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Een naslagwerkje over zelfbouw regelbare wisselspanningsvoeding.
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Dit is een document uit de FreePLClibrary.
De FreePLClibrary is een verzameling van documenten en is de bibliotheek van het FreePLCgenootschap. FreePLC
project is een duurzame automatiseringsoplossing in het SIHAsegment (´Smal Industry, Home Automation´) voor
zowel de leek, hobbyist, ontwerper, installateur en programmeur.

© Copyright
2017. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie in deze uitgave is verzameld als eigen studie
materiaal. Merken, patenten, octrooien e.d. zijn en blijven eigendom van hun houders danwel rechthebbenden. Alle informatie uit
deze uitgave mag uitsluitend gebruikt worden als eigen studiemateriaal zonder enige winstwoogmerk in welke vorm dan ook. Nie
mand, noch de auteur, is aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook voor en van gebruik van deze verzamelde
kennis.
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1. Introductie ACsupply
Bij het ontwikkelen, reparen en testen van voedingen
zonnepaneel en netspanningsomvormers, nood
aggregaten, enz., is een regelbare wisselspanning
voedingsunit een handig apparaat.
Met een paar basisonderdelen in een eenvoudige
schakeling laat zich dat vrij eenvoudig realiseren.

1.1. Specificaties Wisselspanningsvoeding
Netspanning
Uitgang
Stroomstelsel

230 VAC (TT; PEN)
Bus (front), Euro (achter);
0...270 VAC regelbaar, galvanisch gescheiden,
primair en secundair apart gezekerd
Uitgang schakelbaar als PU, T of als TTstelsel
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2. Werking
2.1. Inleiding
Een variac lijkt op een speciale zware draadgewonden regelbare weerstand. Een variac is
echter een transformator (daarom draadgewonden) met een instelbare aftakking op de
spoel. Goedkope variacs zijn opgebouwd als een instelbare aftakking op de primaire
spoel, en is elektrisch dus niet galvanisch gescheiden; hoewel ze sterk lijken op een grote
draadgewonden potmeter, zijn ze het dus beslist niet!
Niet galvanisch gescheiden apparaten zijn levensgevaarlijk!
De duurdere kwalitatieve zware variacs hebben een secundaire spoel, en zijn dus wel
galvanisch gescheiden. Vaak (niet altijd!) zijn dit soort variacs uitgevoerd als
zelfstandige apparaten.
Goed beschouwd is een variacschakeling een stukje energietechniek; iets waar de
electronicus niet vaak mee te maken heeft (En helaas te vaak onwetend dom bezig is).
Omdat een variac een transformator is, is de uitgangsspanning afhankelijk van de
gebruikte wijze van schakelen van de spoelen, en eventueel achtergeschakelde extra
transformatoren. De hieronder aangegeven schema's illustreren de drie meest gebruikte
variacschakelingen.

De eerste schakeling levert een regelbare spanning van 0...230 VAC. De tweede schakeling levert door de grotere spoel
een hogere spanningstransformatie, en is dus regelbaar van 0...260 VAC. Bij de derde schakeling is de regelbare
uitgangsspanning galvanisch gescheiden. De meeste transformatoren kunnen daarvoor gebruikt worden; in dit
voorbeeld een hoogspanningstrafo, zodat de uitgangsspanning regelbaar wordt van 0...1000 VAC.
2.2. Galvanische scheiding
Een zeer belangrijke veiligheidseis bij alle elektrische apparatuur is de galvanische
scheiding tussen het openbare elektriciteitsnet (dus ook het lokale
huisnet/zonnepaneelinstallatie) en de diverse aangesloten apparaten. Bij ontwikkeling,
testen en repareren van apparaten is deze veiligheidseis nog veel belangrijker. Bij dit
soort werkzaamheden is een scheidingstransformator vereist.
De professionele 16 ampere scheidingstransformator bestaat uit twee separate spoelen die
elk om een been van de transformatorkern zijn geplaatst, voorzien van de nodige
veiligheidsschotten om bij overbelasting en doorsmelten van de isolatie, galvanische
kortsluiting te voorkomen. Zie bijvoorbeeld de hiernaast weergegeven trafo. De ingaande
spanning is altijd gelijk aan de uitgaande spanning.
Bij een huisnetinstallatie is een speciale veiligheidseis dat douche/badkamerwandcontactdozen
voorzien MOETEN zijn van een scheidingstransformator.

171201 mk1, dec 2017

H. Stiekema

15

© FreePLCLibrary

ACSupply

171201

2.3. Stroomstelsel
Bij
het
gebruik
van
een
scheidingstransformator is speciale
aandacht en grondige kennis vereist ten
aanzien van het gebruikte stroomstelsel
en aarding.
Galvanische scheiding
houdt in dat zowel Fase als Neutral van
de uitgaande leidingen elektrisch NIET
doorverbonden mogen zijn met de
ingaande leidingen.
In bepaalde situaties (zoals op een schip
met walaansluiting, camper met
zonnepaneelinstallatie, enz.) kan een
galvanisch doorverbonden veiligheidsaarding een probleem veroorzaken, en mag deze vaak zelfs niet worden
aangebracht.
Bij gebruik van een scheidingstranformator in hobbymeetlabomstandigheden moet afhankelijk van de meting de ene
keer wel, en een andere keer absoluut geen aarde doorverbonden zijn! Bedenk dat in veel meetapparatuur inwendig
vaak de massa (neutral) ook al geaard is! Is het niet in de eigen meterkast, dan is de Nader van het huisnet wel in het
wijktranformatorhuisje met aarde verbonden!
2.4. Zelfbouw scheidingstransformator
Een professionele 3000 VA (Watt) scheidingstransformator kost ca 1000 euro; niet
bepaald een hobbyhebbedingetje. Met twee identieke voedingstransformatoren uit
afgedankte
audioversterkers,
laat
zich
eenvoudig
een
bruikbare
scheidingstransformator samenstellen, die zeer geschikt is voor het doel van test
en meetinstrument.
In het in dit document gebouwde apparaat, zijn twee trafo's (230 VAC/ 18 VAC)
uit afgedankte printers gebruikt. Ten behoeve van de elektrische veiligheid moeten beide transformatoren zodanig
worden opgesteld en gemonteerd, zodat bij kortsluiten en of doorsmelten van primaire of secundaire trafo, de trafo's
nooit met elkaar contact mogen kunnen maken. Op deze manier kan de elektronicahobbyist ook goedkoop een
meetlabscheidingstransformator samenstellen.
Een trafo kan nieuw gekocht worden, of uit een afgedankt apparaat hergebruikt worden
(trafoblik moet wel roestvrij zijn). Vooral analoge audioapparatuur bevat meestal geschikte tot
zelfs zeer goede trafo's! Markeer voor het demonteren van de trafo eerst de 230 volts
aansluiting! Wanneer de secundaire spanning(en) onbekend zijn, moeten deze eerst getest en
gemeten worden. Meet en test voor inbouwen van een trafo altijd alle spanningen, en dat er
geen primairsecundaire kortsluiting aanwezig is.
Alleen wanneer de trafo een print mechanisch niet belast, mag deze op een print worden
gemonteerd. In alle andere gevallen moet de trafo apart van een print worden bevestigd.
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2.5. Netspanning, aarding, massa en veiligheid
In de praktijk zijn massa, nul volt, aarding en veiligheidsaarding in een apparaat vaak galvanisch met elkaar verbonden.
Hieronder wordt aangegeven hoe dit veroorzaakt wordt.
Elk (ongekeurd!) (zelfbouw is ongekeurd!) netgevoed apparaat moet wettelijk
(!) voorzien zijn van een geaarde stekker. Dit kan zijn als stekker aan een
netsnoer, of als eurocontrachassisdeel. Gebruik bij voorkeur een euro
netstekerchassisdeel.

De spanningsvoerende fase (bruin) van netsnoer of eurochassisdeel, wordt bij voorkeur aangesloten op het zekering
middencontact van zekering F1. Het zekering(doorschakel)contact wordt als fase (bruin) samen met nuldraad (blauw)
aangesloten op de moedercontacten van een dubbelpolige hoofdschakelaar. Gebruikelijk is om 230 VAC leidingen als
getwist paar (om elkaar gedraaid) te bedraden. Vanaf de hoofdschakelaar wordt fase (bruin) en nul (blauw) samen met
aarding (geel/groen) aangesloten op de 4polige klemmenstrook X101 van de voedingsprint.
Alle bloot liggende 230 VAC voerende delen moeten tegen aanraking beschermd worden!
Alle soldeeraansluitingen moeten daarom met krimpkous beschermd worden. Bij een
dubbelpolige hoofd(om)schakelaar ook de nietgebruikte schakelcontacten (In Offstand
immers spaningvoerend!). Blank liggende 230 VAC spanningvoerende geleiders mogen niet
aangeraakt kunnen worden en moet minimaal 5 mm afstand tot andere metaaldelen en
geleiders worden aangehouden (chassis, moertjes, boutjes, volgringen). Ook alle overige
trafoaansluitingen moeten geïsoleerd worden (110 VAC, 127 VAC, enz.).

Aarding. Gebruikelijk is dat een apparaat één centraal aardmassanulpunt heeft
(meestal als centrale bout). Wanneer de apparaatkast niet voldoet aan de CE/NEN
eisen als 'dubbel geisoleerd', moet via XPE deze verbinding met geel/groene draad naar het centrale aardmassa
nulpunt worden gemaakt. Bij metaalzelfbouwkasten (frontplaat, achterplaat, chassis, enz.) is deze verbinding dus
verplicht! En moeten alle aanraakbare metalen delen 'stervormig' met dit centraalaardpunt verbonden worden. De
netsnoerrandaarde (geel/groen) komt direct (niet via schakelaar!) op klem XPE (PE=Protecting Earth, ofwel
'veiligheidsaarding').
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Directe aarding (PE) naar centraal massaaardpunt is dus verplicht. Uitsluitend en
alleen bij bepaalde meetinstrumenten (en uitsluitend voor bepaalde metingen!), mag
de centrale beschermingsaarding (PEaansluiting) als 'afkoppelbaar' worden
aangebracht.
Alleen bij een dergelijk meetinstrument wordt XPE
GND met een geel/groene draad verbonden met de
geïsoleerde bus XPE. Direct daarnaast bevindt zich de
ongeïsoleerde bus XGND welke dan met de centrale
massagndpunt (bout) verbonden is. Uitsluitend en
alleen tijdens de daartoe volgens NEN1010/NEN3040
toegestane metingen mag de stekkerdraadverbinding
door een daartoe bevoegd persoon tussen deze beide bussen X104 verwijderd worden.

Grounding.
Klem X103Plus is de positieve spanning.
Klem X103GND geldt als 'nulvoltspanningslijn'.

171201

GND (= GrouNdeD)
Betekent niet 'grond', 'aarde' of
'aarding' maar 'vastgezet'. Met
GND wordt (meestal) de 'nul
Voltlijn' bedoeld.
'Massa' of 'Chassis' heeft meestal
een spanningspotentiaal van 'nul
volt', maar dit hoeft beslist niet
altijd het geval te zijn!
Aarding (Earthing) is een
netveiligheidsvoorziening
ter
plaatse, en dient ter bescherming
van mens en dier.
E = Earth(ing) ('aan nul leggen'),
PE
=
Protecting
Earth
(netveiligheidsaarding),
SE
=
Shielded
Earth
(afschermingsaarding
tegen
stoorsignalen en bliksem).

De nulvoltspanningslijn van de gelijkgerichte geregelde spanning is na de trafo en
diodebrug een 'zwevende spanning' (een zogeheten Protecting Unearthed, ofwel PU
stelsel), en moet nog worden vastgezet ('grounded'). Na bevestiging van een geel/groene draad vanaf klem X103PE
GND naar centraal massa(aardings)punt is de nulvoltlijn daadwerkelijk als Nul Volt vastgezet, en heet nu GND (ofwel
GrouNdeD). Het secundaire circuit van het apparaat is nu aangesloten in een 'Tstelsel' ('T' van Terra).

Zwevende spanning.
De meeste auto's gebruiken een loodaccu van 12 Volt, waabij de min aan het chassis is verbonden.
Het stroomstelsel van de auto is zwevend; bij zeer droog vriezend weer kan het chassis
een electrostatische spanning van honderden (of zelfs meer!) volt oplopen.
Het verschil tussen 1000 volt chassis en 1012 volt accupluspool bedraagt slechts 12 volt.
De autoelektronica heeft nergens last van.
Iemand die op de grond staand de auto aanraakt, zal echter een schokkende ervaring beleven.
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2.6. Schakeling en werking ACSupply
Hoewel de schakeling van de regelbare wisselspanningsvoeding niet ingewikkeld is, is enige toelichting wel op zijn
plaats.

Ingang. X1 is een normale euronetstekkerchassisdeel, waarbij X2PE gebruikt wordt als de normale centrale
aardbout. Fase (P) en Neutral (N) worden door spoel L1 geleid voor het wegwerken van eventuele stoorpulsen.
Hoofdschakelaar S1 is dubbelpolig en wordt naar de Variac gevoerd. F1 is de primaire netzekering, en geldt als
maximaalmaximaalzekering. Hiervoor moet een traag type worden gekozen. Secundaire zekering F2 (een
middeltraag type) wordt gebruik als maximaal beveiliging voor de testen schakeling. Deze waarde is dus afhankelijk
van het te testen apparaat, maar mag nooit groter zijn dan F1. Beide zekeringen zijn vereist!

Variac. Op een rommelmarkt gevonden een eenvoudige 1100 VA variac van de spaanse firma Intelesca. De kans

dat men eenzelfde exemplaar vindt is uiterst klein. Voor elk te gebruiken exemplaar geldt dat de constructie deugdelijk
en veilig moet zijn.

Galvanische scheiding. Het allerallerbelangrijkste aandachtspunt is de galvanische scheiding tussen de in en

uitgang. Omdat is dit specifieke geval na de variac twee losse transformatoren worden gebruikt, is er zelfs sprake van
een dubbele galvanische scheiding. Wanneer de variac of eerste transformator een aardaansluiting heeft (Massa)
moeten ook deze worden aangesloten.
Het aardscherm van de tweede transformator mag niet aan de primaire aarding worden aangesloten. Deze kan wel
verbonden worden met de secundaire aarding op de uitgangsbus. Het secundaire aardcircuit moet geheel gescheiden
blijven van het primaire circuit. Gebruik bij metingen in het veld altijd een aparte secundaire aardelektrode voor
aarding van het secundaire circuit! Primaire en secundaire bedrading moeten gescheiden blijven en mogen niet als een
kabelboom samengevoegd worden.
Alleen door een direct controleerbaar en zichtbare aardverbinding mogen de primaire en secundaire aarding in meetlab
omstandigheden met elkaar verbonden zijn.

Uitgang. Het secundaire circuit (vanaf de scheidingstrafo) is in principe een zwevend stelsel (PUstelsel) welke met
een eigen glaszekering in het frontpaneel afgezekerd is. Met schakelaar S2 kunnen fase en nul omgeschakeld worden,
ofwel de frequentie 180 graden in fase verschuiven. Vooral bij testen zonnepaneelinstallaties is dit handig.
Met schakelaar S3 kan het zwevende PUstelsel geaard worden, mits het secundaire circuit geaard is. In meetlab
omstandigheden kan een zichtbare aardverbinding een zwevend PUstelsel in een Tstelsel omzetten.
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3. Opbouw
3.1. Inleiding
De hier gepresenteerde ACSupply past in een aangepaste FreePLCunit. Of dit bij uw project ook het geval is, is
afhankelijk van de afmetingen van de gebruikte variac en trafo's. Verzamel daarom eerst alle nodige onderdelen, en pas
waar nodig de afmetingen aan.
3.2. Scheidingstrafo
Tekening 1. Het handigste is om te
beginnen met het opbouwen van de
scheidingstrafo. Omdat hergebruik van
onderdelen, en repareerbaarheid bij
FreePLC voorop staat, is er voor de
scheidingstrafo
een
'universeel'
montageschot
ontworpen,
welke
overdwars in een FreePLCunit kan
worden gemonteerd. Voor het omzetten
van de onder en bovenrand van het
montageschot is een zetbankje ideaal,
maar een goede bankschroef kan
eventueel ook als zetbankje dienen.
Gebruik een 2mm dik restplaatje
aluminium van 162 x 100 mm. Boor de
zijmontagegaten om het schot straks in
de unit te kunnen monteren. De exacte
lokatie van de trafomontagegaten zijn afhankelijk van de gebruikte trafo's. Na het boren kunnen de boven en
onderrand van het schot omgezet worden, om deze voldoende stevigheid te geven. Indien nodig kunnen dan eventuele
doorvoeropeningen met een figuurzaag worden uitgezaagd. Nadat alle openingen aangebracht zijn, kan met
schuursponsje de montageplaat schoon en braamvrij worden geschuurd.
Monteer de trafo's. Controleer na montage van de trafo's met de ohmmeter of nergens kortsluiting (=galvanisch
verbonden) bestaat tussen de trafo's en elke afzonderlijke trafospoel. Ook de trafokernen en/of behuizing mogen
nergens galvanisch met het montageschot verbonden zijn. De secundaire wikkeling van de ene trafo wordt met de
secundaire wikkeling van de andere trafo verbonden. Meet opnieuw of er nergens kortsluiting is.
In een testopstelling wordt de 230 VAC aangesloten, en wordt de in en uitgaande ACspanning gemeten. De trafo met
de laagste spanning wordt de ingang. Van deze trafo wordt de 230 VAC aansluiting nu gebruikt als "primaire
wikkeling". De 230 VAC aansluiting van de andere trafo wordt nu gebruikt als "secundaire wikkeling", ofwel als
uitgang.
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3.3. Achterwand
Tekening 2. Uit een 2 mm aluminium
plaatje van 100 x 162 mm wordt de
achterwand gemaakt. De achterwand
bevat de euronetstekerchassisdeel als
voeding, de primaire zekeringhouder,
een eurocontranetstekerchassisdeel als
extra uitgang, en extra aansluitingen
voor primaire en/of secundaire aarding.
Boor
de
zijmontagegaten
en
chassisdeelgaatjes. Met een figuurzaag
kunnen de netchassisdeelopeningen
worden uitgezaagd.
Nadat alle
openingen aangebracht zijn, kan met een
schuursponsje de montageplaat schoon
en braamvrij worden geschuurd.
Monteer handvast alle chassisdelen.
3.4. Voorwand
Tekening 3. Uit (afval) aluminium
wordt
een
rechthoekig
plaatje
(gefiguur)zaagd van 190 mm breed en
100 mm hoog. Vijl de randen vlak,
recht
en
glad.
Met
een
zeepschuursponsje wordt het plaatje
goed vetvrij geschuurd.
Plak een (A4stickervel)afdruk van de
frontboorplan (of plak een fotokopie
met een papierplakmiddel) op het
frontplaatje. Markeer alle te boren gaten
met een centerpons, en boor dan de
nodige gaten met de juiste diameter en
ontbraam ze.
Gebruik een rond
sleutelvijltje voor de kleine correcties.
Zorg dat alle onderdelen goed passend
en niet knellend gemonteerd kunnen worden.
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3.5. Zijwanden
Tekening 4. Uit (afval) aluminium worden twee
rechthoekig plaatjes (gefiguur)zaagd van 218 mm (in
dit geval) breed en 100 mm hoog. Na het ruim
uitzagen, worden de de randen rondom met een vijl
vlak, recht en glad afgewerkt.
Met een
zeepschuursponsje worden de plaatjes goed vetvrij
geschuurd. Plak een (A4stickervel)afdruk van de
zijwandboor/zaagplan (of fotokopie en plak deze
met een papierplakmiddel) op het plaatje.
Markeer alle gaten met een centerpons, en boor de
nodige gaten met de juiste diameter en ontbraam ze.
Figuurzaag nu de nodige montagelippen vrij.
Buig (met een combinatietang of buigmal) de
frontlippen in de goede richting. Houdt de frontplaat
tegen het frame en markeer met een kraspen de
frontmontagegaten. Na het boren van de gemarkeerde
verzonken gaten, kan de frontplaat met verzonken M3
boutjes gemonteerd worden. Controleer alle vormen
en maten. Gebruik een rond sleutelvijltje voor de
kleine correcties. Pas wanneer het gehele frame aan alle afmetingen voldoet, kan het apparaat gebouwd worden.
3.6. Frontplaat
Tekening 5. Maak een A4 kwaliteitsprintafdruk op
glossy (foto)papier (minstens 10 minuten laten
drogen), en plastificeer deze afdruk door thermisch te
lamineren.
Demonteer de aluminium frontplaat.
Maak deze schoon en vetvrij met een
zeepschuurspons. Monteer definitief de aluminium
frontplaat.
Gebruik een contactlijmspray om de aluminium
voorpaneel en achterzijde gelamineerde afdruk te
voorzien van een contactlijmlaag, en plak ze op
elkaar.
Snij voorzichtig de overstekende randen af, boor de
nodige frontplaatgaten vrij en werk deze strak af met
een ronde sleutelvijl.
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3.7. Variac
Het belangrijkste onderdeel van de
ACsupply is de variac. De gebruikte
variac was afgedankt omdat het
koolborstelwieltje beschadigd was.
Een vervangend koolborstelwieltje
wordt een kostbare zaak.
Via internet zijn koolborstels bestelt die voldoende groot zijn om
daaruit een koolborstelwieltje te kunnen maken.
Nadat de aansluitingen van de nieuwe koolborstels verwijderd zijn,
is er een centraal asgaatje in geboord, en is de koolborstel afgezaagd
tot een vierkant blokje. Uit een verfroerhoutje is een 'voordraaimal'
gemaakt. Het boortje wordt daarbij als tijdelijk asje gebruikt. Met
een sleutelvijl is heel voorzichtig het blokje rondom afgevijld tot iets
wat enigszins op een wieltje lijkt.
De voorbewerkte koolborstel werd in
een miniboor opgespannen en met een
sleutelvijl
en
schuurpapierstokjes
afgeschuurd tot een koolborstelwieltje.
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3.8. Controleren en testen
Voordat het apperaat in bedrijf wordt gesteld, moet
goed gecontroleerd worden of alles correct aangesloten
is.
Vooral controleren op de gescheiden bedrading van de
primaire en secundaire zijde.

Pas wanneer alles in orde bevonden is, kan het
apparaat getest worden.
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3.9. Onderdelenlijst
tag

Aantal

Omschrijving

X1
L1
F1

1
1
1

S1
N1

1
1

Eurochassisdeel, 3 polig; P,N.PE
Ferrietring, torus 23 x 6 mm
Zekeringhouder, inbouw voor kleine glaszekering (Traag!)
(F1 kan ook in X1 ingebouwd zijn)
Waarde afhankelijk van vermogen Variac; ... A = P(variac) / 230 Volt
Dubbelpolige schakelaar, 250 VAC
Neonlampje (kan ook in schakelaar S1 ingebouwd zijn)

X2PE

1

PEprim 1
PEsec
1
Banaan 2
Variac

1

TR3

1

F2

1

S2
S3
X3
X4

1
1
1
2

171201 mk1, dec 2017

Ongeisoleerde banaanbus 4mm op achterpaneel,
galvanisch met chassis verbonden (centraal aardpunt)
Geisoleerde banaanbus 4 mm, Meettoegang aarde frontpaneel
Idem
Banaanstekker 4 mm, met geel/groene draad voor aardverbinding frontpaneel
Regelbare transformator. Zoek op internet, ca 5075 euro moet lukken.
Gebruikt is; Fabr; Intelesca (Es), Type; M8/250; P=1100 VA;
Primair 230 VAC, Secundair 0...270 VAC
Scheidingstransformator. In dit geval twee identieke trafo's.
Frontpaneelzekeringhouder, afgeschermd, voor kleine glaszekering (Snel)
Waarde afhankelijk van vermogen Variac; ... A = P(variac) / 230 Volt
Dubbelpolige omschakelaar.
Enkelpolige schakelaar
Eurocontrachassisdeel; ACuitgang voor testen zonnepaneelinstallaties
Geisoleerde banaanbus 4 mm, frontpaneel ACmeetlabuitgangspanning
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4. Documenten
Alle hier weergegeven schema's, frontplaten en tekeningen zijn aangemaakt als DXFbestand met QCAD.
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4.1. Tekening 1; Trafoschot
Begin met de constructie van de scheidingstrafo.
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4.2. Tekening 2; Achterpaneel
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4.3. Tekening 3. Frontpaneel
Boorplan
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Front
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4.4. Tekening 4. Zijwanden
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4.5. Tekening 5. All
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