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	 Elektrotechniek

Drie fasen 
solid state relais

Onlangs stuurde Elincom electronics ons een persbericht over een nieuwe serie 3 fasen solid state relais 

(SSR) van de Franse firma Celduc (zie kader). Dit bericht triggerde ons om eens te gaan kijken wat op dit 

moment een 3 fasen SSR is om zo beter te begrijpen wat de huidige stand der techniek is op dit vlak.

Wat	zijn	het	en	wat	is	er	nieuw

Solid state relais zijn verre van nieuw. Al vele decennia worden deze gemaakt 
waarbij de techniek en de uitvoeringen niet veel veranderd zijn. Nog altijd 
zijn het elektronische schakelaars waarbij het schakelelement bijna altijd een 
thyristor is. Triac's, MOSFET's, bipolaire transistoren en andere schakelele-
menten worden ook wel toegepast, maar veelal zijn het toch twee thyristors 
anti-parallel die de hoofdstroom moeten schakelen. Dit lijkt op wat een triac 
doet, maar bij de triac is de spanningsval over de aansluitingen hoger wat een 
bijna dubbele hoeveelheid warmteproductie oplevert. 
Worden thyristors als schakelelement is de SSR gebruikt, dan zijn deze 
alleen voor het schakelen van wisselstromen geschikt. Een thyristor schakelt 
immers alleen uit als de stroom beneden de houdstroom komt, iets dat bij 
gelijkstroom en een vaste belasting natuurlijk niet voorkomt. Aangezien we 
het hier over drie fasen relais hebben en we daardoor te maken hebben met 
wisselspanningen, is deze beperking dan ook geen hindernis. 

Ster	of	driehoek
Belastingen die gebruik maken van drie fasen wisselstroom kunnen in drie-
hoek of ster (al dan niet met nul-aansluiting) aangesloten worden. Bij appli-
caties waar de belasting in driehoek aangesloten wordt, is het niet nodig om 

alle drie de fasen te schakelen. Slechts twee schakelaars zijn voldoende om de 
belasting stroomloos te maken. Een driefasen SSR voor deze toepassing hoeft 
dan ook maar twee schakelelementen te hebben In afbeelding 1 is dit te zien. 
De derde fase wordt hier rechtstreeks via een vaste verbinding van ingang 
naar uitgang gevoerd.
Wordt de belasting in ster aangesloten en wordt er geen nul gebruikt, dan 
kan ook de tweevoudige SSR gebruikt worden. De belasting moet dan wel 
volkomen in evenwicht zijn. Is dit niet het geval en wordt er wel een nul 
gebruikt, dan moeten alle drie de fasen geschakeld worden en hebben we de 
SSR uit afbeelding 2 nodig.
Aangezien de SSR's uit afbeelding 1 en 2 beide tot de drie fasen SSR's gere-
kend worden, is het dus wel van belang om te weten welke SSR gebruikt 
moet worden. De tweevoudige gebruiken voor een applicatie met een belas-
ting die in ster met nul is aangesloten, zal niet het gewenste schakelgedrag 
opleveren.

Wat	zit	er	in
Bij een SSR is het schakelsignaal een DC- of AC-spanning die gebruikt wordt 
om LED in een optocoupler aan te sturen. Door deze optocoupler is er een 

galvanische scheiding tussen schakelsignaal en het 
schakelelement. Door toepassing van een optocou-
pler is er weinig energie nodig om de SSR te sturen. 
Menige microcontroller kan daardoor rechtstreeks 
de SSR aansturen.
Na de optocoupler volgt het stuurcircuit die de thy-
ristors aanstuurt. Bij de meeste SSR's wordt hierbij 
een nuldoorgangsdetector ingezet om er voor te 
zorgen dat er alleen geschakeld wordt als de span-
ning minimaal is. Het spreekt voor zich dat dit grote 
voordelen heeft voor het gedrag van de totale schake-
ling met betrekking tot EMC en netvervuiling.
De nuldoorgangsdetector zorgt er wel voor dat de 
SSR daardoor niet voor elke applicatie is in te zetten. 
Faseverschuiving bij capacitieve of inductieve belas-
tingen kunnen voor problemen zorgen, maar ook 
inschakelstromen bij dergelijke belastingen kunnen 
lastig zijn. Lang niet elke motorapplicatie zal lekker 
schakelen wanneer er nuldoorgangsdetectie toege-
past wordt. Schakelen bij de nuldoorgangen is met 
name bij ohmse belastingen een groot voordeel.
Om meer grip te hebben op het schakelmoment van 
de SSR, zijn er dan ook exemplaren op de markt 
zonder nuldoorgangsdetectie. Deze zijn hierdoor 
ook inzetbaar voor vermogensregelingen met fase-
aansnijding.
In afbeelding 3 zien we dat in de SSR diverse bevei-
ligingscomponenten zijn aangebracht. Zo is de 
uitgang voorzien van een snubbernetwerk en een 
varistor om de thyristors te beschermen tegen span-
ningspieken die optreden bij het uitschakelen van 
inductieve belastingen en het voorkomen dat tran-
sients voor doorslag zorgen. Het zijn met name deze 
twee componenten die er voor zorgen dat de SSR 
niet beschouwd mag worden als een schakelelement 
die de spanning veilig afschakelt. Voor de veiligheid 
moet er dan ook altijd een normaal schakelelement 
toegepast worden om de spanning echt af te schake-
len. Overigens heeft niet elke SSR de hier genoemde 
beveiligingscomponenten aan boord. Vaak moeten 
deze extern aangebracht worden. 

Wat	is	er	nieuw
Uitgaande van het voorgaande zou u kunnen opma-
ken dat er in de wereld van de SSR's niet veel veran-
derd is. Voor een groot deel is dat ook waar, want de 
schematische opbouw is niet wezenlijk anders dan de 
SSR's uit de begintijd. 
Ondanks dat de schakeling in de SSR niet veel ver-
anderd is, is er echter wel veel verbeterd om met 
name de knelpunten van een SSR aan te pakken. 
Een belangrijke daarvan is het temperatuurgedrag. 

Hierin zijn grote sprongen gemaakt.
De spanningsval over de thyristors van ruim 1 V is 
een gegeven waar met dit soort schakelelementen 
niet aan te ontkomen is. Deze spanningsval zorgt 
er voor dat in een SSR waar een stroom door loopt 
van 100 A toch al snel meer dan 100 W aan warmte 
geproduceerd wordt. Als deze warmte niet goed afge-
voerd wordt, zal de maximale junction-temperatuur 
van de thyristors al heel snel bereikt worden met alle 
nare gevolgen van dien. Goede koeling is en blijft 
dan ook noodzakelijk. Signalering dat de SSR te 
warm dreigt te worden, is daarbij wenselijk zoals bij 
de SSR die te zien is in afbeelding 4. 
Aan het thermische gedrag heeft Celduc heel veel 
verbeterd. Zo gebruiken ze thyristors met een veel 
groter chipoppervlak die ook nog eens met een veel 
lager Rth in de SSR gemonteerd zijn. Ook past het 
thyristors toe met een veel hogere maximale span-
ning om zo te voorkomen dat door piekspanningen 
er doorslag optreedt.
Waar de gebruiker rekening mee moet blijven hou-
den is de stroom die door de belasting gaat lopen. 
Daarbij is de nominale stroom natuurlijk als eerste 
van belang, maar vergeet ook niet de aanloopstroom. 
Aanloopstromen die een factor 10 hoger zijn dan de 
nominale stroom zijn bij bepaalde applicaties niet 
ongebruikelijk. Bedenk daarbij dat de snelheid waar-
mee een halfgeleiderelement doorbrandt vaak hoger 
is dan de snelheid van een smeltveiligheid of installa-
tieautomaat. Celduc past dan ook thyristors toe met 
een hele hoge maximale piekstroom.

Tot	slot
Drie fasen solid state relais mogen dan niet nieuw 
zijn en ook Celduc heeft geen nieuwe wegen bewan-
deld om met halfgeleiderelementen grote vermogens 
te schakelen. Toch heeft men op het thermische 
vlak en de piekspanningen en -stromen een aantal 
belangrijke stappen weten te zetten. Het imago van 
de SSR zal dit zeker goed doen.              •
Voor meer informatie almede links naar een twee-
tal zeer lezenswaardige documenten over SSR's: 
www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Drie fasen solid state relais'

Afbeelding 1. Een tweevoudige drie fasen SSR waarbij de derde fase 
niet geschakeld wordt.

Afbeelding 2. Voor applicaties waarbij alle fasen geschakeld 
dienen te worden (bijvoorbeeld bij sterschakelingen met nul), 
is een derde schakelelement onontbeerlijk.

Afbeelding 3. Het inwendige van een drie fasen SSR. Hier zijn de 
dubbele thyristors als triac getekend.

Afbeelding 4. Temperatuuralarm helpt om te voorkomen dat de 
elektronica te warm wordt.

Slank drie fasen solid state relais 

Met de Sightpac introduceert Celduc een 
nieuwe generatie drie fasen solid state relais 
die slechts 45 mm smal zijn. De lengte van de 
relais is 100 mm en de diepte maar 48 mm. 
Deze laatste maat is zonder koellichaam. 
Voor een efficiënte koeling is ook gelijk een 
perfect aansluitende koelpoefiel verkrijgbaar.

De	eerste	uitvoeringen	zijn:
• SMT8620520: 3x25 A/520 Vac, 

stuurspanning 4...30 Vdc
• SMT8628520: 3x25 A/520 Vac, 

stuurspanning 24...255 Vac of dc

Beide type zijn voorzien van nuldoorgangsdetectie. Er volgen binnenkort meerder uitvoeringen.
Typische applicaties zijn het besturen van elektrische verwarmingselementen, koeling, 
airconditio-ning, verlichting, PLC interfacing naar grote vermogens en motorensturingen.
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