
•	 Lynrelaterede	stødstrømme	”omdirigeres”	således,	at	lederne	ikke		
	 bliver	overophedet.
•	 Lynrelaterede	overspændinger	begrænses	for	efterfølgende	strøm	
	 kredse	på	en	sådan	måde,	at	isolations-	og	spændingssikkerheden		
	 for	udstyret,	der	skal	beskyttes,	ikke	overskrides,	og	der	ikke		
	 opstår	nogen	farlige	gnister	eller	deraf	følgende	kortslutninger.
•	 Koblingsoverspændinger	begrænses	på	en	sådan	måde,	at	for	tidlig		
	 ældning	af	elektroniske	enheder	forebygges	i	videst	mulige	omfang.

Den	fysiske	opbygning	og	placeringen	af	det	elektriske	udstyr	i	en	
ladepark	har	en	enorm	indflydelse	på	den	belastning,	som	kan	for-	
ventes	på	grund	af	overspændinger	og	stødstrømme.	Derfor	bør	der	
udføres	en	risikovurdering	for	hver	ladepark.	Det	er	den	eneste	måde	
at	sikre,	at	der	vælges	passende	overspændingsbeskyttelsesenheder,		
og	at	finde	de	bedst	mulige	placeringer	i	installationen.	

Hvis	der	kan	forventes	direkte	lynnedslag	skal	alle	energiforsynings-
ledninger	integreres	i	potentialudligningssystemet	ved	hjælp	af	effektivt	
Type	1-overspændingsbeskyttelsesudstyr	–	også	kaldet	lynstrøms-	
afledere.	Hvis	der	ikke	er	nogen	ekstern	lynbeskyttelse	til	stede	eller	
planlagt,	er	billigere	Type	2-overspændingsbeskyttelsesudstyr	den	
optimale	løsning.	

Sikker opladning af elektriske køretøjer
Beskyt ladeinfrastrukturen mod transiente overspændinger

Ladestation til AC-opladning i offentlige områder: De følsomme 
elektroniske komponenter er beskyttet af forskellige typer over-
spændingsbeskyttelsesenheder 

Brugere og operatører af ladestationer forventer 100% til-
gængelighed fra dem. Når en ladestation er ude af drift, 
oplever den ene part begrænset mobilitet, og den anden 
part får mindre salg og øgede omkostninger. Kortvarige 
spændingsspidser, kendt som transiente overspændinger, er 
ansvarlige for en væsentlig del af fejlene. Her hjælper beskyt-
telsesforanstaltninger mod transiente overspændinger. 

Følsom elektronik i ladeudstyret

Udstyret	i	ladeenheder	er	meget	afhængigt	af	ladetypen.	Der	er	til	alle	
typer	opladning	brug	for	en	batterilader.	Til	AC-opladning	er	ladeenhe-
den	placeret	i	køretøjet,	og	til	DC-opladning	sidder	den	i	den	stati-
onære	ladeenhed.	Alle	ladeenheder	indeholder	en	ladecontroller.	I	
AC-ladeenheder	benyttes	fejlstrømsafbrydere	(RCD	-	Residual	Cur-
rent	Device)	til	at	detektere	fejlstrømme;	i	DC-ladeenheder	benyttes	
(IMD	-	Insulation	Monitoring	Device).	Offentlige	ladestationer	har	
normalt	også	betjeningsterminaler,	faktureringssystemer	og	kommuni-
kationsudstyr.	Ladeparker	har	yderligere	udstyr	til	belastningsfordeling	
eller	energistyring.	Alle	disse	komponenter	er	følsomme	over	for	tran-
siente	overspændinger	og	skal	derfor	beskyttes	imod	dem.	

SPD Type 2: Overspændingsaflederen VAL-SEC-T2-3S-350-FM fra 
Phoenix Contact er designet til jordede 230/400 V AC strømforsyn-
ingssystemer

Risiko på grund af lynpåvirkninger og  
koblingsoverspændinger

Ved	ladeudstyret	skal	der	tages	højde	for	indirekte	lynnedslag,	dvs.	når	
lyn	slår	ned	i	nærheden.	Hvis	udstyret	er	uden	for	bygninger,	er	direkte	
lynnedslag	mere	usandsynlige,	og	omfattende	komplet	beskyttelse	
mod	direkte	lynnedslag	er	desuden	kompliceret,	idet	et	lynbeskyttel-
sessystem	består	af	indfangere,	nedledere,	et	egnet	jordingssystem,	et	
tætmasket	potentialeudligningssystem	og	lynstrømsegnede	overspæn-
dingsbeskyttelsesenheder	(SPD	–	Surge	Protective	Device)	type	1.	
Derfor	har	de	fleste	ladeparker	og	individuelle	ladestationer	ikke	et	
lynbeskyttelsessystem	af	denne	type.	Direkte	lynnedslag	på	ladeen-
heder	accepteres	derfor	som	en	risiko.	

Men	også	de	spændingsspidser,	der	forekommer	på	forsynings-	og	
dataledningerne	på	grund	af	indirekte	lynnedslag,	er	ofte	væsentligt	
højere	end	stødspændingsbeskyttelsesniveauet	(mærkeimpulsspændin-
gen)	for	det	udstyr,	der	benyttes	i	ladeenhederne,	og	spændings-
beskyttelsesniveauet	i	de	tilsluttede	elektriske	køretøjer.	

Ved	planlægning	af	ladeenheder	er	det	dog	ikke	kun	fejl	forårsaget	
af	lynnedslag,	der	skal	tages	højde	for;	koblingsoverspændinger	fra	
lavspændingsforsyningssystemet	spiller	også	en	rolle.	Koblingsover-
spændinger	er	et	almindeligt	fænomen,	men	forårsager	ikke	altid	
omgående	fejl	på	udstyret.	Men	hvis	koblingsoverspændinger	opstår	
hyppigt,	kan	det	elektriske	og	elektroniske	udstyr	ældes	for	tidligt.	
Individuelle	koblingsoverspændinger	kan	dog	også	opnå	højere	ampli-
tuder	end	udstyrets	isolations-	eller	spændingsbeskyttelsesniveau.	

Derfor	kan	ladeenheder	og	det	tilhørende	udstyr,	og	endda	også	
de	elektriske	køretøjer,	blive	beskadiget	eller	endda	ødelagt,	når	der	
opstår	høje	spændingsspidser	på	grund	af	lynnedslag	eller	koblings-
overspændinger.	Også	kortslutninger	kan	forekomme	som	et	resultat	
af	overspændinger.	Skader,	der	forårsages	af	kortslutninger	i	energi-
tekniske	kredsløb,	er	ofte	mere	alvorlig	end	skader,	der	skyldes	selve	
overspændingsbegivenheden.	

Når	kortslutningsstrømme	ledes	til	jord	(jordfejlstrømme),	kan	der	
opstå	farlige	berøringsspændinger	på	ledende,	jordede	dele.	Berørings-
farlige	spændinger	kan	også	forekomme	på	ledende	dele	af	ladestationer	
eller	ledende,	jordede	dele	på	elektriske	køretøjer.	Sandsynligheden	
for	berøringsfarlige	spændinger	forårsaget	af	spændingsspidser	med	
efterfølgende	jordfejlstrømme,	kan	minimeres	effektivt	ved	at	anvende	
overspændingsbeskyttelsesenheder.	Normalt	er	det	tilstrækkeligt	at	
beskytte	ladeenheder	og	elektriske	køretøjer	på	en	sådan	måde,	at		
de	kan	modstå	indirekte	lynnedslag	og	koblingsoverspændinger	fra	
forsyningsnettet.	

Effektiv beskyttelse

Udstyr	til	overspændingsbeskyttelse	beskytter	effektivt	mod	transiente	
begivenheder,	der	skyldes	lynrelaterede	overspændinger	(lyn-	
stødspændinger),	lynrelaterede	overstrømme	(lynstødstrømme)	og	
koblingsoverspændinger.	Følgende	beskyttelseseffekter	opnås	ved	at	
anvende	overspændingsbeskyttelsesenheder:



Derudover	forsynes	mange	komponenter	i	ladestationen	med	24	V	
DC.	24	V-hjælpespændingen	kan	for	eksempel	beskyttes	med	en	Type	
3	overspændingsbesafleder.	I	ladeparker	og	i	ladestationer	i	det	offent-
lige	rum	findes	som	regel	også	komponenter	til	kommunikation	med	
et	faktureringssystem	eller	et	bygningsstyringssystem.	Til	det	formål	
benyttes	for	eksempel	en	Ethernet	forbindelse.	Til	beskyttelse	af	
denne	forbindelse	anbefales	det	at	installere	en	overspændingsafleder	
Type	D1	(DS/EN	61643-21).	

Opbygningen	af	ladeparker	og	ladestationer	kan	være	betydeligt	
mere	kompleks	end	i	eksemplet	ovenfor.	Derfor	bør	alle	ledningsfor-
bindelser	og	udstyr,	hvor	en	risiko	på	grund	af	overspændinger	kan	
forventes,	være	inkluderet	i	risikoanalysen.	Det	omfatter	de	følgende	
komponenter:

•	 Hvis	anlægget	har	sin	egen	transformer,	er	der	altid	et		
	 lavspændingstavleanlæg.
•	 I	mere	komplekse	ladeenheder	og	ladeparker	er	der	altid		
	 styreledninger	til	energistyringssystemet.
•	 DC	lynopladningsenheder	kan	være	udstyret	med	centralt		
	 køleudstyr	eller	med	køleudstyr	indbygget	i	ladestationen
•	 DC-forsyning	med	bufferbatterier	og	DC/DC-	eller	DC/AC-	
	 konvertere

SPD Type D1: Overspændingsaflederen DT-LAN-CAT.6+ fra Phoenix 
Contact beskytter Ethernet-kabler
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Drink your coffee 
in 3 minutes? 
Because you won't need more time than that at the charging station.

With High Power Charging from Phoenix Contact, you can charge your battery for a 
range of 100 km in just three to five minutes. At the center of this new technology is 
a high performance charging connector with intelligent cooling that makes a charging 
capacity of up to 500,000 W possible. Your coffee will still be hot when you drive on.

Normative krav

I	private	ladeenheder	er	det	ejerens	ansvar	at	beslutte	i	hvilket	omfang	
de	beskrevne	sikkerhedstiltag	skal	implementeres.	I	offentlige	og	
halvoffentlige	områder	skal	DS/HD	60364-7-722	(Krav	til	særlige	
installationer	eller	områder	–	Forsyning	af	elkøretøjer)	imidlertid	
overholdes.	Heri	foreskrives	beskyttelsesforanstaltninger	på	offentligt	
tilgængelige	tilslutningspunkter	til	beskyttelse	mod	transiente	over-
spændinger	forårsaget	af	atmosfæriske	påvirkninger	eller	koblings-
handlinger.

Tyske	forsikringsselskaber	har	også	taget	stilling	til	dette	i	deres	
publikation	VdS	3471	om	beskyttelse	mod	skader	på	ladestationer	til	
elektriske	køretøjer	og	har	lavet	en	anbefaling	på	baggrund	af	kravene		
i	standarderne	om,	hvor	overspændingsbeskyttelsesudstyr	skal		
benyttes.	

Overblik

Overspændingsbeskyttelsesenheder	øger	tilgængeligheden	af		
opladningsinfrastrukturen	og	beskytter	også	de	tilsluttede	elektriske	
køretøjer.	Phoenix	Contact	tilbyder	passende	løsninger	til	alle		
applikationer	inden	for	AC	eller	DC	opladning	-	inden	for	områderne	
elektrisk	energiteknik,	måle-,	styre	og	reguleringsteknik	samt	til		
datateknologi	og	informationstekniske	enheder.

Vil du vide mere?

Læs mere om overspændingsbeskyttelse

Læs mere om e-mobility

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_and_interference_filters_P-24/a83af0e1-6f3f-41f3-a1e5-761b7eb2ff1f
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/solutions/subcategory_pages/E_Mobility/07f38fe8-e1d6-4612-8fd2-777df5227c16

