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- Omschakelsystemen

- Nieuws IEC 60601-1 UPS en Thuisdialyse



Medische Beschermingstransformator reeks

Vermogensreeks

- 1600 VA - TR 195.01 (.1 op komst!)
- 2000 VA - TR 195.02
- 2500 VA - TR 195.03
- 3300 VA - TR 195.04.1 (.2 op komst!)

- 5000 VA - TR 195.06.2
- 6300 VA - TR 195.07
- 8000 VA - TR 195.08
- 10.000 VA - TR 195.09



Medische Beschermingstransformator trafo-eisen

- NEN-EN-IEC 61558-2.15 : 2012

- Vermogen van 500 VA t/m 10000 VA

- Inschakelstroom ≤ 12 * In (61558-2.15)

- Rubriek 710 NEN 1010 vraagt een C karakteristiek

- Dus Inschakelstroom ≤ 8 * In (rubriek 710 NEN 1010)

- Ingebouwde temperatuursensor (later in deze presentatie zin! of Onzin)

- Nullaststroom < 3% van de nominale stroom



Medische Beschermingstransformator prestatie eisen

- Nullast van een gelaste kern.

- Nullast van een 4 om 4 ingeblikte kern.

- Nullast van een 1 om 1 ingeblikte kern.

Belangrijke onderscheidende prestatie-eisen medische 
beschermingstransformator.

- Relatie kwaliteit van de elektrische scheiding met de lekstroom.

- Laag (watt/kg) verliesgetal van het gebruikte blik.

- Onbelaste secundaire uitgangsspanning, vooral bij nieuwbouw / renovaties.
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Medische Beschermingstransformator installatienorm

Norm bepaling 710.512.1.102  Mes – ketens voor medisch gebruikte ruimten 
van klasse 2 of klasse 3

Transformatoren moeten voldoen aan de bepalingen van NEN-EN-IEC 
61558-2.15, waarbij de aanvullende eisen van toepassing zijn.

De lekstroom van de secundaire wikkeling naar aarde alsmede de lekstroom van de 
kern of het omhulsel, gemeten bij nullast en bij voeding van de transformator met de 
nominale spanning en de nominale frequentie, mag niet meer bedragen dan 500 µA.

Eenfase transformatoren moeten zijn gebruikt voor MES – ketens ten behoeve van
verplaatsbaar en vast materieel, waarbij het nominaal beschikbare vermogen niet 
minder dan 0,5 kVA en niet meer dan 10 kVA mag bedragen.

Indien de voeding van een driefasige belasting via een MES – keten wordt vereist, 
moet zijn gezorgd voor een afzonderlijke driefasentransformator met een 
secundaire spanning tussen de fasen van ten hoogste 480 V.   



Medische Beschermingstransformator vermogen geschiedenis
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NEN 3134 1e druk 1976, bepaling 9.3.3, Het nominale vermogen per 
secundaire wikkeling mag niet meer dan 1600 VA bedragen.

Bepaling 9.2.2, per secundaire wikkeling mogen maximaal 4
wandcontactdozen met randaarde worden gevoed.
(IC en REC minimaal 6 per bed, OK minimaal 12 totaal, verd. over 2 TR) 

Toelichting

De waarde van 1600 VA is gekozen op grond van de overweging

dat hiermee een redelijk aantal in de praktijk voorkomende toestellen

kan worden gevoed.

Een begrenzing van het vermogen is gewenst om te zorgen dat het 

aantal toestellen dat op één transformator is aangesloten niet te groot

wordt. 



Medische Beschermingstransformator vermogen geschiedenis
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NEN 3134 3e druk 1992, bepaling 6.2.5, Een SM-keten die dient voor de 
voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik mag een nominaal 
vermogen hebben van ten hoogste 1600 VA.
(S2 min. 4, S3 min. 6 wandcontactdozen, verdeeld over 2 onafhankelijke TR)

NEN 1010-7:2000/A3:2005, bepaling 8.710.413.1.5.103 Een MES-keten 
bestemd voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik 
mag een nominaal vermogen hebben van ten hoogste 1600 VA.
(K2 min. 6, K3 min. 8 wandcontactdozen, verdeeld over 2 transformatoren)

NEN 1010:2007+C1:2008, bepaling 710.413.1.4.3 Een MES-keten 
bestemd voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik 
mag een nominaal vermogen hebben van ten hoogste 1600 VA.
(K2 min. 6, K3 min. 8 wandcontactdozen, verdeeld over 2 eindgroepen)



Medische Beschermingstransformator vermogen heden
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NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2001, bepaling, 710.413,101,3 
Een MES-keten bestemd voor de voeding van wandcontactdozen voor 
algemeen gebruik van ten hoogste 3300 VA.

Binnen één ruimte mogen alleen MES-ketens met hetzelfde nominale 
vermogen zijn toegepast.
(wandcontactdozen, verdeling over twee afzonderlijke eindgroepen)

Bepaling 710.55.6.1 In medisch gebruikte ruimten van klasse 1, klasse 2 
of klasse 3 moeten per opstelplaats voor een bed of per behandelplaats 
voldoende wandcontactdozen zijn aangebracht om op veilige en 
doelmatige wijze de noodzakelijke medische elektrische toestellen te 
kunnen gebruiken.



Medische Beschermingstransformator beschouwingen

Kan een arts of OK team ruiken welk vermogen 
het uit een wandcontactdoos kan halen? 
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Zou een arts dit willen weten?

Maar wij hebben toch helemaal geen uitval!

Toch hebben inmiddels al 5 Academische Ziekenhuizen ervoor gekozen 
om (in de meeste gevallen) standaard een 3300 VA transformator te gebruiken 
voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik. 



Medische Beschermingstransformator meten is weten!

11

2004……90 kWh/m2

2010…..125 kWh/m2

39% toename in 6 jaar!



Belangrijk waar zitten de gevaren? Waar moet ik op letten!
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Wat is de functie van de medisch gebruikte ruimte?

Wat is de vermogensdichtheid van de medisch gebruikte ruimte?
(Dit is serieus een ondergeschoven kindje, maar gaat belangrijk worden)

Liever minder wandcontactdozen met meer vermogen per wcd dan meer
wandcontactdozen met minder vermogen per wcd, hier zit je risico op uitval.  

Denk serieus na over de opbouw van je pendels en/of wandposities.
(zie volgende dia)



Belangrijk pendels
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Medische Beschermingstransformator sensor zin! of onzin!

Norm bepaling 710.413.101 (installatienorm)

Norm bepaling 19.115 van de NEN 616558-2.15 (transformatornorm)

De medische beschermingstransformator moet zijn voorzien van een
bewaking tegen overbelasting EN temperatuurverhoging. (was EN/OF)
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Medische Beschermingstransformator sensor zin! of onzin!

Visualisatie
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Medische Beschermingstransformator sensor zin! of onzin!

Conclusie

Zin! Als temperatuurmonitoring van een medische
beschermingstransformator.

Onzin! Als vorm van indicatie voor de mate van belasting in de
Medisch Gebruikte Ruimte.

Argumenten

Bij een snelle structurele overbelasting zal de automaat 
eerder ingrijpen dan de temperatuursensor (kan melden).

16



Medische Beschermingstransformator sensor zin! of onzin!

Argumenten (vervolg)

Ontwerpeisen Medische beschermingstransformator
zorgen voor thermische reserve.

Aanbeveling

Gebruik een stroomspoel en maak een definitie van 
overbelasting.

Een goed geventileerde trafokast, een slecht geventileerde trafokast.

Geconditioneerd of niet Geconditioneerd.
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Leuk! 
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Aardfoutbewaking IZ 427 belangrijke eigenschappen

- Impedantiebewaking voor MES ketens.

- Belasting-, temperatuur- en spanningsbewaking voor MES transformator.

- Twee afzonderlijk instelbare aanspreekwaarden voor Z.

- Instelbare aanspreekvertraging en terugvalvertraging voor alarm.

- Instelbare aanspreekwaarde voor belastingstroom en onderspanning.

- Temperatuurbewaking middels “temperatuursensor”.

- Aansluitbewaking aarde.

- Programmeerbaar alarmrelais.
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Aardfoutbewaking IZ 427 adressering buslijn
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3 4 5 6 7
1

A

B



Aardfoutbewaking aankoppelweerstanden

Norm bepaling 710.413.101  Bescherming door medisch elektrische scheiding 
(MES)

Bij Mes – ketens moet een isolatiebewakingstoestel zijn toegepast dat voldoet 
aan de volgende specifieke eisen:
a) De inwendige impedantie moet ten minste 500 kΩ zijn.
b) De meetspanning moet wisselspanning zijn met een frequentie van ongeveer 

50 Hz en een spanning niet groter dan 25 V.
c) De piekwaarde van de toegevoerde stroom mag, óók onder foutcondities, 

niet groter zijn dan 500 µA.
d) De indicatie moet uiterlijk plaatsvinden wanneer de isolatie-impedantie tot 

50 kΩ is gedaald. Er moet een beproevingsapparaat beschikbaar zijn. 
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Aardfoutbewaking aankoppelweerstanden

Visualisatie Aankoppelweerstanden!

Ilek = U/Za
= 238 V / 700 kΩ
≈ 340 µA

Onbelast U verschil
≈ 238 Volt AC.

Interne impedantie
Za ≈ 700 kΩ
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Aardfoutbewaking Filters

Visualisatie

Filter

Filter heeft een capaciteit naar aarde, dit veroorzaakt een lekstroom.

(Let op! Wandcontactdozen niet conform K2 regels.)

TR ≈ 35 µA

Bekabeling ≈ 6/7 µA/mtr.
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Aardfoutbewaking Filters

Conclusie

Lekstroom installatie onbelast < 500 µA.

Lekstroom filters, enkele (2 soms 3) mA.

Aanbevelingen

Conflict!

Misschien uitleg in een NPR blad! Vervolg is acceptatie door gebruikers.

Minder wandcontactdozen op de betreffende groep! (risicobeperking)
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Melding MK 2430 meld- en testcombinatie eigenschappen

- Oplichtende tekst display (4 regels*20tekens).

- 200 vrij programmeerbare teksten via software.

- Conform NEN 1010-710.

- Alle meldingen via RS 485 BMS communicatie, tweedraads verbinding.

- Meerdere MK’s inzetbaar in de bus.

- Akoestische melding accepteerbaar via toets.

- Visuele melding met tekst intstelbaar via rode of gele led.

- Geschiedenis is uitleesbaar voor 250 meldingen.
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Melding norm

Norm bepaling 710.413.101  Bescherming door medisch elektrische 
scheiding (MES)

Bij MES – ketens moet een akoestisch en visueel alarmsysteem zijn 
voorzien; dit alarmsysteem moet zijn aangebracht op een geschikte plaats 
waar het door het medisch en/of verplegend personeel voortdurend kan 
worden geobserveerd (akoestische en visuele signalen).  
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Melding testen

Meetopstelling
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Melding de essentie!

Conclusie

Onze ervaring: tekst op het meldpaneel moet gelijk
zijn aan de tekst op de wandcontactdoos.

H5-1 WCD T1

H5-1 WCD T1
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UPS norm

Norm bepaling 710.56.5.101.1

710.56.5.102.1 Omschakelperiode van 0,5 seconde of minder.

710.56.5.102.2 Omschakelperiode van 15 seconde of minder.

710.56.5.102.3 Omschakelperiode van meer dan 15 seconden.

In medisch gebruikte ruimten is een elektrische installatie voor
veiligheidsdoeleinden vereist die, bij een storing van de normale
voedingsbron, actief wordt om het in 102.1,102.2 en 102.3 genoemde
materieel gedurende een bepaalde tijd en binnen een vooraf bepaalde
omschakelperiode te voeden.
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UPS 

Visualisatie UPS Decentraal of Centraal
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UPS 1 fase decentraal

- Hou de lekstroom aan de primaire zijde.

- Plaats de UPS nooit koud op de KAM rail.

- Altijd een externe By-pass gebruiken. Deze is met de eerste storing terugverdiend.

- Gebruik dubbele conversie machines, één die dieselbedrijf herkend.

- Maak een duidelijk onderscheid tussen het doorgangsvermogen en het 
autonomievermogen. 
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- Waar plaats je de UPS? Levensduur batterijen. 

- Valt de keuze decentraal, dan goed onderhouden, meestal 3-5 jaars batterijen.



UPS hoe belangrijk is de temperatuur?
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UPS 3 fasen centraal

- Altijd een externe By-pass gebruiken. Deze is met de eerste storing terugverdiend.

- Gebruik dubbele conversie machines, één die dieselbedrijf herkend.

- Maak een duidelijk onderscheid tussen het doorgangsvermogen en het 
autonomievermogen. 
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- Waar plaats je de UPS, levensduur batterijen. 

- Centraal zien we een langzame verschuiving naar 10 jaars batterijen.



Omschakelsystemen ATYS of ATICS
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- Automatische Omschakeling

- Productnormen EN 60947-3 en 60947-6.1

- Geschikt als scheider, schakelen onder last.

- Mechanische vergrendeling schakelen/scheiden.

- Handmatige noodbediening.

- Omschakeling mogelijk ≤ 180 ms.

- Communicatie RS 485.



Omschakelsystemen een trend?!

Dit kan zijn: tussen de netleverancier en generator of netleverancier en eigen 
opwekking. Dit laatste zien we veel bij academische ziekenhuizen.

Schakeling tussen twee preferenties.

Let op! Het omschakelen gebeurt mechanisch, dus duurt een aantal milliseconden.
Het is geen UPS. Er vind een onderbreking plaats.
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Het is uiteraard te combineren met een UPS. 

Voorkeurstand kan je instellen.

Handmatig terugschakelen is ook mogelijk.



Omschakelsystemen toepassingen
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Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!

Presentatie: mail naar info@belpa.nl
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