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Isolerat eller direktjordat nät?
Vad är skillnaden?

Några olika elnätslösningar
Vi har i Sverige två huvudtyper av lågspänningsnät för eldistribution:

Direktjordat nät

Isolerade nät
Isolerade nät dvs IT-nät återfinns oftast inom
industrin, sjukvården och på fartyg. Isolerade
nät är lämpliga för prioriterade drifter med höga
krav på driftsäkerhet.
Då det isolerade nätets skyddsjord inte är förbundet till transformatorns jordpunkt kan ett
isolationsfel inte driva någon stor kortslutningsström. Därmed kan felströmmen inte bli större
än den obalans som uppstår i nätavsnittets
läckströmmar!
Om felströmmen i ett direktjordat nät oftast
uppgår till hundratals eller tusentals amper
blir felströmmen i ett isolerat nät vanligtvis inte
högre än ett antal milliamper.
Det innebär att vi kan fortsätta driften av nätavsnittet även om vi har ett isolationsfel på en fas.
När övervakningsutrustningen larmar för ett
isolationsfel kan vi söka isolationsfelet under drift
Figuren visar ett isolerat nät med en 3-fas last.
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Direktjordade nät är det absolut vanligast förekommande nättypen i Sverige.
Figuren visar det vanligaste direktjordade
lågspänningsnätet, TN-C-S. En 4-ledarmatning
från transformatorn till lastpunkten där den övergår till ett 5-ledarsystem. Vid ett jordfel kommer
det att flyta en ström från den felaktiga fasen via
jorden tillbaka till transformatorn.
Denna felström, kortslutningsströmmen, kan
bli mycket stor i det aktuella nätavsnittet!
Den vanligaste övervakningstypen av direktjordade nät är en summaströmtransformator runt
de tre fasledarna och N-ledaren. Vid ett jordfel
kommer summaströmmen inte längre att vara 0
och övervakningen kan larma alternativt koppla
bort det felaktiga nätavsnittet. Vanliga larmnivåer/
bortkopplingsnivåer är 30 mA och 300 mA.
Ett växande problem med direktjordade nät är att
nivåerna av högfrekventa läckströmmar i skyddsjorden stör ut övervakningarna. Detta är en
konsekvens av den ökande användningen av t.ex
frekvens- omriktare och olika typer av switchade
nätaggregat.
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ISO685 mäter kontinuerligt isolationen i ett isolerat nät och larmar då resistansen i nätet faller
under inställd larmgräns. Två separata larmnivåer kan sättas och triggar vid fel.

RCMS460
RCMS460 är ett exempel på en kraftfull övervakning för upp till 12 kanaler i direktjordade nät.
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Mätprincip
I direktjordade när mäter vi jordfelsströmmar. För isolerade nät matar övervakningsutrustningen ut en
pulserande mätspänning och mäter isolationsresistansen. Det ger oss möjlighet att enkelt sätta olika
larmnivåer för att förvarna om ett isolationsfel börjar att utvecklas. Mätprincipen är oberoende av om
nätet är ett AC- eller DC-nät. Mätprincipen ger en robust övervakning även i störda industrinät

Felsökning
När vårt övervakningssystem larmar för ett isolationsvärde av 20 kΩ eller lägre är det dags att felsöka.

Bender EDS3090PG
Bender EDS3090 är en smidig enhet för felsökning av isolerade nät. Den består av två huvudkomponenter:
PGH186 är en pulsgenerator vilken ansluts till de tre faserna samt jord. Den skickar ut en pulserandeström i nätet och om vi har ett isolationsfel kommer den strömmen att söka sig tillbaka till enheten via
den ledningsgrupp som matar objektet med isolationsfelet.
EDS195PM är den enhet som används för att hitta den utgående grupp som uppvisar ett isolationsfelet. Den består av en handenhet samt en strömtång för att mäta felströmmen. Det finns möjlighet att
använda 3 olika storlekar på strömtång. Observera att strömtången skall anslutas över alla tre faserna,
utan PEN-ledare/skärm, när vi letar efter den felaktiga utgående gruppen från ställverket.

ISO685
ISO685 är en enhet för isolationsövervakning med
inbyggd pulsgenerator för felsökning.
I kombination med EDS440 ger det en mycket
flexibel övervakning av ett ställverk med många
utgående matningar.
När isolationen i nätet går över larmnivån startar
felsökningen tillsammans med EDS440, som lokaliserar vart felet ligger. Det är möjligt att övervaka 12
kanaler per enhet. Totalt kan 90 enheter kopplas
mot en ISO685 dvs totalt kan 1080 utgående grupper övervakas parallellt.
Ovanstående lösning ger möjlighet till en lättarbetad övervakning av prioriterade objekt.
Då det inte är rimligt att övervaka alla utgående
matningar för stora anläggningar, kan utvalda
undercentraler övervakas. När övervakningen
indikerar ett fel på en av dessa undercentraler kan
felaktig undercentral identifieras. Därefter fortsätter
felsökningen av de utgående grupperna från centralen med hjälp av EDS195PM
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