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Abstract 
A facility full with computers needs backup-power to guarantee the 
function. Loads in this facility will produce current and voltage harmo-
nics that can pollute and cause trouble with the quality of electricity. 
Coromatic are interested in knowing more about how these loads can 
affect the generator. A measurement was performed on a facility when 
they ran a functional test. The results indicated that THD increased, the 
third harmonic turned out to be the single harmonic with the highest 
value. The value is within the boundaries for THDV according to SS-EN 
50160 and 61000-2-2, except for the third harmonic. Its value was far too 
high. One active filter or a change of fluorescent lamps with old techni-
que to new HF-ballast with PFC could limit the third harmonic. This 
thesis has provided Coromatic with valuable information too consider 
when they building new systems. 

 

Keywords: Evaluation, non-linear load, harmonics, backup-power, 
datacenter 
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Sammanfattning 
Datahallar behöver reservkraft av god kvalitet för att garantera upprätt-
hållandet av dess funktion. Laster i en datahall kommer att generera 
ström och spänningsövertoner som kan skapa problematik med elkvali-
teten. Coromatic är intresserade av att veta mer hur dessa laster påver-
kar reservkraftsgeneratorn. En mätning utfördes på en datahall under 
ett funktionsprov. Resultatet blev att halten av THD ökade, främst är det 
3:e övertonen som är framträdande. Mätvärdena för THDV ligger under 
gränsvärdena för SS-EN 50160 och 61000-2-2, men gränsvärdena för 3:e 
ton ligger långt över. Att sätta in ett aktivt filter eller att byta lysrör till 
ny teknik med HF-don och PFC skulle kunna minska den 3:e övertonen. 
Denna avhandling har gett värdefull information till Coromatic att ta i 
beaktande vid utförande av nya reservkraftsanläggningar. 

 

Nyckelord: Utvärdering, olinjära laster, övertoner, reservkraft, datorhall 
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Förord 
Det började med ett samtal om elkvalitet och förslag om att titta på hur 
dålig elkvalitet från en datahall kan påverka en generator. Coromatic 
nappade på detta och jag fick möjligheten att skriva ett arbete om det. 
Detta examensarbete har tittat på hur övertonshalten från en datahall 
påverkar en reservkraftsgenerator och vad det kan leda till för proble-
matik. Coromatic har ett stort intresse i att titta närmare på detta feno-
men och lära sig mer. Att göra ett sådant här arbete själv är i princip 
omöjligt utan hjälp. Jag har under arbetets gång på ca 10 veckor bara 
mött personer som varit trevliga, intresserade och tillmötesgående. Det 
har varit glädjande och jag är mycket tacksam för det. Jag vill här tacka 
dessa personer för den hjälp jag fått. 

Mats Wessén som varit min handledare på Coromatic i Östersund, Mats 
har hjälpt mig med kontakter och ordnat med resa inför mätningen i 
Stockholm. Robert Asplund för att jag fick skriva mitt examensarbete på 
Coromatic Nord i Östersund. Henrik Söderström i Östersund har hjälpt 
mig med CAD-ritning och en djupare inblick kring praktiska problem 
med generatorer. Fredrik Viderud på Coromatic Bromma har förmedlat 
kontakt för att hitta en anläggning där mätning kunde utföras. Hans de 
Wall UPS-ansvarig och hans kollega Christian Askenstål Bromma, har 
hjälpt mig med info om UPS: er. Joakim Sjöberg för din välvilliga hjälp 
på den datahall där mätningarna utfördes.  

Utöver Coromatic så vill jag tacka Torgil Jönsson på EKAB för din hjälp 
med utlåning av ert Dranetz Xplorer 400 instrument, samt ditt intresse, 
hjälp och ovärderliga kunskap i detta ämne. Utan en programvara att 
utvärdera mätvärdena i hade det inte blivit ett arbete. Magnus Eriksson 
från Beving lånade mig en licens till Dran View för att kunna utvärdera 
mätningen från datahallen. Magnus har även kommit med goda råd och 
tips i ämnet. 

Tack till min handledare Kent Bertilsson på Mittuniversitetet. Till sist ett 
stort tack till mig själv för genomförande av detta examensarbete på 
Elkraftingenjörsutbildningen på Mittuniversitetet. 

Waplan, maj 2016   
Fredrik Bäckman 
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1 Introduktion 
När många olinjära laster som datorer, UPS (avbrottsfri kraft) och annan 
elektronisk utrustning kopplas samman och ansluts till ett elnät så 
kommer en distorsion av spänning och ström att uppstå vilket kan leda 
till att förluster uppstår i nätet. Dessa förluster kommer att påverka den 
i nätet omkringliggande utrustningen, det gör att apparater, skydd, 
maskiner mm. kan få en nedsatt funktion och livslängd. De kan till och 
med sluta att fungera och gå sönder [1].  

Coromatic har länge hållit på med data, IT, reservkraft och de har stor 
erfarenhet av detta. Idag så levererar de en helhetslösning till kunden 
där reservkraft har en självklar plats. Företaget har sitt huvudkontor i 
Bromma, företaget har verksamhet på flera orter i Sverige och utom-
lands. Coromatic har levererat lösningar till kunder i ungefär 50 länder 
världen över. Den avdelning som ex-jobbet kommer att skrivas på ligger 
i Östersund och de arbetar uteslutande med speciallösningar för reserv-
kraft. 

Att driva en datahall innebär att det kopplas samman många olika typer 
av olinjära laster som kommer att orsaka distorsion och övertoner 
(multiplar av grundfrekvensen överlagrat på grundtonen 50 Hz) av 
varierande typ. Vid ett strömavbrott så kommer hallens reservkraft att 
kopplas in och ta över driften av hallen istället för elnätet. Detta ställer 
stora krav på att reservkraftaggregatet är rätt dimensionerat för den typ 
av last som den ska driva. Om aggregatet skulle vara underdimension-
erat så kommer driften att äventyras vilket är något som vore förödande 
för kunderna och deras verksamhet. Anläggningsägaren måste göra allt 
för att garantera att driftsäkerheten för datahallen upprätthålls. 

Detta arbete kommer handla om att titta på övertoner som genereras av 
dessa anläggningar d.v.s. elkvaliteten från datorhallen för att undvika 
att reservkraftaggregatet blir fel-dimensionerat. Coromatic vill redan på 
offertstadiet ha kunskapen om utrustning och dess karakteristik som 
deras kunder kommer använda i anläggningen. På detta vis kommer 
reservdriften att vara av korrekt utförande utifrån de behov som före-
ligger. Det skulle vara möjligt att överdimensionera aggregatet för att på 
ett enkelt sätt kunna hantera problematiken med övertoner men när det 
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är en kostnadsfråga så vill företaget maximera pris mot prestanda för att 
kunna erbjuda en så effektiv och ekonomisk produkt som möjligt. 

Förslag på möjliga åtgärder kommer att presenteras utifrån den utvär-
dering av mätvärden som kommer att utföras i rapporten. Möjligheten 
att ge en generell mall för att ta itu med detta problem går inte eftersom 
det i princip alltid är olika förutsättningar för varje hall. Ambitionen är i 
slutet av arbetet att försöka ta fram en checklista som kan användas i 
utformandet av aggregat till datorhallen. 

1.1 Syftet med avhandlingen 
Syftet med detta arbete är att titta på hur el-kvaliteten från datorhallar 
påverkar reservkraftaggregatet vid reservdrift och hur det går att mot-
verka problematiken med dålig el-kvalitet vid offertstadiet. 

1.2 Problemformulering 
Hur kommer el-kvaliteten från datorhallen att påverka generatoraggre-
gatet vid reservdrift? 

1.3 Mål att uppnå med avhandlingen 
Målet med arbetet i denna rapport är att hjälpa Coromatic Östersund att 
titta på problematiken med övertoner som kan orsaka bekymmer vid 
reservkraftsdrift. Mätningar ska göras på en datahall för att få generella 
erfarenheter att se vad detta gör med det matande aggregatet. Att 
Coromatic kan få information om vad nya och gamla datahallar innehål-
ler för typ av utrustning kommer att underlätta för dem när de ska 
dimensionera reservkraftaggregatet. Den information och kunskaper 
som mätningen ger ska underlätta när Coromatic ska lämna offert på en 
ny reservkraftsanläggning. Det kan bidra till att anläggningen blir 
korrekt dimensionerad och anpassad till det den ska driva. 

De verifierbara målen för denna avhandling kan summeras i 3 punkter. 

1. Att utifrån mätvärden karakterisera och problematisera var eventu-
ella problem i en anläggning ligger. Mätvärdena ska sedan jämföras mot 
gällande standarder för att se att de ligger inom de gränsvärden som 
anges i dessa. 

2. Förslag till förbättringar i anläggningen för att minska och eller elimi-
nera problemen. Förbättringarna kan antingen göras på kundsidan eller 
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via leverantören d.v.s. Coromatic. Om förbättringar/förändringar be-
hövs. 

3. Om tid finns när mål 1 och 2 är gjorda så kommer det att arbetas fram 
en checklista vilken kan användas vid offererande av nya anläggningars 
reservkraftaggregat. Listan ska utformas med kunskap från punkt 1 och 
2, i samråd med Coromatic. 

1.4 Avgränsning 
Arbetet kommer enbart att titta på hur olinjära lasters distorsion d.v.s. 
hur el-kvaliteten från övertoner påverkar aggregatet vid ett reservdrifts-
scenario. Det finns två olika driftscenarion, varav endast ett kommer att 
undersökas. Det första scenariot som kommer utvärderas är när reserv-
kraften matar datautrustning via en UPS (avbrottsfri kraft), då kommer 
generatorn att känna UPS:en som last. Övrig utrustning till datahallen 
matas utanför UPS:en direkt från generatorn. Det andra scenariot som 
hade varit det mest intressanta är när reservkraften matar direkt in på 
datautrustning d.v.s. förbi UPS:en, då denna står i bypassläge för t.ex. 
underhåll. Detta är tyvärr inte möjligt att ordna under den begränsade 
tidsram som detta arbete har, samtidigt som det innebär en risk för den 
kund som mätningen skulle utföras hos. Därför utelämnas detta för 
denna rapport. 

Övertonerna kommer att begränsas till de lågfrekventa upp till och med 
2 kHz. De switchade övertonerna (högfrekventa) från några kHz och 
upp över 100 kHz som uppkommer när en olinjärlast ska korrigeras för 
dess dåliga effektfaktor, kommer inte att utvärderas. Detta för att in-
strumentet som användes vid mätningarna inte har möjlighet att sampla 
dessa och för att tidsramen inte tillåter det. Dock hade det varit ett 
väldigt intressant område att fördjupa sig i eftersom de moderna appa-
raterna har blivit mer energieffektiva med hjälp av switchningstekniken, 
vilket gör att de kan störa på andra sätt än övertonerna upp till 2 kHz. 

Synkrongeneratorn kommer inte närmare att presenteras mer än att det 
kommer att konstateras vad lasterna kan orsaka för förluster och pro-
blematik på denna. 

Denna avhandling kommer att behandla en eller flera anläggningar 
belägna i Sverige, därför kommer endast lagar och standarder för Sve-
rige att vara av intresse i detta arbete. 
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2 Teori 
I detta kapitel så kommer teori presenteras för att kunna visa på hur 
övertoner kan påverka el-kvaliteten i ett elsystem. Först redogörs det 
vad övertoner är och hur de uppkommer. Sedan kommer det att presen-
teras vad olika typer av last medför för problematik, dessa laster är 
relaterade till datorhallens utformning och de anläggningar som ingår i 
en sådan.  Det finns en hel del material publicerat om övertoner och 
effekterna av dessa. Dock så verkar det inte finnas något material som 
specifikt har undersökt hur datahallar påverkar övertonshalten i ett 
system. Teoridelen kommer att ge en kort inblick i detta område för att 
kunna orientera läsaren för vidare läsning i denna avhandling. De 
artiklar och material som används är mestadels från 2000-talet i forsk-
ning och utveckling på området. 

2.1 Definitioner och förkortningar 
I teoridelen förkommer det en del definitioner och förkortningar som 
förklaras här. 

Crest faktor Förhållandet mellan peak värdet av ström eller 
spänning för en källa och dess RMS-värde 

Derate När en generator blir nedklassad p.g.a. ogynn-
sam last som övertoner 

EMC Elektromagnetisk kompabilitet, EMC står för 
elektromagnetisk kompabilitet d.v.s. en appa-
rats förmåga att inte störa sig själv eller om-
kringliggande utrustning 

FFT  FastFourierTransform 

HF-don  Högfrekventa don, används i lysrörsarmaturer 

HF  Högfrekvent, i samband med övertoner 

LF  LågFrekvent, i samband med övertoner 

PFC Power Factor Correction, korrigering av 
strömmen så att en apparat drar nästintill en 
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aktiv effekt med PF ≈1, ger låga nivåer av över-
toner 

Power Faktor PF, Förhållandet mellan aktiv effekt (W) och  
skenbar effekt (VA), ej att förväxla med cos fi 
som är för grundtonen, Displacement Power 
Factor. Beräknar effekten med övertoner inräk-
nade 

RMS  Root Mean Square, Effektivvärde  

SS-EN  Svensk Standard Europa Norm 

THDI Total Harmonic current Distortion 

THDV  Total Harmonic voltage Distortion 

UPS  Avbrottsfri kraft  

  (UninterruptablePowerSupply) 

VSD  Variable Speed Drive (frekvensomriktare) 

Överton Multiplar av grundfrekvensen överlagrat på  
grundfrekvensen 50 Hz 

Övertonsspektrum Representerar övertoners amplitud och fre-
kvens i förhållande till den fundamentala to-
nen. 

6, 12, 24 puls  Pulstal för en likriktare eller omriktare uppbyggd  
av dioder eller tyristorer. Högre pulstal ger 
bättre sinusformad ström. 

2.2 Övertoner - allmänt 
I ett elnät är det idealt om spänning och ström är sinusformade men i ett 
elnät förekommer det alltid ett visst mått av övertoner. Det gör att det 
ideala förhållandet endast kommer att gälla i teorin. Övertoner är över-
lagrade på nätets grundfrekvens som är 50 Hz, det är heltalsmultiplar 
av 50 Hz d.v.s. 100, 150, 200, 250 Hz o.s.v. Övertoner kan sägas vara ett 
mått på hur sinuskurvan för ström och spänning deformeras, det upp-
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kommer när icke linjära laster ansluts och eftersom dessa laster inte 
använder sig av hela sinuskurvans form [2].  

Fouriers theorem påstår att alla icke-sinusformade periodiska funktion-
er kan beskrivas som en summa av dessa termer enligt ekvation (1) 
nedan [1]: 

 
𝑦 𝑡 = 𝑌! + 𝑌ℎ 2

!!!

!!!

sin (ℎ𝜔𝑡 − 𝜑ℎ) 
(1) 

Y0= Likströms komponent, normalt noll och kan antas vara det. 
Yh= RMS värde (effektivvärde) för överton med ordning h, 𝜔 =Vinkel-
frekvensen för den fundamentala komponenten, 𝜑ℎ =Förskjutningen 
för den harmoniska komponenten vid t=0 [1]. 

Ett något förenklat påstående från detta matematiska uttryck kan besk-
rivas enligt [3]. 

”En sinusformad spänning eller ström består endast av en enda frekvens, alla andra kurvformer 
är en kombination av ett antal olika frekvenser med ett specifikt inbördes amplitud- och fasför-
hållande.” 

Fasläget på övertonerna, tabell 1 ger en överblick över fasläge frekvens 
och nummer. De olika faslägena gör att övertonerna får olika egenskap-
er. När fasläget är positivt så kommer övertonerna att ge upphov till ett 
roterande magnetfält i en induktionsmotor med samma riktning som 
magnetfältet för den fundamentala frekvensen. När fasläget är negativt 
så kommer magnetfältet från övertonerna att rotera moturs mot det 
fundamentala flödet vilket kommer göra att vridmomentet i motorn 
kommer att minska och förlusterna att öka. De övertoner som har fas-
läge noll ger inte upphov till något roterande magnetfält, men de gör så 
att förlusterna ökar [3]. 

Tabell 1. Fasläge övertoner tom den 9:e [Egen tabell]. 

Frekvens 
Hz 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Överton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fasläge + - 0 + - 0 + - 0 
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De udda övertonerna (3, 5, 7, 9, 11, etc.) uppkommer när sinuskurvan är 
symmetrisk och är de som ger störst bidrag till THD. De jämna tonerna 
uppstår när sinuskurvan är osymmetrisk. Dessa övertoner har ofta noll 
eller litet bidrag vilket göra att de kan de negligeras [3]. Övertonerna 
som är multiplar av tre (3, 9, 15 etc.) har fasläge noll vilket gör att de inte 
kommer att ge upphov till någon fasförskjutning, mer om trippelöver-
tonerna längre ner i kapitlet. 

2.2.1 Hur alstras övertoner? 
Genom att ansluta olinjära laster till elnätet så kommer den olinjära 
lasten att dra en ström som kommer att avvika ifrån den sinusformade 
strömmens grundton och detta är en källa till övertoner [1]. Figur 1 visar 
strömkurvor för enfas-belastningar (de övre) och trefas-belastning (de 
nedre) där det syns hur den ström som dras av belastningen ser ut. 

 

Figur 1. Distorderade strömkurvor olika exempel. Källa: Schneider Electric 

Strömdistorosionen för varje ansluten apparat kommer att ändras med 
konsumtionen av aktiv effekt, den bakgrunds distorsion som finns i 
spänningen och i ändringen av källimpedansen som finns i nätet. Det är 
inte ovanligt att den totala harmoniska distorsionen för strömmen THDI 
uppgår till mer än 100 %, ibland kan den nå värden upp emot 150 %. 
Hur hög den blir är beroende på designen av apparaten och Crest fak-
torn av matningsspänningen. I THD så ingår alla udda multiplar av 
grundfrekvensen [4]. 

Något som kan förstärka övertonerna ganska kraftigt är ett resonansför-
hållande mellan de kapacitanser och induktanser som finns i kabelnätet, 
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även kondensatorer för faskompensering kan ge upphov till en för-
stärkning av övertonerna [2]. Exempel på laster som orsakar övertoner 
är nätaggregat till datorer, dimmer, frekvensstyrning till motor, låge-
nergibelysning, olika typer av elektronisk utrustning, ljusbågsugnar 
mm, mm. [4]. 

Vid 1-fas och 3-fas laster (likriktare) på samma spänningsnivå kommer 
den 5:e och 7:e strömövertonen att ta ut varandra beroende av fasför-
skjutningen på 180 grader för dessa laster. I och med att dessa försvin-
ner så minskar THDI [5]. 

2.2.2 Viktiga indikatorer  
Ett antal viktiga faktorer att använda för att identifiera och utvärdera 
övertoner i ström och spänningens vågformer är Power Faktor (förhål-
landet mellan aktiv och skenbar effekt för alla övertoner), RMS-värde 
(effektivvärde), Crest faktor (förhållandet mellan peak och RMS-värde 
för ström eller spänning) och ett övertonsspektrum (representerar 
övertoners amplitud och frekvens i förhållande till den fundamentala 
tonen). Dessa faktorer är nödvändiga för att veta vilka åtgärder det 
måste införas för att ta itu med övertons problematik. 

Power factor PF (ekvation 2) är förhållandet mellan aktiv effekt och 
skenbar effekt. Det ska observeras att denna Power factor inte refererar 
till grundtonen av signalen d.v.s. cos 𝜑 (DisplacementPowerFactor). 
Grundtonens effektfaktor är baserat på RMS-värdet medan power factor 
inkluderar spänningens och strömmens distorsion. Power factor kan 
användas för att bestämma och avgöra vilka egenskaper och krav appa-
rater i en anläggning behöver [1]. 

 𝜆 =
𝑃(𝑘𝑊)
𝑆(𝑘𝑉𝐴) 

(2) 

𝜆 =Power Factor, förhållandet mellan aktiv effekt P och skenbar effekt S. 

 RMS-värdet är lika med effektivvärdet och beräknas lika för ström och 
spänningsövertonerna enligt ekvation tre (3) och fyra (4). Detta är RMS 
värdet för alla de olika harmoniska komponenterna. [1]. 
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𝑉!"# = 𝑉!!
!

!!!

= 𝑉!! + 𝑉!! +⋯+ 𝑉!! 

(4) 

I=strömmen, V=spänningen, H=antal övertoner, h= övertonens ordning 

 

 𝐶! =
𝑈!"##
𝑈!"#  

 (5) 

Förhållandet mellan peakvärdet (Itopp, Utopp) av strömmen eller spän-
ningen och dess RMS-värde kallas för crest faktorn, se ekvation (5). 

En sinusformad signal har en crest faktor som är lika med 2. En icke 
sinus formad signal har ett värde som antingen är över eller under det. 
En crest faktor för olinjära laster har normalt en faktor som är högre än 
2. Värdet brukar kunna ligga på 1,5 till 2 och kan vid kritiska fall nå 

upp emot 5. En hög crest faktor är tecken på höga strömpeakar som kan 
få skydd att lösa ut som en följd av detta. Crest faktorn kan användas till 
att avgöra lämpligheten av t.ex. storleken av en generator eller en UPS 
som behövs för att försörja strömkrävande apparater. Datautrustning 
kan ha en crest faktor som kan nå höga värden mellan 3 och 5 vilket 
ställer krav på kraftkällan [1].  

Ett harmoniskt spektrum är att visa övertonernas amplitud i procent i 
förhållande till grundtonen, se figur 2. Figuren visar ett spektrum som 
sträcker sig upp till 6:e övertonen. Med detta spektrum så går det att se 
olika övertoners distorsion och det går att räkna ut den totala THD för 
en apparat eller system [1]. Ett instrument som beräknar övertoner 
använder sig av FFT (FastFourierTransform) för att presentera ett spekt-
rum där övertonerna kan avläsas. 
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Figur 2. Övertonsspektrum upp till 6:e tonen. Källa: Schneider Electric 

2.2.3 Spännings distorsion 
Strömmen som belastningen drar kommer att bidra till ett spänningsfall 
som gör att spänningen kommer att avvika från sin ordinarie sinus-
kurva, det ger övertoner i spänningen. Hur stort spänningsfallet blir 
bestäms av impedansen i elnätet, eller rättare sagt kortslutningseffekten 
för nätet. Lite förenklat ger ett starkare nät mindre distorsion i spän-
ningen [2]. 

När en olinjär last drar en icke sinusformad ström så kommer det också 
att ge upphov till en distorsion i spänningen som nämnts innan. Detta 
kan beräknas enligt Ohms lag, se ekvation (6). 

 𝑉ℎ = 𝑍ℎ ∗ 𝐼ℎ (6) 

Vh= Övertonsspänning, Zh= Impedans, Ih= Övertonsströmmen 

 

 

Figur 3. En-linje schema visande impedansen Zh för icke-linjär last Källa: Schneider 
Electric. 

Impedansen för en ledning kommer att öka som en funktion av frekven-
sen. För varje övertonsström Ih så finns det en impedans Zh i kretsen 
(figur 3) som kommer att generera en distorsion i nätet enligt ekvation 
sex (6). Övertonerna kommer att vandra mot kraftkällan [1], [6].  
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Det är impedansen Z i nätet som bestämmer hur stor spänningsdistors-
ionen kommer att bli. Det finns gränsvärden för hur stor spänningsdis-
torsionen både för enskilda toner och THDV (den totala distorsionen för 
spänningen) får bli i ett nät [7].  

2.2.4 Trippelövertonerna 
I ett symmetriskt trefassystem kommer strömmen i neutralledaren att 
vara noll. Detta gäller vid lika belastning av linjära laster (t.ex. värmee-
lement och glödlampor) på alla faser [8]. 

När en enfasig olinjär belastning ansluts till elnätet så kommer det 
uppstå en distorderad ström vilken kommer att flyta i neutralledaren. 
De övertoner som är multiplar av tre (3, 9, 15, 21, etc.) även kallade 
trippelövertonerna har fasläge noll och kommer att summeras i nolleda-
ren oavsett hur belastningarna fördelas över faserna. De övertons-
strömmar som flyter i neutralledaren kommer att adderas och kan ge 
hög nivå av strömmen i den samma. Det finns risk för att nolledaren 
överbelastas och brinner av vilket kan resultera i en brand. I de anlägg-
ningar som TN-C system (4-ledarsystem) används med PEN-ledare 
finns det en risk att utsatta delar kan spänningssättas p.g.a. av den 
avbrunna ledaren vilket kan leda till en risk för mycket allvarliga per-
sonskador [1], [8]. Om PEN-ledaren tappas så försvinner skydds jord-
ning och återledaren d.v.s. neutralledaren för enfaslaster. Anläggningar 
där det förkommer mycket trippelövertoner är anläggningar med 
mycket datorer och lysrör, det är enfaslaster som producerar dessa 
övertoner [8]. 

2.2.5 THD (TotalHarmonicDistorsion) 
Storheten THD används för att ange övertonshalten i ett elnät [2]. THD 
är ett mått på den totala harmoniska distorsionen för en signal (ström 
och spänning) i procent och den anges som roten ur summan i kvadrat 
för övertonerna från 2 till 50 enligt ekvation (7) [1], [2], [4].  

 

𝑇𝐻𝐷!  = 𝐼! !

!"

!!!

 &  𝑇𝐻𝐷! = 𝑉! !

!"

!!!

 

(7) 

Den totala harmoniska distorsionen beräknas lika för spänning som för 
ström. Värdet på THD är det totala RMS-värdet av alla harmoniska 
komponenter. Övertonerna brukar normalt beräknas upp till den 50:e 
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tonen men kan i de flesta fall begränsas till 25:e tonen, de toner som är 
över 25:e inte har någon större påverkan på THD. Värdet på THD kan 
överstiga 100 procent [1]. Det finns lite olika benämningar på hur THD 
skrivs men i denna rapport kommer endast THDI och THDV användas. 

2.3 VSD (VariableSpeedDrive) 
Motorer som används för att driva pumpar och fläktar i en serverhall är 
ofta varvtalsstyrda för att kunna reglera flöde på ett betryggande sätt. 
Detta medför att den frekvensomriktare (VSD) som används kommer att 
avge en viss halt övertoner. En 3-fas växelspänning görs om till likspän-
ning för att sedan hackas upp och riktas tillbaka till växelspänning, detta 
gör att strömmens sinuskurva kommer bli deformerad och därmed 
kommer det att uppstå strömövertoner [9]. Storleken på strömöverto-
nerna är för det mesta inget problem att hantera, det gäller bara att 
dimensionera kablar och utrustning efter det. Något som är mer be-
kymmersamt är spänningsövertonerna som vars storlek bestäms av 
nätimpedansen [10]. THDI för en frekvensomriktare ligger på omkring 
25 % [4]. En 3-fasig frekvensomriktare släpper främst ut den 5:e tonen 
(250 Hz) på elnätet, det gäller främst 6, 12 och 24 puls frekvensomriktare 
(omriktare uppbyggd av tyristorer eller dioder, fler pulser i omriktaren 
ger en lägre övertonshalt och bättre sinusformad ström). Den omriktare 
som har lägst antal pulser kommer också att procentuellt släppa ut mest 
övertoner (THD) på nätet [9]. 

2.4 UPS (UninterruptablePowerSupply) 
En UPS består av (se figur 4) ett nätaggregat där växelspänningen likrik-
tas för att lagras i ett batteripaket som likspänning. Spänningen från 
batteriet matas sedan in i en växelriktare för att omvandla likspänning-
en till växelspänning, spänningen ska motsvara nätspänningen med 
samma amplitud och frekvens. Uppgiften för UPS:en är att tillhanda-
hålla en avbrottsfri kraft till känslig utrustning såsom dataanläggningar, 
sjukhus, kraftstationer mm., ett avbrott i kraftförsörjningen kommer inte 
att märkas när en UPS finns inkopplad i anläggningen [8]. 
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Figur 4. UPS konfiguration, dubbelkonverterande topologi (Online). Källa: Eaton 

När ett strömavbrott inträffar så försvinner nätanslutningen och reserv-
kraftsanläggningen ska starta. Dieslarna till reservkraftaggregatet tar 
några sekunder på sig att starta och uppnå arbetsvarv, så UPS:en kom-
mer att överbrygga det gap som blir mellan strömavbrottet och tiden det 
tar för generatorn att börja leverera kraft till anläggningen. UPS:en 
ligger alltid i drift för att vid ett strömavbrott ta av den lagrade energi 
som finns i batterierna för att försörja lasten [11]. 

En UPS som matar olinjära laster av olika slag kommer att dra en stor 
distorderad ström från nätet på grund av övertonerna som de genererar. 
UPS:en kommer att dra ström med dålig Power Faktor PF, denna ström 
kommer att ge upphov till en distorsion i spänningen. De övertoner som 
verkar förkomma generellt vid UPS-drift är den 3, 5, 7, 9 & 13: e [12]. 

2.5 Datorer  
Idag är det känt att en persondator har kraftelektronik i sin nätdel som 
gör att den drar en olinjär ström vilket skapar problem på nätet [13]. 

I en anläggning med många datorer och nätaggregat så kommer över-
tonshalterna att bli höga, detta på grund av att dessa är av typen icke 
linjära belastningar vilket skapar övertoner. En datorhall har många 
servrar och datorer som har var sitt nätaggregat. Varje dator har inte så 
stor effekt vilket gör att de inte påverkar elkvaliteten i ett system särskilt 
mycket. Men om antalet datorer växer till en ansenlig mängd så kan 
detta bli ett problem, särskilt i ett svagt nät [14]. 

Det har visat sig att en dator kan skapa en hög distorsion THDI på 
strömmen. Om antalet datorer däremot ökas i antal så kommer THDI att 
minska [13].  
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Ett stort antal datorer kommer att bidra till något som kallas för sam-
manlagring. Det är en effekt som uppkommer genom att datorerna inte 
har max uttag på strömmen under exakt samma tidpunkt, det bidrar till 
att strömkurvan blir rundare och halten av övertoner kommer att 
minska. Något som inte går att undvika med enfas laster är summering-
en av övertonsströmmen i nolledaren från alla faser [3].  

2.6 Belysning 
För att energieffektivisera så sätts det ofta in lysrör eftersom de ger 
mycket ljus i förhållande till effekten. I nya och moderna anläggningar 
väljs armaturer med HF-don (elektroniska don i lysrörsarmaturer) 
jämfört med traditionella lysrör där det sitter en spole (drossel) och en 
kondensator för effektfaktor korrigering då spolen är induktiv. Halten 
av övertoner i strömmen är mindre för ett HF-don än en drossel ef-
tersom HF-donet innehåller filter som tar hand om störningarna, THDI 
uppgår till ca 10 % beroende lite av kvaliteten på HF-donet. En drossel 
kan släppa ut upp till ca 20 % THDI på nätet [15].  

I belysningssystem så har [16] visat att de äldre T8 lysrören generar en 
större THDI både med en traditionell ballast och en elektronisk ballast 
jämfört med T5 lysröret med elektronisk ballast. Sammanlagringseffek-
ten för många ballaster i en stor anläggning är dock oklar. 

2.7 Power Factor Correction 
För att energieffektivisera så används numera vanligen olika typer av 
switchade nätaggregat d.v.s. en olinjär last. För att få dessa att dra en 
ström som är sinusformad så används olika typer av kretsar som hjälper 
till att korrigera detta. Med PFC (korrigerar så att effektfaktorn blir nära 
ett, lasten drar i stort sett en aktiv effekt) så kommer lasten att dra en ren 
sinusformad ström vilket gör att PF för kretsen kommer att bli nära ett. 
Med denna korrigering så kommer även övertonerna att minska till 
mycket låga nivåer och i princip är det bara den fundamentala kvar [17]. 

När det finns switchade nätaggregat i en anläggning så kommer det 
även att uppstå högfrekventa övertoner i området ca 2-150 kHz. HF-
övertoner (högfrekventa övertoner) genereras bland annat av kretsar 
som har en aktiv power factor correction (APFC) [18]. När de lågfre-
kventa tonerna upp till 2 kHz ska korrigeras så kommer det som bipro-
dukt ut HF-övertoner [19]. HF-övertoner sprids mellan apparater och 
inte ut på nätet, det är svårare att förutse stör-nivåerna från HF i en 
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anläggning än från LF (lågfrekventa), HF-övertonerna kan utan förvar-
ning öka till höga nivåer [20]. I system med LF-övertoner så kan överto-
nerna ge problem med en hög ström i nollan p.g.a. nollföljdskomponen-
terna, det är inga bekymmer eftersom HF-övertoner inte ger särskilt 
stora strömmar [21], [22]. Två viktiga skillnader som skiljer LF och HF åt 
är att kapacitanser har en stor inverkan på HF och att de orsakar läck-
strömmar [18], [20]. 

2.8 Elkvalitet 
Enligt ellagen 1997:857 så ska överföringen av el vara av god kvalitet. 
Det innebär att nätleverantören ska erbjuda en bra kvalitet på elen i 
anslutningspunkten d.v.s. att elen ska vara ren och fri från störningar 
[23].  

Ansvaret för en bra elkvalitet kan inte endast ligga på nätleverantören. 
För att detta ska fungera måste nätleverantörer, kunder och tillverkare 
tillsammans ta ansvar och från var sitt håll för att göra sitt för att pro-
blem med störningar ska minimeras. Ett störningsfritt elnät kommer 
aldrig att vara möjligt men nivåerna kan hållas ned genom att använda 
godkända apparater som inte stör nätet. En dyrare apparat är generellt 
bättre än en av lägre pris. En apparat som kopplas in till elnätet bör 
även vara designad för att kopplas in i en viss punkt, det för att inte 
skicka ut störningar på nätet eller att apparaten stör sig själv. En väl 
designad apparat kommer att ge en lång livslängd och tillförlitlighet 
samt en god totalekonomi [3]. 

För extra känslig utrustning som sjukhusutrustning, system för kontroll 
av lufttrafik (flygplan), huvudservrar och känsliga bearbetningssystem 
inom industrin som kräver en bra elkvalitet, får THDV inte överstiga 3 % 
i anslutningspunkten [6].  

En bristande elkvalitet kan påverka nätansluten utrustning på flera sätt. 
Det kan ge förkortad livslängd på apparater och kablage, prestandaför-
sämring för systemet, stopp och avbrott samt förstörelse av utrustning 
som är känslig för dålig elkvalitet. Det kan även ge upphov till bestå-
ende skada på ett system [2].  

2.9 Gränsvärden för LF övertoner 
För LF (lågfrekventa övertoner), enligt svensk standard europa norm SS-
EN 50160 så anges ett gränsvärde för den totala harmoniska distorsion-
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en (THDV) tom. den 40:e tonen (upp till 2 kHz) på 8 %. Mätningarna för 
att kontrollera gränsvärdet görs över en vecka där 10 minuters värden 
tas och en avvikelse på 5 % tillåts under den tiden. Halten av övertoner 
gäller för matningsspänningen. För de enskilda övertonerna gäller 
andra värden vilken kan se i tabell 2, där t.ex. den 5:e tonen anger ett 
värde på max 6 % THDV. Vad gäller strömmen så finns det inga definie-
rade gränsvärden [7]. 

Tabell 2. Värdet av enskilda övertoner upp till den 25:e, gäller för 
anslutningspunkten och är angivna i procent i förhållande till den fundamentala 
U1. Källa: SS-EN 50160 

 

För att jämföra med IEEE 519-2014 så anger den också ett värde på 8 % 
av THD. Mätningarna sker på samma sätt som 50160 och avvikelserna 
får max vara densamma [24]. IEEE 519-2014 gäller inte för Sverige men 
kan ses som en jämförelse till SS-EN 50160. IEEE ger även förslag på hur 
åtgärder kan implementeras för att upprätthålla elkvaliteten samt hur 
det går att motverka uppvärmning av ledare och hur det går att före-
bygga en dålig effektfaktor i nätet. 

SS-EN 61000-2-2 anger kompabilitetsnivåerna för övertoner av mer eller 
mindre varaktiga slag. De ges som referensvärden för kortvarig och 
långvarig effekt. De kortvariga effekterna är för störning av känslig 
elektronisk utrustning där övertonsnivåerna varar i 3 sekunder eller 
mindre. Transienter tas inte med här. Långvariga effekterna syftar 
främst på kablar, kondensatorer, motorer mm. där en termisk verkan 
kan ge skada och eller förkortad livslängd. För de långvariga effekterna 
så ska övertonsnivåerna ha en varaktighet på 10 min eller längre. I tabell 
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3 så ses de nivåer som standarden anger. De värden som anges refererar 
till grundtonen som effektivvärde i procent av denna. Kompabiltetsni-
vån för den totala harmoniska distorsionen (THD) uppgår till 8 procent 
[25].  

Tabell 3. Kompabilitetsnivåer för enskilda övertoner, angivet som ett effektivvärde i 
procent av den fundamentala tonen. Källa: SS-EN 61000-2-2. 

 

2.10 Förluster och problem orsakade av övertoner 
2.10.1 Tekniska problem 

Om halten av övertoner blir för stor kommer det att bli problem med 
överlast i ett system på grund av en ökning av effektivvärdet (RMS) i 
strömmen. En ökad ström bidrar till uppvärmning av apparater och att 
skydd och säkringar löser ut, det finns även risk att kondensatorer 
förstörs. Det kan bli överlast i nolledaren när för många olinjära belast-
ningar ansluts eftersom nollströmmarna kommer att summeras i nolle-
daren. Överhettningen kan ge upphov till brandfara. Utrustning kom-
mer att åldras i förtid d.v.s. att isolation i motorer och transformatorer 
m.fl. torkar på grund av en högre temperatur orsakade av förluster. 
Kondensatorer för effektfaktor-korrigering kan gå sönder i förtid när de 
blir utsatta för uppvärmning och resonansfenomen, kondensatorer kan 
även förstärka övertonerna p.g.a. resonansfenomen. En distorsion i 
spänningen kan komma att störa känsliga laster vilket kan ge problem i 
bl.a. tillverkningsindustrin. Störningar kan även komma att påverka 
kommunikations nätverk och ge ett brummande ljud i telefonlinjer [6].  

Övertoner kan ge problem med vagabonderande strömmar eftersom en 
ökad frekvens kommer att göra så att impedansen i nolledaren blir 
större. Det gör att returströmmen som ska flyta tillbaka i nolledaren 
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kommer att börja ta alternativa vägar genom andra metalliska föremål 
som t.ex. armering, vatten och avloppsrör etc. [8]. 

2.10.2 Effekter på synkron generator 
Generatorer som försörjer en last med en stor del olinjära belastningar 
som nätaggregat till datorer och lysrör måste deratas d.v.s. klassas ned 
för att klara den ogynnsamma lasten på grund av den förlust som 
strömövertonerna ger upphov till. En generator som försörjer 30 % 
olinjära laster kan behöva deratas med ca 10 % [1].  

En synkrongenerator har liten egenproduktion av övertoner vilket gör 
den känslig för övertonsbelastning. Om generatorn är Y kopplad och 
direkt jordad kan det bli problem med strömmar och spänningar som 
orsakas av den 3:e tonen (150 Hz) vilka kan cirkulera i generatorns 
lindningar, det kan resultera i termisk överbelastning av generatorn [6], 
[26]. 

Övertonslast för en synkrongenerator måste noga beräknas och genera-
torn behöver ha ett skydd som kan skydda generatorn från denna typ av 
problematik [26]. 

Enligt [27] så behöver en generator överdimensioneras med 20 % för att 
kunna hantera de övertonsströmmar som en distorderad last orsakar 
om inga andra specifikationer finns angivna. För att kunna beräkna och 
dimensionera en generator för en last så behöver nivån av övertonst-
römmar vara känd samt nivån av den maximala THDv. Då kan den 
subtransienta reaktansen X”d beräknas. 

Den subtransienta reaktansen X”d beräknas enligt ekvation (8) [27]. 

 𝑋"𝑑% =
100 ∗ 𝑇𝐻𝐷!%

( 5 ∗ 𝐼5% ! + 7 ∗ 𝐼7% !…+ 𝑛 ∗ 𝐼𝑛% !  
  (8) 

För att beräkna nivån av X”d så måste övertonsströmmar (5:e, 7:e, etc.) 
från lasten i procent vara känt. Reaktansen angiven i procent kommer 
att variera proportionellt mot effekten [27]. 

Reaktansen i en generator används i huvudsak till två saker. Det ena är 
när kortslutningsströmmen ska beräknas och det andra är för att minska 
spänningsdistorsionen orsakade av olinjära laster [28]. 
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2.10.3 Ekonomiska effekter 
Höga halter av övertoner i ett system orsakar förluster som kommer att 
ge ekonomiska konsekvenser. Effektförluster i ledningar och utrustning 
bidrar till att energi går till spillo. En högre del övertoner kan betyda att 
en anläggning behöver mer effekt och ett större abonnemang vilket i sin 
tur bidrar till ökade kostnader. Utrustningar som generatorer, UPS, 
ledningar mm. kan behöva överdimensioneras för att klara av stora 
övertonsströmmar. Särskilt nolledaren behöver överdimensioneras om 
det är mycket olinjära enfaslaster i ett system. Livslängd på apparater 
kan minska med drygt 30 % vilket gör att de behöver bytas oftare och 
det medför extra kostnad. Distorsionen kan medföra att brytare och 
skydd i äldre anläggningar inte fungerar som de ska och kan ofrivilligt 
lösa ut. Detta gör att produktion och processer kan bli avbrutna vilket 
bidrar till ett bortfall av produktion. Den extra kostnad som alla dessa 
problem orsakar medför att företaget tappar i konkurrenskraft [1], [6]. 

2.11 Passiva filter 
Att hantera övertoner kan göras på flera olika sätt. Det bästa sättet är 
dock att ta hand om källan där övertonerna alstras och åtgärda den. 
Skulle nivån ändå vara över gränsvärdena så går det att använda olika 
typer av filter för att minska effekterna av dessa. Idag finns det många 
olika tekniker att hantera övertonerna vid källan och teknikerna är 
under ständig utveckling. 

Det är lämpligt att placera ett passivt filter nära övertonskällan så att 
inte strömövertonerna kan ta sig vidare ut i systemet. Brukligt är att 
tillämpa denna typ av filter på anläggningar över 500 kVA, det kan vara 
UPS: er, VSD, likriktare av olika slag, mm. [1], [26].  

2.11.1 Parallellresonansfilter 
Med en spole och en kondensator parallellt så har ett parallellresonans-
filter skapats. Detta filter kommer att ge en hög impedans vid resonans-
frekvensen. Filtrets beteende är att under resonansfrekvensen kommer 
det att vara induktivt och över kapacitivt. Figur 5 visar två olika kopp-
lingar. Det till vänster är kopplat till jord och filtret kommer att shunta 
frekvens 1 genom induktansen och frekvens 3 via kapacitansen ner till 
jord. Endast frekvens 2 kommer igenom. Bilden till höger visar filtret i 
serie, denna koppling kommer att ge en annan karakteristik vilket 
släpper igenom frekvens 2 men inte 1 och 3 [3].  
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Figur 5. Parallellresonansfilter. Källa: NORBO Kraftteknik 

2.11.2 Serieresonansfilter 
En kondensator och en spole bildar ett serieresonansfilter. Detta filter 
kommer att tvärt emot parallellresonansfiltret vara kapacitivt under 
resonansfrekvensen och vara induktivt över resonansfrekvensen. Filtret 
kommer att ha en låg impedans vid resonansfrekvensen. Figur 6 visar 
två kopplingar, den till vänster kommer att spärra frekvens 2 genom att 
shunta den till jord och släppa igenom 1 och 3. Bilden till höger kommer 
att vid resonans släppa förbi frekvens 2 medan den spärrar för 1 och 3 
[3].  

 

Figur 6. Serieresonansfilter. Källa: NORBO Kraftteknik 

2.11.3 Finavstämda filter 
Ett finavstämt filter är designat med en speciell resonans för att ta bort 
en överton på en exakt frekvens. Detta kommer att ge en bra och effek-
tiv filtrering eftersom resonansen i filtret (låg impedans) sammanfaller 
med övertonens frekvens. Det finns en risk med att använda ett finav-
stämt filter. En höjning av övertonsspänningen kan medföra att det 
flyter en högre ström genom filtret p.g.a. dess låga impedans vilket kan 
leda hög temperatur och att filtret kan förstöras. Även om inte filtret 
förstörs så kommer komponentvärden att ändras p.g.a. temperaturen 
vilket ändrar filtrets karakteristik. En ökad temperatur skyndar på 
föråldringen i kondensatorbatterier med en följd att kapacitansen i dessa 
sjunker med konsekvensen att filtret blir mer kapacitivt vid övertonsfre-
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kvensen. Detta kan leda till ett resonansproblem mellan lasten som är 
induktiv och filtret som är kapacitivt [3]. 

2.11.4 Snedavstämda filter 
För att åtgärda problematiken för finavstämda filter som beskrivits ovan 
så går det att ändra så att filtrets resonansfrekvens hamnar under över-
tonen. Med detta är filtret snedavstämt, filtret kommer inte att vara lika 
effektivt som ett finavstämt men det kan hantera situationer bättre när 
övertonshalten stiger [3]. 

2.11.5 Tredjetonsfilter 
Trippelövertonerna på 150 Hz har samma fasläge vilket gör att de 
kommer summeras i nolledaren, detta p.g.a. enfasiga olinjära belast-
ningar. För att minska dessa går det att använda filter. Ett spärrfilter på 
150 Hz (se figur 7) kan användas på nolledaren, problemet är att detta 
kommer att ge upphov till ett spänningsfall med frekvens på 150 Hz 
över filtret. Detta i sin tur ger en potentialskillnad mellan N och PE-
ledaren vilket är oacceptabelt. Filtret bör kopplas in på ett annat sätt.  

 

 

Figur 7. Tredjetonsfilter på nolledaren. Källa: NORBO Kraftteknik 

Ett annat alternativ skulle vara att lägga filtret i PEN-ledaren se figur 8. 
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Figur 8. Tredjetonsfilter i PEN-ledaren. Källa NORBO Kraftteknik. 

Nu blir det ingen spänning mellan N och PE. Men istället så blir det 
problem med spänningsdistorsion när det blir ett spänningsfall över 
filtret. Det krävs planering för att montera filtret på rätt ställe, t.ex. så 
kan det vara ett bra filter vid stora anhopningar av belysning men kan 
vara sämre att använda vid kontorsmiljö (många olika typer av olinjära 
laster). Det finns en risk att tillföra problem om det inte görs på rätt sätt. 
Om filtret ansluts där det finns flera centraler så kommer det att bli stora 
potentialskillnader mellan N och PE-ledaren på övriga centraler i an-
läggningen. Det kan göra så att det blir vagabonderade strömmar som 
är svåra att hanteras med. För att undvika detta så kan filtret direkt 
monteras vid transformatorn, dock kommer alla som matas från denna 
transformator eventuellt att få problem med ökande späningsdistorsion 
[3].  

2.12 Aktiva filter 
I figur 9 så går det att se grundprincipen för hur ett aktivt filter är kon-
struerat. Ett aktivt filter mäter de nuvarande nivåerna av övertoner från 
den olinjära lasten. 

 

Figur 9. Aktivt filter. Källa: NORBO Kraftteknik. 

När filtret mätt och analyserat strömövertonerna så kommer det att 
generera en ström som är fasvriden 180° som matas ut mot lasten. När 
filterströmmen summeras upp med lastströmmen så kommer överto-
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nerna att elimineras och ut kommer en sinusformad ström [1], [3], [26]. 
Fördelen med ett aktivt filter jämfört med ett passivt är att filtret påver-
kas mycket lite av impedansvariationer i nätet [3]. 

2.13 Hybrid filter 
Hybridfiltret är en kombination av ett passivt och ett aktivt filter. Som 
har beskrivits ovan. 

2.14 Alternativa metoder 
Utöver ovan nämnda metoder så finns det en del nya tekniker som kan 
användas för att mildra effekten av övertoner vid källan. Några av dessa 
tekniker är fasmultiplikation, teknik för att vid drift använda högre 
pulstal, aktiv teknik för vågformning, converter med inbyggda interfas 
reaktorer, inbyggd kompensation för övertoner i enheten och använd-
ning av multilevel converters [26].  

2.15 EMC-Filter 
Ett EMC-filter (EMC står för elektromagnetisk kompabilitet d.v.s. en 
apparats förmåga att inte störa sig själv eller omkringliggande utrust-
ning) kommer inte att ta bort de vanliga övertonerna men det kommer 
att förhindra radiofrekventa störningar att komma ut på elnätet och 
störa radiokommunikation. Filtret kommer att ta bort störningar från 50 
kHz och uppåt (över 100 kHz). Det finns en nackdel med dessa filter och 
det är att det de kan bidra med reaktiv effekt till nätet. Det kan bli 
högfrekventa resonanser från övertonsförstärkningar i nätet. Ett annat 
fenomen som kan uppträda är ”ringningar” som blir till när det sker 
kopplingar i nätet [3]. 
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3 Metod 
Metoden kommer att beskriva hur avhandlingen har genomförts och 
vilka delar som har tagits med. Vilka mätningar har utförts i arbetet? 
Hur data är bearbetat kommer att beskrivas och vilka experter på områ-
det som har konsulterats vad det gäller mätningar och analyser kommer 
att presenteras. Åtgärder för att föreslå hur problematiken ska hanteras 
och vilka gränsvärden som är acceptabla är en del av metoden för att 
visa hur denna rapport har vuxit fram. 

3.1 Litteraturstudier 
För att veta vad som gjorts inom området utfördes först sökningar på 
vetenskapliga databaser som IEEE och Sciencedirect för att leta reda på 
relevant material och den senaste forskningen inom området övertoner 
och vad som skapar dessa. För att identifiera vad utrustningen i en 
datorhall har för egenskaper och vad de släpper ifrån sig så letades 
material för att täcka den biten. Det fanns en hel del studier gjorda om 
övertoner, olika utrustningar (datorer och UPS, m.fl.), utvalt material 
togs från artiklar, avhandlingar, textböcker och tillverkare. 

3.2 Identifiering av utrustning i datorhallar 
Att identifiera hur en datahall är uppbyggd är av väsentlighet eftersom 
all utrustning i hallen matas av ett reservkraftaggregat vid reservdrift. 
Denna del kommer att presenteras under del fyra (genomförande) där 
detaljer i anläggningen kommer att beskrivas. 

3.3 Mätningar 
För att kunna konstatera vad som händer med elkvaliteten och dra en 
slutsats så måste det utföras mätningar på en eller flera anläggningar. 
Förhoppningen är att kunna göra flera mätningar för att kunna jämföra 
mot varandra. Mätningen/arna kommer att genomföras när Coromatic 
utför avtalade funktionsprov med kunder på deras anläggningar i 
Stockholmsregionen. Mätningarna kommer ej att kunna utföras enligt 
de tidsaspekter som anges i standarderna, möjligheter för det ligger 
utanför ramen för denna avhandling. 

3.3.1 Mätutrustning 
Den utrustning som användes under mättningarna heter Dranetz HDPQ 
Xplorer 400 (se figur 11) och är ett kompetent instrument som kan mäta 
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och analysera det mesta inom elkvalitet som övertoner (spänning och 
ström), transienter mm mm. Den följer gällande standarder som t.ex. 
IEC 61000, IEEE 519 eller EN 50160 och det går att ställa in parametrar 
för att mätningarna ska svara upp mot den valda standarden. Instru-
mentet tillverkas i USA.  

 

Figur 11. Dranetz HDPQ Xplorer 400. Källa: http://www.dranetz.com/power-quality-
analyzers/.  

Xplorer kan visa övertoner för spänning upp tom. den 127:e och för 
ström upp till den 63:e.  Det går att direkt se vad mätningarna ger ge-
nom att instrumentet visar grafer och spektrum i realtid eller av sparade 
mätvärden. Mätvärden går även att exportera för att behandla mer 
noggrant i ett program som heter DranView som tillhör instrumentet. 

3.4 Diagram och tabeller 
Datat som samlades in under mätningarna har bearbetats i programmet 
DranView. Programmet kan presentera övertonsspektrum för både 
spänning och ström. Programmet kan visa i princip allt som är värt att 
veta om vad som händer i ledningarna. Resultatet som kommer ut från 
DranView presenteras under resultatdelen i rapporten. Tabeller har 
anpassats efter behov av beräknade värden. 

3.5 Expertis 
Under den pågående avhandlingen så kommer medarbetare inom 
Coromatic att konsulteras när behov finns. Kunskapen som finns inom 
företaget kommer att vara ett bra bidrag för att kunna uppfylla mål och 
syfte för arbetet. Coromatic har samarbetspartners utanför koncernen 
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som hjälper dem med mätningar och utredningar av olika slag. Det är 
framför allt ett företag som kommer att vara av intresse att kontakta. 
Elkraftservice AB (EKAB) heter förtaget och de håller på mycket med 
elkraftmätningar av varierande slag. Deras kunskap kommer att vara av 
stor tillgång när innehållet i mätningarna ska utvärderas. De kommer 
även att låna ut instrumentet (Dranetz Xplorer 400) som presenterats 
ovan för att kunna utföra mätningarna. För att kunna utvärdera data 
som loggats så har Beving lånat ut en licens för att köra Dran View. 
Programmet är kompetent och kan bl.a. titta på övertoner, var för sig 
eller som THD för spänning och ström, mm., mm.  

3.6 Utvärdering övertonsinnehåll 
För att eventuellt kunna dra slutsatser utifrån teori och verklighet så 
kommer innehållet ifrån de sammanställda diagrammen att utvärderas. 
Detta moment kommer att göras under resultat och diskussionsdelen i 
examensarbetet. Resultatet kommer att vara till stor hjälp för kommande 
punkt 3.7. 

3.7 Föreslå åtgärder 
Utifrån den sammanställning som görs och de slutsatser som dras om 
vad som händer med reservkraftaggregatet så kommer det att föreslås 
åtgärder om behov verkar föreligga. Om åtgärder skulle vara nödvän-
diga kommer det att utredas vad som händer och vilken motåtgärd som 
skulle kunna vara lämplig för att avhjälpa den typ av problematik som 
framkommer. Även om det står klart att den anläggning/ar som det 
utfördes mätningar på inte behöver åtgärder i nuläget så kommer en 
checklista att arbetas fram för att bli medveten om problematiken för 
utformningen av nya anläggningar. Listan kommer att tas fram i samråd 
med Coromatic. 
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4 Genomförande 
Under detta avsnitt så kommer det att presenteras hur mätningen har 
genomförts. Datahallens utrustning kommer att identifieras. En närmare 
funktion av UPS:en kommer även att presenteras. 

4.1 Identifiering av utrustning I datahallen 
Anläggningen som gavs möjlighet att mäta på innehåller följande: Ett 
reservkraftaggregat CAT V12 (3412STA) med 680 kVA generator (Mo-
dell 750F) matar ställverket se bilaga A. Se bilaga F för märkskylt motor 
och generator. Från ställverket går det vidare och matar en UPS som 
förser servrar och datorer med avbrottsfri kraft. Övrig utrustning såsom 
belysning, kyla (frekvensstyrda pumpar 2 st. och kylmaskiner 4 st.) 
matas direkt d.v.s. förbi UPS och inte genom ställverket i bilaga A. 
Anslutningspunkten för övrig utrustning syns inte i bilaga A och har 
heller inte identifierats i anläggningen. Vid ett avbrott kommer dessa 
maskiner att stanna en kort stund tills reservkraften kopplas in. Ef-
tersom denna anläggning är relativt gammal går det att anta att lysrör är 
av den konventionella typen med elektromagnetisk ballast med T8 
lysrör och inte HF-don. Två pumpar för kyla startar varvid den ena 
stannar efter ett tag, pumparna är redundanta. Endast en pump behövs 
för normal drift. Styrningen av pumparna sker med frekvensomriktare. 
Data har inte samlats om hur många lysrör som finns i anläggningen 
och inte hur stora pumpar och kylmaskiner (i kVA) är. Övrig utrustning 
i anläggningen har inte heller kollats. 

4.2 Inställning av instrument 
Med tips och råd så ställdes instrumentet in med hjälp av EKAB. Föl-
jande inställningar gjordes: 

• Wiring configuration: Rogowskispole D-flex 3000/3XL, 3000A, 
Skalning ström och spänning =1 både primär och sekundärsida. 
Vid mätning på lastsida ställdes värdet 300 A in. 3-fas Y-
koppling. 

• IEC standard 
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• Nominal and Frequency: 230 v, 50 Hz, Fast (Local generator) på 
Nät/Generatorsida, Standard (Utility Power Line) på lastsidan. 
Avvikelse på spänningen ± 10 %. 

• Trigger limits: U, I, W och andra standard parametrar, 1 sek Wa-
veform snapshots; Harmonics, Interharmonics and Seq compo-
nents 3 sec. 

• Anti aliasing OFF, spegling av övertoner 

Övriga inställningar lämnades orörda som instrumentet visade. 

4.3 Mätning 1 
Den första mätningen som görs är på hela dataanläggningen även om 
själva mätningen utförs i ställverket till UPS:en. Mätningen sker på 
inkommande till ställverket. Då övertonerna tenderar till att leta sig mot 
kraftkällan så kommer den övriga utrustningen i anläggningen att ge 
sitt bidrag av övertoner också i denna mätpunkt. Mätningen kommer att 
pågå under den tid reservkraftsprovet körs plus en stund före och efter. 

4.3.1 Uppkoppling på primärsida ställverk 
Uppkoppling av instrument på primärsida av ställverket se figur 12. 
Här matar inkommande nät och reservkraftaggregatet vid reservdrift. I 
bilaga A anges denna inkoppling som mätpunkt 1.  

 

Figur 12. Uppkoppling mätning ström med Rogowskispole 3 faser + nolledare (bild 
till vä) och spänning (bild till hö). 

Matningen in sker med två parallella kablar, Rogowskispolen ansluts 
runt dessa. Även en spole ansluts runt nolledaren och en klämma (vit) 
mot jord. Spänningen ansluts med krokodilklämmor på L1 (röd), L2 
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(gul) och L3 (blå) se figur 13, observera att dessa färger inte följer svensk 
standard utan amerikansk för att instrumentet är tillverkat i USA. In-
kopplingen är lika för primär och sekundärsida på ställverket. 

 

Figur 13. Översiktsbild över inkoppling Xplorer 400 primärsida. 

 

Figur 14. Dranetz instrument Xplorer 400 inkopplat och mäter på primärsidan. 

 

4.4 Mätning 2 
Mätning nummer två sker på utgående sida på UPS:en som matar 
servrar och datorer i datahallen. OBS! i denna mätning är det endast 
UPS: ens last (datorer och servrar) som kommer att stå för bidrag till 
övertonerna. 
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4.4.1 Uppkoppling ställverk UPS 

 

Figur 15. Inkoppling Lastsida (UPS). Bild till vänster strömmätning med 
Rogowskispole, bild till höger spänning. 

För inkoppling av UPS:en på lastsidan i mätning 2 användes samma 
utrustning som i mätning 1 och det kopplades in på samma sätt, se figur 
15. I bilaga A fördelningsställverk anges denna mätning som mätpunkt 
2. Pilarna i ställverket anger strömriktning 

4.4.2 Funktionsbeskrivning UPS 
När nätet bryts kommer först UPS:en att mata lasten innan reservkraft-
aggregatet har startat och fått rätt spänning och frekvens. I detta scena-
rio som ska undersökas så kommer generatorn att känna UPS:en som 
last, UPS-kraften matar endast känslig utrustning och övrig utrustning 
matas förbi UPS:en. Den UPS som används i denna anläggning heter 
Chloride 80-NET och är på 120 kVA. Det som är intressant är hur myck-
et övertoner på spänning och ström som UPS:en filtrerar bort, främst på 
primärsidan mot nätet och generatorn. En del av specifikationerna kan 
ses i tabell 4 nedan, data är hämtat från Chlorides UPS-katalog se bilaga 
E. Denna UPS som används har full PFC (PowerFactorCorrection) se 
bilaga E vilket gör att generatorn kommer att känna UPS:en som i prin-
cip en resistiv last, aktiv effekt. Både likriktare och växelriktare är upp-
byggda av IGBT teknik vilket gör att UPS:en ger låga emissioner ut i 
matande nät vid normala förhållanden. 

 



Hur påverkar olinjära laster en 
reservkraftsgenerator? 
Fredrik Bäckman 

4 Genomförande 
2016-07-01 

 

31 

 

Tabell 4. UPS data Chloride 80-NET 120 kVA. Källa Chloride UPS 80-NET 2009. Se 
bilaga E. 

Primärsida (input)  

Power factor vid nominell last och 
förhållanden (1) 

≥ 0.99 

THDI in vid normala in och utmatnings 
förhållanden (2) 

< 3% 

THDI (3) ≤ 5% 

Sekundärsida (inverter output)  

THDv ut vid 100 % linjär last < 1% 

THDv ut vid olinjärlast refererat till 
IEC/EN 62040-3 

< 3% 

Crestfaktor IPeak/IRMS  3: 1 

 (1) Vid nominell spänning och frekvens, (2) Nominell spänning in och THDV ≤ 1%, (3) Last ut > 25 % av 
nominell uteffekt. 

Generatorn kommer att i princip känna UPS:en som en resistiv last med 
en ren sinusformad ström och i stort sett en aktiv effekt. THD emission-
er ut på nätet kan ses i tabell 4 ovan, de är låga. I denna UPS så är ne-
utralledaren elektriskt isolerad från chassit se figur 10. UPS:en kommer 
inte att kunna påverka nollan vid något av de olika driftlägena. 80-NET 
serien används där nollan har kontakt med jord d.v.s. vanliga distribut-
ionssystem.  

I bilaga E så finns går det att verifiera dessa fakta då det där finns ett 
utdrag från Chlorides UPS katalog för denna modell. 
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Figur 10. Principschema UPS Chloride 80-NET 120 kVA. Källa: Chloride, bilaga E. 

 



Hur påverkar olinjära laster en 
reservkraftsgenerator? 
Fredrik Bäckman 

5 Resultat 
2016-07-01 

 

33 

5 Resultat 
Två mätningar kommer att presenteras med resultat från Dran View. 
Första mätningen är när nät och generator är inkopplade. Nä-
tet/Generatorn kommer att mata en UPS för data och känslig utrustning. 
Övrig utrustning till datahallen matas direkt till lasten, avgreningspunk-
ten syns inte på någon bild. Reservkraftgeneratorn kommer att köras 
under en timme. Mätning 2 sker på lastsidan som matas genom UPS:en, 
mätningen kommer att vara kort. Det beror på att variationerna ut från 
UPS:en förmodligen inte är stora, utan ganska stabila. Att mäta på en 
anläggning är inte enkelt, det är många parametrar och inställningar 
som ska göras. Mätnoggrannheten ska därför vara 1-5 % p.g.a. skalning-
en för instrumentet. Det skulle varit en annan inställning för 
Rogowskispolarna på nätsidan, när nu facit finns i handen.  

5.1 Nät – Generator - Nät   
Första mätningen av två på anläggningen sker när elnätet är inkopplat 
och det sedan bryts för att köra funktionsprov från ca kl. 06.01. När 
nätet bryts och generatorn kopplas in så ökar spänningsdistorsionen till 
ca 18-19 volt i början för att sjunka lite till slutet av provet se figur 16. 
När reservkraften stängs av ca 07.03 och elnätet tar över driften så 
kommer spänningsdistorsionen att sjunka till ca 6 volt se figur 16. Dis-
torsionen ser i princip lika ut för alla faser. 

 
Figur 16. Spänningsdistorsion i fas L1 vid Nät-Generator-Nät. 
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Figur 17. Strömdistorsion i fas B (L2) Nät/Generatorsida 

Figur 17 ger ett spektrum för strömmen av toner från 1 till 50. 3:e tonen 
dominerar i alla faser och ger störst bidrag till THD. Tabell 5 visar alla 
faser och dess värden. 

Tabell 5. Strömdistorsion THDI och 3:e ton alla faser, Nät/Generatorsida 

Fas Grundton THDI 3:e ton  

L1 12,8 A 7,31 A ≈5,5 A 

L2 13,71 A 7,20 A 6 A 

L3 13,00 A 7,58 A 5,9 A 

 

I tabell 5 ovan så går det att se att den 3:e tonen nästan står för all 
strömdistorsion, det ger en indikering på att det är mycket enfaslaster i 
anläggningen. 

Total RMS: 32.94 A
DC-nivå: 27.88 A
Grundtons-RMS(H1): 13.71 A
Total Harmonisk Distortion THD: 7.14 A (Jämn: 1.06 A, Udda: 7.20 A)
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Figur 18. THDV L1 Nät/ Generatorsida 

Figur 18 till 20 visar den totala harmoniska distorsionen för perioden 
som mätningen pågår från ca 05.40 till ca 07.15. 

 

Figur 19. THDV L2 Nät/ Generatorsida 

 

Total RMS: 232.64 V
DC-nivå: 0.03 V
Grundtons-RMS(H1): 231.75 V
Total Harmonisk Distortion THD: 19.01 V (Jämn: 0.79 V, Udda: 18.99 V)
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Total RMS: 232.39 V
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Grundtons-RMS(H1): 231.46 V
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Figur 20. THDV L3 Nät/ Generatorsida 

Tabell 6 ger THD för alla tre faser vid mätning på nät och generatorsida. 
THD är beräknat på de udda tonerna och det totala RMS-värdet för 
grundtonen enligt ekvation (9) för varje fas. Det ska tilläggas att dessa 
mätningar även inkluderar bakgrundsdistorsionen och lasten innan 
reservkraften körs igång. Mätningen startade ca 25 min före funktions-
prov och slutade ca 15 min efteråt. 

 𝑇𝐻𝐷!% =
𝑇𝐻𝐷 𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑅𝑀𝑆(𝐻1) 
(9) 

Tabell 6. Spänningsöverton vid nät och generatordrift i % på grundtonen. Denna 
mätning inkluderar även bakgrundsdistorsion [Egen tabell]. 

Fas THDV  THD% 

L1 18,99 Volt 8,19 % 

L2 19,11 Volt 8,26 % 

L3 19,45 Volt 8,39 % 

 

Total RMS: 232.66 V
DC-nivå: 0.12 V
Grundtons-RMS(H1): 231.70 V
Total Harmonisk Distortion THD: 19.47 V (Jämn: 0.79 V, Udda: 19.45 V)
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Figur 21. Övertonsspektrum THDV Nät/Generatorsida upp till 2,5 kHz. 

Figur 21 ger övertonsspektrum för övertoner upp till 2500 Hz (50:e 
tonen) och THD för spänningen. Denna triggning ligger ca 15 min in i 
reservkraftstestet. Nivån för THD uppgår till ca 18 volt på alla faser och 
det är tredje tonen 150 Hz som är mest framträdande. THDV i % mot 
Fundamental-RMS (H1) blir enligt tabell 7 nedan och är beräknat enligt 
ekvation (9). I figur 21 framgår det inte om RMS är för totala eller 
grundtonen, det antas att det är grundtonen som menas. 

Tabell 7. Spänningsövertoner i %, 15 min in i funktionstest. [Egen tabell] 

Fas THDV  THD% 

L1 18,01 Volt 7,61 % 

L2 18,18 Volt 7,69 % 

L3 18,46 Volt 7, 81 % 

L3, 3:e ton 150 Hz  ≈ 19 Volt 8,04 % 

 

 

Figur 22. 3:e övertonen (150 Hz) på fas L1 Nät/Generatorsida 

Förhöjning på 150 Hz spänningen vid reservdrift (figur 22). Spänningen 
för tredje ton är en bit över 18 volt en bit in i mätningen. Se bilaga B för 
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fler övertoner 3, 5, 7, 11, 13, 15 och för ström 3, 5 och 7 för samma mät-
ning. 

 

Figur 23. 5:e och 7:e spänningsövertonen. 

En sänkning i amplitud på 5:e och 7:e tonen kan ses i figur 23 när re-
servkraftgeneratorn är inkopplad. Denna är från samma mätning som 
figur 22 ovan för 3:e tonen. Intressant är att nivåerna går upp när elnätet 
återinkopplas och generatorn stängs av. 

5.2 Lastsida UPS (inverter output) 
Andra mätningen. Spänningen går genom UPS:en till lasten för datorer 
och servrar. Övertonshalten som uppmättes på lastsidan kan tydas i 
figurerna 23 till 25 för alla faser och värdena i procent kan ses i tabell 8. 
Det är de udda övertonerna mot fundamentala tonen värdet är beräknat 
på, enligt ekvation (9). Observera att denna last enbart är via UPS:en. 

 

Figur 24. THDV lastsida via UPS fas L1. 

På lastsidan är inte den 3:e tonen den mest framträdande, den 11:e har 
störst amplitud i L1 enligt figur 24. 

Total RMS: 230.19 V
DC-nivå: 0.05 V
Grundtons-RMS(H1): 229.85 V
Total Harmonisk Distortion THD: 2.18 V (Jämn: 0.26 V, Udda: 1.99 V)
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Figur 25. THDV lastsida via UPS fas L2. 

 

 

Figur 26. THDV lastsida via UPS fas L3. 

För fas L2 och L3 (figur 25 & 26) så är 150 Hz tonen av högst amplitud 
även om nivåerna på spänningen är betydligt mindre än de var på 
Nät/Generatorsida. Distorsionen för dessa faser kan ses i tabell 8 och de 
ligger en bit under en procent. Ekvation (9) har använts för att beräkna 
värdena. 

 

Total RMS: 229.84 V
DC-nivå: 0.09 V
Grundtons-RMS(H1): 229.74 V
Total Harmonisk Distortion THD: 2.06 V (Jämn: 0.29 V, Udda: 1.88 V)
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Tabell 8. Spänningsöverton på lastsidan (genom UPS) i % på grundtonen. [Egen 
tabell]. 

Fas THDV THD% 

L1 1,99 Volt 0,87 % 

L2 1,88 Volt 0,82 % 

L3 1,78 Volt 0,77 % 

 

 

Figur 27. Fasspänning L3 och Spänning i neutralledaren på lastsidan (UPS). 

I figur 27 så är fasspänningen jämn och konstant ut från UPS:en på 
lastsidan för alla faser. Nollspänningen däremot har en amplitud på 
nästan 8,2 volt. Spänningsövertonerna DV (i neutralledaren) med högre 
ordning än den fundamentala har låga nivåer av distorsion och bidrar 
inte med mycket enligt tabellen i figur 27. Det verkar vara den funda-
mentala tonen som ger det största bidraget. Se även bilaga C för nivåer 
av THD för fas A (L1), nivåerna är låga.  
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6 Diskussion 
Det hade varit önskvärt att mäta på flera datahallar för att kunna jäm-
föra dem med varandra. Nu blev det inte så men resultatet från den 
mätning som gjordes ska utvärderas för att se vad som händer i denna 
anläggning. Diskussionen kommer att titta på om de verifierbara mål 
som ställdes i början av denna avhandling kan uppnås. 

Första mätningen (av två) som genomförs är när reservkraften kör sitt 
månatliga funktionsprov. Mätningen kommer att innefatta all belastning 
till datahallen d.v.s. belysning, kylmaskiner, pumpar (VSD) och UPS:en 
som matar datorer och servrar. Det går att se från figur 16 att det finns 
en viss bakgrundsdistorsion och distorsion från lasten i nätet innan 
reservkraftaggregatet körs igång ca klockan 06.02. Nätet är starkt så 
nivåerna av spänningsövertoner kommer att vara låga. När nätet kopp-
las om till generatorn d.v.s. ett svagare nät så kommer nivåerna av 
övertoner att öka, vilket ses i figur 16 där 150 Hz spänningen stiger. 

Det är höga nivåer av strömövertoner och framförallt den 3:e tonen som 
gör att det blir förluster i kablar och lindningar (varmgång). I mätning 1 
på generatorn så var THDI runt sju ampere, se tabell 5. Den 3:e strömö-
vertonen hade högst amplitud (ca 6 A för alla faser) av dem alla vilket 
betyder att det finns mycket enfasiga olinjära laster i anläggningen, se 
figur 17. Dessa laster har ett högt strömuttag under kort tid se exempel i 
figur 1, de övre bilderna som visar enfas belastningar. Laster kan vara 
belysning som finns i anläggningen av äldre typ med drossel istället för 
HF-don med T8 lysrör och de ger en förhöjd nivå av övertoner gentemot 
HF-donet. En UPS som finns i en anläggning kan ge bidrag av 3, 5, 7, 9 
& 13:e övertonen, denna UPS kommer inte att avge några förhöjda 
nivåer av övertoner. Datautrustningen ger inget bidrag här då UPS:en 
tar hand om det. Storleken av de enskilda lasterna finns det inga uppgif-
ter på. Ökade nivåer av 3:e ton kommer att innebära en föråldring av 
apparater, kablar och generator. För generatorn så kommer det att bli en 
termisk uppvärmning av lindningen. Hur mycket olinjär last är det i 
anläggningen och måste generatorn deratas på grund av det? Är dessa 
nivåer som uppmätts höga? Vilka nivåer för hur mycket generatorn tål 
är i nuläget inte känt. Uppvärmningen kommer att leda till förluster, 
vilket i ett längre perspektiv kommer att betyda en ekonomisk förlust.  
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En hög strömdistorsion och ett svagt nät (generatorn) bidrar till en 
ökning av bl.a. den 3:e spänningsövertonen (se bilaga B). Den har en 
kraftigt förhöjd nivå när generatorn körs. Vad det gäller generatorn så 
finns det inga uppgifter att tillgå för hur mycket distorsion som den 
bidrar med. Detta beror på att denna maskin är av märket Caterpillar 
(CAT) och Coromatic säljer eller servar inte dessa. Det enda som de gör 
på den här anläggningen är att sköta driften på datahallen. UPS:en som 
används kommer inte att ge något större bidrag till distorsionen då den 
har full PFC och THDI kommer att vara väldigt låg se tabell 4 eller 
bilaga E. UPS:en är har ingen funktionskoppling till jordplanet, d.v.s. 
neutralledaren går hel igenom (se figur 10). Det gör att den inte ger 
något bidrag till 150 Hz spänningen. Men däremot finns det ett filter 
(samma figur) som har koppling mot jord. Det gör att filtret kommer dra 
en ström vilket bidrar till en ökning av 150 Hz spänningen. Filtret kom-
mer att kortsluta höga frekvenser till jord vilket gör att det kommer gå 
strömmar mot densamma. Detta måste betyda att det framförallt är 
belysning, pumpar (VSD), kylmaskiner, filtret i UPS:en och eventuellt 
generatorn (dock oklart vilken nivå) som ger bidrag till spänningsdis-
torsionen. 

5:e och 7:e tonen kunde bli lägre om det fanns en och trefas laster på 
samma spänningsnivå. Efter ca 6-8 min efter reservkraften körts igång 
så startades kylanläggningen med 3-fas pumpar och motorer. Det kan 
ha betydelse för hur distorsionen utvecklas för dessa övertoner. Enligt 
bilaga B så går det se att HG05 inte är lägre än innan reservkraften 
kopplades in men att HG07 är det. Att inte både HG05 och HG07 är 
lägre är lite underligt. Men det är många faktorer som spelar in för att 
de ska bli det. Det är inte säkert att de blir lägre p.g.a. storleken av 
motorer och frekvensomriktare gentemot de enfasiga belastningarna. 
Det är antagligen så att de inte tar ut varandra enligt det teorin beskriver 
och det beror förmodligen på de olika nivåerna på en och trefas appara-
ter. 

THDV för anläggningen vid reservdrift blir enligt tabell 6 ca 8,2 % för 
alla faser. Detta blir lite missvisande för det tar även upp mätningen 
innan reservkraften har startat. Titta istället på tabell 7 där ett stickprov 
görs ca 15 min in i funktionsprovet. Här ligger nivåerna på 7,61 - 7,81 %. 
Detta ligger inom gränsen för SS-EN 50160. Observera att mätningen 
endast omfattar en timme och inte 7 dagar som standarden kräver. 
Nivån för tredje ton i fas L3 är ca 8 % och ligger långt över gränsvärdet 
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för SS-EN 50160 som säger 5 %, även L1 och L2 ligger runt 8 %. Totala 
THD klarar sig inom gränsen men inte den tredje tonen. Kanske skulle 
någon form av åtgärd behövas? Men frågan är om den nivån är skadlig 
den korta stund som reservkraften körs? Anläggningen klarar inte heller 
av att leva upp till 61000-2-2 vid reservdriftskörning, det är i princip 
samma krav som standarden 50160 se tabell 2 & 3. Det ska nämnas här 
att standarderna som dessa mätvärden jämförs emot inte gäller för 
reservkraftsdrift, utan de har tagits med i denna avhandling bara för att 
jämföra hur nivåerna vid reservdrift ser ut och hur stor skillnad det kan 
bli mot gränserna i ett fast elnät. 

Behövs det göras åtgärder för att komma tillrätta med tredje ton vid 
reservkraftsdrift? Troligen inte. Men det kan vara bra att känna till vart 
nivåerna ligger om hallen t.ex. skulle byggas ut och antalet lysrör skulle 
öka. Att datorer och servrar inte kommer att ge något bidrag till överto-
nerna står klart då UPS:en tar hand om och filtrerar bort det mest av 
dessa emissioner. Om det skulle införas filter för att ta bort den tredje 
övertonen vid reservkraftsdrift så bör det noga övervägas så att det inte 
blir fel och att det skapar problem istället för att mildra. Ett alternativ 
skulle i så fall kunna vara ett aktivt filter som ligger och känner av 
halten av övertoner och därefter gör en motåtgärd. Antagligen så kom-
mer en sådan lösning att vara allt för komplicerad och dyr för ändamå-
let. 

Det som skulle kunna vara ett bra alternativ är att satsa på modern 
teknik som lysrör med HF-don och PFC, frekvensomriktare med senaste 
tekniken för att minimera övertoner ut i nätet. Denna mätning ger dock 
en bra uppfattning om vad som händer och vart i anläggningen det går 
att börja titta på att införa eventuella förändringar. 

Mätning 2.  

Den andra mätningen omfattar endast sekundärsidan på UPS:en. Dato-
rer och servrar kommer att matas med denna ström och spänning som 
mätningen görs på. Det innebär att det kommer att vara en mycket bra 
kvalitet på ström och spänning. Vid en ren resitiv last så kommer THDV 
att vara < 1 procent och vid olinjär belastning så kommer det att vara < 3 
procent se tabell 4 (inverter output). Halten av övertoner från mätning-
en är låg som det går att se i tabell 8, under en procent visar mätningen 
vilket stämmer bra överens med vad tillverkaren lovar. 
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Lasten på UPS:en uppgavs vara låg vilket skulle kunna betyda att vid en 
ökad last så kan THD öka en aning. Nivåer för THD är långt under 
värdet för standarden SS-EN 50160 där THD inte får överskrida 8 %. Det 
finns ingenting att anmärka på vad gäller kvalitet på spänning och 
nivåerna på övertoner ut från UPS:en. Det var dock väntat att det skulle 
vara så. Förbättringar behövs inte då UPS:en klarar av att hantera detta 
utan problem.  

Observera spänningen i neutralledaren vilken skulle kunna komma av 
lasten som UPS:en matar (troligen mest bara enfas nätaggregat). Det är 
en förhöjning vilket kan bero på filterdelen och de enfasbelastningar 
som den matar. Det verkar endast vara den fundamentala (50 Hz) som 
nivåerna kommer ifrån, se bilaga C för nivåer på 3, 9, 15 och 21:a tonen i 
neutralledaren. Nivåerna här är mycket låga. Mätningarna skedde på 
lastsidan vid nätdrift, d.v.s. inte vid reservkraftsprovet. Intressant hade 
varit att få mäta vid reservkraftsdrift och se om det blir skillnad. Mest 
troligt blir det ingen skillnad. 

De hade varit intressant att få jämföra denna gamla datahall med en helt 
ny för att få se om det är någon skillnad. Att se vad den äldre tekniken 
har för fördelar och nackdelar gentemot en helt ny anläggning. Att då 
samtidigt ha fått mätt i bypassläge (scenario 2) hade vart ett drömläge, 
då kommer det verkligen att märkas hur de olinjära lasterna påverkar 
generatorn. Coromatic är mycket intresserade av detta scenario. 

Efter mätningen så konstaterades det att en mätnoggranhet på 1-5 % bör 
tas i beaktande p.g.a. resultatet av mätningen. Detta har inte tagits med i 
beräkningen av värden som gjorts, det korrekta hade varit att gjort det. 
Läsaren får ha i åtanke att värdena kan bli något högre eller lägre och 
när värdena på första mätningen låg och balanserade på gränsen till åtta 
procent kan det ha betydelse. 

Även om detta arbete tvingat begränsa sig att titta på de lågfrekventa 
övertonerna så är det viktigt att nämna de högfrekventa tonerna, då allt 
fler intresserar sig för dessa idag. Många moderna apparater bl.a. nätag-
gregat och lysrörsdon innehåller PFC-kretsar vilket skapar dessa över-
toner. I 6.1 så diskuteras detta ytterligare. 

De första två målen som sattes upp för arbetet har uppfyllts även om det 
har uppstått frågor t.ex. om vad som händer om belastningen i hallen 
utökas och hur den höga nivån av 3:e ton påverkar generatorn. Mät-
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ningarna borde utvidgas och förbättras under en längre period för att få 
en ännu klarare bild av läget. Med de knappa praktiska erfarenheter 
kombinerat med den teori som presenterats i detta arbete kommer nu en 
checklista att arbetas fram tillsammans med Coromatic. 

6.1 Sociala aspekter 
Med stora halter av övertoner kan det bli förödande konsekvenser för 
utrustningar. Eftersom övertoner tenderar att leta sig mot kraftkällan så 
kan emissioner av övertoner vandra ut på nätet. Det kan göra så att 
skydd inte fungerar och löser ut när de inte ska vilket kan leda till att 
viktiga samhällsfunktioner som en datahall kan tillhandahålla, slås ut. 
Termiska effekter gör att generatorer, maskiner, kondensatorer och 
kablar får en minskad livslängd. Sammantaget kan dessa effekter på-
verka säkerheten vid normal drift och vid reservkraftsdrift. Störningar 
p.g.a. EMC kan göra så att bl.a. radiokommunikation störs, vilket skulle 
kunna störa säkerhetssystem viktiga för driften. Negativa effekter som 
dessa kan ge en minskad konkurrenskraft för företag vilket skulle 
kunna leda till att människor får sluta från sina jobb. I ett större perspek-
tiv så kommer förluster i nät och föråldring av kablar mm. ge en ökad 
kostnad för de människor och företag som konsumerar elektricitet. 

6.2 Etiska aspekter 
När det finns ett ökat behov och efterfrågan av att mäta fenomen som 
övertoner och elkvalitet ökar marknaden för företag att erbjuda sina 
tjänster. Eftersom det idag inte finns så många företag som håller på 
med just detta så kan det att dyka upp mindre seriösa företag som ser 
sin chans att slå sig in på marknaden. Efterfrågan kanske är större än 
tillgången på dessa företag vilket gör att priset kommer att öka, kunden 
kan bli lurad och får en slutprodukt som kan vara helt missvisande. 
Eftersom många företag har bristande kunskap inom detta område 
köper de denna tjänst för att täcka området. En felbedömning av an-
läggningen och förslag på åtgärder som är grundade på denna bedöm-
ning och en okunskap för ämnet kan få förödande konsekvenser för en 
anläggning, men även för företaget. 
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7 Slutsatser 
Att göra mätningar på en anläggning kräver en hel del kunskap och 
praktisk erfarenhet för att det ska bli bra. Den mätning som utfördes på 
datahallen i Stockholm blev inte perfekt men det gav en del information 
om vad som händer där samt en rad erfarenheter att ta i beaktande vid 
nästa mättillfälle. 

På den första mätningen som gjordes så ligger den tredje strömmöver-
tonen högt vilket ger en termisk uppvärmning av generatorns lindning 
som kan ge förluster och förkortad livslängd. Det som eventuellt skulle 
kunna vara ett alternativ är att sätta in ett aktivt filter som kan hantera 
den ökade nivån av den tredje tonen. Men att överväga ett filter kräver 
en noggrannare utredning än vad den här mätningen har kunnat ge. Att 
under en period utvärdera och sammanställa resultaten för anläggning-
en kan vara nödvändigt om belastning och utförande skiljer sig från en 
tid till en annan. 

THDV ligger i gränslandet vad det gäller nivån på åtta procent i förhål-
lande till de båda standarderna SS-EN 50160 och 61000-2-2. Att mät-
ningen ändå visar att värdena ligger inom gränserna är bra för det visar 
att anläggningen förmodligen är korrekt dimensionerad. Det enda som 
inte är ok är den enskilda 3:e tonen (150 Hz) för spänningen som däre-
mot ligger på en hög nivå på närmare åtta procent vilket är betydligt 
högre än vad standarderna tillåter. Det har att göra med att strömöver-
tonen är hög. 

De kritiska punkterna som det verkar i den här anläggningen är belys-
ningen och eventuella frekvensomriktare och maskiner som generar den 
tredje övertonen och eventuellt filterdelen på UPS: en. Denna UPS 
verkar dock inte avge några högre nivåer av övertoner, varpå den i 
princip kan uteslutas ur detta resonemang. För att avhjälpa och minska 
den problematiska tredje tonen så är ett alternativ att byta ut föråldrad 
teknik till modernare med PFC inbyggt så att lasten drar en mer aktiv 
effekt. Det skulle bidra till att förbättra anläggningen. Att byta ut belys-
ningen i anläggning skulle kunna ha stor effekt då det ofta är många 
armaturer i en anläggning. Det är en åtgärd som känns mer hållbar än 
ett filter på längre sikt. Det bidrar också till lägre THD även vid normal 
nätdrift.  
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Mätning nummer två på UPS:en, här finns inget att anmärka på. Datorer 
och servrar får oklanderlig kvalitet på spänningen och emissionerna ut 
på nätet är minimala p.g.a UPS: ens inbyggda PFC. Något som kommer 
att förbättras över tid är när datorer byts ut och nya installeras så kom-
mer dessa nätaggregat troligen att vara försedda med PFC vilket gör att 
UPS: en får det lättare att klara av lasten och därmed kommer UPS:en 
att smutsa ner nätet ännu mindre från dagens redan låga nivåer.  

Det som är en kritisk punkt och som inte har undersökts är när UPS: en 
kopplas i bypassläge. I dagsläget så finns det ingen information om 
generatorn klarar att driva anläggningen så. Det kan vara värt att un-
dersöka för att få utökad kunskap om detta. 

Det slutgiltiga för detta arbete då punkt 1 & 2 är avklarade har varit att 
med Coromatic diskutera fram ett antal punkter, som de kan använda 
som stöd när de ska offerera en anläggning där det är känt att det finns 
höga halter av övertoner. Eller att det är en helt ny anläggning där de 
vet vilken typ av utrustning som ska installeras. Listan finns som bilaga 
D.  

 

7.1 Framtida arbete 
Om det hade funnits tid och möjlighet så skulle driftscenario två varit 
väldigt intressant att titta på. När UPS:en är i serviceläge (bypass) så 
matas reservkraften direkt in på datorerna vilket gör att det inte finns 
något filter (UPS) mellan generatoraggregatet och datorer och servrar. 
Detta ger troligen en större mängd övertoner som kommer att påverka 
generatorn negativt. Detta blir en utmaning för någon att undersöka 
som vill fortsätta på detta arbete. För att fördjupa sig ytterligare så 
skulle det vara nödvändigt att titta på området 2 – 150 kHz även kallat 
supraharmonics som uppkommer vid effekt faktor korrigering (PFC). 
När det idag är mycket switchade nätaggregat med PFC så kan de ge 
andra typer av störningar än de övertoner som utvärderats i detta 
arbete.
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Bilaga A: Fördelningsställverk 
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Bilaga B: Översiktsdiagram 
Nät/Generatorsida 
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Bilaga C: Översiktsdiagram Lastsida 

 

Händelse  vid 

Översiktsdiagram

 Min Max Medel
AVrms 229.5 230.2 N/A
BVrms 229.5 230.0 N/A
CVrms 229.3 230.2 N/A
DVrms 0.4181 8.199 N/A
DV HG03 0.1071 0.1427 0.1261
DV HG09 0.07860 0.1360 0.1061
DV HG15 0.06831 0.1483 0.1139
DV HG21 0.09787 0.1632 0.1345
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Bilaga D: Förslag till Checklista vid 
offertförfrågan, gällande övertoner 
1. Vad finns det för typ av last i anläggningen? (gammal eller ny 
utrustning) 
 
 
2. Finns mätningar gjorda sedan tidigare och vad har mäts? Titta efter 
följande: 
 

- Elkvalitetsmätning 
- Mätning av nollföljdsövertonerna, multiplar av tre. 

 
 
3. Finns inte mätningar, överväg följande alternativ: 
 

- Finns det nog med underlag för att uppskatta en ev. 
överdimensionering av generator, kablage, utrustning 
p.g.a. övertoner?  

- Om underlag inte finns och risken bedöms att övertoner 
kommer skapa problem. Gör mätning. 

 
 
4. Kontroll av anläggningens utrustning. 
 

- Finns övertonsfilter? 
- Förhållandet av 1-fas respektive 3-fas last, hur mycket av 

varje? 
- Hur är nolledaren dimensionerad i ställverk och kraft-

fördelningar? 
 
 
5. Driftfall. 
 

- Klarar aggregat/generator att gå mot last med UPS i 
bypass läge? (I t.ex. en datahall med mycket olinjär last) 
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Bilaga E: Chloride UPS 80-NET 

 

 

The 80-NET operates according to the online principle (double-conversion operation).  

The single-line diagram of the UPS is shown in Block Diagram.  

The system operates on IGBT Converters (IGBT Rectifier, IGBT Inverter and IGBT Battery) driven by 
a Digital Signal Processor (DSP). The vector control technology enhances the performance of the 
converters. The DIC Boards monitor a wide number of operating parameters for rectifier, inverter, 
battery converter and output. All vital operating parameters, such as temperature, frequency and 
voltage stability at the system output, load parameters and internal system values, are constantly 
monitored and controlled for irregularities at all times. The system reacts automatically before a critical 
situation arises either for the UPS or the load. The indications, measurements, and alarms (together 
with battery autonomy) are shown either on a graphical LCDisplay or on a Touch Screen, depending 
on the size and age of the UPS.  

In order to increase system reliability, an independent electronic static bypass is integrated into the 
UPS. By adding system components (i.e., parallel kits (cables), cross switches, safety and 
disconnecting devices, system bypass switches, software and communications solutions, etc.), it is 
possible to set up elaborate systems to ensure the complete protection of the loads.  

Information related to the operating parameters is stored on an ID memory card, which will store the 
information for up to 45 years (even during complete shutdown of the UPS).  

It is also possible to operate the 80-NET in Digital Interactive Mode (DIM). For more details, please 
see Digital Interactive Mode (DIM).  

MAINTENANCE BYPASS 

If for any reason it is necessary to take the UPS out of service for maintenance or repair, the UPS is 
fitted with an internal maintenance bypass switch QS3, which enables a load transfer to a bypass 
supply with no interruption to the critical load.  

The UPS must be put in Bypass mode before closing QS3. Allow enough time for the load to transfer 
from inverter to bypass before closing QS3. If the mains input, bypass input, battery and output 
isolations are complete, serviceable components such as fuses, power modules, etc. are isolated.  

Before carrying out any work in the UPS, open the Neutral Switch QS14. This is important, due to the 
fact that the neutral is not necessarily on earth potential.  

OPERATING WITHOUT A BATTERY 

If a battery is taken out of service for maintenance, it has to be disconnected from the UPS by opening 
the battery switch QS9 and/or external battery switch. The UPS will continue to operate and meet the 
performance criteria specified with the exception of the battery.  

Note: 
In case of mains and bypass failures, the load will be dropped if no battery is connected.  

REMOTE MONITORING 

In general, it is possible to monitor and control the UPS from a remote location such as a Liebert 
Services centre via Life.net, in order to maintain the reliability of the system at nominal levels.  

VECTOR CONTROL 
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Implemented vector control ensures a quick and flexible processing of data via special arithmetic 
algorithms implemented in the DSP, rapidly generating controlled variables as a result. This allows a 
real-time control of the UPS electronics.  

The advantages will be:  
x Improvement of short-circuit behaviour, as individual phases can be controlled more quickly.  

x Synchronisation or phase angle precision between UPS output and bypass supply, even in the 
case of a distorted mains voltage.  

x High flexibility in parallel operation. 

Several algorithms included in the vector control firmware are covered by patents owned by Chloride 
(95 P3875, 95 P3879, and 96 P3198).  

Document MapTopic HistoryTopic ID# P4331000 

ONLINE MODE (NORMAL UPS OPERATING MODE) 

The connected loads are supplied from mains via inverter. Batteries are charged as necessary. 
Through online double-conversion mains, disturbances are filtered and a stable, interference-free 
supply is provided to the load. The green OK LED is illuminated on the control panel when the UPS is 
in online operation.  

In this operating mode, the UPS switches to battery operation if a mains failure occurs. If an overload 
or short circuit occurs at the UPS output, or if there is a fault in the inverter, the UPS switches to 
bypass operation.  

BATTERY MODE 

In this operating mode, the connected loads are supplied from batteries via the inverter.  

In the event of power failure, battery operation is automatically activated and supplies the loads 
without interruption. If the mains failure lasts longer than 30 sec (selectable PNU 1110), the UPS 
signals the Rectifier Stage warning 22-015 - Rectifier Mains Failure condition.  

In battery operation, the OK (green) LED and the WARNING (yellow) LED on the control panel flash.  

From this operating mode, the UPS automatically returns to online operation within backup time once 
the mains supply returns. If the power failure lasts longer than the loads can be supplied by the 
battery, the UPS provides relevant information via its interfaces. Computers can be automatically 
powered down with additional software (optional).  

BYPASS MODE 

In this operating mode, the connected loads are supplied from the Bypass input. The bypass STS 
serves to further ensure power to the loads.  

If an overload or short circuit at the UPS output occurs, bypass mode is automatically activated to 
ensure uninterrupted power supply to the loads. The WARNING (yellow) LED on the control panel 
illuminates, and every 30 sec, an acoustic signal is given.  

From this operating mode, the UPS automatically returns to online operation after the fault is 
corrected. Bypass operation can also be specifically selected from the control panel with the inverter 
On/Off buttons.  

MAINTENANCE BYPASS MODE 
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In this operating mode, the connected loads are supplied directly from the mains supply. The LCD is 
disabled.  

The maintenance bypass is used to supply the connected loads during maintenance work on the UPS.  

QS3 is closed, and all other switches are open. Depending on whether or not the UPS components 
should remain under voltage, QS1 and QS2 are closed or open.  

Document MapTopic HistoryTopic ID# P4332000 

 

80-NET is operating according to the online principle (double-conversion operation).  

This protects the load from mains supply disturbances (e.g., voltage drops, transients, RFI and 
frequency variations) and provides a secure supply for electrical loads such as PCs, network servers, 
multi-console systems, etc.  

In case of a mains failure, the batteries provide uninterrupted power to the load for a given period, 
dependent on battery capacity and connected load.  

MODE OF OPERATION  

In online operation, the alternating voltage (AC) of the mains is derived and converted into direct 
voltage (DC) by the rectifier. This DC voltage is used simultaneously to supply the Inverter and, if 
necessary, to charge the battery via the battery converter. The inverter converts the DC power into 
clean and regulated AC power via PWM at a fixed frequency and amplitude to supply the connected 
loads (conditioned line).  

Simultaneously, the battery converter keeps the battery in a fully-charged and optimum operating 
condition.  
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The static switch monitors and ensures that the inverter tracks the bypass supply frequency. This 
ensures that any automatic transfer to the bypass supply (due to an overload, etc.) is frequency-
synchronized, and does not cause interruption to the critical load.  

RECHARGE  

Upon restoration of mains, even where batteries are completely discharged, the rectifier restarts 
automatically, the precharge and walk in proceeds and gradually takes over the inverter, and the 
recharging of the battery starts as well. This function is fully automatic and causes no interruption to 
the load.  

EMERGENCY  

Upon failure or reduction of mains (see the Technical Data Table for tolerances), the inverter supplies 
the load without switching, drawing power from the associated battery. There is no interruption to the 
load upon failure, reduction, or restoration of mains. While the UPS is powered by the batteries, 
indications show the actual autonomy time remaining (if autonomy calculation is enabled [PNU 409] 
and set properly), as well as the duration of the mains failure.  

OVERLOAD  

In the event of an inverter overload, manual stop, or inverter failure, the UPS automatically transfers 
the load to the bypass line without interruption if the settings and circumstances are set accordingly. 
The UPS also retransfers the load to the inverter, if selected in PPVis and conditions are fulfilled.  

The overload reaction is controlled by the PNU 567 Overload Reaction Settings.  

See Overload Reaction Settings parameter in Parameter Details.  

Inverter Overload Reaction 
While the inverter is running, the overload monitoring function is periodically executed. In case of 
overload, a counter is increased or decreased depending on:  

x ambient temperature  

x amount of overload  

x period of overload 
The overload counter is initiated, counting if the "UPS working load" PNU 566 is getting higher than 
PNU 565 "Inverter Overload Threshold".  
In this case also, the Inverter Stage warning 26-026 - Inverter Overload is set. This warning is reset if 
PNU 566 UPS Working Load is falling below the Inverter Overload Threshold PNU 565, including a 
5% hysteresis.  

Based on an internal algorithm, the value of the overload counter is increased or decreased 
depending on the momentary percentage of the UPS Working Load [%] (PNU 566).  

After the counter reaches more than 90% of the Inverter Overload Limit value (max. lasting time of 
overload condition for the inverter at current situation), more action is taken by issuing the Inverter 
Stage warning 36-045 - Overload.  

This warning is reset if the counter falls below 80% of the Inverter Overload Limit value.  

Further actions after reaching the overload limit depend on the settings of PNU 567:  

Note: 
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Bit 3 settings for 300-500kVA only.  

DCM Block Diagram  

 

In Digital Interactive Mode (DIM), it is possible to produce fewer power losses than in normal mode as 
the energy flow is normally through the bypass line, and not through the inverter. The overall AC/AC 
efficiency of the UPS is increased. The inverter is in standby mode to take over the load immediately 
in case of mains failure. However, DIM does not provide the same output power quality and the same 
security as with the UPS running in double conversion mode. Therefore, it will be necessary to verify 
whether this mode is appropriate for special applications or not.  

If priority has been set to digital interactive mode (PNU 580), intelligent double-conversion technology 
allows 80-NET to continuously monitor the condition of the input supply, including its failure rate to 
ensure maximum reliability for the load. On the basis of the performed analysis, it is decided whether 
the load is supplied through the bypass line (bypass), or the conditioned line (inverter).  

Note: 
Digital Interactive Mode is NOT available for parallel systems.  

The following parameters are parts of enabling and configuring the DIM mode (See Parameter 
Details.):  

x DIM Priority Parameter  
x DIM Undervoltage Parameter  

x DIM Overvoltage Parameter  

x DIM Time Parameter  

x DIM Fast Voltage Tolerance Parameter 

Illustration:  

DIM Thresholds  

MODE OF OPERATION  

During DIM, the load is normally supplied by bypass line. In case of problems (e.g., loss of input 
supply or supply outside tolerance of the above mentioned parameters), the load is transferred to 
inverter line.  

The load is retransferred to bypass line after mains is back or within tolerances, and after a countdown 
of an additional time. The time, which depends on the reliability status of the UPS, is set by the 
firmware and can be monitored with PNU 583.  
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At UPS startup, the load is supplied by the inverter for 300 sec. After this period, the load is transferred 
to bypass line. With this transfer to bypass line, the counter is set to 3600 sec, and is counting down.  

The reliability status is considered high or low depending on the fact, whether the mains failure occurs 
before or after the counter reaches 0 sec:  

x Load supplied via bypass for more than 3600 sec → High reliability  

x Load supplied via bypass for less than 3600 sec → Low reliability 

If a bypass failure occurs, or bypass input is outside tolerances, the load will be transferred to the 
inverter, and is either supplied by rectifier (if mains input is a different source as the bypass input) or 
via battery. The user will be informed about the battery discharge by a Battery Stage status 
information Battery discharging, and the remaining autonomy is displayed on the LCD (if battery 
calculation is enabled and set correctly).  

After the mains returns or after mains is within tolerance again, the reliability status decides how long 
the load stays on inverter before it will be transferred back to bypass:  

x High reliability → after 300 sec  

x Low reliability → after 3600 sec 

While the load is on bypass line, the IGBT inverter control will remain in standby (operational but 
without driving the IGBTs) and synchronous with the bypass line. This ensures that the load can be 
transferred to inverter without any break in case of mains failure, or if mains is outside tolerance.  

The battery converter keeps the batteries charged for the event of mains failure or mains outside 
tolerance.  

INVERTER STOP  

If the inverter is stopped for any reason, there is no transfer to the conditioned line (inverter), and the 
load continues to be supplied by the bypass line. The mains voltage and frequency values must be 
within the tolerance limits specified.  

OVERLOAD  

For operating mainly or only in DIM, the factory setting of PNU 567 Overload Reaction Settings should 
be changed to 1. In the event of an overload exceeding the duration of the maximum capacity 
specified for the bypass static switch, the load will be transferred to the inverter, and the bypass static 
switch will turn off. The Bypass Stage fault 31-026 - Overload appears.  

If the inverter overload timeout expires, the inverter will also turn off. The Load warning 27-010 - Load 
is currently not supplied and the Inverter Stage fault 36-046 - Overload will appear.  

See Overload Reaction Settings parameter in Parameter Details. 

DIM Block Diagram  
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The communication between the DIC Boards, MUN Board, control panel and PPVis is realized via 
CAN A connections.  

The 300-500kVA units use a different routing of information. The Touch Screen is connected directly 
to the DIC Boards. The MUN is not involved in the communication between the DIC Boards to the 
Touch Screen as shown in the following illustration.  

 

For 60-200kVA, the communication between the DIC Boards and the LCDisplay is illustrated in the 
following diagram.  
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