiden selektiivisyys. Kuvassa 3.4 esitetään KK4 ryhmiin jaettu
johtokaavio, jota käytettiin hyödyksi oikosulkuvirtojen laskennassa.
H07RN-F 4x185
12m

KK4.2
400A

AMCMK 2x4x185+57Cu
120m
KK4.1

KK4.3.1

gG 400 A
1000 kVA
Uk 6%

400A

MKEM 4x25
1m

C25

KK4.3.2

C10

KK4.3.
3

C10

KK4.3
C80

C10, 30 mA

PK
C16, 30 mA

KK4.3.4

H07RN-F3 5x6 5m
MMJ 3x1,5 7m
MMJ 5x1,5 8m
MMJ 3x1,5 3m

KK4.3.5

MMJ 3x2,5 12m

KK4.3.6

MMJ 3x2,5 8m

C16, 30 mA
KK4.3.7

MCMK 4x1,5 40m

C6
KK4.3.8

MCMK 4x2,5 40m

KK4.3.9

MMJ 5x6 5m

C16
C25

RK1
Kuva 3.4. Testausaseman johtotyypit, johtopituudet ja suojalaitteet. Nousujohto tulee sulakkeen ja
katkaisijan kautta pääkeskukseen (PK), jossa on ilmakatkaisija testausaseman syötölle ja veto
ryhmäkeskus yhteen (RK1), joka sisältää apulaitteiden syötöt ja pistorasiat.

41

Johtimien mitoitukseen käytetään yhtälöitä 3.3 ja 3.4,
𝐼n < 𝐼jsk < 𝐼johto

(3.3)

𝐼jsk = 1,45 ∙ 𝐼n

(3.4)

jossa Ijsk on suojalaitteen varma toimintavirta < 1 h ajassa, In on nimellisvirta, Ijohto on
johtimen maksimi kuormitettavuus (Sähköinfo 2017). Taulukossa 3.3 esitetään yhtälöillä 3.3
ja 3.4 lasketut ryhmäjohtojen ja -suojien arvot (SFS 6000-4-43:2017).
Taulukko 3.3. nousu- ja ryhmäjohtimien sekä niiden suojalaitteiden, kuten johdonsuojakatkaisijoiden
(JSK) ja vikavirtasuojien (VVS) ominaisuuksia. Jännitteenalenema on laskettu yhtälöllä 3.2 ja ljohto on
johtimen pituus metreinä.

VVS

Ijsk

Ijohto

ljohto

Jännitteen-

[mA]

[A]

[A]

[m]

alenema [%]

C80

-

116

1

0,05

KK4.3.1

C25

-

36,3

46

5

0,26

KK4.3.2

C10

-

14,5

22

7

0,73

Pääpumppu 1 ja 2

KK4.3.3

C10

-

14,5

22

8

0,84

Automaatio

KK4.3.4

C10

30

14,5

22

3

0,31

Huonerasiat

KK4.3.5

C16

30

23,2

30

12

1,21

Mittalaitteet

KK4.3.6

C16

30

23,2

30

8

0,81

KK4.3.7

C6

-

8,7

19,5

40

2,51

KK4.3.8

C16

-

23,2

27

40

4,03

KK4.3.9

C25

-

36,3

46

5

0,26

Selite
Ryhmäkeskus 1
pääkytkin
Testilaitteen
jäähdytysasema
Painetestipumppu
/Pääpumppu 3

Ulkovastuksen
puhallin
Jäähdytin,
puhallin
Nosturi

Ryhmä

JSK

KK4.3
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Kuvassa 3.5 esitetään pääkeskuksen johtojen sijoitus testausalueelle. Johtojen mitoitukseen
käytettiin SFS 6000-5-52:2017 taulukon C52.1 kohdan F arvoja, koska kaapelit asennetaan
kaapelitikkaille. KK4.3 mitoitus riittää, koska kaikki kuormat eivät ole samanaikaisesti
käytössä, esimerkiksi nosturia ei käytetä testausaseman ollessa toiminnassa ja
painetestipumppua ei käytetä samaan aikaan pääjäähdytyksen kanssa. KK4.3.5 ja KK4.3.6
varustetaan 30 mA mitoitusvirrallisilla ja enintään 0,2 s ajassa toimivilla vikavirtasuojilla,
koska ne ovat maallikoiden käytössä olevia yleisessä käytössä olevia pistorasioita (SFS
6000-4-41:2017). Huonerasiat asennetaan pinnalle. Sähkökeskuksen valmistaja määrittelee
keskuksen sisäiset kytkennät ja niiden mitoituksen. Kuvassa 3.4 esitetään katkaisijan KK4.2
ja ryhmäkeskuksen RK1 laitteiden sijoittelu. Testausaseman muiden kaapeleiden
ominaisuudet löytyvät liitteestä 7.

Kuva 3.5. KK4.2 ja RK1 johtojen sijoitukset testausalueelle. Kuvan alareunassa esitetään testausaseman
ohjauspaneelin paikka merkattuna operaattorihenkilöllä.
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Lyhin syötön automaattiseen poiskytkentään sallittu aika on TN-järjestelmässä 0,2 s, kun
200 < U0 ≤ 400 V, I <32 A kun syötetään kiinteästi asennettuja laitteita ja I < 64 A kun
syötetään pistorasioita (SFS 6000-4-41:2017). Yksivaiheisten pistorasioiden sallittu
poiskytkentäaika on 0,4 s 230 V asti, mutta tässä työssä myös yksivaiheiset I < 32 A suojat
mitoitetaan 0,2 s poiskytkentäajalla Muille johdoille lyhin sallittu automaattinen
poiskytkentäaika on 5 s (SFS 6000-4-41:2017). Vikasuojauksen toimivuus mitoitetuille
johdoille tarkistettiin ABB DOC-suunnitteluohjelman avulla, jonka laskennat löytyvät
liitteestä 6. Taulukossa 3.4 esitetään testausaseman sähkönsyötön pienimmät ja suurimmat
vikavirrat, jotka on laskettu yhtälöllä 3.4,

𝐼k = (𝑐 ∙ 𝑈)/(√3 ∙ 𝑍)

(3.4)

jossa c on johtimen lämpötilan huomioon ottava kerroin (cmax = 1 ja cmin = 0,95), U pääjännite
ja Z vikakohdan impedanssi (D1 2012). Kuvassa 3.6 esitetään esimerkit vikakohdan
impedanssin sijaiskytkennästä pääkeskuksella.

Kuva 3.6. Vasemmalla yksivaiheinen ja oikealla kolmivaiheinen sijaiskytkentä pääkeskuksen
oikosulkuvirran laskentaa varten. Rm ja Xm on muuntajan, Rj ja Xj on nousujohdon, sekä Rpe ja Xpe on
suojamaan resistanssi ja reaktanssi.
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Muuntajan impedanssi Zm laskettiin taulukon 3.4 arvoista yhtälöllä 3.5, resistanssi Rm ja
reaktanssi Xm yhtälöillä 3.6 ja 3.7, jossa Un on nimellisjännite, uk on muuntajan
oikosulkuimpedanssi, Sn on muuntajan nimellisteho, PCu on muuntajan kuormitushäviö
nimellisvirralla ja In on nimellisvirta (Ensto Pro 2008). Johtimien resistanssit ja reaktanssit
saatiin D1 käsikirjan (2012) taulukosta 41.6.
𝑍m =

𝑈n2
𝑆n

𝑢

k
∙ 100

(3.5)

𝑃

𝑅m = 3·𝐼Cu2

(3.6)

2 − 𝑅2
𝑋m = √𝑍m
m

(3.7)

n

Taulukko 3.4. Testausaseman eri pisteiden kolmivaiheiset maksimi- ja yksivaiheiset minimivikavirrat,
sekä kyseisten pisteiden C-tyypin johdonsuojan varma toimintarajavirta 10·In (Ensto Pro 2008).
Useamman lähdön tapauksessa maksimivirta on laskettu lyhyimmän johdon mukaan ja minimivirta
pisimmän johdon mukaan. Oikealle merkattu myös laskennassa käytetyt verkkomuuntajan parametrit
(Jääskeläinen 2018).

Lähtö

3-v max [kA]

1-v min [kA]

10 · 𝐼n [A]

Muuntaja

24,06

22,85

-

KK4.1

7,17

2,61

-

KK4.2

6,80

2,55

-

KK4.3

6,80

2,55

800

KK4.3.1

4,65

2,13

250

KK4.3.2-KK4.3.4

3,13

1,10

100

KK4.3.5-KK4.3.6

2,32

1,16

160

KK4.3.7

0,377

0,329

60

KK4.3.8

0,609

0,507

160

KK4.3.9

4,75

2,15

250

Muuntaja

Sn = 1000 kVA
Un = 400 V
In = 1600 A
𝑃Cu = 9000 W
𝑢k = 6 %

Taulukon 3.4 mitoitus on riittävä, koska ne on laskettu pahimman esiintyvän tilanteen
mukaisesti. 3-vaiheisessa viassa on yleensä suurin ja 1-vaiheisessa viassa on yleensä pienin
vikavirta (D1 2016). Johdonsuojilta vaadittava katkaisukyky on oltava suurempi kuin
taulukon 3.4 suurimmalla prospektiivisella oikosulkuvirralla Icn, joten katkaisukyky on
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oltava vähintään 25 kA. Johdonsuojien katkaisukyky voidaan kuitenkin mitoittaa
pienemmäksi, jos niitä edeltävä suojalaite rajoittaa vikavirran läpipääsyä. Tämän takia
KK4.3 katkaisijaksi valitaan ABB S803S-C80, jonka virranrajoituskyky annetaan kuvassa
3.7.

Kuva 3.7. ABB S800 sarjan johdonsuojakatkaisijan läpipäästövirta prospektiivisen oikosulkuvirran Icn
suhteen (ABB 2017).

Kuvan 3.7 punaisesta katkoviivasta voidaan todeta, että prospektiivisen oikosulkuvirran
ollessa 25 kA rajoitetaan läpipäästövirta 10 kA valitulla johdonsuojakatkaisijalla. KK4.3
katkaisijan jälkeen olevat laitteet voidaan siis mitoittaa Icn = 10 kA katkaisukykyyn. Valitut
katkaisijat ja yksivaiheisten suojalaitteiden asennusvaiheet esitetään taulukossa 3.5.
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Taulukko 3.5. Valitut suojalaitteet, niiden mitoitusoikosulkulaukaisukyky ja asennusvaihe.

Ryhmä

Icn [kA]

Valittu suojalaite

Asennusvaihe

KK4.3

25

ABB S803S-C80

-

KK4.3.1

10

ABB S203M-C25

-

KK4.3.2

10

ABB S201M-C10

1

KK4.3.3

10

ABB S203M-C10

KK4.3.4

10

ABB S202M-C10, DDA202 A-25/0,03

2

KK4.3.5

10

ABB S202M-C16, DDA202 A-25/0,03

2

KK4.3.6

10

ABB S202M-C16, DDA202 A-25/0,03

3

KK4.3.7

10

ABB S203M-C6

-

KK4.3.8

10

ABB S203M-C16

-

KK4.3.9

10

ABB S203M-C25

-

3.1.2 Testilaitteen syötön toiminta

Luvun 2.1 testausvaatimuksissa määritetään, että testilaitteen syötön jännite ja taajuus pitää
olla muokattavissa. Jännitteensäädön voi toteuttaa eri tavoilla, kuten laittamalla syöttöön
välitapituksilla olevan muuntajan ja ohjaamalla käytettävää tapitusta kytkinten avulla. Koska
syötön taajuuden pitää myös olla muokattavissa on järkevämpää laittaa syötön väliin AC/AC
taajuusmuuttaja, jolloin sekä jännite että taajuus ovat portaattomasti säädettävissä.
Testausaseman syöttöön valittiin kuvassa 3.1 sinisellä laatikoitu PowerMASTER 4Q-M
(PMA 4Q-M) nelikvadranttikäyttö ja käytön lähtöön EC-LCL1200-300 verkkosuodin.
PMA4Q-M koostuu EC-LCL1200-300 verkkosuotimesta ja kahdesta EC-C1200
invertteristä. PMA4Q-M avulla voidaan portaattomasti säätää välipiirin DC-jännitettä, ACjännitettä ja taajuutta.
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Koska testausasema sisältää rinnakkaisia verkkosuuntaajia samassa piirissä, suuntaajien
välille saattaa muodostua kiertävä nollavirta, joka aiheuttaa ylimääräistä rasitusta
tehokytkimille (Itkonen 2010). Nollavirran kulkureitin poistamiseksi TL4 varustetaan
erotusmuuntajalla, joka varustetaan kaksikäämisellä ensiöllä ja toisio varustetaan yhdellä
käämillä, jossa on välitapitus. Muuntajalla saadaan aikaan galvaaninen erotus TL4
yhteydessä oleviin taajuusmuuttajiin, jolloin muuttajien ei tarvitse olla synkronisoituja
(Valjus 2005). Välitapituksella aikaansaadaan se, että syötettäessä TL4 muuntajan ensiöön
500 V jännite saadaan toisiosta ulos 690 V sekä 500 V jännitetasot. Tämä mahdollistaa
korkeamman jännitetason konvertterin testauksen ilman, että kaikki testausaseman
komponentit suunniteltaisiin kestämään korkeampi jännitetaso.

Testiaseman välipiiriin sijoitettiin superkondensaattori PowerCAP XL (PCA XL) nopeaksi
energiavarastoksi tasaamaan käynnistys- ja kuormituspiikkejä, jotta syöttävä verkko pysyy
tasaisena. Superkondensaattoria ladataan ja puretaan buck-boost hakkurin avulla, joka
testausasemassa toteutetaan kuvassa 3.1 tummansinisellä merkatulla EC-C1200+LTS1200
kytkennällä.
3.1.3 Kuormakoneiden valinta

EDITRON:n laitteita käytetään AFE-, mikroverkko- (μGrid), DC/DC-hakkuri-, moottori- ja
generaattorikäyttönä.

Tämän

takia

testausasemassa

täytyy

olla

monipuoliset

syöttömahdollisuudet. Rakennetta monimutkaistaa vaatimus regeneraation avulla tehtävästä
testauksesta kaikissa toimintamuodoissa.

Aktiivista etuastetta käytetään, kun taajuusmuuttajalla halutaan syöttää verkkoon takaisin
tehoa, eli laite toimii kaksisuuntaisesti. AFE:n avulla voidaan myös nostaa välipiirin jännite
verkkojännitteen huippuarvoa suuremmaksi. Kun testilaitetta käytetään AFE:na, kytketään
verkkosilta testilähtö neljään ja DC-linkki TL1 tai TL2:een. AFE:n kytkentä aiheuttaa
häiriötä, kun vaiheita kytketään eri kombinaatioissa välipiirin potentiaaleihin käyttäen
pulssinleveysmodulaatiota (PWM). Yhteismuotoisen häiriön kiertämisen estämiseksi
järjestelmässä TL4 yhteyteen laitettiin erotusmuuntaja, että häiriön kulkureitti saadaan
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katkaistua. Lisäksi käytettäessä regenerointia poistetaan mahdollisuus kiertovirran
syntymiseen.

Testausasemaan lisättiin LC-rakenteinen verkkosuodin suodattamaan AFE:n verkkoon
syöttämää jännitettä. Suotimen tehtävänä on poistaa kytkentätaajuuden aiheuttamat häiriöt,
joten haluttu alin suodatustaajuus on PMA 690 V kytkentätaajuus 4 kHz. Suotimen
suunnittelussa on yleinen nyrkkisääntö, että suotimen rajataajuuden pitää olla
kymmenkertainen suodatustaajuuteen nähden, koska suotimen attenuaatio on -40 dB/dekadi
(Hanigovszki et al. 2007). Suotimen rajataajuuden pitää kuitenkin olla suurempi kuin verkon
taajuus, joka tässä tapauksessa voi olla 60 Hz. Tästä syystä rajataajuudeksi valittiin
kymmenen kertaa verkon taajuus eli 600 Hz LC-suotimen rajataajuus on samalla
resonanssitaajuus f0, koska kondensaattori varastoi energiaa sähkökenttään ja kela
magneettikenttään. Kela ja kondensaattori siirtävät energiaa vuoron perään toisiinsa
muodostaen värähtelijän, jonka taajuus saadaan yhtälöllä 3.8 (Ahmed et al. 2007).
1

𝑓0 = 2𝜋 ·

1
√𝐿·𝐶

(3.8)

Suotimen virtarippelin ylärajaksi ∆Is määritettiin 20 %, joka on taulukon 2.7 arvojen ja
yhtälön 3.9 mukaan ∆Is = 48 A. Alkumääritysten jälkeen suotimen arvot laskettiin kaavojen
3.10 ja 3.11 avulla, jossa Udc on välipiirin jännite ja fsw kytkentätaajuus (Al-Abduallah et al.
2013). Lasketut suotimen arvot koottiin taulukkoon 3.6 ja kuvassa 3.8 esitetään lasketun
suotimen taajuusvaste.
∆𝐼s = 0,2 · 𝐼n
𝐿=

2∙𝑈dc
√2∙2𝜋∙𝑓sw ∙3∆𝐼s
1

𝐶 = 2𝜋2 𝑓2𝐿

(3.9)
(3.10)
(3.11)

0
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Taulukko 3.6. LC suotimen lasketut arvot, sekä laskennassa käytetyt parametrit.

f0 [Hz]

600

∆Is [A]

48

fsw [kHz]

4

Udc [V]

1050

L [uH]

410

C [uF]

343

Kuva 3.8. Suunnitellun LC-suotimen taajuusvaste.

Kuvasta 3.8 nähdään, että suunnitellun suotimen attenuaatio on kytkentätaajuuden fsw lähellä
-40 dB, vaikka suotimen rajataajuus on alle 10 kertaa fsw.
Mikroverkko eli μGrid muuntaa tasajännitteen vaihtosähköksi ja sillä voidaan muodostaa
valtakunnan verkosta erotettu sähköverkko eli saarekeverkko, tai sitä voidaan ajaa yhdessä
valtakunnan verkon kanssa (Fedorov 2007). Mikroverkon avulla voidaan toteuttaa
esimerkiksi laivan hotellipalveluiden sähköverkko. Testausasemassa mikroverkon toimintaa
voidaan testata kytkemällä testilaitteen DC-linkki TL1 tai TL2:een ja verkkosilta TL4:een.
Regenerointi tapahtuu kuvan 3.1 vaaleanvihreällä merkatun AFE:n kautta takaisin joko
TL1/TL2 välipiiriin tai PMA4Q-M:n kautta TL1 välipiiriin.
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DC/DC-hakkuri muuntaa tasajännitettä boost-moodissa korkeampaan jännitetasoon, ja
buck-moodissa matalampaan tasajännitetasoon (Summanen 2015). DC/DC-hakkuria
voidaan käyttää energiavarastojen hallitsemiseen, kuten esimerkiksi superkondensaattorien
ja akustojen lataamiseen ja purkamiseen (Summanen 2015). Testausasemassa DC/DC
konvertterin toiminta testataan TL1 ja TL2 kautta, joista toinen toimii syöttönä ja toinen
kuormana.

Koska EDITRON:n laitteet ovat moottorikäyttöön suunniteltuja, sijoitetaan testausasemaan
moottoripenkki, joka on kuvassa 3.1 testilähtö TL3. Moottoripenkin avulla toteutetaan
energian regenerointi kytkemällä moottorit vastakkain samalle akselille, jolloin
kuormakoneen taajuusmuuttaja voi syöttää energian takaisin samaan välipiirin.
Moottoritestipenkin moottoreiksi valittiin EDITRON:n yksikäämiset PowerDRUM (PDU)
XSe-3800 synkronireluktanssiavusteiset kestomagneettitahtikoneet, koska niissä on hyvä
hyötysuhde (~96 %), ne kestävät 405 A kuorman +40 C° jäähdytysnesteillä, ne olivat
vanhasta projektista jäänyttä varastoylijäämää ja olivat heti käytettävissä (EDITRON
2018b).

Diodisillan kautta syötetty taajuusmuuttaja tarvitsee jarruvastuksen, koska se ei pysty
syöttämään energiaa takaisin verkkoon estosuuntaisten diodien takia. Tällöin jarruvastuksen
tehtävänä on hukata taajuusmuuttajaan päin tuleva energia, ettei välipiirin jännite nouse liian
korkeaksi (Sankala 2015). Verkkoon päin tulevaa energiaa syntyy esimerkiksi
moottorijarrutuksessa. Testausasemaan lisättiin myös Jarruvastus, jotta hukattavaa tehoa
voidaan myös tarvittaessa käyttää regeneraation sijaan. Jarruvastus mitoitettiin siten, että
kaikkia nykyisiä laitteita voidaan käyttää jatkuvalla nimellisteholla ja tulevaisuutta varten
on lisäkapasiteettia, jolloin vastuksen tehollisarvo on 350 kW 500 V AC-jännitteellä.
Jarruvastukseen kuluvaa tehoa ohjataan EC-C1200 taajuusmuuttajan kautta, että hukattava
teho on säädettävissä vapaasti. Kuvassa 3.1 violetilla merkattu jarruvastuskytkentä
sijoitetaan testilähtö 2:n suoraan yhteyteen, mutta sinne voidaan syöttää tehoa myös
testilähdöstä 1 PMA4Q-M – AFE:n ja TL4 AFE:n kautta.
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3.1.4 Häviöiden mitoitus

Häviöiden mitoituksessa keskitytään arvioimaan tarvittavan vesijäähdytyksen koko ja
arvioimaan maksimikuorma, jota testilaitteella voidaan ajaa vastuskuormaan. Taulukossa
3.7 esitetään testausasemassa käytettävien laitteiden keskimääräinen hyötysuhde ja häviöt.
Taulukossa 3.8 esitetään koko testausaseman lasketut keskimääräiset hyötysuhteet ja häviöt
kaikissa toimintamoodeissa EC-C1200 invertterin ollessa testilaitteena.
Taulukko 3.7. Testausaseman laitteiden keskimääräiset hyötysuhteet ja häviöt nimellispisteessä, osa
hyötysuhteista on ilmoitettu liitteenä olevissa datalehdissä, muuten hyötysuhteeseen käytettiin 2 %
approksimaatiota (Trafotek 2018).

Laite

Hyötysuhde [%]

Nimellishäviöt [W]

EC-C1200

98

6000

PCO-M

98

1000

PCA-XL

97

3600

PDU XSe-3800

96

12000

LCL

98

5000

PMA4Q-M

94

15000

Muuntaja

98

8200

Taulukko 3.8. Testausaseman hyötysuhde η ja häviöteho eri testilähtökombinaatioilla, kun DUT on ECC1200 300 kW nimellisteholla. Alaindeksi

regen

tarkoittaa regeneratiivista toimintatapaa ja

resistiiviseen kuorman käyttöä toiminnassa.

TL1-TL2 TL1-TL3 TL1-TL4

TL2-TL4

TL2-TL3

0,75

0,75

75

75

0,81

0,77

ηregen
0,78

0,74

0,81
Phäviö [kW]

66

78

57
ηres

0,83

-

0,83
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res

Taulukon 3.8 perusteella ryhmäkeskuksen häviöiksi oletetaan 80 A, joten testauksen syöttöä
voidaan kuormittaa vielä 320 A virralla. Taulukon 3.7 hyötysuhteiden perusteella voidaan
laskea, että testilaitetta voidaan kuormittaa resistiivisellä kuormalla 77 % käytössä olevan
virran määrästä, joten maksimissaan kyseiseen kuormaan voidaan hukata 246 A eli 170 kW.

3.1.5 Mittalaitteiden valinta

Mittausten suorittamiseen etsittiin yhtä kokonaisratkaisua, mutta tarkoitukseen sopivaa
ratkaisua ei löytynyt. Kaikkien mittausten suorittamiseen samalla laitteella olisi löytynyt
pakettilaitteita, mutta ongelmaksi muodostui apupiirin mittauksiin samaan aikaan tarvittu
tehonsyöttö ja kuormitus, joiden ominaisuudet olivat pakettilaitteissa joko riittämättömät tai
kokonaan puuttuvat laitteiden kustannuksiin nähden. Mittalaitteiden hankinta päätettiin
jakaa neljään osaan mittaustyypin perusteella: Lämpötilamittaukset, apupiirin mittaukset,
testilaitteen

korkeajännitepuolen

mittaukset

ja

eristysvastus/dielektrinen

mittaus.

Eristysvastuksen ja Dielektrisen mittauksen suoritukseen valittiin GWinstek GPT-9904
testeri, koska se täytti vaatimukset ja laite oli jo valmiiksi hankittu ennen projektin aloitusta.
Lämpötilamittausten

suorittamisen

vaatimuksena

oli

vähintään

30

kanavan

mittausmahdollisuus. Taulukkoon 3.9 koottiin vertailu mittalaitteista. Mittalaitteet valittiin
mukaan modulaarisuuden perusteella, että tarvittaessa mittauskanavien lukumäärää voidaan
lisätä. Mittalaitteeksi valittiin Keysight 34972A, koska se on tarkastelluista laitteista nopein.
Taulukko 3.9. Dataloggereiden vertailu testausaseman lämpötilamittauksia varten. Alaindekseissä

acc

tarkoittaa tarkkuutta, FS mittausaluetta ja R resistanssia (Fluke 2012; Graphtec 2016; Keysight 2014).

Kanavat, PT100acc
max
[C°]

Racc

Uacc;DC

Nopeus
[kanavaa/s]

0,04

0.003 +
0.003 %

0.0025 % + 0.003
%R
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200

0,6

-

0.05 %FS + 10 uV

100

60

0,06

0.003 +
0.0035 %

0.003 % + 0.0035
%R

250

Valmistaja

Malli

Fluke

2638A/05

60

Graphtec

GL 840WV

Keysight

34972A
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Apupiirin mittauksia varten tarvittiin DC teholähde ja DC kuorma, sekä niille mittaukset.
Kaikki vertailuun valitut lähde- ja kuormalaitteet sisältävät mittauksen, joten erillistä
mittausta ei tarvita. Vertailtavat mittalaitteet esitetään taulukossa 3.10.
Taulukko 3.10. DC teholähteiden ja kuormien vertailu. Alaindekseissä
maksimia ja

res

resoluutiota.

FS

acc

tarkoittaa tarkkuutta,

max

tarkoittaa mittausaluetta. (Aim-TTi 2016; Aim-TTi 2016; EA 2016;

Keithley 2013; Keithley 2014; Keithley 2015a; Keithley 2015b)

Apupiirin mittausten suorittamiseen tarvittiin vähintään kaksi syöttöä ja yksi kuorma.
Siirrännäisten virtamittauksen ollessa 10 mA luokkaa, minkään mittalaitteen tarkkuus ei riitä
vaadittavaan 1,5 % mittaustarkkuuteen. Yhdeksi apupiirin syötöksi valittiin Keithley 2280S32-6, koska se oli teholähteistä tarkin. Toiseksi teholähteeksi valittiin Aim-TTi QL564TP,
koska siinä on useampi kanava ja sen tarkkuus on paras korkean jännitetason teholähteistä.
DC kuormaksi valittiin Keithley 2380-120-60, koska se on ominaisuuksiltaan paras taulukon
3.10 elektronisista kuormista.
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Korkeajännitepuolen mittaukseen vaadittiin tehoanalysaattori, jossa on vähintään 6
mittauskanavaa, jotta kaikkia testilähtöjä voitaisiin mitata. Jos tehoanalysaattori olisi
kuusikanavainen, niin TL3 ja TL4 lähdöt jouduttaisiin mittaamaan 2-wattimittauksena.
Tämä heikentäisi analysointitarkkuutta, koska yhden vaiheen jännite ja virtamittaus olisi
laskennallinen.

Tästä

syystä

lopulliseen

vertailuun

valittiin

vain

8-kanavaisia

tehoanalysaattoreita, jotka esitetään taulukossa 3.11.
Taulukko 3.11.Vertailuun otetut 8-kanavaiset tehoanalysaattorit (ZES ZIMMER 2012; HBM 2017;
Dewesoft 2018)

Merkki

Malli

ZES
LMG500
ZIMMER
HBM
eDrive
Dewesoft
Sirius

MittausADC Isolaatio Tarkkuus Modulaari Sovellusnopeus [MS/s] [bit]
[kV]
[%]
-nen
integrointi
3

-

1

0,025

ei

ei

2
1

18
16

1
1

0,04
0,05

kyllä
kyllä

ei
kyllä

Taulukon 3.11 kaikki laitteet täyttävät määrittelyn vaatimukset mittaustarkkuuden osalta.
LMG500 laitteen mittaustarkkuus on taulukon 3.11 paras, mutta laitteen haluttiin olevan
modulaarinen, että mittalaitetta voidaan tarvittaessa laajentaa. Tehoanalysaattoriksi valittiin
Dewesoftin Sirius-sarjan laite, koska muiden valmistajien mittalaitteita voidaan tuoda
Dewesoftin sovellusympäristöön. Tämä helpottaa testausaseman käyttöä, koska kaikkia
mittalaitteita voidaan hallita saman sovelluksen kautta.

Tehoanalysaattorin virtamittauksiin valittiin zero flux-tyyppiset anturit, koska ne pystyvät
mittaamaan sekä AC että DC-virtaa ja niissä on erinomainen tarkkuus. Esimerkiksi LEM
IT605-S Ultrastab-anturin tarkkuus on keskimäärin 0,0032 % (LEM 2018). Taulukkoon 3.12
koottiin vertailu muutaman valmistajan virta-antureista. Taulukon 3.12 perusteella
Danisensen DS600ID ovat ominaisuuksiltaan parhaat, joten ne valittiin virta-antureiksi.
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Taulukko 3.12. Vertailuun valitut virranmittausanturit. Anturien virta-alue valittiin suuremmaksi kuin
testausaseman mitoitusvirta. Lineaarinen virhe ja Offset-virta on ilmoitettu nimellisvirran suhteen.
(Danisense 2017; LEM 2015; LEM 2014; PMS MS 2015)

Valmistaja
Danisense
LEM
LEM
PMS MS

VirtaTaajuusMuunto- Lineaarinen Offset virta
alue [A] kaista [kHz] suhde virhe ƐL [ppm] Ioe [ppm]
DS600ID
600A
500
1/1500
1
8,33
IT 605-S
600A
300
1/1500
8
24
Ultrastab
ITN 600-S
600A
300
1/1500
1,5
15
Ultrastab
MACC 2
600A
600
1/1000
3,3
30
plus
Malli

3.2 Sähköiset liitännät

Testiliitäntöjen TL1-TL4 johtojen liittämiseen testilaitteeseen valittiin kuvassa 3.9 esitetyt
ITT VEAM Powerlock 660 A liittimet.

Kuva 3.9. Esimerkkikuva Powerlock 660 A liittimestä ja sen vastakappaleesta (ITT Veam 2018).

Kuvan 3.9 liittimet ovat väri- ja avainkoodatut, joten johtojen väärinkytkennän mahdollisuus
saadaan osittain estettyä (ITT Veam 2018). Liitin on myös valmiiksi käytössä EDITRON:n
PowerMaster LCL M-frame tuotteessa ja vaikka kyseistä tuotetta ei otettu mukaan tämän
työn määrittelyyn, voidaan kyseistä tuotetta testata ilman erillistä adapteria tämän
liitinvalinnan ansiosta. Liitin kestää kuormitusta 660 A, joka ylittää nykyisen tarpeen (ITT
Veam 2018). Liittimen 1000 V AC / 1500 V DC jännitekesto oli myös ainut virrankeston
ohella, joka oli yli testausaseman komponenteilta vaadittavan jännitetason (ITT Veam
2018).
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3.2.1 Sähköisen liitoksen resistanssi

Tässä lasketaan EDITRON:n datalehden mukaisen kytkennän kontaktiresistanssi.
Laskennan tulokset määräävät pikaliitännöiltä vaadittavan kontaktiresistanssin ja
kontaktipaineen. Kuvassa 3.10 esitetään kuparikiskon kontaktiresistanssi kontaktipaineen
suhteen.

Kuva 3.10. Kuparin kontaktiresistanssi Rc kontaktipaineen P suhteen (Chapman, Morris 2014).

Tässä työssä mukana olevien laitteiden kaapeliliitokset tehdään puristusliitoksella, jossa
kaapelikenkä puristetaan laitteen liityntäkiskoon metrisellä ISO-standardin mukaisella M8
ruuviliitoksella. Liitoksen kiristysmomentti on 15 Nm ja kaapelikengän pinta-ala 70 mm2
(EDITRON 2018). Liitoksen kontaktipaine lasketaan yhtälöillä 3.12 ja 3.13,
𝑇

𝐹 = 𝐾·𝐷
𝐹

𝑃=𝐴
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(3.12)
(3.13)

jossa F on voima, T on kiristysmomentti, K on mutterivakio, D on ruuvin nimellinen
halkaisija ja A on liitoksen pinta-ala (Chapman, Norris 2014). Taulukossa 3.13 esitetään
EDITRON:n laitemanuaalin mukaisen liitoksen kontaktiresistanssi Rc ja sen laskennassa
käytetyt arvot.
Taulukko 3.13. EDITRON:n ohjeiden mukaan kiinnitettyjen laitteiden kytkentöjen kontaktiresistanssi
ja kontaktipaine pinta-alan mukaan. Laskenta suoritettiin eri pinta-aloilla, koska eri valmistajien
käyttämien kaapelikenkien kontaktipinta-ala vaihtelee.

T [Nm]

K

D [mm]

F [kN]

15

0,22

8

8,52

A [mm2]

P [N/mm2]

Rc [μΩ]

70

121,75

< 600

100

85,23

< 600

200

42,61

700

3.2.2 Suojausten toteuttaminen

Perussuojaukset

Testausaseman syötön katkaisija KK4.2 varustetaan alijännitelaukaisijalla, magneettisella ja
termisellä ylivirtalaukaisulla. Alijännitelaukaisijalla estetään testausaseman hallitsematon
uudelleenkäynnistyminen

sähkökatkon

jälkeen,

magneettisella

ja

ylivirtalaukaisijalla toteutetaan kaapeleiden ylikuormitus- sekä oikosulkusuojaus.
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termisellä

Katkaisija varustetaan myös vikavirtavalvonta/-suoja logiikalla joka toimii siten, että
testausaseman ollessa toiminnassa logiikka toimii vikavirtavalvontana ja muuten
vikavirtasuojana. Tämä järjestely tehdään sen takia, koska taajuusmuuttajien suojatut
kaapelit sekä EMC-suotimet aiheuttavat korkeita vuotovirtoja ja voisivat aiheuttaa turhia
käyttökatkoja testausasemalle. Vikavirtasuojat voidaan jättää pois teollisuuskäytössä
olevissa rakennuksissa, jossa on paikalleen kiinnitettyjä teollisuuskoneita ja suuren
vuotovirran omaavia laitteita (SFS 6000-4-41:2017). Lisäksi pääsy jännitteisiin osiin on
estetty rajoittamalla alueelle pääsy aseman ollessa käynnissä, joten pelkkä vikavirtavalvonta
tässä tapauksessa riittävä suojaus. Yhdessä nämä kaikki suojausmenetelmät toteuttavat
perussuojauksen vaatimukset syötön osalta.

Turvapiiri

Testausaseman käyttöturvallisuus varmistetaan lisäämällä erillinen turvapiiri. Turvapiiri
sisältää ovitunnistimen, 2 x hätä-seis kytkimen ja prosessilukituksen. Turvajärjestelmä
toteutetaan taulukkoon 3.14 merkityillä ABB jokab safety-turvalaitteilla, jolloin suojaus on
aktiivinen ja täyttää helposti PLe luokan suojaustason edellytykset (ABB 2011). Suojaustaso
määritetään vaarallisten vikojen todennäköisyys per tunti PFHD, Total avulla, joka lasketaan
yhtälöllä 3.14 ja taulukon 3.14 vikatodennäköisyyksillä.
𝑃𝐹𝐻D,Total = 𝑃𝐹𝐻D,Input + 𝑃𝐹𝐻D,Logic + 𝑃𝐹𝐻D,Output

(3.14)

Taulukko 3.14. Turvapiirissä käytetyt komponentit ja niiden vikaantumistodennäköisyys per tunti
(ABB 2014).

Turvatoiminto
turvarajakytkin
hätä-seis-painike
hätä-seis-painike
turvapiiri liitäntäyksikkö
turvapiiri prosessilukko
turvarele 24V
turvalogiikkamoduuli

Laitteen malli
Eden
Smile 11 EA Tina
Smile 11 EA Tina
Tina 8A
Dalton M12
BT51 24V
Vital 1
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PFHD, Total
4,5 · 10-9
4,7 · 10-9
4,7 · 10-9
4,5 · 10-9
4,5 · 10-9
1,6 · 10-8
2,74 · 10-8

Taulukon 3.14 turvatoiminnot yhdistetään yhtälöllä 3.12 ja sarjaankytkennän suojaustasoksi
saadaan 𝑃𝐹𝐻D,Total 6,7·10-8, joka täyttää SFS-EN ISO 13849-1 Koneturvallisuus-standardin
PLe luokan suojaustason PFHD,

Total

< 10-7. Kuvassa 3.11 esitetään turvapiirin

toimintakaavio.
KK4.2 vikalaukaisu

Lähtö

Vital 1

Rajakytkin

Hätä-seis1

Hätäseis2

Prosessilukko

Mittauspiiri

NO
NO

GND1

Vikavirtavalvonta

NO

STOP1
STOP2

KK4.1 vikalaukaisu

BT51 turvarele
Kuva 3.11. Testausaseman turvapiirin rakenne. Vital 1 on testauspiirin logiikkamoduuli, joka hoitaa
turvapiirin valvonnan.

Kuvan 3.11 turvapiirin mittauksen lauetessa turvarele sulkeutuu ja vetää tehoelektroniikan
stopit alas, laukaisee testausaseman katkaisijan KK4.2 vikalaukaisun ja yhdistää
vikavirtavalvonnan kojekeskuksen pääkatkaisijaan KK4.1, jolloin vikavirtavalvonta
muuttuu laukaisevaksi vikavirtasuojaksi.

Syöttö- ja kuormakoneiden suojaus

Taajuusmuuttajien suojaus vikavirtoja vastaan on vaikeaa, koska komponentit tuhoutuvat
hyvin lyhyessä ajassa (< 10 ms) (Wintrich et al. 2015). Taajuusmuuttajissa olevilla
tehokytkimillä (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) voidaan vaihtosuuntaajan
lähtöpuolella tapahtuvassa viassa rajoittaa oikosulkuvirran määrä 6 – 8 kertaiseksi
nimellisarvosta ja IGBT-kytkimet säilyvät ehjänä, jos ne kytketään hilalla ≤ 10 μs kuluessa
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pois päältä (Wintrich et al. 2015). Koska IGBT:n rakenteeseen ei muodostu parasiittista
diodia, yleensä IGBT:n rinnalle kytketään erillinen nolladiodi (freewheeling diode)
(Niiranen 1997). Jos oikosulku tapahtuu vaihtosuuntaajan välipiirin puolella, pääsee
oikosulkuvirta kulkemaan nolladiodin läpi, joka ei rajoita oikosulkuvirtaa ja tuhoutuu hyvin
nopeasti ylivirran seurauksena. Yksi keino suojautua tältä olisi käyttää ultra-nopeita
sulakkeita, mutta ongelmaksi muodostuu sulakkeiden vaatima suuri I2t-arvo, jotta ne
toimisivat nolladiodin suojaukseen (< 8 ms toiminta-aika) (Wintrich et al. 2015).
Järjestelmän DC-linkkiin voitaisiin lisätä kapasitanssia syöttämään hetkellistä suurta virtaa,
jotta I2t-arvo on suuri ja sulake laukeaa. Kondensaattorin ja sulakkeen yhdistelmä on
kuitenkin vaikea mitoittaa, joten sitä ei käytetä suojaukseen tässä työssä. Testausasemassa
on energiavarastona PCA-XL superkondensaattori, joka voi lyhytaikaisesti syöttää suurta
vikavirtaa, joten pelkkä verkkosyötön katkaisu ei riitä laitteiden suojaukseen.

Testausaseman DC + - syöttöön laitetaan ABB:n valmistama automaattinen katkaisija Tmax
T5, jonka toiminta-aika oikosulun tapahtuessa on 6 ms (ABB 2016). Katkaisuaika on
kuitenkin sen verran suuri, että katkaisija ei kaikissa tapauksissa pysty suojaamaan diodeja
vaurioitumiselta, mutta ratkaisu ei vaadi yhtä täsmällistä mitoitusta kuin sulake.
Epävarmuudesta johtuen katkaisijaa ei käytetä taajuusmuuttajien pääsuojauskeinona, vaan
käytetään vastakkain

asetettuja DC-DC

hakkureita. Suojaus toimii

siten, että

taajuusmuuttajien siltojen diodit ovat vastakkaiseen suuntaan sekä verkkoa, että testilaitetta,
joten vikavirta ei pääse kulkemaan diodien läpi. Taajuusmuuttajien välissä oleva induktanssi
hidastaa virran muutosnopeutta ja vikavirtaa voidaan rajoittaa taajuusmuuttajien IGBTkytkimien avulla (Wintrich et al. 2015). Katkaisija on merkitty kuvaan 3.1 nimellä K4.2.13
ja DC-DC hakkurit on laatikoitu tummansinisellä testilähdöissä 1-2.

Maadoitus ja potentiaalintasaus

Maadoituksen ja potentiaalintasauksen tehtävänä on rajoittaa vikatilanteissa vaarallisia
kosketus- ja askeljännitteitä ja rajoittaa niiden siirtymistä toisiin järjestelmiin, lisäksi
maadoituksen avulla tehdään virralle reitti maasulku- ja vikasuojausta varten (D1 2017).
Potentiaalintasauksessa yhdistetään johtavat osat samaan potentiaalipisteeseen, yleensä
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maapotentiaaliin ja sen tarkoituksena on parantaa vikaturvallisuutta ja häiriösuojausta (D1
2017). Testausasemaan sijoitetaan maadoituskisko, johon kytketään maadoitukset ja
potentiaalintasaukset. Rakennuksen päämaadoituskisko sijaitsee pääkeskuksen yhteydessä,
joten muuntajalta tulevan nousujohdon PE-johtimen lisäksi maadoituskiskoon kytketään
potentiaalintasausjohdin päämaadoituskiskosta. Tämän johtimen tarvitsee SFS 6000-554:2017 mukaan olla poikkipinnaltaan enintään 25 mm2 kuparijohdin, joten valitaan tämä
koko

potentiaalintasausjohtimeksi.

Testausaseman

kaikki

kuormakoneet

ja

tehoelektroniikka kytketään suojaavan potentiaalintasauksen kautta kojekeskuksen
maadoituskiskoon. Potentiaalintasausjohtimien pinta-alat määritetään kuvassa 3.12, joka
sisältää kojekeskus 4:n maadoitus- ja potentiaalintasauskaavion. Testausaseman jännitteelle
alttiit osat, kuten kaapelihyllyt, metallikaapit, moottoripukki ja muut isot metallirakenteet
kytketään lisäpotentiaalintasauskiskoon, joka liitetään kojekeskuksen maadoituskiskoon.

ojekeskuksen
maadoituskisko

otentiaalin
tasauskisko

VI 5 mm
VI 5 mm

aapelihyllyt

Metallikaapit

VI 5 mm

ousujohto

ähk laitteet

VI 5 mm

uormakoneet

uojajohdin

VI 5 mm

VI 5 mm

M /pääkeskushuone

etoniraudoitus

M aadoituselektrodi
Rakennuksen
ympärillä

Kuva 3.12. Testausaseman potentiaalintasausjärjestelmä.
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Moottoripukki
Metallirakenteet

Nousujohdon, Kuormakoneiden, sähkölaitteiden ja muiden määrittelemättömien suoja- ja
potentiaalintasausjohtimien koot määritetään taulukon 3.15 mukaan.
Taulukko 3.15. Suojajohtimien koon määritys äärijohtimen koon perusteella. Suojajohtimen
materiaalin oltava sama kuin äärijohtimen (SFS 6000-5-54 2017)

Äärijohtimen poikkipinta-ala A [mm2]

Suojajohtimen poikkipinta-ala APE [mm2]

A ≤ 16

A

16 < A ≤ 35

16

A > 35

A/2

3.3 Mekaniikka

Tässä työssä tehtävien mekaanisten liitäntöjen tarkastelu rajoitettiin jäähdytysjärjestelmän
ja sähkömekaanisten osien tarkasteluun. Sähkömekaniikassa keskitytään testilaitteen
pikaliitosten suunnitteluun.

3.3.1 Laitteiden jäähdytys
Suurin osa testausasemaan valituista laitteista on nestejäähdytettyjä testattavan laitteen
lisäksi. Testattavan laitteen jäähdytysnesteen lämpötilaa pitää pystyä säätämään, sekä
nostamaan järjestelmän painetta, jonka takia jäähdytys on jaettu pääjäähdytykseen ja
testilaitteen jäähdytykseen kuvien 3.13 ja 3.15 mukaisesti. Taulukosta 3.7 nähdään, että
testattavan laitteen jäähdytyskapasiteetti on oltava vähintään EC-C1200:n häviöiden verran
eli 6 kW. Jäähdytysjärjestelmään haluttiin kuitenkin varmuuskapasiteettia, joten testilaitteen
jäähdytysjärjestelmän mitoitettiin 20 kW kapasiteetille.
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Lämm nvaihdin
rosessi ulos
äät venttiili
lipaineventtiili 5

Vesisäili

6

Venttiili 1

Lämp tila anturi

aineanturi
rosessi sisään

iertopumppu 1

Lämmitin

Virtausmittari

Venttiili

Venttiili
Venttiili 3

aineilmaliitos tyhjennystä varten
ainetestipumppu

Kuva 3.13. Testattavan laitteen jäähdytysnestekierron prosessikuva.

Testattavan laitteen jäähdytysnesteenä käytetään vettä, että alue on helpompi siivota
mahdollisen laiterikon jäljiltä. Testilaitteen jäähdytykseen valittiin Frigel RCM100-12, joka
sisältää

kiertovesipumpun,

lämmönvaihtimen,

jolla

lämmittimen,

virtausmittauksen,

testilaitteen

tuottama

kolmitieventtiilin

lämpö

siirretään

ja

toiseen

Jäähdytysnestekiertoon. Jäähdytyskierto sisältää myös taajuusmuuttajakäyttöisen pumpun ja
ohjattuja venttiileitä painetestausta varten, sekä venttiilillä ohjatun paineilmaliitoksen
testauslaitteen jäähdytysjärjestelmän automaattiseen tyhjennykseen, kun laite on suorittanut
testiohjelman loppuun. Painetestipumpun mitoituspaineeksi asettiin vähintään 5 bar, jotta
testivaatimukset

täyttyvät.

Painetestipumpuksi

valittiin

Speroni

RSXM

4-6

keskipakopumppu, koska sen maksimi työpaine on 10 bar (Speroni 2010). Testilaitteen
jäähdytysjärjestelmän tilakaavio esitetään kuvassa 3.14.
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Aloitus
Painemittaus
Monitoroin
ti

X2=1, X3=1, P2=1
Järjestelmän tila ?
0

TT ?

1

PT?
>4 Bar

>72 C°

5s
X1=1

Valmis
käynnistykseen

Vikatila

Aseta
testausparametrit

Vikatilan
nollaus

PT=asetusarvo ?

Vikatila

>68 C°
>3,5 Bar

Kyllä

P2=0, X3=0
Hälytys
Hätä-Seis

Käynnistä
Järjestelmä
P1=0

P1=1

Odota
asetusaika

Lämpöajo
Lopetus

Testaus valmis

X4=0, X2=0

X1=0
15 s

X4=1

Jäähdytysnesteen
huuhtelu

Painetesti
suoritettu

Kuva 3.14. Testilaitteen jäähdytysjärjestelmän tilakaavio. Tilakaaviossa käytetään samoja
toimilaitteiden merkintöjä kuin kuvassa 3.12.

Toinen jäähdytysjärjestelmä sisältää kaikki muut nestejäähdytetyt laitteet, sähkömoottorit ja
ilma-vesi jäähdyttimen, joka siirtää testausasemassa syntyvän lämmön pihalle. EDITRON:n
laitteiden vaadittu minimivirtaus vaihtelee 10-20 l/min välillä ja laitteiden painehäviö nousee
jyrkästi virtauksen noustessa, joten pääjäähdytys päätettiin jakaa kolmeen rinnakkaiseen
piiriin, kuten kuvasta 3.14 nähdään. Yksi piiri hoitaa nesteen jäähdytyksen ilma-vesi
jäähdyttimen kautta, toinen piiri mitoitetaan 20 l/min ja kolmas kierto 10 l/min virtaukselle.
20 l/min virtauskiertoon laitetaan moottorit, back-to-back-hakkurit ja testilaitteen
jäähdytyskierron lämmönvaihdin. Loput laitteet tulevat 10 l/min virtauksella olevaan piiriin.
Laitteiden datalehtien (liitteet 1-6) mukaan laskettuna 20 l/min kierron painehäviö olisi 3,8
bar pois luettuna testilaitteen lämmönvaihdin. 10 l/min kierron painehäviöt ovat 2,2 bar
(liitteet 1-7), ulkokierron nousukorkeus on 10 m ja lauhduttimen painehäviöksi oletetaan 2
bar eli ulkokierron painehäviöt yhteensä 3 bar. Kaikkien kiertojen jäähdytyspumpuiksi
valitaan Speroni RSXM 4-6, jonka nostokorkeuden maksimi on 50 m 50 l/min tuotolla
(Speroni 2010). Pääjäähdytyskierron ilma-vesi-jäähdyttimen koko määritetään isommaksi
kuin taulukon 3.8 häviötehot, joten jäähdyttimen jäähdytyskapasiteetiksi mitoitetaan 80 kW.
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Lämm nvaihdin
testilaitekierto

Virtauskytkin
I

estesäili
M oottoripenkki
D

Ilma vesi jäähdytin

umppu 1

Laite n

Virtauskytkin
I
Lämp tila anturi
ainelähetin
TT

T

Laite 1

10 l/min

aineilmaliitos tyhjennykseen

umppu

Virtauskytkin
I
Lämp tila anturi
ainelähetin
TT
T

3
1 00
0 l/min

M
6 0V

5

I

aineilmaliitos tyhjennykseen

umppu 3

Kuva 3.15. Pääjäähdytysjärjestelmän rakenne.

Muiden laitteiden jäähdytysjärjestelmän jäähdytysnesteeksi valittiin 50 % / 50 % vesietyleeniglykoli-seos jäähdytysnesteen jäätymisen estämiseksi talvella. Muiden laitteiden
jäähdytysjärjestelmän toimintakaavio esitetään kuvassa 3.16.
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Aloitus
Monitorointi
Testiohjelma
käynnistetty ?
KYLLÄ
Pumppu 2 ja 3 =
KÄY
EI

Paine?

Lämpötila?

Virtaus?

Testi
suoritettu?
KYLLÄ

0
2 bar

67 C°

4 bar
40 C°

38 C°

Vikatila

Pumppu 1-3 =
SEIS
Hälytys

Hätä-Seis
Lopetus

Pumppu 1 = KÄY

Pumppu 1 = SEIS

30 C°

Lämpötila

Kuva 3.16 Pääjäähdytysjärjestelmän tilakaavio.

3.3.2 Moottoripukki

Kuormakoneina olevat sähkömoottorit kiinnitetään teräspukkiin vastakkain ja kytketään
yhteen käyttäen laippakytkintä, kuten kuvassa 3.17. Muut kuvassa 3.1 olevat syöttölaitteet
ja kuormakoneet sijoitetaan laitteille rakennettaviin telineisiin, jotta testausalueen koko jää
kompaktiksi. Telineiden sijoitusalueen kooksi määritetään 6 m2 ja sijoituspaikaksi kuvan 3.3
Tehoelektroniikka-alue.
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Kuva 3.17. Esimerkkikuva testausasemaan tulevasta moottoripenkistä, johon on kiinnitetty kaksi
sähkömoottoria vastakkain samalle akselille.

Testausaseman tuottaman melusaasteen vähentämiseksi moottoripenkki kiinnitetään lattiaan
värinänvaimentimilla ja moottoripenkin päälle tehdään eristetty kotelo. Värinänvaimentimet
estävät matalataajuisen äänen johtumista moottoripukista lattiaan ja siten sen leviämisen
lattiasta ympäristöön. Moottoripukin vaatima tila on 1600x1000x800 mm moottorit mukaan
lukien, joten äänieristyskotelon kooksi valittiin 2000 x 1500 x 1200 mm. Kotelo mitoitettiin
suuremmaksi kuin moottoripenkki, että moottorikaapeleilla on taipumisvaraa ja kotelon
sisäpuolella on tilaa vaimennusmateriaalille. Kotelon materiaaliksi valitaan 21 mm
koivuvaneri sen käsiteltävyyden, kovuuden ja jäykkyyden takia. Kotelon äänieristystä
parannetaan sisäpuolelle asennettavalla 1,5 mm bitumimatolla, jonka avulla äänentaso
vaimenee keskimäärin 32,5 dB (Meluton 2016). Asemaan valitut sähkömoottorit painavat
datalehden mukaan 215 kg kappale, joten moottoripukki ja akselilaipat mukaan luettuna
penkin yhteispaino jää alle 1000 kg (EDITRON 2018b). Tällä perusteella valitaan
moottoripukin lattiakiinnitykseen värinänvaimentimiksi 4 kpl Paulstra Paulstradyn 400,
jonka nimelliskuorma on 4000 N per värinänvaimennin, joten maksimikuormitukseksi tulee
16 kN (Paulstra). Painovoiman aiheuttama kuormitus 1000 kg massalla on 10 kN, joten
värinänvaimennukseen jää 6 kN kuormitusmarginaali.
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3.4 Etäohjaus ja mittaukset

Kuvan 3.1 syöttö- ja kuomalaitteet kytketään Control Area Network-väylään (CAN) ja
ohjausprotokollaksi valitaan J1939. Testausasemaa ohjataan tietokoneen kautta, joka on
yhteydessä mittalaitteisiin ja automaatioon. Testausaseman ohjauspaneeli sijoitetaan
sisäänkäynnin vasemmalle puolelle, kuten kuvassa 3.2. Ohjelmoitava logiikka (PLC) hoitaa
normaalisti jäähdytysjärjestelmien käytön, mutta ohjauspaneeliin lisätään mahdollisuus
ohittaa PLC-ohjaus ja käyttää jäähdytysjärjestelmää manuaalisesti. Kuvassa 3.18 esitetään
mittalaitteiden toiminnallinen tilakaavio, jossa mittaukset on jaettu kolmeen päälohkoon
mittalaitteiden tarpeen mukaan.
Aloitus

Automaatti
Asetukset

Syötä sarjanumero/
projektitunniste

Hae laitetyyppi

Hae oletusasetukset

Asetustapa?
Manuaali

Valitse mittaukset

Testiohjelma

Ei

Eristysvastus
ja
dielektrinen
mittaus

Valitse parametrit

Asetukset kunnossa ja
Yhteys mittalaitteisiin?
Kyllä

Apupiirin
mittaukset

Painetestaus

Kyllä

Muut testit

Käynnistä nappi
painettu?

Testaus
valmis?
Kyllä
Tallenna
mittaustulokset

Lopetus

Kuva 3.18. Mittausten toiminnallinen tilakaavio testausasemassa.

Kuvassa 3.19 esitetään eristysvastuksen ja dielektrisen mittauksen tilakaavio. Mittaus
toteutetaan yhdellä mittalaitteella, jonka takia se on jaettu omaan aliprosessiin. Apupiirin
mittausten päätilakaavio esitetään kuvassa 3.20 ja apupiirin mittauksiin sisältyvä siirräntöjen
mittaus esitetään omana tilakaavionaan kuvassa 3.21. Painetestauksen toimintakaavio
esitetään testilaitteen jäähdytysjärjestelmän toimintakaaviossa eli kuvassa 3.12.
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Eristysvastus ja
Dielektrinen
mittaus
KK4.2.7-4.2.11 = 0

Ei
Oikosulkukontaktorit
=1

Kytkentä
valmis?

Testi
hyväksytty?

Ei
Ei

Kyllä
Eristysvastuksen
mittaus, apupiiri

60 s
Kyllä
Eristysvastuksen
mittaus, pääpiiri

Keskeytä testaus

Eristysvastuksen
mittaus, pääpiiri

Testi
hyväksytty?

Testi
hyväksytty?

Kyllä

Kyllä

60 s

5s

Ei
Testi
hyväksytty?

Kyllä
Hälytys

Kyllä
Oikosulkukontaktorit
=0

Tallenna tulokset
Dielektrinen
mittaus

Kytkentä
valmis?
Lopetus

Kuva 3.19. Eristysvastus ja dielektrisen mittauksen tilakaavio.
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AUX measurement
Start

5 V out

Temp sensors

DC Power 2
Power_ON = HIGH

Check equipment

User I/O

Get test parameters

Vin_P, Vin_N

Emergency stops

Power_ON

DC Power 2
Power_ON = HIGH

DC Power 1
Power_ON = HIGH

For (X=1; X n;
X++)

DC Power 1
Power_ON = LOW

DC Power 1
All stops = HIGH

DC Power 1
All stops = HIGH

DC Power 1
All stops = HIGH

DC Power 2
(All Stops != X) =
HIGH

DC Power 2
All stops = HIGH

DC Power 2
Vin_P = 24 V

DC Power 2
Vin_P = 24 V

DC Power 2
Sweep Vin_P
0 33 V

DC Power 1
Stop X = LOW

DC Power 2
Vin_P = 24 V

Yes

Yes
DUT
VP5V_OUT =
HIGH

No
DC Power 2
Sweep Vin_P
33 0 V

For (X=1; X n;
X++)

DC Power 1
Sweep X 0
V

DC Power 1
Sweep Power_ON
0 33 V

DC Power 1
Sweep X 33
V

DC Power 1
Sweep Power_ON
33 0 V

X = pt100
DC Load
Sweep 0
mA

DC Load
Sweep X
0 1 0Ω
X = pt1000

Save measurements

DC Load
Sweep X
00 1 00 Ω

End

X=n?

No

X=n?

Kuva 3.20. Apujännitepuolen mittausten tilakaavio.
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FALSE
User I/O
measurement
Start
For (X=1; X

DC Power 1
Current limit = 80 mA

DUT I/O X =
Analog input

DC Power 1
X = 24 V

DC Power 1
Voltage sweep X 0
V

n; X++)

DUT I/O X = Digital input
DC Power 1:
Current limit = 10 mA
DC Power 2 ch 1
Power_ON = HIGH

All stops = HIGH

DC Power 1
Sweep X 0
V

DC Power 1
Sweep X 5
V

DC Power 1
Voltage sweep X 0
V

For (X=1; X
X++)
DUT I/O X = HIGH

X=n

X · 10 ms

DUT I/O X = output
DUT I/O X = HIGH
DUT I/O X = LOW

DC Power 2 ch 2
Vin_P = 24 V

DC Load
Sweep X 0
mA

FALSE

X=10

End
TRUE

X= output, open collector

Kuva 3.21. Siirrännäisten mittauksen tilakaavio.

Aloita mittaus

For (X=1; X

FALSE

n; X++)

Hae parametrit

Mittaus X

Aseta
Datankeräyskanavat
(temp and 4-20 mA)

Suorita laskenta ja
tallenna tulokset

DC teholähde 1 tai 2
aseta apupiirin jännite

Valmis?

TRUE
Aseta jännitteen ja
virran mittauskanavat

Loppu

Kuva 3.22. Muiden mittausten tilakaavio.
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TRUE

Testausaseman toiminta voidaan jakaa kuuteen toimintamoodiin, kuten kuvassa 3.23. C1200
ja PMA 690V-invertterien toiminta voidaan jakaa neljään eri testiohjelmaan, jonka
parametreja vaihdetaan laitetyypin mukaan. PCO-M tarvitsee omat toimintamoodit, koska
siinä on enemmän testattavia siltoja.

Kuva 3.23. Testausaseman toimintamoodit laitetyyppien mukaan.
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4

TESTIPENKIN TOTEUTUS

Testipenkin määrittelyä jouduttiin muokkaamaan syötön osalta, koska pihamuuntajassa ei
ollut jäljellä alkuperäisen mitoituksen kokoisia lähtöjä. Alkuperäiseen määritykseen syötön
kaksinkertaistamisesta nykyiseen tarpeeseen nähden ei päästy ja syöttö mitoitettiin nykyisen
tarpeen mukaan. Nousujohdon reittiä jouduttiin myös muokkaamaan, koska tehtaaseen
tehtiin myös laboratoriotilojen laajennusta, johon laitettiin oma kojekeskus ja nousujohto.
Uusien kojekeskusten nousujohdot eivät olisi mahtuneet taittumaan valmiina oleviin
suojaputkiin, joten suojaputket päätettiin jättää varalle ja vetää KK4 nousujohto kuvan 4.1
violetilla merkattua reittiä.

Kuva 4.1. Nousujohdon lopullinen sijoituspaikka (MML 2018).

Kaapelit asennetaan ulkona suoraan maahan ja sisällä kaapelihyllylle kuvan 4.1 mukaisesti.
Kaapelien asentaminen suoraan maahan lisää kuormitettavuutta suojaputkiasennukseen
verrattuna, mutta nousujohdon mitoitus pidettiin samana, koska kaapelin sisälle
asennettavan osuuden kuormituskyky ei muuttunut.
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Määritystä muokattiin myös siten, että testilaite ohjelmoidaan ennen testausta, mikäli laitetta
ei ole ohjelmoitu. Muutos ei vaatinut fyysisiä muutoksia testausaseman rakenteeseen, mutta
antoi tarkentavan määrityksen ohjelmointia ja automaatiota varten.

Aluksi testausasema suunniteltiin toimimaan kokonaan 690 V jännitetasolla PMA 690V
taajuusmuuttajien testaustarpeen vuoksi. Suunnitteluvaiheessa kuitenkin huomattiin, että
kyseisiä muuttajia ei saada varmuudella vielä testausaseman rakennusvaiheeseen, koska
tuote on kehitysvaiheessa. Tämän takia testausasema jouduttiin myös muuttamaan 690 V
jännitetasolla toimivasta 500 V jännitetasolla toimivaksi. Testausaseman mitoitus tehtiin
kuitenkin 690 V jännitetasolle sopivaksi, että jännitetaso voidaan tulevaisuudessa vaihtaa
korkeammaksi vaihtamalla komponentteja. Kehitystyön edetessä löydettiin kuitenkin työssä
esitelty ratkaisu, jolla voidaan testata myös 690V komponentit, mutta suurin osa
testausasemasta voidaan silti mitoittaa matalamman 500V jännitetason mukaan.

Testausaseman jäähdytyksen mitoituksessa huomattiin, että pääjäähdytyskierron tekeminen
yhdellä pumpulla toteutettuna olisi vaatinut paineenkestoltaan erittäin suuren pumpun. Sen
takia pääjäähdytyskierto jaettiin kolmeen rinnakkaiseen piiriin, jolloin mitoitus oli helpompi
toteuttaa. Tämä lisäsi hieman järjestelmän kompleksisuutta, mutta tällä järjestelmällä
jäähdytysnesteen lämpötilaa pystytään ohjaamaan tarkemmin. Muutos aiheutti myös sen,
että apusähköjärjestelmän ryhmä 4.3.3 muutettiin 3-vaiheiseksi ryhmäksi.
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5

YHTEENVETO

Työn tarkoituksena oli suunnitella monikäyttöinen testausasema, jolla vähennetään
testaukseen käytettävää aktiivista työaikaa. Koska testausasema suunniteltiin käytettäväksi
usealle erilaiselle tehoelektroniikkalaitteelle, tarvittiin useanlaisia kuormia ja syöttöjä.
Testausasema suunniteltiin siten, että tehokuormaa ei tarvitse hukata, vaan se voidaan
kierrättää takaisin verkkoon.

Testausasema suunniteltiin mahdollisimman automaattiseksi, joten kaikki laitteet valittiin
siten, että niihin voidaan toteuttaa kauko-ohjaus. Työn laajuuden vuoksi tarkka suunnittelu
jätettiin työn ulkopuolelle ja työssä keskityttiin kokonaisuuden miettimiseen.

Seuraavana prioriteettina on pikaliitinten tarkempi suunnittelu ja toteutus tämän työn
pohjalta. Erityisesti testilaitteen ja testilähtöjen pikaliitäntöjen mekaniikassa riittää
kehitystyötä,

jotta

testausaseman

ajansäästötavoitteet

realisoituvat.

Pikaliittimet

nopeuttaisivat kytkentää ja tekisivät testausaseman käytöstä yksinkertaisempaa. Jos kaikissa
laitteissa olisi samanlaiset liittimet, niin pikaliitosten suunnittelu olisi helpompaa.
Pikaliittimien tarve myös kasvaisi, mikä laskisi yksikköhintaa. Pikaliitinten asentamisen
automatisointi on myös mahdollista toteuttaa, joko konenäön ja robottikäsien avulla, tai
täsmälliseen paikkaan sidotulla testilaitteella, esimerkiksi liukuhihnalla.

Tulevaisuudessa, kun tuotantomäärät kasvavat on tärkeää pohtia automaation lisäystä
testaukseen, kuten visuaalisten tarkastusten suorittaminen konenäön avulla. Laitteen
arvokilvestä voitaisiin lukea tunniste, esimerkiksi laitteen sarjanumero, viivakoodi, tai
ruutukoodi eli QR-koodi. Tunnisteen lukemisen jälkeen testausasema pystyisi hakemaan
tietokannasta kilpiarvot testausta varten sarjanumeron avulla ja sen perusteella vertailtaisiin
tulostettujen kilpiarvojen oikeellisuus visuaalisella tarkastuksella. Samasta tietokannasta
voitaisiin myös hakea laitteen testausparametrit.
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Työssä huomioitiin passiivisten komponenttien testaus vain EC-LTS1200-400 kelalaatikon
osalta osana DC/DC-hakkuria. Tulevaisuudessa voi olla tarpeen testata myös passiivisia
komponentteja, kuten verkkosuotimia ja diodisiltoja, joten testausasema voi tarvita toisen
aktiivisen verkkosyötön, joka voisi myös toimia kuormana. Tulevaisuudessa olisi myös hyvä
selvittää

pystyttäisiinkö

kapasiteettia

nostamaan

testaamalla

useampaa

laitetta

samanaikaisesti.

Tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää, miten testausasemalla kerättyä tietoa voidaan käyttää
hyväksi muun muassa laitteiden systemaattiseen vianhakuun tai tuotekehityksen apuna.

77

LÄHTEET

(ABB 2011)

ABB.2011. Safety in control systems according to EN ISO
13849-1 Machine Safety – Jokab Safety products.

(ABB 2014)

ABB. 2014. ABB Jokab Safety library for SISTEMA
software.

(ABB 2017)

ABB. 2017. Technical catalogue 2017. S800/S500 The High
Performance MCB.

(ABB 2018)

ABB. 2016. Technical catalogue/ May 2016: SACE Tmax T
Generation Low Voltage moulded-case circuit-breakers from
250 A up to 1600 A.

(ABS 2018)

American Bureau of Shipping. 2018. Rules for building and
classing steel vessels.

(Ahmed et al. 2007)

Ahmed K.H., Finney S.J.., Williams. B.W. 2007. Passive
Filter Design for Three-Phase Inverter Interfacing in
Distributed Generation.

(Aim-TTi 2016)

Aim & Thurlby Thandar Instruments. 2016. MX Series multioutput

power

supplies.

[datalehti].

Saatavissa:

http://resources.aimtti.com/datasheets/AIM-MX+MXP_series_DC_power_supplies_data_sheet-Iss3.pdf
(Aim-TTi 2017)

Aim & Thurlby Thandar Instruments. 2017. LD SERIES
Electronic

DC

Loads.

[datalehti].

Saatavissa:

http://resources.aimtti.com/datasheets/AIMLD_series_electronic_DC_loads_data_sheet-Iss1.pdf
(Al-Abduallah et al. 2013)

Al-Abduallah Ahmad A., Iqbal Atif, Al Hamadi Abdul Aziz,
Alawi Khalel, Saleh Mohammed. 2013. Five-Phase Induction
Motor Drive System with Inverter Output LC Filter. IEEE
GCC Conference and exhibition, November 17-20, Doha,
Qatar.
78

(BV 2016)

Bureau Veritas. 2016. Rules for the Classification of Offshore
Units Part C

(Chapman, Norris 2014)

Chapman David, Norris Toby. 2014. Coppers for Busbars.
Guidance for Design and Installation.

(D1 2012)

Sähköinfo.

2012.

D1-2012

käsikirja

rakennusten

sähköasennuksista.
(Danan et al. 2009)

(Danisense 2017)

Danan Sun, Wenli Lin, Jie Su and Ying Mei. 2009. Energyclosed AC Asynchronous Drive Test System Based On
Field-oriented Vector Control. sivut 3576-3580.
Danisense. 2017. DS600ID datasheet.

(Dewesoft 2018)

Dewesoft. 2018. Sirius Technical specifications. Verkkosivu.
Saatavissa:

https://dewesoft.com/products/daq-

systems/sirius/tech-specs
(EDITRON 2018)

Danfoss EDITRON. 2018. EC-C1200 Electric Converter User
Guide.

saatavissa:

https://www.danfoss.com/en/products/mobileelectrification/dps/electric-converters/#documents
(EDITRON 2018b)

Visedo. 2018. PowerDRUM XSe-frame datasheet. Viitattu
2.5.2018. [Datalehti]. Saatavissa: https://visedo.com/wpcontent/uploads/2018/01/VISEDO-PowerDRUM-XSeframe-Datasheet-OF17_DOC-000771_1.pdf

(DNV GL 2016)

DNV GL. 2016. Environmental test specification for
electrical, electronic and programmable equipment and
systems CG 0039.

(EA 2016)

Elektro Automatik. 2016. EA-EL 3000 B 400 W
Programmable Electronic DC loads. [datalehti].

(ECT 2018)

Everett Charles Technologies. 2018. HC 500 Godzilla Probe
datasheet.

saatavissa

https://shop.ect-cpg.com/wp-

content/uploads/woocommerce-store-catalog-pdfdownload/ECT-Contact-Products:DataSheet-HC500.pdf
(Ensto Pro 2008a)

Ensto Pro. 2008. Oikosulkuvirran laskenta. <verkkosivu>.
viitattu

29.5.2018.
79

saatavissa:

http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojaksot/070501
6/1204792797383/1210598828380/1211200962452/1211200
997922.html
(Ensto Pro 2008b)

Ensto Pro. 2008. Johdonsuojakatkaisijan toimintarajavirrat..
<verkkosivu>.

viitattu

29.5.2018.

saatavissa:

http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/material/attachments/
vanhaamk/etuotanto/0705016/5hZP4sE0P/Johdonsuojataulu
kko_vaaka0904.pdf
(Fedorov 2007)

Fedorov Filipp.2007. Mictogrids and their operations.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Diplomityö. s. 9-11.

(Fluke 2012)

Fluke. 2012. Fluke 2638A/05 Hydra Series III 22-Channel
Data Acquisition System Technical Data. [Datalehti]

(Forest et al. 2006)

(Graphtec 2016)

Forest François, Huselstein Jean-Jacques, Faucher Sébastien
Elghazouani, Mohamed, Ladoux Philippe, Meynard T. A.,
Member, IEEE, Richardeau, Frédéric and Turpin Christophe.
2006. Use of Opposition Method in the Test of high-Power
Electronic Converters. IEEE Transactions on industrial
electronics, vol. 53, no. 2, April 2006, s 530-541.
Graphtec. 2016. Isolated/Universal Input, Standalone MultiChannel Datalogger midi LOGGER GL840-M / GL840-WV
/ GL240. [Datalehti]

(Hanigovszki et al. 2007)

Hanigovszki Norbert, Landkildehus Jørn, Blaabjerg Frede.
2007. Output filters for AC adjustable speed drives.

(HBM 2017)

HBM. 2017. GEN series GN610B Isolated 1 kV 2MS/s Input
Card Datasheet.

(Huber Suhner 2018)

Huber Suhner. 2018. Automotive products RADOX cables
and

system

solutions.

Saatavissa

<https://literature.hubersuhner.com/Marketsegments/Transpo
rtation/AutoProductCatalogueEN/>
(IEC 60146-1-1:2009)

IEC 60146-1-1:2009. Semiconductor converters – General
requirements and line commutated converters – Part 1-1:
Specification of basic requirements.

80

(IEC 60664-1:1992)

(IEC 61800-5-1:2007)

(ITT Veam. 2018)

IEC 60664-1:1992. Insulation coordination for equipment
within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements
and tests
IEC 61800-5-1:2007. Adjustable speed electrical power drive
systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal
and energy
ITT Veam. 2018. PowerLock and SnapLock High Current
Power

Connectors

Catalog.

Saatavissa

<http://www.ittcannon.com/Core/medialibrary/ITTCannon/
website/Literature/Catalogs-Brochures/ITT-Cannon-VEAMPowerLock-and-SnapLock-Catalog.pdf?ext=.pdf>
(Jääskeläinen 2018)

Jääskeläinen Jiri. Sales Engineer, Norelco. [sähköpostiviesti].
jiri.jaaskelainen@norelco.fi 19.4.2018

(Keithley 2013)

Keithley. 2013. Series 2200 Single-Channel Programmable
DC

Power

Supplies.

[datalehti].

Saatavissa:

https://www.tek.com/tektronix-and-keithley-dc-powersupplies/keithley-2200-dc-power-supply
(Keithley 2014)

Keithley. 2014. 2231A-30-3 195W Triple Channel DC Power
Supply.

[datalehti].

Saatavissa:

https://www.tek.com/tektronix-and-keithley-dc-powersupplies/keithley-2220-2230-2231-series
(Keithley 2015a)

Keithley. 2015. Series 2280S Precision Measurement, Low
Noise, Programmable DC Power Supplies. [datalehti].

(Keithley 2015b)

Keithley.

2015.

Models

rogrammable D

2380-500

and

2380-120

lectronic Load Instruments

ser’s

Manual.
(Keysight 2014)

Keysight. 2014. Keysight 34970A Data Acquisition/Switch
Unit Family Overview.

(LEM 2014)

LEM. 2014. Current Transducer ITN 600-S ULTRASTAB
datasheet.

Saatavissa:

https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/
itn%20600-s%20ultrastab.pdf
81

(LEM 2015)

LEM. 2018. Current Transducer IT 605-S ULTRASTAB
datasheet.

Saatavissa:

https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/
it_605-s_ultrastab.pdf
(LEM 2018)

LEM.2018.

Home/Product

list.

[Verkkosivu].

Viitattu

16.7.2018. saatavissa: https://www.lem.com/en/product-list
(Meluton 2016)

Meluton. 2016. R-bitumi 2,6 kg R-bitumi 7,5 kg tuote-esite.
Saatavissa: www.meluton.fi

(MML 2018)

Maanmittauslaitos.

2018.

Kansalaisen

karttapaikka

verkkosivu.
<https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/>. Viitattu
7.5.2018
(Niiranen 1997)

Niiranen Jouko. 1997. Tehoelektroniikan komponentit.

(PM SMS 2015)

PM Special Measuring Systems. Specification of the MACC
2 plus.

(Rohde & Schwarz 2016)

Rohde & Schwarz. 2016. R & S HMC804x Product Brochure.
Saatavissa:

https://www.rohde-schwarz.com/us/brochure-

datasheet/hmc804x/
(Rohde & Schwarz 2018)

Rohde & Schwarz. 2018. R & S HMP Power Supply Family
Product

Brochure.

Saatavissa:

https://www.rohde-

schwarz.com/us/brochure-datasheet/hmp/
(Sähköinfo 2017)

Sähköinfo. 2017. Sähköasennukset 1. Julkaisija Sähkö- ja
Teleurakoitsijaliitto STUL ry.

(Sankala 2015)

Sankala Arto. 2015. Modular Double-Cascade Converter.
Väitöskirja. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 635.
Lappeenranta. s 50

(SFS 6000-4-43:2017)

SFS 6000-4-43:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-43:
Suojausmenetelmät. Ylivirtasuojaus.

(SFS 6000-5-52:2017)

SFS 6000-5-52:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-52:
Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Johtojärjestelmät
82

(SFS 6000-5-54:2017)

SFS 6000-5-54:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-53:
Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Maadoittaminen ja
suojajohtimet

(SFS-EN 60204-1:2006)

SFS-EN

60204-1.

Koneturvallisuus.

Koneiden

sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset
(Speroni 2010)

Speroni.

2010.

Ruostumattomat

monijaksoiset

keskipakopumput RSX RSXM datalehti.
(Summanen 2015)

Summanen Antti. 2015. Hardware design of a multiconverter
for hybrid vehicle applications. Lappeenrannan teknillinen
yliopisto. Diplomityö. s 1-6

(Valjus 2005)

Valjus

Mikko.

2005.

taajuudenmuuttajakäytössä.

Moniensiöinen
Lappeenrannan

muuntaja
teknillinen

yliopisto. Diplomityö. s 15-16.
(VN 2016)

Valtioneuvosto.

2016.

Valtioneuvoston

asetus

sähkölaitteistoista.
(Wintrich et al. 2015)

Wintrich Arend, Nicolai Ulrich, Tursky Werner, Reimann
Tobias. 2015. Application Manual Power Semiconductors.
Julkaisija SEMIKRON International GmbH. Saatavissa
<https://www.semikron.com/dl/servicesupport/downloads/download/semikron-application-manualpower-semiconductors-english-en-2015>

(ZES ZIMMER 2012)

ZES ZIMMER. 2012. LMG500 Precision Power Analyser
datasheet.

83

Data Sheet

EC-C1200-450
Liquid cooled heavy duty converter
FEATURES
•

Extremely compact design -converter unit only 15
kg

•

High enclosure class IP67 – sealed from moisture
and dust

•

Liquid cooled with plain water or water/glycol
mixture

•

Ambient temperature up to +105°C and down to 40 ºC

•

Allowed coolant temperature up to +65°C

•

Robust design withstanding high levels of
mechanical vibrations and shocks

•

Designed especially for highly cyclical loads typical
in heavy mobile work machines

Software features:
•

2x Isolated CAN ports supporting CANopen and
SAE J-1939 protocols

•

Possibility to create customer specific applications
with CODESYS (IEC61131-3) software tool

GENERAL
The device is a heavy-duty converter designed especially for
electric or hybrid drive trains for mobile work machines,
buses or marine vessels. It can act as motor inverter, active
front end, create a microgrid or as a DC/DC-converter
depending on the options selected.

Typical applications:
•

•

Bidirectional energy flow control

•

•

High performance current and voltage control

•

•

Interleaved PWM between phases for lower ripple
current and voltage

•

•

Wide selection of protective functions

•

•

PowerUSER PC-program for commissioning and
diagnostics available

•

Boosting battery voltage to higher DC-link voltage.
(+DC -option)
Charging high voltage batteries from higher DClink voltage. (+DC -option)
Controlling the speed and torque of electrical
traction motors (+MC -option)
Converting alternating current (AC) from electrical
generator to direct current (DC) for energy storage
(+MC -option)
Active Front End for connecting to AC grid with
regenerative power and low harmonic. (+AFE option)
Microgrid (+UG -option)

+DC -option requires an external inductance unit. See
Danfoss EC-LTS data sheets for more information. (Contact
Danfoss Mobile Electrification)
+AFE and +UG -option requires an external LCL-filter unit.
See Danfoss EC-LCL1200 data sheets for more information.
(Contact Danfoss Mobile Electrification)
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Data Sheet
EC-C1200-450

SPECIFICATIONS
DC connection (+DC -option)
HV-side voltage range

0-850 VDC

HV-side nominal
voltage

750 VDC

HV-side nominal
current

350 A

LV-side typical
voltage

75-750 VDC (maximum transformation
ratio between LV and HV
voltages is 1:10)

LV-side nominal
current

See table 1.

Nominal power

See table 1. (output power is limited
by the LV-side voltage and current.)

HV-side voltage range

0-850 VDC

Switching frequency

8 kHz

Coolant volume

300 cm3

Pressure loss

100 mbar with 10l/min
(+25°C coolant)

Cooling liquid
temperature

-40°C …+65°C
(with derating 1%/1°C
max. +75°C)

Ambient Conditions
Storage temperature

-40°C…105°C

Operating
temperature

-40°C…105°C
(with nominal coolant temp.)

Altitude

max. 2000 m

Relative humidity

100 %

Enclosure class

IP67

Mechanical vibration

10 G
ISO 16750-3
Test VII – Commercial vehicle,
sprung masses – Table 12
Notes:
test duration 8h axis (two
axes tested; radial and axial)
total spectral acceleration
5,91 grms

Mechanical shock

50 G
ISO 16750-3
4.2.2 Test for devices on rigid
points on the body and on
the frame
Notes:
⎯acceleration: 500 m/s2;
⎯duration: 6 ms;
⎯number of shocks: 10 per
test direction.

DC connection (+MC/+AFE/+UG -option)
DC link voltage range

0-850 VDC

DC link nominal
voltage

750 VDC

AC connection (+MC/+AFE/+UG -option)
AC output voltage

0-560 VEFF (UDC = 800 VDC)

Maximum power

300 kW (500 VAC, 350 ARMS)

Output frequency

0…580 Hz (Up to 1000 Hz as option)

Switching frequency

8 kHz

Control voltage input

Connections

Voltage range

7-33 VDC

Power

14.4 W

Current

0.6 A @ 24 VDC
1.2 A @ 12 VDC

Coolant connection

2 x 20mm coolant hose
connector

HV cable
recommended type

HUBER+SUHNER Radox
Elastomer S screened
automotive cable
www.hubersuhner.com

HV cable cross section

≤70 mm2 (Cu)

HV cable glands (with
+CG1 option)
HV cable glands (with
+CE2 option)

Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms
tri
Pflitsch blueglobe TRI bg 232ms
tri

Mechanical
Dimensions (WxHxL,
mm)

244x109x482

Weight

15 kg

Cooling

HV cable lug size

35-8, 50-8, 70-8

Plain water with appropriate
corrosive inhibitor (max. 50 %
corrosive inhibitor)

Recommended cable
lug

Cooling liquid glycol
type

Ethylene glycol (Glysantin G48
recommended)

50mm2: Druseidt part no. 10853
70mm2: Druseidt part no. 10857
www.druseidt.de

LV connector

Minimum cooling
liquid flow

10 l/min

35-pin Tyco electronics
AMPSEAL connector
www.tycoelectronics.com

Maximum continuous
pressure

2 bar

LV connector type

part no. 776163-1

Cooling liquid
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Data Sheet
EC-C1200-450
LV mating connector
type

TE 776164-1

LV mating connector
pin type

0.5-1.25 mm2: TE 770854-3 (Gold
plated)

LV connector pin
configuration

see table below

CAN connections

2x isolated and unterminated
CAN channels

CAN protocols

SAE J-1939
CANopen

User configurable
IO/analog output

used to improve efficiency of
the motor

User application
IEC61131-3
environment

Protections

5x isolated IO/analog output
controllable with CODESYS
applications

DCDC control characteristics (+DC -option)
Converter topology

Bidirectional (Buck or Boost)

Control principle

Current control
Voltage control
Power control

Motor control characteristics (+MC -option)
Controllable motor
types

Synchronous permanent
magnet motors
Asynchronous induction motors
Danfoss synchronous reluctance
assisted permanent magnet
motors (SRPM)

Control principle

Rotor flux oriented current
vector control

Control methods

Torque reference motor control
Speed reference motor control
DC-link voltage control

Field weakening
control

Working point
optimization

CODESYS V3

HW overcurrent trip

750 Arms

HW overvoltage trip

1050 VDC

SW overcurrent trip

programmable level

SW overvoltage trip

programmable level

Short circuit
protection

yes

High-Voltage
interlock loop

HV loop on signal connector
for external monitoring, HV
loop pins are connected on
the inverter side

Inverter temperature
protection

Sophisticated thermal model
that can lower the current if
needed

Inverter temperature
trip

yes

External temperature
measurement

yes, programmable warning,
fault and trip levels

Standards and classifications
Pollution degree class 2
IEC 60664-1 Overvoltage category III

Maximizes the field weakening
performance by optimizing the
use of inverter current and
torque production capability of
the motor

Immunity: IEC 61800-3 Sec.5.2, UNECE R10
Emissions: IEC 61800-3 Sec.6 (radiated), UNECE R10

Maximum torque per ampere
working point optimization is

POWER AND CURRENT VARIANTS
Nominal power
[kW]

Nominal current [ADC]

EC-C1200-450+DC150

90

150

EC-C1200-450+DC250

150

250

EC-C1200-450+DC300

180

300

EC-C1200-450+DC400

240

400

Basic product type

Conditions
LV-side voltage 600 VDC, HV-side voltage 750
VDC
LV-side voltage 600 VDC, HV-side voltage 750
VDC
LV-side voltage 600 VDC, HV-side voltage 750
VDC
LV-side voltage 600 VDC, HV-side voltage 750
VDC

Table 1 Device current and power ratings for +DC -option
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Basic product type

Nominal power [kVA]

Nominal current [AAVG]

EC-C1200-450+MC120+AFE120+UG120

100

120

EC-C1200-450+MC180+AFE180+UG180

150

180

EC-C1200-450+MC240+AFE240+UG240

200

240

EC-C1200-450+MC300+AFE300+UG300

250

300

EC-C1200-450+MC350+AFE350+UG350

300

350

Table 2 Device current and power ratings for +MC, +AFE and +UG -options

Pressure loss [bar]

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Volume flow [l/min]
Picture 1 Device pressure loss vs coolant flow

DIMENSIONS

Picture 2 Device dimensions

Picture 3 Device dimensions with +CE1 or +CE2 option
EC-C1200-450 Dimensions

EC-C1200-450 with +CE1 or +CE2 option

A

244 mm

244 mm

B

109 mm

205 mm

C

482 mm

479 mm

Dimension
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Data Sheet
EC-C1200-450
SMALL/LARGE SYSTEM DIFFERENCES
Device has option for small systems (S) and large systems (L). Small system option is typical for vehicle applications and large
system option is standard in marine applications because of the marine regulations. Complete system should be looked when
choosing the option as for example vehicle system with many devices could also need the L-option to keep the isolation
resistance or Y-capacitors at reasonable level. In large and small system options, there are difference in the isolation
measurement resistance, DC-link discharge resistor and Y-capacitor values as shown in Picture 5 and Table 3.

EC-C1200
DC+
C1

R1
L1
L2
L3

C3

ISO

R3
R2

C2
DC-

Picture 4 EC-C1200-450 internal schematic

EC-LTS

EC-C1200
DC+
C1

R1
L1
L2
L3

C3

ISO

R3
C2

LV
LV
LV

LV+

R2

DC- & LVPicture 5 EC-C1200-450 internal schematic and application example when used in combination with external inductance unit ECLTS
Component
Isolation measurement R1, R2
Discharge resistor R3
Y-capacitor C1, C2
DC-link capacitor C3

Small-system option
12 MΩ
3.9 kΩ
330 nF
1 mF

Large-system option
240 MΩ
39 kΩ
3.3 nF
1 mF

Isolation resistance from DC-link to enclosure

6 MΩ

120 MΩ

Table 3 S/L-system differences
Device with +MC, +AFE or +UG -option has internal schematic shown in Picture 4. Possible additional equipment like LCL-filter or
motor is connected to the phases L1, L2 and L3.
Device with +DC -option requires external inductors to work as seen in application example shown in Picture 5. LV+ and LV- can
be connected (for example) to battery and DC+ and DC- to a higher voltage DC-link. Device is in control of the discharging and
charging of the battery. +DCE option is recommended when using the device in combination with the external inductance unit.

PARAMETRIZING, MONITORING AND DIAGNOSTIC OF THE DEVICE
PowerUSER monitoring and diagnostics software uses service connector on the device and PSSC service cable for connecting to
the device. The PSSC is isolated RS485 and shielded cable specially designed to the demanding environments where the
inverters are used and it is available in 3 meter (PSSC-3M) and 10 meter version (PSSC-10M). The service cable is ordered
separately.
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SIGNAL CONNECTOR PINOUT
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PRODUCT CODE AND OPTIONS
Use product code including all needed options for ordering. Standard options do not need to be listed in the code as they are
selected by default if a non-standard option is not selected. Device requires external inductors to work. Separate inductor unit
can be ordered with product name EC-LTS1200-400.
Options +MC, +AFE and +UG can be selected to the same unit at same time if necessary. +DC option can only be selected alone
without other control options.
Product code

Description

EC-C1200-450+MC300

Standard unit for controlling motor with 300 A current limit

EC-C1200-450-L+MC300+DCE

Large systems unit for controlling motor with double DC-connections and 300 A current limit

EC-C1200-450-S+DC400+DCE

Small system unit for DCDC applications with double DC-connections and 400 ADC current limit

Table 4 Product code examples
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s = s ta nda rd
o = opti on
Variant
Sys tem s i ze
Control

Speed opti on

code

*
+CO
*

Description
Sma l l s ys tem
La rge s ys tem
Motor control , current l i mi t 120 A
Motor control , current l i mi t 180 A
Motor control , current l i mi t 240 A
Motor control , current l i mi t 300 A
Motor control , current l i mi t 350 A
Acti ve front end, current l i mi t 120 A
Acti ve front end, current l i mi t 180 A
Acti ve front end, current l i mi t 240 A
Acti ve front end, current l i mi t 300 A
Acti ve front end, current l i mi t 350 A
Mi crogri d, current l i mi t 120 A
Mi crogri d, current l i mi t 180 A
Mi crogri d, current l i mi t 240 A
Mi crogri d, current l i mi t 300 A
Mi crogri d, current l i mi t 350 A
DCDC control , current l i mi t 150 ADC
DCDC control , current l i mi t 250 ADC
DCDC control , current l i mi t 300 ADC
DCDC control , current l i mi t 400 ADC
Norma l s peed vers i on
(<580Hz output frequency)
Hi gh s peed vers i on
(>580 Hz output frequency)
CAN1939
CANopen
Norma l connecti ons

+CE1

Connecti on extens i on 1

o

+CE2

Connecti on extens i on 2

o

+DCE

DC-extens i on

o

*
+CG1

No gl a nds
Defa ul t M25 ca bl e gl a nds

s
o

+CG2

Defa ul t M25/M32 ca bl e gl a nds

+CG3
+CG4

Defa ul t M25 ca bl e gl a nds
Defa ul t M25 ca bl e gl a nds

o
o

+CG5

Defa ul t M25/M32 ca bl e gl a nds

o

Defa ul t uni t fi rmwa re-wi s e
Cus tomer s peci fi c pa ra meters or
a ppl i ca ti on i n FW

s

Defa ul t EC-C uni t for i ndi vi dua l or s ma l l s ys tem i ns ta l l a ti ons
EC-C uni t for l a rge s ys tem i ns ta l l a ti ons
Converter for motor/genera tor a ppl i ca ti ons
Converter for motor/genera tor a ppl i ca ti ons
Converter for motor/genera tor a ppl i ca ti ons
Converter for motor/genera tor a ppl i ca ti ons
Converter for motor/genera tor a ppl i ca ti ons
Converter for a cti ve front end a ppl i ca ti ons
Converter for a cti ve front end a ppl i ca ti ons
Converter for a cti ve front end a ppl i ca ti ons
Converter for a cti ve front end a ppl i ca ti ons
Converter for a cti ve front end a ppl i ca ti ons
Converter for mi crogri d a ppl i ca ti ons
Converter for mi crogri d a ppl i ca ti ons
Converter for mi crogri d a ppl i ca ti ons
Converter for mi crogri d a ppl i ca ti ons
Converter for mi crogri d a ppl i ca ti ons
Converter for DC/DC a ppl i ca ti ons
Converter for DC/DC a ppl i ca ti ons
Converter for DC/DC a ppl i ca ti ons
Converter for DC/DC a ppl i ca ti ons
EC-C wi th motor/genera tor control fi rmwa re, ca pa bl e of s peeds
bel ow 580 Hz.
EC-C wi th motor/genera tor control fi rmwa re, ca pa bl e of s peeds
up to 1000 Hz.
EC-C wi th Sta nda rd SAE1939-communi ca ti on
EC-C wi th CANopen-communi ca ti on
EC-C wi th defa ul t HV connecti ons
EC-C wi th doubl e DC a nd AC connecti vi ty wi th connecti on
extens i on box 1 (doubl e M25 ca bl e gl a nd threa ds )(Not
compa ti bl e wi th +DCE opti on)
EC-C wi th M32 ca bl e gl a nd threa ds on AC connecti on wi th
connecti on extens i on box 2 (choos e a l s o +DCE i f doubl e DC
connecti on i s requi red)
EC-C wi th doubl e DC-connecti ons : ca bl e gl a nds , copper
bus hi ngs , ca bl e l ugs
EC-C wi th no ca bl e gl a nds or pl ugs
EC-C wi th 5x M25 ca bl e gl a nds
EC-C wi th 2x M25 ca bl e gl a nds , 3xM32 ca bl e gl a nds a nd 3xM25
pl ugs (for +CE2 opti on)
EC-C wi th 10x M25 ca bl e gl a nds (for +CE1 opti on)
EC-C wi th 7x M25 ca bl e gl a nds (for +DCE opti on)
EC-C wi th 4x M25 ca bl e gl a nds , 3xM32 ca bl e gl a nds a nd 3xM25
pl ugs (for combi ned +CE2 a nd +DCE opti ons )
EC-C wi th no pre-s et pa ra meters or a ppl i ca ti on

o

EC-C wi th s epa ra tel y s peci fi ed a ppl i ca ti on a nd/or pa ra meters

-S
-L
+MC120
+MC180
+MC240
+MC300
+MC350
+AFE120
+AFE180
+AFE240
+AFE300
+AFE350
+UG120
+UG180
+UG240
+UG300
+UG350
+DC150
+DC250
+DC300
+DC400
*
+HS

Communi ca ti on
Connecti ons

Gl a nds

Cus tomer s peci fi c

*
+CS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
o
s
o
s

Table 5 Option list

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its
products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without changes being necessary in
specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are
trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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PowerMASTER M-frame 690V
Liquid cooled heavy duty inverter
PRELIMINARY PRODUCT DATA

Visedo PowerMASTER features:
• Extremely compact design – 250 kW unit
only 15 kg
• High enclosure class IP67 – sealed from
moisture and dust
• Liquid cooled with plain water or water/glycol
mixture
• Ambient temperature up to +105 ºC and
down to -40 ºC
• Allowed coolant temperature up to +65 ºC
• Robust design withstanding high levels of
mechanical vibrations and shocks
• Designed especially for highly cyclical loads
typical in heavy mobile work machines

Software features:
• 2x Isolated CAN ports supporting CANopen
and SAE J-1939 protocols
• Possibility to create customer specific
applications with CODESYS (IEC61131-3)
software tool
• High performance vector control for both
induction and permanent magnet motors with
or without sensor
• Speed and Torque reference motor control
• Generator control mode for DC-link voltage
control

GENERAL
The PowerMASTER is a heavy-duty inverter series designed
especially for electric or hybrid electric drive trains for mobile work
machines or marine vessels.
Typical applications are:
• Controlling the speed and torque of electrical traction motors
• Converting alternating current (AC) from electrical generator to
direct current (DC) for energy storage
• Active Front End for connecting to AC grid with regenerative
power and low harmonic

SPECIFICATIONS
DC connection
DC link voltage range

0-1200 VDC

• Maximum torque per ampere working point
optimization

DC link nominal
voltage

1050 VDC

• Wide selection of protective functions

AC connection

• Active front end (AFE) and microgrid
software available

AC output voltage

0-800 VEFF (UDC = 1200 VDC)

• Resolver angle sensor input

Maximum power

250 kW (690 VAC, 220 ARMS)

• SAE J-1939 diesel engine control through
CAN

Output frequency

0…580 Hz (Up to 1000 Hz as option)

Switching frequency

4 kHz

• Visedo PowerUSER PC-program for
commissioning available

Copyright © 2017 Visedo Oy.
Subject to change without notice
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PowerMASTER M-frame 690V
Liquid cooled heavy duty inverter
PRELIMINARY PRODUCT DATA

Control voltage input

HV cable
recommended
type

HUBER+SUHNER Radox
Elastomer S screened
automotive cable
www.hubersuhner.com

Voltage range

7-33 VDC

Power

14.4 W

HV cable cross
section

≤70 mm2 (Cu)

Current

0.6 A @ 24 VDC

HV cable glands

Pflitsch blueglobe mstri225

HV cable lug
size

35-8, 50-8, 70-8

Recommended
cable lug

50mm2: Druseidt part no.
10853
70mm2: Druseidt part no.
10857 www.druseidt.com

LV connector

35-pin Tyco electronics
AMPSEAL connector
www.tycoelectrconics.com

1.2 A @ 12 VDC

Mechanical
Dimensions
(WxHxL, mm)

244x109x482

Weight

15 kg

Cooling
Cooling liquid

Water or water-glycol (max. 50
% glycol)

LV connector
type

part no. 776163-1

Cooling liquid
glycol type

Ethylene glycol (Glysantin
G48 recommended)

LV mating
connector type

TE 776164-1

Cooling liquid
flow

10 l/min

LV mating
connector pin
type

0.5-1.25 mm2: TE 770854-3
(Gold plated)

Maximum
operating
pressure

2 bar

LV connector
pin
configuration

see table below

Pressure loss

100 mbar with 10l/min
(+25 ºC coolant)

CAN
connections

2x isolated and unterminated
CAN channels

Cooling liquid
temperature

-40 ºC …+65 ºC
(with derating 1%/1ºC
max. +75° C)

CAN protocols

SAE J-1939
CANopen

User
configurable
IO/analog output

5x isolated IO/analog output
controllable with CODESYS
applications

Ambient Conditions
Storage
temperature

-40 °C…105 °C

Operating
temperature

-40 °C…105 °C
(with nominal coolant temp.)

Altitude

max. 2000 m

Relative
humidity

100 %

Enclosure class

IP67

Mechanical
vibration

10 G

Mechanical
shock

50 G

Motor control characteristics

Connections
Coolant
connection

2 x 20mm coolant hose
connector

Copyright © 2017 Visedo Oy.
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Controllable
motor types

Synchronous permanent
magnet motors
Asynchronous induction
motors
Visedo synchronous reluctance
assisted permanent magnet
motors (SRPM)

Control principle

Rotor flux oriented current
vector control

Control methods

Torque reference motor control
Speed reference motor control
DC-link voltage control

Field weakening
control

Maximizes the field weakening
performance by optimizing the
use of inverter current and
torque production capability of
the motor
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Visedo PowerMASTER M-frame 690V – PRELIMINARY Product data
Working point
optimization

Maximum torque per ampere
working point optimization is
used to improve efficiency of
the motor

Short circuit
protection

yes

High-Voltage
interlock loop

HV loop on signal connector
for external monitoring, HV
loop pins are connected
together on the inverter side

Overspeed
protection

Adjustable according to
controlled motor

Inverter
temperature
protection

Sophisticated thermal model
that can lower the current if
needed

Inverter
temperature trip

yes

External
temperature
measurement

yes, programmable warning,
fault and trip levels and also
gradual motor current lowering
possible to prevent overheating

User application
IEC61131-3
environment

CODESYS V3

Protections
HW overcurrent
trip

565 Arms

HW overvoltage
trip

1300 VDC

SW overcurrent
trip

programmable level

SW overvoltage
trip

programmable level

POWER AND CURRENT VARIANTS
Basic product type

Nominal power at 690VAC
[kW]

Nominal current
[Arms]

PMA-M-690V-50

50

50

PMA-M-690V-100
PMA-M-690V-150

100
150

95
130

PMA-M-690V-200

200

175

PMA-M-690V-250

250

220

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW
800
700

Pressure loss [mbar]

600
500
400
300
200
100
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Coolant flow [l/min]

Picture 1 PowerMASTER M-frame 690V pressure loss vs coolant flow
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Visedo PowerMASTER M-frame 690V – PRELIMINARY Product data

DIMENSIONS

Picture 2 PowerMASTER M-frame 690V dimensions

Picture 3 PowerMASTER M-frame 690V dimensions with Connection Extension Box (+CEB)
Dimension

PMA-M dimensions

PMA-M dimensions with Connection
Extension Box (+CEB)

A
B

244 mm
109 mm

244 mm
205 mm

C

482 mm

479 mm

SMALL/LARGE SYSTEM DIFFERENCES
PowerMASTER has option for small systems (S) and large systems (L). Small system option is typical for vehicle
applications and large system option is standard in marine applications because of the marine regulations. Complete
system should be looked when choosing the option as for example vehicle system with many devices could also need
the L-option to keep the isolation resistance or Y-capacitors at reasonable level. In large and small system options, there
are difference in the isolation measurement resistance, DC-link discharge resistor and Y-capacitor values as shown in
Picture 4 and Table 1.
PowerMASTER M-frame
DC+
C1

R1
C3

ISO

R3
C2

L1
L2
L3

R2

DC-

Picture 4 PowerMASTER M-frame 690V internal schematic showing isolation measurement
resistors (R1, R2), discharge resistor (R3) and Y-capacitors (C1, C2)
Component
Small-system option
Isolation measurement R1, R2
12 MΩ
Discharge resistor R3
3.9 kΩ
Y-capacitor C1, C2
330 nF
DC-link capacitor C3
1 mF
Isolation resistance from DC-link to enclosure
6 MΩ
Table 1 PowerMASTER M-frame 690V S/L-system differences
Copyright © 2017 Visedo Oy.
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Large-system option
240 MΩ
39 kΩ
3.3 nF
1 mF
120 MΩ
All rights reserved
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Visedo PowerMASTER M-frame 690V – PRELIMINARY Product data

SIGNAL CONNECTOR PINOUT

PowerUSER monitoring and diagnostics software uses service connector on the device and Visedo Power Series Service
Cable (PSSC) for connecting to the device. The PSSC is isolated RS485 and shielded cable specially designed to the
demanding environments where the inverters are used and it is available in 3 meter (PSSC-3M) and 10 meter version
(PSSC-10M). The service cable is ordered separately.
Copyright © 2017 Visedo Oy.
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Visedo PowerMASTER M-frame 690V – PRELIMINARY Product data

PRODUCT NAME AND OPTIONS
Use product name including all needed options for ordering. Standard options do not need to be listed in the name as they
are selected by default if non-standard option is not selected.
Product name

Description

PMA-M-690V-250
standard unit with standard options
PMA-M-690V-250PowerMASTER for Large systems with active front end
L+AFE+DCE
software and double DC-connections
Table 2 Product name examples for PowerMASTER M-frame 690V
PMA-M
s = s ta nda rd
m = Sta nda rd for ma ri ne a ppl i ca ti ons
o = opti on
- = Not a va i l a bl e

Variant
Power rating

code
PMA-M-690V-250
PMA-M-690V-200
PMA-M-690V-150
PMA-M-690V-100
PMA-M-690V-50

System size

Control

Description
250 kW version
200 kW version
150 kW version
100 kW version
50 kW version

s
o
o
o
o

-S

Small system

s

-L

Large system

m

*

Motor control

s

AFE
uGRID
Normal speed version
(<580Hz output frequency)

o
o

+AFE
+uGRID
Speed option

*
+HS

Communication

*
+CO
*

Connections

Glands
Customer specific

s

250 kW PMA unit
200 kW PMA unit
150 kW PMA unit
100 kW PMA unit
50 kW PMA unit
Default PMA unit for individual or small system
installations
PMA unit for large system installations
Default PMA with motor/generator controller
firmware
PMA for active front end applications
PMA for uGrid / island-Grid applications
PMA with motor/generator control firmware,
capable of speeds below 580 Hz.

High speed version
(>580 Hz output frequency)

o

PMA with motor/generator control firmware,
capable of speeds up to 1000 Hz.

CAN1939

s PMA with Standard SAE1939-communication

CANopen
Normal connections

+CEB1

Connection extension box 1

+CEB2

Connection extension box 2

+DCE

DC-extension

*
+GN

Default M25 cable glands
No glands

o PMA with CANopen-communication
s PMA with default HV connections
PMA with double DC and AC connectivity with
o connection extension box 1 (double M25 cable
glands)
PMA with M32 cable glands on AC connection with
o connection extension box 2 (choose also +DCE if
double DC connection is required)
PMA with double DC-connections: cable glands,
o
copper bushings, cable lugs
s PMA with M25 cable glands
o PMA with no cable glands or plugs

Default unit firmware-wise

s PMA with no pre-set parameters or application

*
+CS

Customer specific parameters
PMA with separately specified application and/or
o
or application in FW
parameters

Table 3 Option list for PowerMASTER M-frame 690V
NOTE! Products delivered with high speed option (+HS) are subject to export control as dual-use items when
transported outside of European community according to CE 428/2009 regulation.
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PowerCOMBO M-frame
Liquid cooled heavy duty multiconverter
PRODUCT DATA

Visedo PowerCOMBO M-frame
features:
• Extremely compact design – 50 kW 4Q unit
including LCL-filter only 85 kg
• 3 in 1: 50 kW microgrid/AFE inverter
including LCL-filter, 50 kW inverter and 50
kW DCDC-converter in the same compact
enclosure
• High enclosure class IP65 – sealed from
moisture and dust
• Liquid cooled with plain water or water/glycol
mixture
• Ambient temperature up to +85ºC and down
to -40ºC
• Allowed coolant temperature up to +65ºC
• Robust design withstanding high levels of
mechanical vibrations and shocks
• Designed especially for highly cyclical loads
typical in heavy mobile work machines

Software features:
• 2x Isolated CAN ports supporting CANopen
and SAE J-1939 protocols
• High performance vector control for both
induction and permanent magnet motors with
or without sensor
• Speed and Torque reference motor control
• Generator control mode for DC-link voltage
control

GENERAL
The PowerCOMBOTM is a heavy-duty multiconverter series
designed especially for electric or hybrid electric drive trains for
mobile work machines or marine vessels. PowerCOMBO Mframe includes microgrid/AFE inverter, inverter and DCDCconverter in one compact enclosure.
Typical applications are:
• Variable speed generator power electronics unit
• Hybrid generator set using battery or super capacitor storage
• Active Front End (AFE) for connecting to AC grid with
regenerative power and low harmonic
• Creating microgrid with 3 phases and neutral

SPECIFICATIONS
DC connection
DC link voltage range

0-850 VDC

DC link nominal voltage

750 VDC

• Maximum torque per ampere working point
optimization

AC microgrid/AFE connection

• Wide selection of protective functions

AC input/output voltage

0-560 VEFF (UDC = 800 VDC)

• Active front end (AFE) and microgrid
software available

Maximum power

50 kW

• Resolver angle sensor input

Continuous current

70 ARMS

• SAE J-1939 diesel engine control through
CAN

Peak current

TBD

Microgrid THD (voltage)

<2%

AFE THD (current)

<4%

• Visedo PowerUSERTM PC-program for
commissioning available

Copyright © 2017 Visedo Oy.
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PowerCOMBO M-frame
Liquid cooled heavy duty multiconverter
PRODUCT DATA
Input/Output
frequency

40…100 Hz

Switching
frequency

8 kHz

Cooling liquid
temperature

-40 ºC …+65 ºC
(with derating 1%/1ºC
max. +75° C)

Ambient Conditions

AC inverter connection

Storage
temperature

-40 °C…85 °C

Operating
temperature

-40 °C…85 °C (with
nominal coolant temp.)

AC output
voltage

0-560 VEFF (UDC = 800
VDC)

Maximum power

50 kW

Altitude

max. 2000 m

Maximum current

70 ARMS

Relative
humidity

100 %

Output
frequency

0…580 Hz (Up to 1000
Hz as option*)

Enclosure class

IP65

Switching
frequency

8 kHz

Mechanical
vibration

10 G

Mechanical
shock

50 G

DCDC converter connection
Maximum
voltage

850 VDC

Typical voltage
range

75-750 VDC (Maximum
transformation ration
between DC-link and
DCDC-input/output
voltages is 1:10)

Connections
Coolant
connection

2 x G1/2” thread

Microgrid/AFE
connection

3x phases and neutral
(L1, L2, L3 and N)

Inverter
connection

3x phases (W, V, U)

Maximum
current

100 A

DCDC converter
connection

DCDC+ and DCDC-

Switching
frequency

8 kHz

DC-link
connection

HV+ and HV-

Connection box

Two connection boxes for
all HV connections

HV cable
recommended
type

HUBER+SUHNER Radox
Elastomer S screened
automotive cable
www.hubersuhner.com

HV cable cross
section

≤50 mm2 (Cu)

HV cable glands

Pflitsch blueglobe
mstri220

HV cable lug size

35-8, 50-8

Recommended
cable lug

50mm2: Druseidt part no.
10853 www.druseidt.com

LV connector

35-pin Tyco electronics
AMPSEAL connector
www.tycoelectrconics.co
m

Mechanical
Dimensions
(WxHxL, mm)

321x255x690

Weight

85 kg

Cooling
Cooling liquid

Plain water with
appropriate corrosive
inhibitor (max. 50 %
corrosive inhibitor)

Cooling liquid
glycol type

Ethylene glycol (Glysantin
G48 recommended)

Cooling liquid
flow

10 l/min

Maximum
operating
pressure

2 bar

Pressure loss

70 mbar with 10l/min (+25
ºC coolant)
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Visedo PowerCOMBO M-frame – Product data
LV connector
type

part no. 776163-1

LV mating
connector type

TE 776164-1

LV mating
connector pin
type

0.5-1.25 mm2: TE
770854-3 (Gold plated)

LV connector pin
configuration

see table below

CAN
connections

2x isolated and
unterminated CAN
channels

CAN protocols
User
configurable
IO/analog output

Contact Visedo if required

Protections
HW overcurrent
trip

750 Arms

SAE J-1939
CANopen

HW overvoltage
trip

1050 VDC

5x isolated IO/analog
output controllable with
CODESYS applications

SW overcurrent
trip

programmable level

SW overvoltage
trip

programmable level

Short circuit
protection

yes

High-Voltage
interlock loop

HV loop on signal
connector for external
monitoring, HV loop pins
are connected together
on the inverter side

Overspeed
protection

Adjustable according to
controlled motor

Inverter
temperature
protection

Sophisticated thermal
model that can lower the
current if needed

Inverter
temperature trip

yes

External
temperature
measurement

yes, programmable
warning, fault and trip
levels and also gradual
motor current lowering
possible to prevent
overheating

Synchronous permanent
magnet motors
Asynchronous induction
motors
Visedo synchronous
reluctance assisted
permanent magnet
motors (SRPM)

Control principle

Rotor flux oriented
current vector control

Control methods

Torque reference motor
control
Speed reference motor
control
DC-link voltage control

Field weakening
control

Maximum torque per
ampere working point
optimization is used to
improve efficiency of the
motor

User application
Visedo custom

Motor control characteristics
Controllable
motor types

Working point
optimization

Maximizes the field
weakening performance
by optimizing the use of
inverter current and
torque production
capability of the motor
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Visedo PowerCOMBO M-frame – Product data

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW

Picture 1 PowerCOMBO M-frame pressure loss vs coolant flow

BLOCK DIAGRAM OF THE DEVICE
L1
L2
L3
N

DC+ DC-

Microgrid
/AFE

DC-link

Inverter

L1
L2
L3

DCDCconverter
DCDC+ DCDCPicture 2 Block diagram of PowerCOMBO M-frame showing the three devices inside the same device and the power
outputs/inputs
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Visedo PowerCOMBO M-frame – Product data

DIMENSIONS

Picture 3 PowerCOMBO M-frame dimensions

Dimension

PMA-M dimensions

A
B

321 mm
255 mm

C

690 mm

SMALL/LARGE SYSTEM DIFFERENCES
PowerCOMBO M-frame has option for small systems (S) and large systems (L). This means there are difference in the
isolation measurement resistance between the two options. Relevant DC-link components are shown in Picture 4.

DC+
R1
ENCLOSURE

C3

ISO

R3
R2
DCPicture 4 PowerCOMBO M-frame DC-link schematic showing isolation measurement resistors (R1,
R2), discharge resistor (R3) and Y-capacitors (C1, C2)
Table 1 PowerCOMBO M-frame S/L-option differences
Component
Small

Large

Isolation measurement R1, R2
Discharge resistor R3

12 MΩ
100 kΩ

240 MΩ
100 kΩ

DC-link capacitor C3
Isolation resistance from DClink to enclosure

735 µF

735 µF

6 MΩ

120 MΩ
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Visedo PowerCOMBO M-frame – Product data

SIGNAL CONNECTOR PINOUT

PowerUSER monitoring and diagnostics software uses service connector on the device and Visedo Power Series Service
Cable (PSSC) for connecting to the device. The PSSC is isolated RS485 and shielded cable specially designed to the
demanding environments where the inverters are used and it is available in 3 meter (PSSC-3M) and 10 meter version
(PSSC-10M). The service cable is ordered separately.
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Visedo PowerCOMBO M-frame – Product data

PRODUCT NAME AND OPTIONS
Use product name including all needed options for ordering. Standard options do not need to be listed in the name as they
are selected by default if non-standard option is not selected.
Table 2 Product name examples for PowerCOMBO M-frame
Product name
Description
PCO-M-I50-uG50-D50-S
PCO-M-I50-uG50-D50-L+TBD

standard unit with standard options
PowerCOMBO for Large systems, additional options to be
defined

* NOTE! Products delivered with high speed option (+HS) are subject to export control as dual-use items when
transported outside of European community according to CE 428/2009 regulation.
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Data Sheet

EC-LTS1200-400
Liquid cooled heavy duty converter

•

Extremely compact design: 3 x 170 A unit only 58
kg

•

High enclosure class IP65 sealed from moisture
and dust

•

Liquid cooled with plain water or water/glycol
mixture

•

Ambient temperature up to +85 °C and down to 40 °C

•

Allowed coolant temperature up to +65 °C

•

Robust design withstanding high levels of
mechanical vibrations and shocks

•

Designed especially for highly cyclical loads typical
in heavy mobile work machines

The device is a heavy-duty external inductance unit
designed to be combined with EC-C1200 DCDC-converter. It
allows flexible positioning of the DCDC-converter and
inductor unit and is used to transfer energy between two
different voltage levels.

• Boosting battery voltage to higher DC-link voltage
• Charging high voltage batteries from higher DC-link
voltage

1 | © Danfoss | July 2018
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Data Sheet
EC-C1200-450
Altitude

max. 2000 m

Relative humidity

100 %

Enclosure class

IP65

Mechanical vibration

5 G, CEI EN 61373 category 2

DC connection
DC link voltage range

0-850 VDC

DC link nominal
voltage

750 VDC

Nominal current per
inductor

135 A (65 °C coolant)

Maximum current per
inductor

170 A (40 °C coolant)

IEC 60068-2-6 (2007-12, Test
Fc)
0.075mm

Mechanical
Dimensions (WxHxL,
mm)

290x197x665
308x197x665 (with +CG1 option)

Weight

58 kg

(sinusoidal)
Mechanical shock

30 G, CEI EN 61373 category 2

Connections
Cooling
Cooling liquid

Plain water with appropriate
corrosive inhibitor (max. 50 %
corrosive inhibitor)

Coolant connection

2x
coolant hose
connector

HV cable
recommended type

HUBER+SUHNER Radox
Elastomer S screened
automotive cable
www.hubersuhner.com

Cooling liquid glycol
type

Ethylene glycol (Glysantin G48
recommended)

Minimum cooling
liquid flow

10 l/min

HV cable cross section

Maximum continuous
pressure

2 bar

HV cable glands (with
+CG1/+CG2 option)

Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms
tri

Pressure loss

45 mbar with 10l/min
(+25°C coolant)

HV cable lug size

35-8, 50-8, 70-8

Cooling liquid
temperature

-40°

Recommended cable
lug

50mm2: Druseidt part no. 10853
70mm2: Druseidt part no. 10857
www.druseidt.de

°C

2

(Cu)

Ambient Conditions
Storage temperature

-

5°C

Operating
temperature

-40
5°C
(with nominal coolant temp.)
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Data Sheet
EC-C1200-450

Pressure loss [bar]

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Volume flow [l/min]
Picture 1 Device pressure loss vs coolant flow

DIMENSIONS

Picture 2 Device dimensions with +CG1 option
Dimension
Device dimensions
A
308 mm
B
200 mm
C
665 mm
Table 1 Device dimensions with +CG1 option
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Data Sheet
EC-C1200-450
APPLICATION EXAMPLE

EC-C1200

EC-LTS

DC+
C1

R1
L1
L2
L3

C3

ISO

R3

LV
LV

LV

LV+

R2

C2
DC- & LV-

Picture 3 EC-C1200 DCDC converter combined with the EC-LTS unit. LV+ and LV- can be connected for example to battery and
DC+ and DC- to DC-link. EC-C1200 would then control the battery discharging and charging.

PRODUCT CODE AND OPTIONS

Use product code including all needed options for ordering. Standard options do not need to be listed in
the code as they are selected by default if a non-standard option is not selected. EC-LTS is designed to be
used in combination with the EC-C inverters.
Product code

Description

EC-LTS1200-400+CG1

Standard unit with 6x M25 cable glands

EC-LTS1200-400+PC+CG2

Unit with parallel connected inductors and 4x M25 cable glands and 2x plugs

Table 2 Product code examples
s = standard
o = option
Variant
Parallel connection
Temperature sensors

code
*
+PC
*

Description
No parallel connection busbar
Parallel connection busbar

Additional description
s Separate inductors
o Parallel connected inductors

No temperature sensors

s

+TEMP1 One PT100 sensor per inductor
Glands

*

o

One PT100 sensor per inductor and M12 cable
gland. Connection strip inside the device.

No glands

s No cable glands or plugs

+CG1

M25 cable glands

+CG2

M25 cable glands

o 6x M25 cable glands in delivery
4x M25 cable glands and 2x plugs in delivery
o
(for +PC option)

Table 3 Option list

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its
products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without changes being necessary in
specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are
trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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PowerDRUM XSe-frame
Permanent magnet electrical machine
PRODUCT DATA

Visedo PowerDRUM features:
• Synchronous Reluctance assisted
Permanent Magnet (SRPM) technology
• Extremely compact and robust structure
• Highest efficiency throughout the operation
range on the market (~96 %)
• Liquid cooled with plain water or water/glycol
mixture
• Low coolant flow required
• Allowed coolant temperature up to +65 ºC
• IP65 enclosure class to maximize reliability
• Multiple mounting possibilities

Generator specific features:
• Standard SAE flange mounting to match the
diesel engine connection
• Wide selection of speed ratings allowing the
generator to be selected to customer specific
applications with various voltage
requirements
• Can be also used as starter motor for the
ICE

Motor specific features:
• Extended speed and torque capabilities
compared to standard PM motors from
Visedo reluctance assisted permanent
magnet motor technology
• Motor structure designed to be able to
produce high starting torques e.g. a
PowerDRUM motor can produce instantly
200 % torque to a non-moving axle
• Optimized speed range to meet the most
common gear ratios used in heavy mobile
machinery
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GENERAL
The PowerDRUM machines from Visedo are developed
especially for demanding applications. The design of these
machines makes them smaller, lighter and to have better
efficiency than conventional products on the market.
Typical applications are:
• Generator for diesel-electric/ serial hybrid applications
• Traction/propulsion motor
• Generator/Motor for parallel hybrid applications

SPECIFICATIONS
General electrical properties
Nominal voltage (line
to line)

500 VAC

Nominal efficiency

96 %

Pole pair number

6

Power supply

Inverter fed. Visedo PowerMASTERseries inverter recommended

Minimum inverter
switching frequency

8 kHz

All rights reserved
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PowerDRUM XSe-frame
Permanent magnet electrical machine
PRODUCT DATA

Basic information
Machine type

Synchronous reluctance
assisted permanent
magnet

Maximum operating
pressure

2 bar

Pressure loss

0.35 bar with 20l/min
(+25 ºC coolant)

Cooling liquid
temperature

+65 ºC (Derating required
if max. temp exceeded)

Mounting
(IEC 60034-7)

IM 3001 (Flange)

Standard Flange Dend (SAE J617)

SAE 3, transmission
housing

Insulation class
(IEC 60034-1)

F (155 °C)

Standard Flange Nend (SAE J617)

SAE 4, flywheel housing

Temperature rise
(IEC 60034-1)

85 ºC

Standard rotation
direction

Clockwise (both
directions possible)

Maximum winding
temperature

150 °C

Protection class
(IEC 60034-5)

IP65

65 ºC

Duty type
(IEC 60034-1)

S9

Nominal ambient
temperature
(IEC 60034-1)
Min. ambient
temperature

-40 ºC
1000 m

Temperature rating

Mechanical
Total weight

215 kg (no options)

Nominal altitude
(IEC 60034-1)

Moment of inertia

0.63 kgm²

Connections

Rotating mass

70.2 kg

Coolant connection

Maximum static
torque on the shaft

3400 Nm

2 x M16x1.5 bores
(2 x G1/2 bore adapter kit
available)

HV cables

Maximum dynamic
torque on the shaft

2500 Nm

3 x 50mm2 max. (2 x 3 in
DUAL)

HV cable glands

Maximum
deceleration (shaft
braking)

4400 rad/s2

Pflitcsh blueglobe
mstri225

HV cable

Recommended H+S
Radox screened cable

HV cable lug size

35-8, 50-8

HV connection boxes

1 x 3 phase box (2 x 3 in
DUAL)

LV connector

12 pin TE HDSCS

LV connecter type

TE 1-1564520-1

LV connector pin type

Gold plated

LV mating connector
type

TE 1-1703639-1

LV mating connector
pin type

TE 1241380-2 (Gold
plated)

Dimensions
Length (frame)

428 mm

Diameter (frame)

451 mm

Cooling
Cooling liquid

Plain water with
appropriate corrosive
inhibitor (max. 50 %
corrosive inhibitor)

Cooling liquid
corrosive inhibitor
type

Ethylene glycol Glysantin
G48 recommended

Cooling method
(IEC 60034-6)

IC 9S7Y7 (Liquid cooled,
external heat exchanger)

LV connector pin
configuration

See Table 1

Minimum cooling
liquid flow

20 l/min

Anticondensing
heater (optional)

50W 230VAC single
phase heater resistor
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Visedo PowerDRUM XSe-frame – Product data
Heater connector
(optional)

Hummel art. no. 7651 0
51
01 D

Heater mating
connector

Hummel art. no. 7550 6
51
02 D

Table 1

Pin configuration of LV-connector

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Description
Resolver, RES_COSN
Resolver, RES_SINN
Resolver, EXCN
Temperature, PT100, Windings
Temperature, PT100, Windings
Temperature, PT100, Windings
Resolver, RES_COSP
Resolver, RES_SINP
Resolver, EXCP
Temperature, PT100, Windings GND
Temperature, PT100, Windings GND
Temperature, PT100, Windings GND

Table 2
PIN

Heater connector pin
type

Hummel 7010 9 42 01 1

Heater connector pin
configuration

See Table 2

Pin configuration of Heater
Description

1
2
3
4
5

Phase, 230VAC
Neutral
Reserve
Reserve
Reserve

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW
0,8
0,7

Pressure loss [bar]

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Coolant flow [l/min]
Picture 1 PowerDRUM XS-frame pressure loss vs coolant flow
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Visedo PowerDRUM XSe-frame – Product data

PowerDRUM XSe-FRAME MOTORS
Coolant temperature +65 °C
Type
PDR-XSe-1300T660
PDR-XSe-1600T660
PDR-XSe-1900T660
PDR-XSe-2300T660
PDR-XSe-2800T660
PDR-XSe-3200T660
PDR-XSe-3800T660

Coolant temperature +40 °C

Coolant temperature +40 / +65 °C

Cont.
Torque
[Nm]

Cont.
Power
[kW]

Nom.
Current
[A]

Cont.
Torque
[Nm]

Cont.
Power
[kW]

Nom.
Current
[A]

Nom.
speed
[rpm]

Max.
speed
[rpm]

Peak
torque
Single
(*

Peak
torque
DUAL
(**

740

100

130

840

115

150

1300

2600

1850

1850

770

130

170

880

145

195

1600

3200

1460

2080

760

150

200

850

170

225

1900

3800

1245

1835

710

170

225

820

195

260

2300

4000

1030

1635

700

205

270

810

235

315

2800

4000

815

1490

620

210

285

740

245

340

3200

4000

695

1285

650

260

340

770

305

405

3800

4000

605

1085

(* Peak torque achieved with 1 Visedo PowerMASTER 250 kW (300A) inverter
(** Peak torque achieved with 2 Visedo PowerMASTER 250 kW (300A) inverter

PowerDRUM XSe-FRAME GENERATORS
Coolant temperature +65 °C
Type

PDR-XSe-1300T660
PDR-XSe-1600T660
PDR-XSe-1900T660
PDR-XSe-2300T660
PDR-XSe-2800T660
PDR-XSe-3200T660
PDR-XSe-3800T660

Coolant temperature +40 °C

Coolant temperature +40 / +65 °C

Apparent
power
[kVA]

Cont.
power
[kW]

Nom.
Current
[A]

Apparent
power
[kVA]

Cont.
Power
[kW]

Nom.
Current
[A]

Nom.
speed
[rpm]

Nom.
Freq.
[Hz]

Power
factor

Volt/
speed
ratio
[V/rpm]
(***

105

105

126

120

120

145

1330

134

0.99

0.382

140

140

164

160

160

189

1640

165

0.99

0.297

165

165

194

185

185

218

1950

196

0.99

0.254

185

185

218

215

215

252

2360

237

0.99

0.212

220

220

261

260

260

305

2880

288

0.99

0.17

235

230

276

280

270

329

3290

330

0.96

0.149

280

280

329

335

335

392

3910

391

0.99

0.127

(*** Back EMF for cold (20 °C) generator
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Visedo PowerDRUM XSe-frame – Product data

PRODUCT NAME AND OPTIONS
Use product name including all needed options for ordering. Standard options do not need to be listed in the name as they
are selected by default if non-standard option is not selected.
Table 3 Product name examples for PowerDRUM XSe-frame

Product name

Description

PDR-XSe-1600-T660

Standard 1600 rpm unit with standard options

PDR-XSe-1600-T660+BHS+RES0

Standard unit otherwise but with grease lubricated bearings and no resolver

Standard

Marine

s = standard
m = recommended for marine applications
o = option
- = Not available

Male shaft, spline
Male shaft, Cylindrical shaft
Flange Mating transmission housing

s

m DIN5480 W50x2x24x8f

s

MDA

Can be used in any direction

o

MDH
MDV

Only horizontal assembly
Only vertical assembly (V1)

s
-

m SAE3 Mating transmission housing
Reguires BGL: In vertical assembly lifetime limited
o
to 15 000 h
m
-

NE0

None

-

- Not available

NE1

Flange

s

m SAE 4 Flywheelhousing

NE2
NE3
NE4
NE5
FM0
FM1
BGL

Male shaft + Flange
Female shaft + Flange
Male shaft, no flange
Female shaft, no flange
None
Foot
Greased for life

o
o
o
o
s
s

o
o
o
o
m
-

BHS

Grease lubricated

o

m Bearings: SKF 6211 C3, Grease: SKF LGHP2

BI0

Non-insulated bearings

s

Description
Variant
Drive-end Shaft

code
S0
S1
DE0

D-end attachement
Mounting direction

N-end attachement

Foot mounting
Bearing lubrication

Bearing insulation

Shaft grounding
Cable direction

Rotation sensor
Winding temperature sensors

Bearing temperature sensors
Connections

Anticondensation heaters

Visedo Oy

|

DIN5480 W50x2x24x8f + SAE 4 Flywheel housing
DIN5480 N38x2x18x9H + SAE 4 Flywheelhousing
DIN5480 N38x2x18x9H + SAE 4 Flywheelhousing
DIN5480 N38x2x18x9H + SAE 4 Flywheelhousing

Bearings: SKF 6211 2RS1 C3 WT (available BIN)

- Bearing types according to BGL or BHS
N-end: SKF 6211/HC5C3WT
BIN
Insulated bearing in N-end
o m
D-end: SKF 6211 C3 WT
Requires option BHS
BIA
Insulated bearing in both ends
o o N-end: SKF 6211 HC5C3WT
D-end: SKF 6211 HC5C3WT
SG0 None
s m
SG1 D-end shaft grounding
CF
Cable direction fixed
s m Cable diection towads D-end
CT
Cable direction (connection box) can be turned 180° by customer
CNE Cable direction towards N-end
o o
RES0 None
o o
RES1 Resolver
s m In-built non contacting resolver, 6-speed
TEMP1 Temperature surveillance
s m 3 x PT100 (two wire) in windings
TEMP4 Redundant temperature surveillance

-

-

BTMP0 None
BTMP1 PT100 in bearings

s
-

m
-

SINGLE One 3 phase system

s

m

DUAL

Two galvanically isolated 3 phase systems

o

o

QUAD

Four galvanically isolated 3 phase systems

-

-

CEB
HEAT0
HEAT1
HEAT2

Connection cables are doubled type
None
One anticondensation heater
Two anticondesation heaters

s
o
-

m
o 230VAC/50W,DUAL option not possible
-
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PowerCAP XL-frame
Intelligent energy storage unit
PRELIMINARY PRODUCT DATA

Visedo PowerCAP features:
• High energy 3.3 MJ (0.91 kWh) capacity
• Modular and robust structure
• Designed especially for highly cyclical loads
typical in heavy duty applications
• Up to 97% efficiency
• Liquid cooled -40ºC to 60ºC
• IP65 enclosure class
• Integrated CMS (Capacitor Management
System)

Software features:

GENERAL

• Intelligent capacitor management system
measures all cell voltages and balances the
cells

The PowerCAP intelligent energy storages are developed
especial for electric and hybrid electric drive trains for mobile
work machines busses and marine vessels.

• CANopen and J1939 CAN-protocol
supported

Typical applications are:

• Integrated CAN controllable contactors and
pre-charge
• Visedo PowerUSER PC-program for
commissioning available

• Energy storage for hybrid electrical mobile work machines or
busses
• Fast energy storages for marine applications e.g. Active Heave
Compensated winches

SPECIFICATIONS
Energy Storage
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Nominal capacitance

11.8 F

Nominal voltage

691 VDCAVG

Typical voltage range

200-792 VDC (discharge: constant
120 kW with 600 AMAX)

Maximum voltage

820 VDC

Typical energy

3.3 MJ / 0.91 kWh (discharge:
constant 120 kW with 600 AMAX)

Maximum energy

3.9 MJ / 1.08 kWh

Nominal current

200 AAVG (30 000h lifetime with
nominal voltage)

Peak current

Up to 2000 A

Typical efficiency

97%
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PowerCAP XL-frame
Intelligent energy storage unit
PRELIMINARY PRODUCT DATA

Control voltage input

Mechanical
vibration

10 G

Voltage range

7-33 VDC

Mechanical
shock

50 G

Power

20 W

Current

0.84 A @ 24 VDC
1.7 A @ 12 VDC

Mechanical
Dimensions
(WxHxL, mm)

666x384x1600

Weight

360 kg

Cooling
Cooling liquid

Water or water-glycol (max. 50
% glycol)

Cooling liquid
glycol type

Ethylene glycol (Glysantin
G48 recommended)

Cooling liquid
flow

10 l/min

Maximum
operating
pressure

2 bar

Pressure loss

100 mbar per circuit with
10l/min (200mbar total)
(+25 ºC coolant)

Cooling liquid
temperature

Connections
Coolant
connection

4 x G1/2” coolant hose
connector

HV connection

4x cable glands (2x positive, 2x
negative)

HV cable
recommended
type

HUBER+SUHNER Radox
Elastomer S screened
automotive cable
www.hubersuhner.com

HV cable cross
section

≤70 mm2 (Cu)

HV cable glands

Pflitsch blueglobe mstri225

HV cable lug
size

35-8, 50-8, 70-8

Recommended
cable lug

35mm2: Druseidt part no.
10850
50mm2: Druseidt part no.
10853
70mm2: Druseidt part no.
10857 www.druseidt.com

LV connector

35-pin Tyco electronics
AMPSEAL connector
www.tycoelectrconics.com

LV connecter
type

part no. 776163-1

-40 ºC …+60 ºC

Ambient Conditions
-40 °C…85 °C

LV mating
connector type

TE 776164-1

Storage
temperature
Operating
temperature

-40 °C…85 °C
(with nominal coolant temp.)

LV mating
connector pin
type

0.5-1.25 mm2: TE 770854-3
(Gold plated)

Altitude

max. 2000 m

see table on page 4

Relative
humidity

100 %

LV connector
pin
configuration

Enclosure class

IP65
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Visedo PowerCAP XL-frame – Preliminary Product data

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW
0,9000
0,8000

Pressure loss [bar]

0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
0

2

4

6
8
Coolant flow [l/min]

10

12

14

Picture 1 PowerCAP XL-frame pressure loss vs coolant flow per coolant circuit (2circuits in total)

DIMENSIONS

Picture 2 PowerCAP L-frame dimensions
Dimension

PMA-M dimensions

A

666 mm

B
C

384 mm
1600 mm
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Visedo PowerCAP XL-frame – Preliminary Product data

SIGNAL CONNECTOR PINOUT

NOTE! The 23-pin Ampseal connector also on the device is not normally used. Plug the connector to protect it
from the environment!
PowerUSER monitoring and diagnostics software uses service connector on the device and Visedo Power Series Service
Cable (PSSC) for connecting to the device. The PSSC is isolated RS485 and shielded cable specially designed to the
demanding environments where the inverters are used and it is available in 3 meter (PSSC-3M) and 10 meter version
(PSSC-10M). The service cable is ordered separately.

PRODUCT NAME AND OPTIONS
Use product name shown in Table 1 for ordering.
Product name

Description

PCA-XL-3.3-V691
standard unit
Table 1 Product name example for PowerCAP XL-frame
Visedo Oy
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Data Sheet

EC-LCL1200-300
Liquid cooled heavy duty LCL-filter
•

Compact design including all filter components
rated for 300 ARMS and 250 kVA

•

Liquid cooled with plain water or water/glycol
mixture

•

High enclosure class IP65 sealed from moisture
and dust

•

Ambient temperature up to +70°C and down to
-40°C

•

Allowed coolant temperature up to +65°C

•

Robust design withstanding high levels of
mechanical vibrations and shocks

•

Integrated contactors and pre-charge circuit

SOFTWARE FEATURES
•

CAN-communication

•

Automatic pre-charge

•

Loss of grid detection (grid voltage going below a

The EC-LCL1200 is heavy duty LCL-filter designed as an
accessory for EC-C inverters. Combined with EC-C it can act
as active front end (AFE) by taking power from grid and
feeding power back to grid. If DC-link is available, it can also
be used to generate standalone microgrid from the DCvoltage.

parametrized value)
•

Blown fuse detection

•

PowerUSER PC-program for commissioning
available

•

Converting alternating current (AC) from grid to
direct current (DC)

•

Active Front End for connecting to AC grid with
regenerative power and low harmonic

1 | © Danfoss | July 2018
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•

Creating standalone microgrid

•

Grid connected frequency converter
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Data Sheet
EC-LCL1200-300

HV cable recommended
type

SPECIFICATIONS
AC connection

HUBER+SUHNER Radox Elastomer
S screened automotive cable
www.hubersuhner.com
2

AC grid voltage range

0-550 VAC

Inverter side cable cross
section

AC grid nominal voltage

500 Vac

Inverter side connection

M25 thread (Pflitsch blueglobe TRI
225ms tri as option +CGx)

AC grid frequency range

40-100 Hz

35-8, 50-8, 70-8

Max phase current

300 Arms

Inverter side cable lug
size

Maximum power

250 kVA (500 VAC, 300 ARMS)

Grid side connection
(standard option)

M40 thread (Pflitsch blueglobe TRI
bg240ms tri as option +CGx)

THD (current)

<4.5% (driven with EC-C inverter)

Grid side cable lug size

35-8, 50-8, 70-8

Nominal switching
frequency used

8 kHz

Recommended cable lug

50mm2: Druseidt part no. 10853
70mm2: Druseidt part no. 10857
www.druseidt.de

Dimensions (WxHxL,
mm)

351x338x1125

Grid side connections
(+C1 option)

Weight

195 kg

Enclosure side connector: VEAM
Powerlock Pane Drain
Mating connector: Not included in
the delivery.
VEAM Line Source NLS:
U = NLS-1-BN-XXX-XXXX-XX
(brown)
V = NLS-2-BK-XXX-XXXX-XX (black)
W = NLS-3-GY-XXX-XXXX-XX (grey)
PE = NLS-E-GN-XXX-XXXX-XX
(green)
Please refer to
www.ittcannon.com for more
details

LV connector (X1)

35-pin Tyco electronics AMPSEAL
connector
www.tycoelectronics.com

LV connector type (X1)

part no. 776163-1

LV connector (X2)

23-pin Tyco electronics AMPSEAL
connector
www.tycoelectronics.com

LV connector type (X2)

part no. 1-776087-1
FOR MAINTENANCE ONLY

LV mating connector
type

Not included in delivery. Type:
35/23-pin (female) Tyco/AMPSEAL.
Part numbers:
- 35-pin case: 776164-1
- 23-pin case: 770680-1
Please refer to Tyco application
specification for detailed crimping
and assembly instructions:
www.tycoelectronics.com

LV mating connector pin
type

0.5-1.25 mm2: TE 770854-3 (Gold
plated)

CAN connections (+CAN
option)

2x unterminated CAN channels

CAN protocols (+CAN
option)

SAE J-1939 CANopen

Mechanical

Cooling
Cooling liquid

Plain water with appropriate
corrosive inhibitor (max. 50 %
corrosive inhibitor)

Cooling liquid glycol
type

Ethylene glycol (Glysantin G48
recommended)

Minimum cooling liquid
flow

10 l/min

Maximum operating
pressure

2 bar

Pressure loss

77 mbar with 10l/min
(+25°C coolant)

Cooling liquid maximum
temperature

65°C

Ambient Conditions
Storage temperature

-40°

Operating temperature

-40°
70°C
(with nominal coolant temp.)

Altitude

max. 2000 m

Relative humidity

100 %

Enclosure class

IP65

Connections
Coolant connection
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70°C

(Cu)

DOC-000582_1_1
36

Data Sheet
EC-LCL1200-300

PRESSURE LOSS VS COOLANT FLOW

Pressure loss [bar]

700
600
500
400

300
200
100
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Volume flow [l/min]
Picture 1 Device pressure loss vs coolant flow

DIMENSIONS

Picture 2 Device dimensions
Dimension
A
B
C

Dimensions
351 mm
338 mm
1125 mm

INTERNAL SCHEMATIC AND COMPONENTS

PMA-LCL-M
K5

R1

F4

DC+
L1-L3
T1

C4-C6

L4-L6

Vdc

C1-C3

Inverter
(L1,L2,L3)

GRID

K1-K3

Vab

T4

T2

F5

Vbc

DC-

K4

Picture 3 Internal schematic
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Component
L1, L2, L3
L4, L5, L6
C1, C2, C3
C4, C5, C6
K1, K2, K3
K4, K5
R1
F4, F5
Table 1 Components

Description
40 µH
120 µH
140 µF
4 µF
Gigavac GX16
Gigavac P105
1 kOhm
10 A fuse

SIGNAL CONNECTOR PINOUT

Table 2 Pinout for +CAN option, 23-pin connector is not used and it should be
plugged with unused connector
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Table 3 Pinout for +IO option
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PRODUCT NAME AND OPTIONS
Use product code including all needed options for ordering. Standard options do not need to be listed in the code as they are
selected by default if a non-standard option is not selected. EC-LCL1200-300 is designed to be used in combination with ECC1200 converter.
Product name

Description

EC-LCL1200-300

standard unit without any options
LCL-filter with IO control, contactors, pre-charge circuitry, Ycapacitors on grid side and cable glands

EC-LCL1200-300+IO+Y1+CG1

Table 4 Product name examples for device

Variant
Control electronics

Y-caps

code
*
+IO
+CAN
*
+Y1

Connections inverter side

Connections grid side

*

Single connections

+CE1

Double connections

*
+C1

Glands

Description
No control electronics
IO controlled
CAN controlled
No Y-caps
Y-caps

*

Cable glands
Plug-in connectors
No glands

+CG1

Default M25/M40 cable glands

+CG2

Default M25/M40 cable glands

+CG3

Default M25 cable glands

s = standard
o = option
- = Not available
Detailed Description
s No control PCB, no relays, no pre-charge
o IO control, contactors, pre-charge circuitry
o CAN control, contactors, pre-charge circuitry
s No Y-capacitors on grid side
o Y-caps on grid side
1x3 phase M25 threads and cable lug
o
connections on inverter side
2x3 phase M25 threads and cable lug
o
connections on inverter side
1x3 phase M40 threads and cable lug
s
connections on grid side
1x3 phase plug-in connectors on grid side
o
(mating connectors not included in delivery)
s No cable glands or plugs
With 5x M25 cable glands (3x for phases, 2x for
o pre-charge) on inverter side and 3x M40 cable
glands on grid side
With 8x M25 cable glands (6x for phases, 2x for
o pre-charge) on inverter side and 3x M40 cable
glands on grid side
With 5x M25 cable glands (3x for phases, 2x for
o
pre-charge) on inverter side

Table 5 Option list

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its
products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without changes being necessary in
specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are
trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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LIITE 8. Ylikuormitus- ja oikosulkusuojausten tarkistukset
Time-Current curve LLL-LL @400V
10000s
1000s
100s
10s
1s
100ms
10ms
100mA 1A

10A

100A

1kA

10kA 100kA 1MA

Kuva 1. Johtojen kuormitettavuus verrattuna kojekeskuksen vikasuojausten toiminta-aikaan
kolmivaiheisessa vikatilanteessa. Saman ryhmäjohdon ja johdonsuojan kuormituskäyrät on merkattu
samalla värillä ja ryhmäkeskuksen pääkatkaisija on merkitty oranssilla värillä. Kuvasta voidaan todeta
, että suojausten selektiivisyys toimii.
Time-Current curve LN @400V
10000s
1000s
100s
10s
1s
100ms
10ms
100mA 1A

10A

100A

1kA

10kA 100kA 1MA

Kuva 2. Johtojen kuormitettavuus verrattuna kojekeskuksen vikasuojausten toiminta-aikaan
nollavikatilanteessa. Saman ryhmäjohdon ja johdonsuojan kuormituskäyrät on merkattu samalla
värillä, mukana lisäksi ryhmäkeskuksen johdonsuoja oranssilla värillä.
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Time-Current curve LLL-LL @400V
10000s
1000s
100s
10s
1s
100ms
10ms
100mA 1A
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100A
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Kuva 1. Johtojen kuormitettavuus verrattuna kojekeskuksen vikasuojausten toiminta-aikaan
kolmivaiheisessa vikatilanteessa. Saman ryhmäjohdon ja johdonsuojan kuormituskäyrät on merkattu
samalla värillä ja ryhmäkeskuksen pääkatkaisija on merkitty oranssilla värillä. Kuvasta voidaan todeta
, että suojausten selektiivisyys toimii.
Time-Current curve LN @400V
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Kuva 2. Johtojen kuormitettavuus verrattuna kojekeskuksen vikasuojausten toiminta-aikaan
nollavikatilanteessa. Saman ryhmäjohdon ja johdonsuojan kuormituskäyrät on merkattu samalla
värillä, mukana lisäksi ryhmäkeskuksen johdonsuoja oranssilla värillä.

Time-Current curve LPE @400V
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Kuva 3. Suojalaitteiden toiminta-ajat ja johdon maksimilämpötilan saavutus eri virroilla. Johdon ja sitä
vastaavan suojalaitteen käyrät on merkitty samalla värillä.

Specific let-through energy curve LLL-LL @400V
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Kuva 4. Suojalaitteiden kolmivaiheinen läpipäästöenergian I2t-arvo verrattuna johtimien sallittuun I2tarvoon. Johdon ja sitä vastaavan suojalaitteen käyrät on merkitty samalla värillä.

Specific let-through energy curve LN @400V
10000MA²s
1000MA²s
100MA²s
10MA²s
1MA²s
100kA²s
10kA²s
1kA²s
100A²s
100mA 1A

10A

100A

1kA

10kA 100kA 1MA

Kuva 5 Suojalaitteiden nollan ja vaiheen välinen läpipäästöenergian I2t-arvo verrattuna johtimien
sallittuun I2t-arvoon. Johdon ja sitä vastaavan suojalaitteen käyrät on merkitty samalla värillä.
Specific let-through energy curve LPE @400V
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Kuva 6. Suojalaitteiden vaiheen ja suojamaan välinen läpipäästöenergian I2t-arvo verrattuna johtimien
sallittuun I2t-arvoon. Johdon ja sitä vastaavan suojalaitteen käyrät on merkitty samalla värillä.

Current limiting curve @400V
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Kuva 7. Suojalaitteiden virranrajoituskäyrät, kun U = 400 V.
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LIITE 9. Testausaseman kaapelien ominaisuudet
L on kaapelin pituus metreinä ja h paksuus neliömillimetreinä, jännitteenalenema laskettu
yhtälöllä 3.2.

LIITE 10. Kunnossapitosuunnitelma
Vuosi:
Tarkastuksissa noudatetaan SFS 6000-6 vaatimuksia sähköasennusten osalta. Huoltokohteet
jaetaan säännöllisesti tehtäviin tarkastuksiin ja vuosihuoltoon. kaikki laitteet pyritään
huoltamaan yhdessä huoltoseisokissa vuoden aikana.
Huoltotoimenpiteet:
1. Aistinvarainen tarkastus
2. Testaus
•

suojajohtimien jatkuvuus

•

eristysresistanssi

•

syötön automaattinen poiskytkentä

•

kiertosuunnan mittaus

•

toimintatestit

•

jännitteenalenema

Katkaisijat

Mekaaninen/ arvio käyttökerrat/a

huoltoväli Huollettu

sähköinen

a

ikä
KK4.1

20000/8000

100

10

(Emax
1.2N
800A)
KK4.2

25000/12000 2500

5

20000/7000

10

(Emax2.2N
800A)
KK4.2.13
(Tmax5N
400A)

100

viimeksi/allekirjoitus

Jatkuvan seurannan tarkastukset:
•

Vikavirtasuojien toiminta todetaan testinapilla ja vähintään kerran vuodessa
mittalaitteella

•

Jäähdytysjärjestelmästä tarkastetaan letkujen ja liitosten kunto, vuototarkastus,
antureiden kunto, jäähdytysnesteen kunto, jäähdyttimen puhdistus

•

Kaapeleista tarkistetaan eristeiden ja häiriösuojauksen kunto ja liitoskohdat.

Tarkistus toimenpide

tarkastusväli a

Kytkinten toiminta

1

Vikavirtasuojien

1/4

toiminta
Jäähdytysjärjestelmän

1/2

kunto
Kaapeleiden kunto

1/2

Mittalaitteiden

1

kalibrointi

Huomiot:

Havaitut viat:

Vaihdetut komponentit:

1Q 2Q 3Q 4Q tarkastaja

