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FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR

Udfordringer med startstrøm og lækstrøm

Flemming Folkvardsen

Rigshospitalet
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• Fremtidens installationer, hvordan kommer de til at se ud?

• Lækstrømme, hvorfor opstår de? Hvorfor er det et problem?

• Valg af beskyttelsesudstyr i installationer med LED lækstrøm

• Dimensionering af installationer med LED startstrømme

• Brandbeskyttelse ved gnistdetektering

• Test af RCD

• Opsummering
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Håndtering af udfordringerne med startstrøm og lækstrøm
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• Fremtidens installationer, hvordan kommer de til
at se ud?

Hvidovre hospital



—
FREMTIDENS INSTALLATIONER

Hospitaler tilbyder ladeløsninger til elbiler – fremtiden er
elektrisk!



—
Krav om ladestandere i ny-byggeri og ved renovering
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Hvorfor?

Minister: Ladestandere skal være obligatoriske ved
nye, større byggerier

Nyt EU-direktiv kræver installation af ladere til
elbiler på parkeringspladser

Den Europæiske Union har den 30. maj 2018 vedtaget en
opdatering af direktivet for bygningers energimæssige
ydeevne.
Det betyder, at der ved nybygning og større renovering af
erhvervsbygninger med mere end 10 parkeringspladser
skal opsættes mindst 1 ladestander.
Samtidig kræves det, at der klargøres infrastruktur til
kabelforberedelse (rør til kabler), så man kan installere 1
lader for hver 5 parkeringsplads.
*Medlemslandene skal have implementeret direktivet
senest 10. marts 2020

Boligminister Kaare Dybvad (S) har i sommerferien, sendt
et lovforslag i høring.

Nu skal det gøres obligatorisk at etablere ladestandere
eller i det mindste forberede nye bygninger til det.
Kravet skal sikre ladestandere til elbiler i forbindelse med
nye, større byggerier og ved større ombygninger – samt
på lidt længere sigt også ved eksisterende bygninger med
mindst 20 parkeringspladser.
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Krav om ladestandere i ny-byggeri og ved renovering
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Flertal af charge sessioner vil være AC

Fakta og tendenser

– Bilerne er parkeret for 97% af tiden

– Kørsel og parkeringsvaner tyder 80 +% af opladningen vil ske
natten over og hjemme

– <6% af opladningen forventes at ske i hurtig ladestationer

– 70% af de samlede nat opladere vil blive vægmonteret på
privat ejendom



—
Krav om ladestandere i ny-byggeri og ved renovering

October 4, 2019 Slide 7

Hvilke overvejelser skal tages?

Bullet points til installatøren Teknik

– Hvor mange ladere skal der tilsluttes tavlerne?

– Når der er en lader, sætter vi en SPD i tavlen, også bolig tavler.

– Hvilken type RCD skal der sidde, type A eller type B (AC/DC)?

– Vælg ABB EVLunic, indbygget DC-lækstrømsdetektering,
som fjerner behovet for et type B-relæ foran.

– Fællesregulativet 2019
8.4.1. Strømubalance - tilfælde, hvor fasestrømmen i
tilslutningspunktet overstiger 16 A, kræves en ligelig
fordeling af den samlede effekt på to eller tre faser.

– 4,6 kW

– 11kW

– 22kW
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Oplad el-bilen i en fart på dit hospital

October 4, 2019 Slide 8

Models

Syv ladestationer opstillet på Region Hovedstadens hospitaler

De nye ladestandere står på følgende hospitaler:

• Rigshospitalet, Tagensvej, Tagensvej 20, 2100 København Ø

• Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S

• Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

• Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 200 Frederiksberg

• Herlev Hospital, Turkisvej 1A, 2730 Herlev

• Nordsjællands Hospital, Hillerød, Helsevej 2, 3400 Hillerød

• Gentofte Hospital, Gentofte Hospital, Ledreborg Alle 34, 2820 Gentofte
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FREMTIDENS INSTALLATIONER

• Hospitalerne bliver energiproducenter

Hvidovre hospital
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FREMTIDENS INSTALLATIONER

• Hospitalets varmekilder suppleres med
varmepumper

Bispebjerg Hospital
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FREMTIDENS INSTALLATIONER

• Nuværende lyskilder udskiftes til LED
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Hvad har alle de nævnte teknologier til fælles?
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—
Hvad har alle de nævnte teknologier til fælles?
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Switch-mode og converter elektronik
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• Lækstrømme, hvorfor opstår de? Og hvorfor er
det et problem?

Herlev hospital
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Installationer med lækstrømme
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Eksempler på brugsgenstande og komponenter som genererer lækstrøm

• Frekvensomformere

• Lysarmaturer med LED lys

• Lade stationer til el-biler

• Invertere til solcelleanlæg

• UPS-anlæg

• Lifte og hejs

• Spændingsforsyninger og ensretterkredsløb

• Elektroniske HF-forkoblinger til lysrør

• EMC-filtre

• Hæve- sænke borde

• PC-er og andre tilsvarende produkter
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Transienter og lækstrømme
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Støj - Hvorfor støjer lysdæmpning?

Forkantsdæmpning Forkantsdæmpning



—

Areal er lig effekt
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Støj - Hvorfor støjer lysdæmpning?

Bagkantsdæmpning Bagkantsdæmpning
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Glødelampe vs LED “Light Emitting Diode”
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Støj - Hvorfor støjer lysdæmpning og elektronik?

Areal er lig effekt

• Glødelamper lyser op proportionalt med
forsyningsspændingen

• LED går on ved en given spænding

• Glødelamper 50 Hz

• LED dæmpning 120 – 4000 Hz

• Støj transienter og lækstrømme generes
proportional med frekvensen
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• Valg af beskyttelsesudstyr i installationer med
LED lækstrøm

Kolding Sygehus
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Installationsbekendtgørelsens definitioner
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RCD: Residual Current Device. Tidligere benævnt HPFI og fejlstrømsafbryder ( Installationsbekendtgørelsen 1082 )

AFDD: Arc Fault Detection Device. Udstyr til detektering af lysbuefejl. Ofte benævnt gnistdetektor ( DS 532.6 )

SPD: Surge Protection Device. Udstyr til transient beskyttelse

AP-R: ABB´s Immun udgave af RCD

SI: Schneider´s Immun udgave af RCD
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Hvad siger Installations Bekendtgørelsen?
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Supplerende beskyttelse med RCD

IB § 35

Stk. 1. I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug og lignende med mærkestrøm til og
med 20 A samt andre tilslutningssteder i faste elektriske installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 32 A,
være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen.

Stk. 2. Som beskyttelsesudstyr skal der anvendes RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30mA.
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Installationer med lækstrømme
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Uønsket udkobling – Hvad siger bekendtgørelserne?

60364-531.3.2

RCDér skal vælges og installeres med henblik på at begrænse risikoen for uønsket udkobling.

- For at undgå uønsket udkobling på grund af beskyttelseslederstrømme og/eller jordlækstrømme må
akkumuleringen af sådanne downstream fra RCDén ikke være større end 0,3 gange den nominelle
mærkeudløsestrøm.

- Note 2: RCDér kan udkoble ved værdier af reststrømmen, der overstiger 50% af mærkestrømmen.
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Installationer med lækstrømme
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Uønsket udkobling – Hvad siger bekendtgørelserne?

60364-531.3.2

RCDér skal vælges og installeres med henblik på at begrænse risikoen for uønsket udkobling.

- For at undgå uønsket udkobling på grund af beskyttelseslederstrømme og/eller jordlækstrømme må
akkumuleringen af sådanne downstream fra RCDén ikke være større end 0,3 gange den nominelle
mærkeudløsestrøm.

- 0,3 x I     N  - 0,3 x 30 mA = 9 mA

- Note 2: RCDér kan udkoble ved værdier af reststrømmen, der overstiger 50% af mærkestrømmen.



—

Hvor stort er problemet?
Installationer med lækstrømme
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Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

Lækstrømme Afhængig af type kan få antal LED drivere alene få
et fejlstrømsrelæ til at udkoble.

OSRAM driver
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Hvor stort er problemet?
Installationer med lækstrømme
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Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

Konstant lækstrøm 0,5 mA - Den projekterede konstant lækstrøm var:

- 0,3 x I Δ N  - 0,3 x 30 mA = 9 mA

- Antal armaturer:

- 9 mA / 0,5 mA »   9 / 0,5  = 18 stk

OSRAM driver
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Hvor stort er problemet?
Installationer med lækstrømme
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Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

Startlækstrøm 2 mA - Antal armaturer:

- 9 mA / 0,5 mA »   9 / 0,5  = 18 stk

- Start Lækstrøm:

- 18 stk x 2 mA  »  18 x 2 = 36 mA ≤ 30 mA

- 15 stk armaturer maks

OSRAM driver
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Installationer med lækstrømme

October 4, 2019 Slide 27

Uønsket udkobling – Hvad siger bekendtgørelserne?

60364-531.3.2

RCDér skal vælges og installeres med henblik på at begrænse risikoen for uønsket udkobling.

- For at undgå uønsket udkobling på grund af beskyttelseslederstrømme og/eller jordlækstrømme må
akkumuleringen af sådanne downstream fra RCDén ikke være større end 0,3 gange den nominelle
mærkeudløsestrøm.

- Note 2: RCDér kan udkoble ved værdier af reststrømmen, der overstiger 50% af mærkestrømmen.

- ( ifølge produktstandard for RCD)
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Hvor stort er problemet?
Installationer med lækstrømme
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Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

Startlækstrøm 2 mA - Produkt standard ”50%”

- 0,5 x I Δ N » 0,5 x 30 mA = 15 mA

- Ny start lækstrøm

- 15 mA / 2 mA » 15 / 2 = 7,5

- 7,5 armaturer pr. RCD

OSRAM driver
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Hvor stort er problemet?
Installationer med lækstrømme
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Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

Lækstrømme • Afhængig af type kan selv få LED drivere få et
fejlstrømsrelæ til at udkoble.

OSRAM driver
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Hvor stort er problemet?
Installationer med lækstrømme
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Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

Lækstrømme • Afhængig af type kan selv få LED drivere få et
fejlstrømsrelæ til at udkoble.

• RCD 30 mA ”kalibreret til ca. 20 mA” kan så
klare 10 LED drivere med 2 mA læk

OSRAM driver
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Installationer med lækstrømme
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Hvad er løsningen?

Utilsigtede RCD udkoblinger grundet LED, Elektronik og HF spoler

• APR teknologi – Løsningen på utilsigtede udkoblinger

• Fejlstrømsrelæ type B
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Installationer med lækstrømme
Hvad er løsningen?

Utilsigtede udkoblinger – LED og HF spoler

• AP-R teknologien blev designet til imødekomme utilsigtede udkoblinger,
overspændinger/transienter af koblings- eller atmosfærisk oprindelse

• Det elektroniske kredsløb kan ”se” forskel på midlertidige lækager så-
kaldte ”forstyrrelser”, og permanente lækager!

• Teknologien bruger en tidsforsinkelse til udkobling, som modsat et
selektivt relæ stadig holder sig inden for tilladte sikkerhedsgrænser jf.

standarden(IEC/EN 61009), og derfor kan defineres som et
”momentant relæ”, der anbefales som personbeskyttelse imod direkte
og indirekte berøring

• Denne tidsforsinkelse gør derfor AP-R yderst velegnet til installationer
med motorinstallationer, belysningsanlæg med elektronisk forkobling
(LED og HF spoler) og lange kabel installationer
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• Dimensionering af lys installationer med LED
startstrømme

Nyt Aalborg Universitetshospital
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Dimensionering af lys installationer med LED startstrømme

Flemming Folkvardsen
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LED startstrøm

Peak op til 32 x startstrøm
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Dimensionering af lys installationer med LED startstrømme
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Dimensionering af installationskontaktor med LED startstrømme
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Valg af kontaktor
Dimensionering af lys installationer med LED startstrømme
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20 A kontaktor : Nominel input current - 20 A : 0,16 =
125 LED
Hvilket ville have ført til peak startstrøm på:
125 x 5,1 A = 637,5 A
Dette går ikke ! ! !

3 A : Nominel input current - 3 A : 0,16 = 18,75 LED

Hvilket i øvrigt medfører en peak startstrøm på:
18 x 5,1 A = 91.8 A
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• Brandbeskyttelse ved gnistdetektering

Rigshospitalet Glostrup
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Svinkløv badehotel
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ABB S-ARC - Gnistdetektor
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Introduktion til gnist detektor

Forskellige årsager til lysbuer
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Aldring
Manglende vedligeholdelse
Beskadigede ledere (defekt
isolering)

Aggressive miljøer
Vibrationer
Gnavere
Defekte enheder

Forlængerledninger
Klemte kabler
Skruer, søm og clips
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Brandskader grundet EL-fejl
Automatsikring eller kombi med indbygget gnistdetektor

Grenfell Tower, London
80 omkomne
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Statistik – Pension og Forsikring

De er lige kommet med 2018 tallet, og det er det højeste beløb, som er blevet udbetalt siden 2011.
I alt blev der udbetalt 414.648.000 DKK i erstatning til 31.727 brandskader, som følge af kortslutning eller induktion.
Nogle af disse skader kunne unægteligt have været undgået, hvis der havde været installeret AFDD

Kilde: https://www.forsikringogpension.dk/statistik/skader-paa-indbo-i-alt/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsikringogpension.dk%2Fstatistik%2Fskader-paa-indbo-i-alt%2F&data=02%7C01%7Cflemming.folkvardsen%40dk.abb.com%7C76b774d775ed44c9ded408d6d533e92a%7C372ee9e09ce04033a64ac07073a91ecd%7C0%7C0%7C636930816267411302&sdata=%2BFhNZxeBMvt6R70fskgMfF%2Bx6IYp3mz%2B6uBlezD1650%3D&reserved=0
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Rum med sove
muligheder

– Private hjem og
børneintuitioner

– Plejehjem

– Asylcentre

– Hoteller

– Hospitaler

DS/HD 60364-4-42

Beskyttelse mod lysbue fejl
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I områder med risiko
for brand som følge af
arten af opbevarede
eller forarbejdede
materialer

– Træbygninger

– Snedker værksteder

– Tank stationer

– Lader

I konstruktioner, hver
der kan ske
brandspredning

– Højhuse

– Brandbare
bygninger

– Bygninger med
fælles ventilations
systemer

I områder, hvor
uerstattelige effekter
risikere at blive bragt I
fare

– Museer

– Udviklings kontorer

– Laboratorier

Anbefalet applikationer ifølge DS/HD 60364-4-42
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S-ARC1:

De tekniske parameter af AFDD
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S-ARC1 and S-ARC1 M

Standarder IEC / EN 62606
IEC / EN 60898-1

Poler 1+N

Trip karakterstik B, C

Mærke strøm In 6, 10, 13, 16, 20 A

Mærke kortslutnings strøm Icn 6 kA (10kA S-ARC1 M)

Mærke frekvens 50/60 Hz

Mærke spænding 230-240 V

Mærke spænding for
overspænding 275 V
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• Test af RCD

Landssjúkrahúsið
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RCD test
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Test intervaller En årlig test af fejlstrømsafbrydere

Fejlstrømsafbrydere

Test kan udføres med testknappen.

Fejlstrømsafbryderen kobles flere gange via

testknappen og manuelt. Kunden skal på
anfordring kunne redegøre for, at alle ovenstående
krav er opfyldt, samt dokumentere at test med
prøveknappen er udført.

Dette kan for eksempel ske, ved at test

noteres i et testskema eller logbog for tavlen.
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RCD test
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Test hver 2. år af fejlstrømsafbrydere Test intervaller

Fejlstrømsafbrydere

Test skal udføres med godkendt og kaliberet HPFI
testudstyr og jfr. SIK meddelse 16-04 "Kontrol af

installerede HPFI-afbrydere".

HPFI'en kobles efterfølgende flere gange manuelt
og via testknappen.

Kunden skal sikre, at alle ovenstående krav er
opfyldt.

Endvidere skal kunden opbevare og på anfordring

kunne fremsende testrapporter for alle test, der er

udført.
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Oversigt

Ny serie af RCDs med automatisk test

• 2 og 4 polet
• 25, 40 og 63A
• 30 og 300mA type A RCD, alle sammen er AP-R
• Integreret konfigurer bar signal kontakt
• Mulighed for Modbus kommunikation
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To typer

Ny serie af RCDs med automatisk test

F-ARI – Automatisk selvtest og genindkobling

F-ATI – Automatisk selvtest
• Ingen lovmæssige forhindringer
• Fabrikantens krav til test
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Opsummering
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• Øgede lækstrømme fra fremtidiges installationer
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Opsummering
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• Øgede lækstrømme fra fremtidiges installationer

• Kræv RCD i immun udgave som standard.
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Opsummering
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• Øgede lækstrømme fra fremtidiges installationer

• Kræv RCD i immun udgave som standard.

• Vær opmærksom på valg af installationsmateriel og

kontaktorer, hvis det skal koble LED eller elektronik



—
Opsummering
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• Øgede lækstrømme fra fremtidiges installationer

• Kræv RCD i immun udgave som standard.

• Vær opmærksom på valg af installationsmateriel og

kontaktorer, hvis det skal koble LED eller elektronik

• Brandbeskyttelse ved gnistdetektering bør installeres

overalt hvor personer ikke kan ”flygte” ved egen hjælp
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Opsummering
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• Øgede lækstrømme fra fremtidiges installationer

• Kræv RCD i immun udgave som standard.

• Vær opmærksom på valg af installationsmateriel og

kontaktorer, hvis det skal koble LED eller elektronik

• Brandbeskyttelse ved gnistdetektering bør installeres

overalt hvor patienter ikke kan ”flygte” ved egen hjælp

• Test af RCD skal foretages, så tag et valg ud fra de

muligheder, der er nævnt i dag
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• Spørgsmål?

Landspitali


