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De voordelen van de Piller oplossing ten opzichte van statische systemen voor vermogens 
>250 kVA 
 
Statische systemen wekken de spanning elektronisch op. In de meeste gevallen wordt de 
spanning opgebouwd door middel van puls breedtemodulatie (PWM). Men heeft derhalve 
geen sinusvormige uitgangsspanning, maar een spanning die is opgebouwd uit in breedte 
variërende blokken. Dit geeft harmonische vervuiling die teruggeleverd wordt aan het 
distributienet. In de toekomst zal men, evenals voor blindvermogen, ook voor vervuiling van 
het net moeten betalen. De spanningsbuffer wordt gevormd door batterijen. Naast de 
vervelende bijkomstigheid dat batterijen veel plaats in beslag nemen, dienen deze ook te 
worden gekoeld en hebben ze een relatief korte levensduur. Daar de statische systemen vrij 
kleine kortsluitstromen leveren, duurt het langer voordat een eventueel defect apparaat is 
afgeschakeld. Dit kan verstoring van de overige apparatuur opleveren.  
 
Hieronder vermelden wij puntsgewijs de voordelen: 
 
Kleinere impedantie zonder filters en condensatoren: 
De dynamische UPS levert derhalve aan niet-lineaire belastingen een zuivere sinusvormige 
uitgangsspanning zonder uitslinger verschijnselen. 
Statische systemen hebben filters met condensatoren. Vermogenscondensatoren 
verouderen in de loop der jaren, waardoor bij statische systemen op langere termijn meer 
uitval optreedt. 
 
Geen Crestfactor begrenzing: 
De uitgangsstroom van statische UPS-systemen hebben een toelaatbare Crestfactor van 2 
of 3. Bij dynamische systemen kent men geen begrenzing van de Crestfactor. Daardoor blijft 
een zuivere sinusvormige uitgangsspanning gegarandeerd, ook bij “ongunstige” belastingen.  
 
Hoog kortsluitvermogen: 
Het hoge kortsluitvermogen is belangrijk bij het snel afschakelen van defecte verbruikers. 
Statische systemen hebben een stroombegrenzing van 2* In. De lage kortsluitstroom bij 
statische systemen kan leiden tot uitschakelen van de overige apparatuur bij een kortsluiting 
van een van de verbruikers. 
 
Geen harmonische vervorming van de ingangsspanning: 
De dieselinstallaties bij statische systemen dienen 11 tot 35% over- gedimensioneerd te 
worden omdat de generator de harmonische vervorming moet kunnen verwerken. Vaak 
worden voor statische systemen filters geplaatst die deze vervorming moeten voorkomen. 
Deze filters hebben weer hoge ingangsstromen. De “trage” dieselgenerator reageert slecht 
op deze inschakelpieken, hetgeen spanningsvariaties en frequentie variaties aan de 
uitgangsspanning van het dieselaggregaat oplevert. Hierdoor zal de UPS weer op 
batterijbedrijf overschakelen, waardoor de batterijen meer ontladen dan gewenst. 
Het variëren van de klemspanning van het dieselaggregaat veroorzaakt ook een verstoring 
van de apparatuur die niet beveiligd wordt door de UPS (bijv. ventilatoren, airco’s en 
monitoren. 
 
Geen blindstroom opname tijdens bedrijf: 
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De blindstroom compenstatie kan vervallen. Statische systemen hebben een cos. Phi van 
0,8. Dat betekent dat de blindstroom-component 60% van de nominale stroom bedraagt. Het 
voordeel is besparing op de blindstroom compensatie en geen spanningsvariatie door 
compensatie van andere netcomponenten. 
 
Zeer hoge beschikbaarheid: 
De MTBF bedraagt ca. 1.38 miljoen uur, door het geringe aantal componenten en de interne 
redundantie in de vermogenselektronica. Een dynamisch systeem is vergelijkbaar met 2 
statische systemen met betrekking tot de beschikbaarheid. 
 
Ondersteuning van de dieselmotor bij belastingssprongen: 
Daar de Powerbridge altijd in bedrijf is wordt de dieselmotor ontlast bij belastingsprongen. De 
dieselmotor is eenvoudig via een meeloopkoppeling te koppelen met de UPS-installatie. De 
overname door de diesel verloopt hierdoor probleemloos d.w.z. zonder 
synchronisatieproblemen. 
 
UPS-systeem zonder batterijen: 
Door de toepassing van het vliegwiel met een energie-inhoud van 16,5 MJsec werkt deze 
UPS zonder batterijen. Nadelen van batterijen zijn alom bekend. Ze nemen veel plaats in en 
zijn daarnaast niet altijd even betrouwbaar. Door omstandigheden kunnen batterijen het 
zonder verdere aankondigingen laten afweten. De levensverwachting van een batterij is 
maximaal 10 jaar indien deze opgeslagen wordt bij een continue bedrijfstemperatuur van 20 
graden Celsius. Deze koeling is noodzakelijk. De Powerbridge kan in een omgeving werken 
met een hogere bedrijfstemperatuur. De afvoer en de schade aan het milieu van batterijen 
resulteren in een hogere verwijderingsbijdrage bij het afvoeren van de batterijen. Een 
dynamisch systeem reduceert de bedrijfskosten in vergelijking met een statisch systeem. De 
levensduur van een vliegwiel overtreft veelal de levensduur van 4 batterijgeneraties 
 
Probleemloos parallel schakelen van een onbeperkt aantal units. 
Bij parallelbedrijf van statische systemen dienen synchronisatiekaarten te worden toegepast. 
Dit is een extra bouwsteen die voor extra storingen kan zorgen. 
 
Rendement: 
Het totaalrendement van de dynamische UPS-systemen is veel beter dan die van statische 
systemen. Het rendement van een dynamisch systeem ligt in de regel op zo’n 95%. Dit levert 
een aanzienlijke besparing op van de bedrijfskosten. 
 
 
 


