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Ruim vijf jaar heeft de ontwikkeling gekost, maar uiteindelijk zijn ze er dan, de nieuwe 15 kW voedingen 

van Delta Elektronika, de voedingenspecialist uit Zierikzee die hiermee qua vermogen niet op de 

kleintjes heeft gelet. Wel heeft men gelet op de eigenschappen. Klein zijn de rimpel en ruis, de overshoot 

en de ongewenste uitstraling van EM-signalen. Daarnaast is de voeding niet alleen een leverancier van 

energie, maar kan hij ook energie terug leveren aan het net en zo werken als elektronische belasting - 

en dat alles in een behuizing die slechts 3HE hoog is.

Krachtpatsers in 3HE
Regelbare voedingen met een vermogen van 15 kW

In Zierikzee, bijna midden in het centrum, is de firma Delta gevestigd. 
Daar huizen ze in een zeer fraai pand dat past binnen de historische omge-
ving van de haven. De toeristen die langs lopen, zullen verbaasd staan te 
kijken als ze wisten dat daar een high tech bedrijf gevestigd is dat al jaren 
beroemd is om de voedingen die ze maken. Duizenden verschillende voe-
dingen hebben ze sinds de oprichting in 1959 geproduceerd waarvan er 
verrassend veel nog altijd trouw dienst doen. Voedingen van 30...40 jaar 
oud worden nog geregeld aangeboden op de tweedehandsmarkt en zelfs 
voor een defect exemplaar wordt nog rijkelijk veel geld betaald. Kenners 
weten namelijk dat ze met een mailtje naar Delta schema’s kunnen opvra-
gen om zo hun voeding te repareren.
Ondanks het feit dat de Delta-voedingen een heel lang leven hebben, ont-
wikkelen ze constant nieuwe voedingen om zo aan de veranderende vraag 
van de markt te kunnen voldoen. Heden ten dage worden er immers totaal 
andere eisen aan een voeding gesteld dan enkele decennia geleden. Nu is er 
heel veel vraag naar voedingen waarmee DC-systemen gesimuleerd kunnen 
worden waarbij u moet denken aan accu’s, solar-panelen, elektrische auto’s 
tot aan de toekomstige DC-netten. Voor dit soort applicaties zijn regelbare 
voedingen nodig die grote vermogens kunnen leveren en liefst ook hoge 
spanningen. Daarnaast is het handig als de voeding niet alleen energie kan 
leveren, maar tegelijkertijd ook energie op kan nemen om zo als regelbare 
belasting dienst te doen. Ook moet een voeding digitaal te sturen zijn en 
beschikken over de mogelijkheid om als arbitrary waveform generator te 
kunnen werken om zo nog beter ingezet te kunnen worden voor het simu-

leren van de energiebronnen van de toekomst.
Met de nieuwe SM 15K heeft Delta een voeding uitgebracht die aan al die 
eisen voldoet. Deze voeding is op dit moment leverbaar in twee uitvoerin-
gen, namelijk met een spannigsbereik van 0...500 V en een stroombereik 
tot 90 A of met een spanningsbereik van 0...1500 V en een stroom tot 30 
A. Volgend jaar komen daarbij naar verwachting de bereiken 0...70 V en 
stromen tot 450 A en 0...210 V en stromen tot 150 A.

Constant vermogen
Van regelbare voedingen zijn we gewend dat ze of een constante spanning 
of een constante stroom leveren. Dat wil dus zeggen dat we de uitgang kun-
nen instellen op bijvoorbeeld 10 V en dat over het totale stroombereik deze 
spanning hetzelfde blijft. Bij een constante stroom, wordt de uitgangsspan-
ning zo geregeld dat de ingestelde stroom bij verschillende belastingen het-
zelfde blijft. Nog niet zo veel toegepast zijn de voedingen met een constant 
uitgangsvermogen. Hierbij worden stroom en spanning beide aangepast 
bij variatie van de belasting met als resultaat dat het uitgangsvermogen (het 
product van stroom en spanning) constant is.
In de praktijk levert dat een karakteristiek op met een kromming. Afbeelding 
1 toont als voorbeeld de karakteristiek van de 15-kW-voeding met een 
spanningsbereik tot 500 V en een stroombereik tot 90 A. Omdat de voe-
ding maximaal 90 A kan leveren, zal in het bereik van 0...167 V de voeding 
werken als een normale, regelbare voeding met een maximale stroom van 
90 A (voor constant vermogen zou hier immers de stroom hoger moe-
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ten worden dan 90 A). Bij spanningen hoger dan 167 V 
daalt de maximale stroom omdat hier immers de beperking 
gevormd wordt door het product U * I = 15 kW. Bij 500 
V hebben we de bovengrens van de spanning bereikt. Nu 
zal de spanning constant blijven en kan de stroom tussen 
0 en 30 A geregeld worden. Het kromme verloop van de 
stroom-spanning-karakteristiek levert ons extra denk- en 
rekenwerk op, want constant moeten we rekenen met de 
formules I = P/U of U = P/I. Daarbij moet u zich realiseren 
dat de maximale spanning bepaald wordt door de omzet-
ter die de netspanning gelijkricht en transformeert naar de 
inwendige DC-spanning terwijl de maximale stroom o.a. 
bepaald wordt door de regeltransistoren in het uitgangs-
circuit. Het maximale vermogen wordt bepaald door de 
ingangstrap. De componenten zoals gelijkrichters, buffe-
relco’s en eerste DC-DC-omzetter hebben immers ook hun 
grenzen.

Opbouw
Ondanks dat Delta ons geen volledige inzage wil geven in 
de opbouw van de voeding, kan wel gesteld worden dat een 
groot deel van het blokschema overeenkomt met de stan-
daardbouwwijze van een schakelende voeding. We willen 
immers een apparaat hebben met een hoog rendement en 
een goede power factor. Het zijn echter de regelcircuits en 
de digitale sturing inclusief de software die maken dat dat 
de eigenschappen op een heel hoog niveau staan.
Door de toepassing van SIC-FET’s kan de voeding hoge 
stromen en hoge spanningen leveren waarbij door o.a. de 
lage Rds-on en de lage capaciteit een heel hoog rendement 
gehaald kan worden. Delta geeft een rendement op dat 
hoger ligt dan 95% hetgeen wil zeggen dat er bij 15.000 
W uitgangsvermogen slechts 750 W aan verlies optreedt. 
Dit verlies wordt in warmte omgezet en moet op een goede 
manier afgevoerd worden. De voeding is dan ook voor-
zien van een geforceerd koelsysteem waarbij men blowers 
gebruikt die zeer ruim gedimensioneerd zijn. Door deze zo 
te regelen dat zelfs bij maximale belasting ze niet op vol 
vermogen hoeven te draaien, wordt voorkomen dat ze snel 
slijten, maar nog belangrijker is het lage geluidniveau dat 
daarmee gehaald wordt.
Bijzonder is het regelmechanisme. Niet alleen is dit verant-
woordelijk voor de lage ruis en rimpel, maar zorgt er ook 
voor dat de voeding heel snel reageert op veranderingen 
zonder noemenswaardige overshoot. Afbeelding 2 toont 
een voorbeeld van de snelheid waarmee de voeding te rege-
len is. Met name als hij als arbitrary wavevorm generator 
gebruikt wordt, is de grote snelheid en de kleine overshoot 
zeer wenselijk.

Elektronische belasting
Met name als de voeding gebruikt wordt om accu’s te kun-
nen simuleren, dan is het noodzakelijk dat hij niet alleen 
energie kan leveren, maar ook als belasting ingezet kan 
worden. Een accu kan immers geladen en ontladen wor-
den. Voedingen waarbij deze functie aanwezig is, zien we al 
mondjesmaat op de markt verschijnen, maar een exemplaar 
dat evenveel energie kan leveren als opnemen, is nog rede-
lijk zeldzaam. Helemaal als we kijken naar hoe hij dat doet. 
Afbeelding 3 toont dat hij dit volgens dezelfde karakteris-
tiek doet als het leveren van energie. Helemaal uniek is de 
snelheid waarmee hij omschakelt van sourcen naar sinken. 
Deze tijd is nagenoeg verwaarloosbaar. Afbeelding 2 laat 
dit zien. Hier wordt geschakeld tussen 90 A leveren en 90 
A opnemen.
De energie die de voeding opneemt, wordt teruggeleverd 
aan het net. Er wordt daardoor geen extra warmte gegene-
reerd, met uitzondering van het rendement dat ook nu weer 
op ca 95% ligt. 

Serie en parallel
Uiteraard kunnen meerdere voedingen in serie geschakeld 
worden voor het verkrijgen van een hogere spanning. In 
een aantal gevallen is dit zelfs heel slim om zo een hogere 
uitgangsstroom te krijgen. Wanneer we weer even afbeel-
ding 1 bekijken, dan zien we dat één voeding 30 A kan leve-
ren bij 500 V. Schakelen we twee in serie en regelen beide 
af op 250 V, dan levert de serieschakeling 500 V bij 60 A, 
hetgeen overeenkomt met 30 kW. Uit veiligheidsoverwe-
gingen heeft men er wel voor gekozen om het aantal in serie 
te schakelen voedingen te beperken tot zes en de maximale 
uitgangsspanning van het geheel niet hoger te laten komen 
dan 1000 V. Daarom is serieschakeling ook niet mogelijk 
met de voedingen met het uitgangsbereik tot 1500 V. 
Ook kunnen meerdere voedingen parallel geschakeld wor-
den. Daarvoor worden ze niet alleen op uitgangsniveau 
gekoppeld, maar ook de regelingen worden gekoppeld. 
Eén voeding werkt daarbij als master terwijl de andere voe-
dingen als slave geschakeld worden en exact het regelver-
loop van de master volgen. Op een juiste manier (zonder 
onbalans) wordt zo een voeding verkregen die een veelvoud 
van het vermogen kan leveren. Delta geeft op dat op deze 
manier gemakkelijk 20 voedingen parallel geschakeld kun-
nen worden om zo een energiebron van 300 kW te krij-
gen. Zelf heeft men al succesvolle proeven gedaan met nog 
meer voedingen parallel en even zo veel om de energie weer 
op te nemen (afbeelding 4). Hierbij liep men echter tegen 
de beperkingen aan van de elektrische installatie in het 
bedrijfspand in Zierikzee. Afbeelding 5 laat fraai zien hoe 
deze combinatie reageert op een belastingvariatie van bijna 
1000 A. In de uitgangsspanning is een korte dip te zien die 
gezien de tijdsduur bijna verwaarloosbaar is.

Firmware
Veel van de regelingen in de voeding worden met software 
opgelost, hetgeen maakt dat daardoor het ook heel gemak-
kelijk is om de voeding met een computer aan te kunnen 
sturen. Dit gebeurt via een interne webserver die met elke 
browser is te benaderen. Niet alleen is hiermee de voe-
ding te sturen, maar kunnen ook parameters zoals maxi-
male spanning en stroom ingesteld worden en kunnen de 
waarden voor de sequencer ingesteld worden. Voor dit alles 
wordt de ethernetaansluiting op de achterkant ingezet. De 
USB-poorten op de voeding hebben op dit moment nog 
geen functie. Aan programmering en sturing via deze weg 
wordt nog gewerkt. Wel is er een losse interface beschik-
baar om de voeding via USB (of RS232, RS485, RS-422) 
te bedienen.

Nieuwe standaard
Met deze serie voedingen in een behuizing van maar 3HE, 
zet Delta een nieuwe standaard in dit segment van voedin-
gen. In vijf jaar tijd heeft men geheel van scratch af aan een 
compleet nieuwe voeding gemaakt die voldoet aan de hele 
hoge eisen van Delta en die naar verwachting, net als alle 
andere Delta’s, bijna het eeuwige leven zal hebben.            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtregrond, 
artikel ‘Krachtpatsers in 3HE’ 

www.delta-elektronika.nl

Afbeelding 1. De voedingen zijn ontworpen voor het 
leveren van een constant vermogen. Dit levert de 
kromming in de stroom-spanning-karakteristiek op.

Afbeelding 2. De voeding reageert heel snel. Zelfs bij 
vollast schakelen van stroom leveren naar stroom 
opnemen, zien we dat dit heel snel plaats vindt met 
slechts een kleine dip in de uitgangspanning.

Afbeelding 3. Wordt de voeding als elektronische 
belasting gebruikt, dan volgt hij hetzelfde stroom-
spanningsverloop, maar dan voor een negatieve 
stroom.

Afbeelding 4. In het ontwikkellab van Delta moest men 
heel veel moeite doen om tijdelijk 40 voedingen aan 
te kunnen sluiten voor het maken van het scoopbeeld 
van afbeelding 5.

Afbeelding 5. Het gedrag van 20 parallel geschakelde 
voedingen bij het schakelen van een stroom van 1000 A.


