
Komplekse 
installationer



Generator installationsprincipper

• IKKE SYNKRONISERENDE ANLÆG

• (Ø-DRIFT)

• SYNKRONISERENDE ANLÆG

• (NET PARALLEL ELLER GENERATOR PARALLEL)



Installationsprincip
- Ikke synkroniserende anlæg

• Belastnings omskifter – ATI - AMF 
Automatic Mains Failure Panel

• Til installation under 800A og hvor 
produktionsstop ikke er af 
væsentlig betydning

• Blink ved strømafbrydelse og ved 
tilbagekobling 

• Ingen mulighed for test mod nettet



Installationsprincip
- Ikke synkroniserende anlæg

� Belastningsomskifter – ATI –

� AMF Automatic Mains Failure Panel



Installationsprincip
- Ikke synkroniserende anlæg

Short Break

No Break



Frekvens/hastighedsregulering



Frekvens/hastighedsregulering
Motor Controller
ECU

Canbus J1939



MAGNETISERING –
HJÆLPEVIKLING (AREP)



SYNKRONISERENDE ANLÆG 

– DROOP KIT
DROOP BESKRIVELSE

• Montering af droop spole i afgang 
for måling af positiv strømretning på 
anlægget.

• Hvorfor er dette nødvendigt??

• Typisk droop ligger på 2-5% ved 
paralleldrift med nettet eller andre 
anlæg.



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg

• Synkroniserende Panel

• Typisk til større installation samt 
hvor produktionsstop er af 
væsentlig betydning

• Ingen blink ved tilbagekobling

• Mulighed for test mod nettet samt 
parallel drift af flere anlæg



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg

Transformer 
2200 kVA

Genset  
2200 kVA

LOAD

G1

6300 Panel

Muligheder
Synkronisering med det offentlige net 
eller andre generatoranlæg.
Kun én (1) strømafbrydelse ved 
netfejl, og derefter blinkfri 
tilbagekobling ved stabil netforsyning
igen.
Blinkfri test mod nettet (kræver 
netselskabets tilladelse).
Mulighed for opkobling som Manuel 
regulerkraft reserve for Energinet.dk.

Krav
Motoren skal være med elektronisk 
hastighedsregulering.
Generatoren skal være med AVR 
som kan styres fra controlleren.



SYNKRONISERENDE ANLÆG 



SYNKRONISERENDE ANLÆG 



SYNKRONISERENDE ANLÆG 



• Introduction of InteliMainsNT

• Applications

• Features and basic operatoin

• InteliMainsNT vers. InteliMainsNT BaseBox

Cont ent



Introduction

MCB and MGCB application

• Synchronisation of a group of gensets to mains

• Gensets active and reactive power regulation in parallel with
mains

• Mains circuit breaker (MCB) and master generator circuit
breaker (MGCB) control

BTB application

• Bus-tie breaker (BTB) control

• Synchronisation of two groups of gensets



Applications



MCB Application

• Controller is in charge of
MCB control

• Enables reverse 
synchronization of  gensets 
to mains

• Gensets active and reactive 
power control in parallel with 
mains



MGCB Application

• Controller is in charge of
MCB and MGCB control

• Enables reverse 
synchronization of  gensets 
to mains

• Gensets active and 
reactive power control in 
parallel with mains 



BTB Application

• Controller is in charge of
BTB control

• Enables synchronization of
two groups of gensets
together



FDR application - introduction



• Load shedding

• Load management

• Remote monitoring

FDR features

22



Logical groups
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Groups coupling



Logical groups
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Retur effekt
Den retur effekt som generatoren skal kunne optage.
� Elevator drift
� Kraner
� Solcelleanlæg

Generator kan klare meget lidt retur effekt ifh. til nominel mærkeeffekt
� Dvs. generator fastlægges sammen leverandør ud fra applikation
� Hvis der er anden last på generatoren, vil det trække i den positive retning



Retur effekt - solcelleanlæg



Retur effekt - solcelleanlæg



Kontrol og display

� InteliGen NT

� InteliMains NT
� MCB og MGCB

� InteliMains BTB



Kontrol og display

� InteliVision 5 & InteliVision 5 RD

� InteliVision 8

� InteliVision 17Touch



Display design layout InteliVision 5
Standard layout Design layout



Display design layout InteliVision 8
Standard layout Design layout



Display design layout InteliVision 17
Design layout



Nyt gammelt anlæg



Spørgsmål



Start Up Synchro
application



• Standard IGS-NT controller with fw SUS

• There, where we need fast backup

• Full power all gen-sets up to 8-10 second

• For datacenters, hospitals… 

• RH Glostrup, 3 sec , 9 sec , 3 sec = 15 sec

SUS - Start Up Synchro application 



SUS - Start Up Synchro application 
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SUS
Start Up Synchro application 



SUS - Start Up Synchro application 



Spørgsmål



Velkommen FSTA 
til

Generator seminar



Tidspunkt Hvad

Kl. 12:30 – 13:30 Frokost og rundvisning

Kl . 13:30 – 13:40 Introduktion til Coromatic A/S

Kl. 13.40 – 14.00
Generatoranlægget generelt.

Herunder magnetiseringsprincipper samt generatorens PQ-diagram. 

Kl. 14.00  - 14.50

Installationsprincipper og  forskellige styringer (eksempler)

Dimensionering af generatoranlæg samt installationer

Definitioner på ydelser samt tommelfingerregler

Myndighedskrav og hvor finder vi det?

Syntetisk miljøvenlig diesel

Ca. 14:50 Opsamling og tak for idag

Eftermiddagens program



Magnetiseringsprincipper & 
PQ diagrammet



Opbygning af generatoranlæg



Altenatoren (industrigenerator)

Synkrongenerator



Spændingsregulatoren - AVR
(Automatic Voltage Regulator)



Spændingsregulatoren - AVR
STEP 1
Sammenligner spændingen
på generator terminalerne
med den pre-definerede
reference spænding

STEP 2
Hvis spændingen på
generator terminalerne
er mindre end reference 
spændingen, vil AVR 
øge DC spændingen
over generator feltet

DC Voltage

STEP 3
Opretholder konstant
spænding ud fra pre-
defineret spænding



Spændingsregulering - Excitor

Excitor’en er rygradden i
generator kontrol systemet.

Den forsyner generator 
viklings feltet med den 
magniteserings strøm som
skal anvendes for at opbygge
et magnet felt i generatoren. 

Den excitation som kræves
for at opretholde en konstant
spænding hænger sammen
med generatorens belastning.
Dvs. hvis belastningen øges
vil excitationen også øges. 



Magnetiseringsprincipper

Grundlæggende anvendes følgende magnetiseringsprincipper:

�Shunt magnetisering

�AREP eller MAUX– hjælpeviklingsmagnetisering

�PMG – permanent magnet



Magnetisering



Magnetisering



Magnetisering – Shunt regulering

AC

DC

RPM

Magnetisering

400V 



Shunt magnetisering
Fordele

� Billigste alternativ.

� Standard på mindre anlæg op til ca. 550 KVA (793A).

Mindre gode egenskaber

� Magnetiseringskernen kan miste sin remanens og dermed 
magnetiseringsegenskaberne under stilstandsperioder.
(Kræver pol-vending af magnetkerner med 12VDC).

� Magnetiseringssystemet kan ikke modstå en vedvarende kortslutning. (Direkte 
startende motorer mm).

� Dårligere reguleringsegenskaber. (Transiente spændings tolerancer).

Kortslutningsegenskaber

� Ligger typisk på 150% af nominel ydelse.



Magnetisering - AREP regulering
AC

DC

RPM

Magnetisering

400V 



HJÆLPEVIKLING (AREP) magnetisering
Fordele
� Samme egenskaber som ved PMG men prismæssig billigere.
� Uafhængigt magnetiseringssystem.
� Opbygget med 2 hjælpeviklinger:

1. Spændingssensing på output som ved Shunt regulering.
2. Direkte spændingsinduktions i hjælpeviklingen placeret i hoved statorviklingen

(Booster karakteristik).
� Gode startegenskaber ved direkte startende motorer.
� Har gode egenskaber overfor ikke lineær-belastning.

Mindre gode egenskaber
� Hjælpevikling kan ikke umiddelbart udskiftes - kræver adskillelse af generatoren.
� Specielt fremstillede generatorer.

Kortslutningsegenskaber
� 300% af nominel ydelse i 10 sekunder. (MAUX i 20 sekunder).



Magnetisering – PMG regulering

AC DC

RPM

Magnetisering

400V 



PMG magnetisering

Fordele
� Uafhængigt magnetiseringssystem.
� Kan eftermonteres på næsten alle typer anlæg.
� Permanente egenskaber – mister ikke remanens.
� Gode startegenskaber ved direkte startende motorer.
� Har gode egenskaber overfor ikke lineær-belastning.

Mindre gode egenskaber
� Kan ikke erstatte behovet for overstørrelse generatorer ved forsyning af belastning 

med høj harmonisk forvrængning.

Kortslutningsegenskaber
� 300% af nominel ydelse i 10 sekunder.



Generatorens PQ-diagram



Magnetisering - Sammenligning



Dimensionerings principper



Dimensionering af Generator



Dimensionering af Generator

Tommelfinger regler:
• Et generator anlæg kan ikke overbelastes 

ligesom stikledningssikringen.

• Et generator anlæg kan typisk levere ca. 60% af 
nominel ydelse ved første belastningsindkobling.

• Den gennemsnitlige belastning må typisk ikke 
overstige 70% ved standby ydelse og 80% ved 
Prime rating.



Dimensionering af Generator

Hvilke forhold skal man være opmærksom på ved dimensionering??

• Fysiske pladsforhold til anlægget samt adgangsforhold
• Nødstrøm (Standby) eller kontinuerlig drift (Prime)?
• Belastningstype og størrelse
• Pumpe/motordrift (store startstrømme, forvrængning)
• IT / Serverrum (kapacitiv last)
• Fabrikker (stående last i indkoblingsøjeblikket)
• Kontorhuse (stående last i indkoblingsøjeblikket)
• DC anlæg (stor forvrængning fra ensrettere)
• Størrelse af harmonisk forvrængning
• Overbelastningsevne
• Kortslutningsniveauer under net og generatordrift
• Systemjord



Dimensionering af Generator

Gældende krav vedr. installationer af generatoranlæg
• Stærkstrømsbekendtgørelsen
• Vejledning vedrørende el-lovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, 

februar 2005
• Energinet.dk

Tekniske forskrifter for termiske kraftværksenheder
TF 3.2.3 (fra 1,5 MW til 25 MW)
TF 3.2.4 (fra 11 kW til 1,5 MW)

• Krav til Røggasemissioner fra lokale myndigheder 
og Miljøstyrelsen

• Krav til støj-emission fra lokale myndigheder
Typisk: 65 dB(A) i skel ved erhverv
Typisk: 35-45 dB(A) i skel ved boligområder



Dimensionering af Generator



Dimensionering af Generator

Harmonisk 
forvrængning



Dimensionering af Generator

Spænding og strøm optag fra en frekvens omformer

- Harmonisk forvrængning



Dimensionering af Generator

H = (n x p) ±1, H = De mest markante harmoniske, n = Er et hel tal (1, 2, 3, 4, 
5….), p = Antal pulser (2, 4, 6, 12)

- Harmonisk forvrængning



Dimensionering af Generator
- Harmonisk forvrængning



Dimensionering af Generator

Fasefølge 50 Hz => Rød – Gul – Blå
Fasefølge 5 harmoniske => Rød (0) – Blå (24) – Gul (48)
Én periode 360/5 = 72
L1 (Rød) start => 0 – 72 – 144 – 216 – 288 – 360
L2 (Gul) start => 120 – 192 – 264 – 336 – 48 – 120
L3 (Blå) start => 240 – 312 – 24 – 96 – 168 – 240 

- Harmonisk forvrængning



Retur effekt
Den retur effekt som generatoren typisk ser er fra.
� Elevator drift
� Bygge kraner

Generator kan klare meget lidt retur effekt ifh. til nominel mærkeeffekt
� Dvs. generator fastlægges sammen leverandør ud fra applikation
� Hvis der er anden last på generatoren, vil det trække i den positive retning
� Typisk 1-3% af anlæggets nominelle effekt.



Installations principper



Generator installationsprincipper

• IKKE SYNKRONISERENDE ANLÆG

• (Ø-DRIFT)

• SYNKRONISERENDE ANLÆG

• (NET PARALLEL ELLER 
GENERATOR PARALLEL)



Installationsprincip
- Ikke synkroniserende anlæg

• Belastnings omskifter – ATI - AMF 
Automatic Mains Failure Panel

• Til installation under 800A og hvor 
produktionsstop ikke er af 
væsentlig betydning

• Blink ved strømafbrydelse og ved 
tilbagekobling 

• Ingen mulighed for test mod nettet



Installationsprincip
- Ikke synkroniserende anlæg

� Belastningsomskifter – ATI – ATS - CTI 

� AMF Automatic Mains Failure Panel



Installationsprincip
- Ikke synkroniserende anlæg

Short Break

No Break



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg

• Synkroniserende Panel

• Typisk til større installation samt 
hvor produktionsstop er af 
væsentlig betydning

• Ingen blink ved tilbagekobling

• Mulighed for test mod nettet samt 
parallel drift af flere anlæg



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg

Transformer 
2200 kVA

Genset  
2200 kVA

LOAD

G1

6300 Panel

Muligheder
Synkronisering med det offentlige net 
eller andre generatoranlæg.
Kun én (1) strømafbrydelse ved 
netfejl, og derefter blinkfri 
tilbagekobling ved stabil netforsyning
igen.
Blinkfri test mod nettet (kræver 
netselskabets tilladelse).
Mulighed for opkobling som Manuel 
regulerkraft reserve for Energinet.dk.

Krav
Motoren skal være med elektronisk 
governor.
Generatoren skal være med AVR 
som kan styres fra controlleren.



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg



Installationsprincip
- Synkroniserende anlæg



Installationsprincip
El-installation som skal udføres til dieselgeneratore n ved 
omskifterpanel:
Levering og montering af kraftkabler fra dieselgenerator ATI tavle.
Levering og montering af kraftkabler fra ATI til eksisterende tavler.
Levering af 16 amp. gruppe i hovedtavle til batterilader og forvarmer.
Levering af 5 x 2.5 mm2, til batterilader og forvarmer, mellem 
dieselgenerator og hovedtavle.
Levering af 3 x 1,5 mm2 til styring af dieselgenerator, mellem 
dieselgenerator og ATI tavle.
Levering af 10 x 0,5 mm2 til overvågning af driftstilstand og alarmer 
mellem dieselgenerator og kontrolrum hvis dette ønskes.



Installationsprincip
El-installation som skal udføres til dieselgeneratore n ved 
synkroniserende styring:
Levering og montering af kraftkabler fra dieselgenerator til hovedtavle. 
Levering af 16 amp. gruppe i hovedtavle til batterilader og forvarmer.
Levering af 5 x 2,5 mm2 til batterilader og forvarmer, mellem generator 
styretavle og hovedtavle.
Levering af 5 x 1.5 mm2 til net overvågning. 
Levering af 2 stk.10 x 1.5 mm2 til styring af brydere.
Levering af 4 amp. 3p + N gruppe i hovedtavle.
Levering af 4 amp. 1p + N gruppe i hovedtavle.
Levering af 10 amp. 1p + N gruppe i hovedtavle.
Evt. multileder til alarmer.



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk

X X



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - mekanisk



Generatorinstallation - støjdæmpning

Tommelfinger regel: 
Hver gang afstanden fordobles reduceres støjen med 3 dB(A)



Andre løsninger

Kunde tilpassede løsninger i standard container eller i teknikhus, 

udført med lyddæmpning, ventilation, lys og udstødning for generator.

Løsninger for generator, UPS, køl samt nøgle færdige datacenter.



Syntetisk diesel – Grønt alternativ



Syntetisk diesel – Grønt alternativ
Fordelene ved EcoPar:

• Fri for aromater, olefiner, polyaromater, svovl etc

• Væsentlig lavere udledning af genotoksider og allergener

• CO2-udledning fra anvendelse falder med 30-50%

• Det høje hydrogenindhold giver højt energiindhold pr. liter, 
lav densitet og lav CO2-udledning fra generatoren

• Fungerer godt både sommer og vinter (ned til -35° C)

• Opfylder den europæiske standard for diesel brændstof 
EN 590 og den amerikanske standard ASTM D975



Miljøvenligt
Nedsætter udledning af disse stoffer



Begrænser partikeludledning

Partikeludledning ved 1500 rpm



Syntetisk diesel – Grønt alternativ

• Fungerer i almindelige dieselmotorer uden modifikationer

• Bedre end klasse 1 diesel (svensk miljøstandard) med 
hensyn til tekniske egenskaber

• Fungerer godt både sommer og vinter (ned til -35° C)

• God viskositet og smøre evne

• Opfylder den europæiske standard for diesel brændstof 
EN 590 og den amerikanske standard ASTM D975



Syntetisk diesel – Grønt alternativ

• Laboratorietests: Chalmers, LTU, SMP

• Testet af mere end 10 motorfabrikanter i deres 
eget laboratorie

• Testet i mere end 5 år under alle klimatiske forhold 
(fra -40° til +35° C)

• Testet på tusinder af køretøjer af hundrede 
forskellige typer

• Opfylder europæisk standard EN590 og 
amerikansk ”Premium” ASTM D975



Syntetisk diesel – Grønt alternativ

Hvorfor ECOpar dielsel? 

Hvis man som virksomhed gerne vil have en grøn profil

Optimere opbevaring af din diesel

- Dieselpest

- Kan klare ned til -35° C

- Muligt at påfylde off road diesel direkte i tank, hvis 
man løber tør for ECOpar diesel



SLUT FOR DENNE 
OMGANG…

Spørgsmål ?

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED.

Michael Petersen, CEO, Coromatic A/S
+45 6122 3230
Michael.petersen@coromatic.dk
www.linkedin.com/in/michael-petersen-385b35a


