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Sammanfattning
I ett modernt samhälle är elektricitet en nyckelkomponent för industrins, individens och
samhällets utveckling. Naturkatastrofområden där elektriciteten slagits ut står inför stora
prövningar för att kunna få samhällsviktiga funktioner att fungera igen. Med hjälp av
den mobila miljövänlig energienhet Emergency Energy Module (EEM) kan elbehovet
lindras.
Detta examensarbetes mål var att ta fram en elsystemsbeskrivning för den kommande
Export container (EXC), samt ta fram ett korrekt elschema för den befintliga EEM.
Elsystemsbeskrivningen måste ta hänsyn till EXC:s kravspecifikation samt innehålla
Bills of Material (BoM) och elschema. Problematiken ligger bl.a. i att få flera olika
energikällor (sol, vind och biomassa förgasare) att fungera tillsammans i ett elsystem
där likspänning, växelspänning, trefas och enfas blandas. Stor vikt ligger också vid att
få ett flexibelt elsystem som relativt lätt kan förändras efter olika kunders behov.
Genomförandet av detta examensarbete utfördes inledningsvis med en faktainsamligsfas. Detta efterföljdes av en genomgång och analys av EEM:s elsystem vilket
resulterade i ett elschema och en manual.
Svagheter i EEM:s elsystem ansågs vara avsaknaden av överspänningsskydd och
jordfelsbrytare, mätpunkt 5 var felplacerad, mätutrustningen borde av säkerhetsskäl vara
fastmonterade och 1-fas generator borde användas i biomassaförgasaren för att avlägsna
snedbelastningsproblem. Den befintliga Power routern, vars uppgift är att kontrollera
energiflöde i systemet, ansågs begränsad eftersom den endast kunde ta emot en ACenergikälla, endast hantera 1-fas samt hade en relativt låg max uteffekt på 5,5 kW.
Med hjälp av analysens funna svagheter och med hänsyn till EXC:s kravspecifikation
konstruerades sedan ett elsystem för EXC med tillhörande BoM, elschema,
kravspecifikation avseende delsystem och förslag på kandidater som uppfyller dessa.
Elsystemet rekommenderas byggas kring Power routern Quattro vilket ger stora
möjligheter till flexibilitet i form av att kunna skala upp systemet om bl.a. mer effekt
skulle önskas av kund, eller om det finns behov av 3-fas system. En mängd olika
programmeringsinställningar kan då göras vilket underlättar uppbyggnaden av specifika
elsystem efter varierande kunders behov.
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Abstract
In a modern society electricity is a key component for the development of the
individual, industry, and society. Natural disaster areas where the electricity has been
knocked out face great trials in order to get vital public functions working again. With
the help of the mobile eco-friendly energy device Emergency Energy Module (EEM)
electricity needs can be eased.
The goal of thesis was to produce an electrical power system description for the
upcoming Export container (EXC), and to generate a correct circuit diagram for the
existing Emergency energy module (EEM).
The electric power description must take into account EXC's specifications and include
Bills of Material (BoM) and circuit diagram. The problems lies in getting the various
sources of energy (solar, wind and biomass gasifier) to work together in a power system
where DC, AC, three-phase and single-phase are mixed. Great emphasis is also given to
obtain a flexible electricity systems that can be relatively easily changed for different
customer needs.
The making of this thesis was carried out initially with a gathering facts phase. This was
followed by a review and analysis of the EEM's electrical system which resulted in a
circuit diagram and a manual.
Weaknesses in EEM's electrical system was considered to be the lack of overvoltage
protection and residual current device, measuring point 5 was misplaced, measuring
equipment should for safety reasons be firmly attached and 1-phase generator should be
used in biomass gasifier to remove uneven load problems. The existing Power router,
whose task is to control the energy flow in the system, was limited because it could only
receive one AC power source, handle only one-phase and had a relatively low
maximum output power of 5.5 kW.
Whit the help of the analysis improvement suggestions above and with EXC's
specification taking into account was then an electric power system for EXC
constructed. with associated BoM, circuit diagram, specifications for subsystems and
proposals for candidates that meet these.
The electrical system is recommended to be built around the Power router Quattro
which provides great opportunities for flexibility in terms of being able to scale up the
system if such more power would be desired by the customer, or if there is a need for 3phase systems. A variety of programming settings can then be made which facilitates
the construction of specific electrical systems for varying customer needs.
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Beteckningar
Symbol

Beskrivning

ɳb

Verkningsgrad batteri

ɳp

Verkningsgrad Power router

Förkortningar
EEM

Emergency Energy Module

EXC

Export container

BoM

Bills of Material

TOV

Temporary Overvoltage

UCPV

Continuous Operating Voltage

IMP

Maximum Power Current

DOD

Deep of discharge

DC

Direct current

AC

Alternating current

A

Ampere

V

Volt

W

Watt

Ah

Amperetimmar

Wh

Wattimmar
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1 INTRODUKTION
Elektricitet är numera en given förutsättning för att mänskligheten ska kunna fortsätta
vidareutvecklas i ett modernt samhälle. Givetvis klara man sig utan den men eftersom den ingår
i många viktiga funktioner i dagens samhällen skulle det vara mycket besvärligare att leva utan
den. Utan el skulle vi bl.a. inte ha tillgång till följande: lampor, tv, radio, telefon, kyl och frys för
förvaring av mat, datorer och internet, industriella maskiner som är delaktiga i tillverkning av
t.ex. mediciner och fordon mm.

1.1 Bakgrund
Idén till Emergency Energy Module (EEM) togs fram av sex Erasmus studenter. Den grundar sig
på att på landsbygden i vissa u-länder och i katastrofområden är ofta rent vatten en bristvara samt
att el inte är tillräckligt tillgänglig. EEM kombinerar de miljövänliga energikällorna förgasad
biomassa, solpaneler och vindkraft för att kunna leverera el, värme och rent vatten, se figur 1.1.
Alla dessa energikällor ryms i en 20 fots container, vilket gör den lätt att transportera till ett
olycksdrabbat område. Nu skall en ny och förbättrad version av denna module vid namn Export
container (EXC) tas fram och placeras för fältprov vid en skola i Kenya. Detta examensarbete är
en del av ett internationellt projekt med master studenter från hela världen som tillsammans
under ledning av projektledare Hans Alvenkrona kommer att ta fram EXC.

Figur 1.1. Containerns grundidé [1].

1.2 Målformulering
Ett elschema över EEM:s elsystem samt en manual som beskriver hur den manövreras ska
skapas.
En rapport med elsystemsbeskrivning för EXC ska skrivas. Den ska innehålla elschema, Bills of
Material (BoM), kravspecifikation på delsystem, samt förslag på kandidater som uppfyller dessa.
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1.3 Avgränsning
EXC:s följande delsystem är förbestämda, specificerade och ingår således inte i examensarbetet:
solpaneler, vindkraft, biomassa förgasaren, ventilation, vattenrenare och containerns laster.
Sensorer och regulatorer/PLC som behövs för att få elsystemet helautomatiskt innefattas inte i
detta examensarbete förutom de sensorer och funktioner som redan finns inbyggda i Power
Routern.
Riskanalys och ekonomikalkyl kommer inte att genomföras.

1.4 Metod
En litteraturstudie om den befintliga EEM kommer att genomföras. Även tester med hjälp av en
multimeter kommer att utföras på plats för att säkerställa elsystemets korrekta utseende och
funktion.
Genomgången av EEM efterföljs av en analys för att dels hitta felaktigheter som bör korrigeras
omgående, och dels hitta svagheter som kan användas som förbättringsförslag vid skapandet av
EXC:s elsystem som ritas med hjälp av AutoCAD Electrical.
För att kunna skapa EXC:s kravspecifikation gällande elsystemet ska en översättning göras från
EXC:s allmänna krav.
När EXC:s elsystems kravspecifikation har skapats ska kraven överföras på respektive
delsystem. Kravspecifikationer ska skapas för Power routern och batterierna vilket sedan
kommer att resultera i förslag på kandidater som uppfyller kraven.
En analys utav kandidaterna ska därefter utföras varpå bästa alternativ för elsystemet föreslås
och EXC:s elsystem kan skapas.
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2 NULÄGESBESKRIVNING
På Kungliga Tekniska Högskolan, KTH har en container med ett polygenerations energisystem
tillverkats vilket är inom ramen för InnoEnergy projektet EXPLORE Polygeneration [2].
InnoEnergy strävar efter ett hållbart och oberoende energisystem som gör att Europa senast 2050
kan vara klimatneutraliserat.
Arbetet med containern har inneburit att studenter från KTH samt det internationella
masterprogrammet Select, som är en del av InnoEnergy, arbetat med olika delsystem så som bl.a.
de olika energikällorna och vattenrengöraren. Detta har resulterat i en nästan färdig prototyp,
Emergency Energy Module, som befinner sig på Drottning Kristinas väg i Stockholm.
Democontainern– Emergency Energy Module (EEM), figur 2.1, består av följande delsystem:
en vindturbin, solpaneler, en biomassagenerator, en power router, batterier.

Figur 2.1. Yttre översiktsbild med beskrivning över EEM.

I samband med att den nya generationens container (EXC) skall skapas är det många olika
personer involverade i projektet vilket skapar stora problem med att sammanställa all
information. För att ett fungerande elsystem, som utförs sist i skapandet av EXC, ska kunna
formas med rätt förutsättningar krävs noggrann och korrekt information från samtliga övriga
delsystem.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel förklaras teorin bakom olika batteriers funktioner.
De mest förekommande batterityper som kan tillämpas i solanläggningar är: bly, nickelkadmium (Ni-Cd), Nickel metallhydrid(Ni-MH) och li ion.
Blybatteri
Det finns två huvudgrupper av blybatterier, dels så kallade fritt ventilerade batterier eller
standardbatterier som de också kallas och dels ventilreglerade batterier.
VRLA Batterier
En VRLA (valve-regulated lead–acid battery) batteri är ett ventilreglerat blybatteri. Det är ett
kapslat batteri i vilken svavelsyra (elektrolyten) absorberas i en separator av glasfiberull, se figur
5.20 . Vad som utmärker VRLA-batterier gentemot översvämmade blybatteri är att de inte
behöver regelbunden tillsats av vatten till cellerna, vilket är fördelaktigt ur underhåll synvinkel.
En annan fördel när det gäller VRLA batterier de kräver mindre ventilation. De kan därför
användas i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen.

Figur 5.20. VRLA batteri[3].

Det finns två varianter av VRLA batterier: Absorbed glass mat (AGM) och Gel (gel cell) batteri.
AGM Batteri
Principen för AGM eller torra batterier som de kallas är att istället för vatten eller gel, hålls
elektrolyten (syran) på plats av separator papper som är gjord av en fiberglas matta. Intern
motstånd i AGM batterier hålls låg på grund av att de byggs med tunna separatorer, vilket
betyder större mängd ström kan alstras. Detta gör AGM batterier passande som startbatterier.
Ett AGM batteri har följande egenskaper:
x
x
x
x

Underhållsfritt och läckagesäkert
Flexibilitet när det gäller montering (kan monteras i alla möjliga positioner)
Enkel laddning (räcker med en vanlig batteriladdare)
Tål upprepade upp- och urladdningar

Vanliga användningsområden för AGM batterier är: lyftare, avbrottsfri strömförsörjning, alarm,
golfvagnar alarmsystem, telekom.
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Gel batteri
I ett Gel batteri, är syran bunden i ett flytande gel, på så sätt kan läckage förhindras. Generellt,
kan Gel batterier klara av flera i- och urladdningar än agm batterier. En annan egenskap som
kännetecknar Gel batterier är att de tål djupurladdningar.
De kan användas i olika applikationer: Förnyelsebar Energi (sol och vind), städmaskiner, marin,
materialhantering mm
VLA Batteri
VLA står för vented lead acid battery (Fritt ventilerade) och är den typen av batteri som
förekommer mest på marknaden. Syran i celler är i flytande form och vattenpåfyllningen
möjliggörs tack vare öppningsbara proppar. Det finns en variant av VLA batterier som ej
öppningsbara.
Det finns två sorters VLA batterier: opzs (rörplattebatterier) och ogi (tubular batteri) .
Nickel-kadmium (Ni-Cd)
Ni-Cd batterier innehåller en stor mängd kadmium. Denna tungmetall utför en miljögift. Enligt
ett EU direktiv är användningen av nickel-kadmium batterier förbjuden ifall det finns andra
alternativ.
Det som utmärker Ni-Cd batterier är att de har en låg inre resistans, vilket betyder att de kan
leverera större strömmar. Vidare, har Ni-Cd batterier en stabil kapacitet (kapacitet sjunker inte så
mycket vid höga strömuttag)
Kontroll och övervakning krävs vid snabbladdning att säkerställa att de inte går sönder. Batteriet
ska alltid laddas ur innan det laddas på nytt, annars uppstår så kallad minneseffekten vilket
innebär att batterikapacitet försämras så småningom.
En annan nackdel när det gäller Ni-Cd batterier är att de inte klarar av överladdningar samt
djupurladdningar.
Ni-MH (nickel-metallhydrid) batteri
Ni-MH och Ni-Cd batterier har många likheter. Ett nickel-metallhydridbatteri innehåller mindre
tungmetaller och har längre drifttid än motsvarande Ni-Cd.
Något annat som är positivt med Ni-MH är mindre vikt per cell, vilket betyder att de väger
mindre än motsvarande Ni-Cd. Ett av problemen med nickel-metallhydridbatterier är
självurladdningstakten är snabb (ca 10 % första dygnet och sedan ungefär 1,5 % per dygn )
Vidare, är risk för brand vid laddning av Ni-MH-batteri större än ett Ni-Cd-batteri. Anledningen
är att temperaturen stiger när Ni-MH-batteri laddas upp.
De senaste åren har nya modeller av Ni-MH med ungefär 10 % självurladdning per år tagits
fram.
Li ion (Litium-Jon) batterier
Li ion batterier bygger huvudsakligen på litiumtecknologi. Generellt sett, har Litium-Jon
batterier högre batterikapacitet i förhållande till volym och kan vara i en given applikation där
vikten är en viktig faktor.
Det finns olika varianter av litiumbatterier bland annat Litium-Tionylklorid (för små och
medelstora
strömmar)
och
Litium-Mangandioxid
(för
större
strömmar)
Något de har gemensamt är en hög energitäthet i förhållande till volymmassa. Normalt, uppstår
inte minneseffekt i Li ion batterier och de bör ej laddas ur totalt. En total urladdning ledder till
minskad livslängd och kapacitet.
Definition av olika begrepp:
6

Självurladdning(self discharge): innebär ett batteri urladdar sig själv på grund kemiska
processer som pågår i batteriet. Generellt sett är självurladdningen när ett batteri i drift så låg att
den inte märks. Däremot blir självurladdningen stor om batteriet är i viloläge under en lång tid,
exempelvis över vintern. Därför bör batteriets laddningstillstånd kontrolleras regelbundet.
Cykling (Life cycle): antalet upprepade i- och urladdningar vid specifika användningsvillkor
som ett batteri kan klara innan det anses förbrukad. Den anges oftast i databladet och variera från
batterityper till batterityper. Allt eftersom antalet strömförbrukare blir allt fler i moderna
Livslängd: Anger hur länge ett batteri kan hålla givna villkor. Vissa faktorer till exempel
temperarturen och olika typer av påfrestningar påverkar batteriets livslängd.
Kapacitet: Mäts i Amperetimme. Den anger hur mycket ström som kan fås från ett batteri under
en viss tid (vanligtvis 20 timmar). I allmänhet, sjunker kapaciteten proportionellt med åldern.
Stigande temperatur bidrar också till kapacitetsförlusten.
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4 FAKTAINSAMLING
Democontainern– Emergency Energy Module (EEM) består av följande delsystem: En
vindturbin, solpaneler, en biomassagenerator, en power router, batterier.

4.1 Vindturbin
I en vindturbin, utvinns rörelseenergin ur vind och omvandlas till el. I vindturbinen ingår bland
annat en rotor, generator, torn, regulatorn, batteriladdare och ett monteringssystem, se figur 4.1.

Figur 4.1. Vindturbinens huvuddelar [4]

I tabell 1 framgår vindturbinens egenskaper.
Tabell 1. Vindturbinens egenskaper[5]

Model
Typ
Rotor diameter
Startvind
Laddvind (cut-in)
Nominell vindhastighet
Märkeffekt
Maximal uteffekt
Max. tillåten vindhastighet
Skydd mot övervindhastighet
Generator
Spänning

FD1000
3 bladig-rotor
3 meter
2.5m / s (5.6mph)
3m/s (6.7mph)
9m/s (20.1mph)
1000 W
1300 W
12m/s (27mph)
Auto furl
permanentmagnetgenerator
48 V DC
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4.1.1 Rotor
Rotorn är till att omvandla vindens rörelseenergi till mekaniskt arbete. På rotorn monteras tre
rotorblad . När vinden träffar rotorbladen, så uppstår det en lyftkraft som får bladen att snurra i
samma riktning som vinden. Lyftkraftstorleken beror på vindens anfallsvinkel i förhållande till
bladen.
För att undvika skador på vindkraftsystem, ingår det ett bromsystem. Systemet ser till rotorns
hastighet hålls lägre än 12 m/s. En vindhastighet högre än detta värde ledder till att lindningar
börja bli varma. Ju varmare lindningar är, desto mindre blir livslängden på generatorer.
Vidare, som visas i figur 4.2, försämras vindturbinens prestanda vid högre hastigheter

Figur 4.2. Förhållandet mellan vindhastighet och avgiven [5]

4.1.2 Generator
Generatorn som används är en permanentmagnetiserad synkrongenerator. Elen börjar alstras när
vindhastighet nått minst 3 m/s. Den består av en stillastående del (stator) och en roterande del
(rotor). Magnetiska flödet som behövs för att generatorn skall kunna fungera orsakas i stator.
Magnetisering med permanentmagneter sker i rotor.
Den generade spänningen, 48V, 3-fas växelström likriktas med hjälp av en inbyggd likriktare, se
figur 4.3.

Figur 4.3. Principen för en vindkraftanläggning [5].

10

4.1.3 Controller-Inverter
Controllern som har en märkeffekt på 1KW är till att dels omvandla den likriktade strömmen
(alstras av generatorn) till en konstant likström 48V och dels att kontrollera laddningen av
batterierna, se figur 4.4. Den omvandlade likströmmen 48V görs om till växelström 230V, en
fas, se fig.4.2. Batterierna kopplas bort när det blåser tillräckligt och kopplas in ifall det blir
tvärtom. På så sätt kan en stabil utspänning erhållas.

Figur 4.4. Bild på inverten som sitter i containern

4.2 Batteribackup
Batteribänken består av 6 stycken blybatterier av typen som visas i figur 4.5.. Den har till
uppgift att lagra energiöverskott från solpanelen och vindturbinen. Batteribänken kan också
tjänstegöra som strömskälla om ström från solpanelen eller vindturbinen inte är tillräcklig stor.

Figur 4.5. 12V battery-Cell tech [5].

Batterierna som använts tillverkas av Cell Tech. Batteriernas egenskaper sammanfattas i tabell 2.
Tabell 2. Batteriernas egenskaper [5]:

Typ
Uppladdningsbart
Livslängd
självurladdning
Underhållsfri
självurladdning
hållbarhet

AGM
Ja
10 år
låg
ja
Låg
6 månader (20 grader)
11

Batterier är känsliga för höga temperaturer. För att öka livslängden hos batteri, ska temperaturen
hållas så låg som möjligt. Ju högre temperaturer ett batteri utsätts för, desto mindre blir
livslängden. Däremot kan batterier tåla höga temperaturer under en kort stund. Batterier som ej
är i drift ska ej utsättas för låga temperaturer.
Tekniken när det gäller batterier är framåt. De senaste åren, har AGM (absorption
glasfibermatta) batterier utformats. AGM batterier har följande fördelar:
x
x
x

De mer spänningståliga och kan utsättas för hög spänning under längre tid.
De innehåller ingen vätska, vilket innebär det finns ingen risk för läckan
De kan tåla en hög starström

4.3 Solpaneler
Solpanelen utvinner solenergin och omvandlar den till elektricitet. Den består av 22 fotovoltaiska
celler och har en märkteffekt 5.5 kilowatt, se figur 4.6. En fotovoltaisk cell fungerar som en diod.
En elektrisk ström uppstår då dioden utsätts för ljus. Varje enskild cell producerar en liten mängd
energi. Oftast, kopplas celler ihop för att alstra större mängder energi.

Figur 4.6. Solpanel.

Mängden el som produceras av solpaneler beror på följande faktorer:
x
x
x

väderförhållande (intensitet av Solinstrålningar och skuggeffekt samt latitud)
Placering: en optimal placering det vill säga rätt lutning av solpanelen ökar
verkningsgraden.
Temperaturen på cellernas yta. Ju högre temperaturer, desto sämre prestanda har
solpaneler.
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4.4 Gasturbin
Gasturbinen omfattar biomassaförgasare, en diselmotor samt en generator. Den är till att
producera både el och värme, figur 4.7.
Biomassa använd som gasturbinens bränsle. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2002:26 är
biomassa produkter bestående av vegetabiliskt material från jord- och skogsbruk som kan
användas som bränsle för utvinning av energiinnehållet. Vegetabiliskt avfall som är erhållen från
exempelvis livsmedelsindustrin kan användas som bränsle.
Träflis(biomassa) matas in i tratten och sedan körs in i reaktorn tack vare en motor. Syntesgas
som är en blandning av kolmonoxid och vätgas bildas i reaktorn. Den bildade gasen filtreras och
används som drivmedel för motorn som i sin tur driver generatorn.

Figur 4.7. Gasturbinen

Gasturbinen sätts igång ifall energin från solpanelen, vindturbinen och batterierna inte räcker till
för att driva lasten. Den används som en reservenergikälla eftersom gröna energikällorna
prioriteras först.
Gasturbinen kan leverera från 2 till 10 kW, 3-fas växelström 50-60 Hz. Dess tekniska data
presenteras i bilaga C

4.5 Vattenrengöring
EEM anläggningen använder Reverse Osmosis (RO) för vattenrengöringen, se figur 4.8.
Tekniken går ut på att filtrera bort partiklar och föroreningar genom att sätta ett hög tryck på
vattnet som passerar genom ett semipermeabelt membran. Vattenrengöraren har en förmåga att
producera drickvatten.
Vattenrengöraren som används utvecklas och tillverkats av Pure Aqua, Inc. Den drivs av en
asynkronmotor som har egenskaper enligt tabell 3:
Tabell 3. Asynkronmotorns egenskaper [5].

Märkeffekt
Driftspänning
Ström (230V)
Termisk överbelastningsskydd

0.3728kW
230VAC
5A
Reset (återställning)
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Figur 4.8. Vattenrengöraren

4.6 Power router
Den är avsedd att kontrollera energiflödet mellan energikällorna (vind, gasturbin, solpanel och
eventuellt grid) och lasten, se figur 4.9. Gröna spänningskällor sammankopplas för att
tillfredställa energibehov på ett smart och effektiv sätt.
I nedanstående figur beskrivs hur en power router fungerar. Olika energikällor ihopkopplas via
power router.
Energin lagras i batteriet ifall det blir överskott, det vill säga när mängden el som produceras av
både solpanelen och vindturbinen överstiger effektbehov i anläggningen. Lasten drivs av
batteriet om de sistnämnda energikällorna producerar inte tillräckligt el. Gröna energikällor
prioriteras i första hand. Elnätet (Grid) kopplas in när det verkligen behövs, exempelvis när
lasten kräver mer effekt som ej kan tillfredställas av solpanelen, vindturbinen och batteriet. På så
sätt kan elräkningar sänkas och miljön värnas.

Figur 4.9. Principen för en power router [6]

Power router utvecklas och tillverkas av Nedap. Med hjälp av olika sensorer kan den kontrollera
uppladdningen och urladdningen av batterier samt temperaturutvecklingen.
Allt energiflöde i systemet styrs via power router. Driftdata kan läsas via internet.
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5 GENOMFÖRANDE
Eftersom något korrekt elschema för elsystemet, figur 5.1, av den nuvarande generationen av
EEM inte var konstruerad, har det inte varit enkelt att få en fullständig bild om EEM:s funktion
vilket försvårar bl.a. felsökningen.

Figur 5.1. Översiktsbild över EEM:s kabeldragning.

Gjorda noggranna kontroller av elsystemets funkton har resulterats i ett elschema för det
nuvarande EEM systemet samt en förteckning över säkringarna som presenteras i figur 5.2 och
tabell 4. Kontrollerna utfördes genom att följa kabel för kabel och därigenom säkerställa
elsystemets utformning. Där kablar inte var helt visuella användes en multimeter för att
kontrollera kablarnas sammankoppling. Tester utfördes sedan där switchar aktiverades och
avaktiverades för att granska elsystemets funktioner.
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Figur 5.2. Det erhållna EEM elschemat.
Tabell 4. EEM:s säkringar.

Säkring

Placering

F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

Stora rummet, eluttag vid bordet och belysning.
Stora rummet, eluttag vid Power router.
Eluttag, lilla rummet vid vattenrengöraren & rum för biomassa förgasaren.
Vattenrengöraren, lilla rummet.
Belysning, rum för biomassa förgasaren.
Ventilation.
Laddstolpe.

16

6 ANALYS OCH RESULTAT
Detta delades upp i följande fem områden: Genomgång av Emergency Energy Module.
Översättning av Export containerns kravspecifikation till krav på elsystemet. Kravspecifikation
och kandidater gällande Power routers. Kravspecifikation och kandidater gällande
batteribackup. Skapande av Export containerns elsystem inkl BoM och elschema.

6.1

Emergency Energy Module

Utgående från elschemat, figur 5.2, föreslogs det att flytta mätpunkt 5, se M5 i elschemat, för att
ström skulle kunna mätas genom den. Via dessa mätpunkter mäts storleken av den levererade
effekten från de olika energikällorna. I och med att studenterna inte nödvändigtvis har en
gedigen elutbildning föreslogs även att mätutrustningen skulle kopplas in till mätpunkterna mer
som en permanent konstruktion. På detta sätt minskas riskerna för felkoppling med eventuella
mänskliga och materiella skador som följd som kunnat uppstå om studenterna själva kopplade in
utrustningen, figur 6.1.

Figur 6.1. EEM:s mätutrusning som kan mäta spänning, ström, effekt och cos φ .

Den nuvarande prototypen av EEM har manuellt elsystem. Men om EEM ska användas för
kommersiellt bruk är elschemat i figur 6.2 att föredra. D.v.s. att elsystemet automatiseras med ett
inbyggt skyddsrelä i Power routern som ser till batteriets spänningsnivå ligger i ett förvalt
intervall.
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Figur 6.2. Förslag till nytt EEM elschema.

Kopplas elsystemet ihop enligt ovan nämnda förslag innebär det att Power Routern kan
programmeras för att känna av om batterierna är tillräckligt laddade. I så fall kommer vind, sol
och batterier försörja lasten. När batterierna sjunkit till ett förvalt värde kommer reläet aktiveras
och elsystemet växlar om för att biomassa förgasaren ska kunna försörja lasten istället. Detta
upphävs omgående då batteriernas spänningsnivå återigen stigit till ett förvalt värde. Biomassa
förgasarens delsystem innefattas inte direkt i detta examensarbete men det vore önskvärt om
denna kunde startas med hjälp av de befintliga reläerna för att få det automatiserat.
Under förbättringsprocessen av EEM:s elsystem har även förslagits att installera en
jordfelsbrytare för skydd mot brand och mänskliga olycksfall, ett överspänningsskydd mot
transienta överspänningar/åska, samt att skapa ett enhetligt gränssnitt med antingen 1 eller 3
faser. Då samtliga laster kommer vara 1-fas föreslås ett enhetligt 1-fas system som kommer
implementeras i skapandet av EXC:s elsystem. På detta sätt undvikes problematiken kring
snedbelastning vid användandet av 1-fas laster kopplade till en 3-fasgenerator. En manual över
hur elsystemet fungerar kan läsas i bilaga A.
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6.2 Krav på exportcontainerns elsystem
Utifrån EXC:s generella krav som kan läsas i bilaga H kunde följande kravspecifikation skapas
gällande elsystemet:
x

x
x
x
x
x

Kunna leverera 100(personer)·50(Wh/dygn/person)=5kWh/dygn.
ݏܹܯ
݈݁ݑ݆ܯ
݆݈݁ݑ
ܹ݄݇
ൌ ͳͺ
ൌ ͳͺ
ൎ ʹͲͺ
ൌ ʹͲͺܹ
ͷ
݀݊݃ݕ
݀݊݃ݕ
݀݊ݑ݇݁ݏ
݀݊݃ݕ
Denna beräkning är gjord på energikrav per dygn. Men eftersom energin i första hand ska
hämtas från sol och vind som främst levereras under dagtid (sol), innebär det att
effektbehovet för att kunna täcka energikravet blir det dubbla. Alltså ca 417 W som är
utöver containerns egen energiförbrukning (bl.a. vattenrengöraren, eventuell ventilation
och belysning). Effektkravet är således relativt lågt, kommer lasten bestå av batterier som
kunder kan hyra/köpa kommer effekten istället avgöras av vilken effekt lastens
batteriladdare kommer kräva.
Export containerns elsystem skall vara självförsörjande och alltså inte ha tillgång till något
övrigt elnät.
Standarden på elen ska vara 230V och 50 Hz för att tillmötesgå kraven från de elektriska
apparaterna som skall användas.
En batteribackup kommer att behövas eftersom överbliven energi inte skall gå till spillo
när lasten inte är allt för stor.
Relevant data från elsystemet måste kunna hämtas ut från en avlägsen plats.
Återvinningen av de elektriska komponenterna måste övervägas.

6.3 Power router
Då containern har egen last, i form av vattenrengöraren och eventuell ventilation, krävs en
batteribackup och Power routern som distribuerar energin dit den behövs eller lagrar den för
senare behov.
Följande krav måste Power routern uppfylla för att kunna användas i Export containern:
Funktionella krav
x
x
x
x
x
x
x

Kunna leverera minst 5kW.
Kunna leverera och ta emot 1-fas AC 230V, 50 Hz.
Kunna hantera en batteribackup. Fördel om den kan hantera olika typer av batterier.
Kunna hantera den ökade ström på ingången som uppkommer vid ett byte av nuvarande 3fas till 1-fas generator.
Kunna leverera relevant information ang. elsystemet med hjälp av internet eller liknande.
Fördel om den kan ta emot två AC energikällor.
Fördel om den kan programmeras på sådant sätt att elsystemet kan bli helautomatiskt.

Icke funktionella krav
x

Fördel om tillverkaren har anpassningsbara lösningar för att kunna tillmötesgå olika
kunders önskemål och olika platsers förutsättningar.

I och med att kunder som blir intresserade av EXC kan ha varierande energibehov är det av vikt
att Power routern och dess elsystem relativt enkelt kan förändras. Olika platser i världen har
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givetvis olika förutsättningar gällande sol, vind och bränsle till biomassa förgasaren vilket också
ökar behovet till ett flexibelt elsystem.
Enbart möjligheten till att kunna leverera relevant information med hjälp av internet eller
GSM/GPRS kommer att undersökas. Att informationen kan inhämtas från en fjärran plats
kommer aldrig kunna säkerställas då det är containerns lokala uppkopplingsmöjligheter som
avgör detta.
Flertalet Power routers granskades grundligt med ovan nämnda krav som utgångspunkt. De som
ansågs intressantast var Nedaps PowerRouter, Schneider Electrics Xantrex XW och Victron
energys Quattro.

6.3.1 Nedap
En Power router från Nedap fanns redan i Emergency Energy Module, se figur 6.3.

Figur 6.3. Nedaps PowerRouter [7].

Nedap tillverkar denna Power router som fungerar bra för mindre 1-fas system med en maxeffekt
på 5 kW.
Två programmerbara kontaktorer finns som kan användas för att styra andra enheter i elsystemet.
Kontaktorerna är potentialfria och har följande värden: 230 Vac – 1 A eller 24 Vdc – 1 A.
Med hjälp av den inbyggda installations wizarden kan gränsvärden för AC ställas in för att styra
en kontaktor. Mer avancerade inställningar kan göras med en dator som kopplas till Power
routerns USB-port och mjukvaran installation tool. Mjukvaran som kan laddas ner från deras
hemsida användas sedan för att ställa in de önskade värdena och även momentana värden från
Power routern kan läsas av. För mer information beträffande installation tool, läs kap 6.2 i bilaga
A.
Relevant information gällande elsystemet kan hämtas ut då Power routern är uppkopplad till
internet. På webbportalen mypowerrouter.com kan användaren sedan logga in och skapa sin
egen layout för hur informationen ska presenteras, se figur 6.4.
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Figur 6.4. Översiktsbild Nedaps webbportal [8].

Möjligheten till fjärövervakning via ett eget GSM-modem finns beroende på vilken modell av
Power routern som väljs.
Tyvärr saknades möjligheten att koppla in två AC energikällor samt enheten är konstruerad för
att enbart hantera bly-syra batterier. Ingen återförsäljare finns enligt deras hemsida i norden utan
England är närmaste alternativ.

6.3.2 Xantrex XW
Schneider Electric tillverkar en Power router vid namn Xantrex XW. Vid genomgång av
installationsmanualer mm hittades frågetecken kring deras uppkopplingar med 2-faser och en
nolla, se figur 6.5.

Figur 6.5. Elschema Xantrex XW där ledarna L1, L2, Neutral och jord visas [9].

Eftersom produkten inte uppfyllde funktionskravet gällande leverera och ta emot 1-fas, enligt
den fakta som hittades, kunde den inte väljas.

21

6.3.3 Quattro/Multiplus
Victron energy är ett företag som levererar lösningar för hybridkraft. De tillverkar bl.a. Power
routern Quattro vilken uppfyller samtliga krav, se figur 6.6.

Figur 6.6. Blockschema Quattro [10].

Quattro är en kraftfull sinusväxelriktare, automatisk switch och batteriladdare som kan ta emot
två fristående AC energikällor. Automatiskt används den ingången där spänning finns men om
det skulle finnas spänning på båda ingångarna är det AC-in-1 ingången som aktiveras.
Vid händelse av strömavbrott (ingen av AC energikällorna levererar ström) kommer enheten
automatiskt att gå över till växeldrift och själv via batteribackupen ansvara för försörjningen till
lasterna. Denna UPS-funktion går så pass snabbt att inte datorer och annan elektrisk utrustning
störs. Förutom AC-out-1 utgången som alltid prioriteras kan även AC-out-2 användas för last
som inte behöver användas i händelse av endast batteridrift.
För att inte bl.a. AC energikällorna skall bli överbelastade kan ett värde på maxströmmen ställas
in för AC-in-1 och AC-in-2, detta kan görs med hjälp av mjukvaran Assistent VEConfigure3, se
figur 6.7. Övriga strömanvändare tas sedan med i Quattros beräkningar för att endast använda
överskottsström för att ladda batteribackupen. Vid ett strömunderskott fungerar Quattro
parallellt med AC källan och hjälper till genom att leverera ström från batteriet.

Figur 6.7. Mjukvaran VEConfigure3 [11].
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Tre reläer är Quattro utrustad med som kan programmeras för att t.ex. starta biomassa förgasaren
när vissa valda villkor uppfylls, t.ex. utspänningen går under ett vist värde. Ytterligare ett relä
finns som är standardinställt som larmrelä men kan programmeras om för något annat
användningsområde. Även två analoga/digitala ingångs/utgångsportar finns som kan användas
för olika ändamål. Dessa funktioner är väldigt tilltalande eftersom elsystemet är tänkt att bli
helautomatiskt.
Möjligheterna till variation inom programmeringen var stor. Likt figur 6.8 kan ett val göras för
vad som ska mätas.

Figur 6.8. Val om vad som ska mätas [11].

Även val av vilket relä som ska aktiveras/avaktiveras under vissa förvalda förutsättningar kan
bestäms, se figur 6.9.

Figur 6.9. Val om vad som ska programmeras [11].

Flertalet olika möjligheter till funktionsinställningar finns, se några exempel i figur 6.10 – 6.12.

23

Figur 6.10. Val av batterivärden [11].

Figur 6.11. Val för att starta generatorn [11].

Figur 6.12. Val för att stänga av generatorn [11].

Önskas hjälp under configurationen kan victrons personal assistera. Även färdiga configurationer
kan skickas till victron för kontroll om så önskas.
SMS med information om status på systemet, varningar och alarm kan skickas med hjälp av en
Global Remote, se figur 6.13.
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Figur 6.13. Blockschema för uppkoppling av Global remote [12].

Via GPRS skickar den även relevant information till en webbsida. Användaren kan sedan logga
in på webbsidan och göra ett stort antal val på vilken information som ska presenters och hur den
ska presenteras, exempel visas i figur 6.14. Om momentana värden vill hämtas ut direkt från
Quattron kan detta göras med hjälp av en PC och VEConfigure3.

Figur 6.14. Exempelbild på hur information kan uppvisas [13].

Vill kunder ha tillgång till ett 3-fas system kan detta lösas genom att koppla ihop tre Quattros
enligt figur 6.15.
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Figur 6.15. Elschema för uppkoppling av 3-fas system med Quattro [14].

Upp till 10 Quattro enheter på maximalt 10 kVA per styck kan parallellkopplas för att uppnå 100
KVA, se figur 6.16. Om dessa 10 parallellkopplade enheter konfigureras för en 3 fas utgång kan
300 KVA levereras.

Figur 6.16. Elschema för parallellkoppling av Quattro [14].
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Om platsen i fråga som containern ska placeras på inte har tillräckligt mycket vind kan
vindturbinen uteslutas och istället kan Victron energys Power router Multiplus användas, se figur
6.17. Denna har samma kvalitéer som Quattro men har en maxeffekt på 5 kVA per enhet och har
en AC ingång.

Figur 6.17. Förslag på blockschema för Multiplus [15].

6.3.4 Val av Power router
Eftersom Victron energys Power router Multiplus ansågs uppfylla samtliga krav och dessutom
hade en större flexibilitet valdes denna. Genom programmering kunde fler olika alternativ väljas
jämfört med Nedap. Företaget kunde även leverera flera olika produkter vilket ökar flexibiliteten
som krävs när kundernas krav och förutsättningar förändras. Priserna varierar givetvis beroende
på vart den införskaffas och när. En 5 kW Power router från Nedap fanns att köpa för 6722 euro
på solarenergyproducts.com.au (2013-05-03), medan en likande 5 KVA Quattro kostade 3198
euro enligt Victron energys hemsidas prislista.
Nedap erbjuder en 5 års garanti på sin Power router medan Victron energy erbjuder ” Alla
Victron Energy´s produkter har en 2 årig global garantitid. Med ett internationellt nätverk av
återförsäljare och installatörer med service möjligheter, är ni helt försäkrad av en professionell
service och rådgivare för bästa lösningen, var ni än befinner Er.”[18]
Att Victron energy tillverkar många elektriska komponenter som behövs till Export containern
ansågs vara positivt ur ekonomisk synvinkel, vid större inköp kan ofta priserna pressas ner. Även
att företaget som finns i stora delar av världen har en återförsäljare lättillgänglig i Sverige ansågs
gynnsamt då personliga möten är att föredra vid informationsutbyte och om problem skulle
uppstå.
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6.4 Batteribackup
En del av vårt arbete går ut på att fastställa batteriernas egenskaper. Bestämningen av dessa
egenskaper utgör ett underlag för dimensioneringen av batterierna.

6.4.1 Kravspecifikation
Krav på bland annat batterierna, batterifrånskiljare, inverter, överspänningsskydd, DC brytare
och mm skall fastställas. Detta utgör ett underlag för dimensionering och val av dessa
komponenter.
Batterierna indelas i två grupper: batterier som sitter hos kunder och batteribänken (eller
backup).
Batterier som sitter hos kunder
Funktionskrav
Batterierna skall:
x
x
x
x
x
x
x

Försörja belysning och små apparater i hemmet med el enligt principen 50Wh/dag/person
Klara en hel urladdning
Tåla upprepade upp - och urladdningar
Ha en bra verkningsgrad (80-90%)
Vara underhållfria
Ha en låg laddningstid
Utveckla en Långsam och låg självurladdning

Backup batterier
Den skall:
x
x
x
x
x

Försörja hela anläggningen med el under en viss tid om solen inte skiner och generatorn
är av.
Tåla upprepade upp – och urladdningar
Ha en bra verkningsgrad (80-90%)
Utveckla en Långsam och låg självurladdning
Skyddas mot överladdningar

Miljökrav
Batterierna skall ha så litet påverkan som möjligt på miljön. Dessutom bör de vara
återvinningsbara.
Test- och reparationskrav
Batterierna skall testas regelbunden för att reda på deras tillstånd.
Dokumentationskrav:
x

Datablad till batterierna skall vara tillgängliga både i papper- och elektronisk form
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Batterifrånskiljare
Den är till att bryta strömmen från batterierna vid exempelvis underhållarbete. Den skall kunna:
x
x
x
x

Kontinuerligt klara batteribänkens märktröm
Klara kortslutningsström samt strömtransienter
Klara mekaniska påkänningar när den manövreras
Temperaturen ska ej stigas i normala driftförhållanden

Batterifrånskiljare
Den är till att bryta strömmen från batterierna vid exempelvis underhållarbete. Den skall kunna:
x
x
x
x

Kontinuerligt klara batteribänkens märktröm
Klara kortslutningsström samt strömtransienter
Klara mekaniska påkänningar när den manövreras
Temperaturen ska ej stigas i normala driftförhållanden

Inverter
Följande krav skall uppfyllas:
x
x
x
x
x
x
x

Inspänningen: AC 3 fas
inspänningsområde: 0 till 200V AC
Märkeffekt: 1kW
Utspänning: 1 fas, 230V
Frekvens: 50Hz
Hög verkningsgrad (95 %)
Ska vara så liten som möjligt

Överspänningsskydd
Anläggningen skall skyddas mot direkta och indirekta blixtnedslag. Följande krav gällande
Överspänningsskydd skall uppfyllas:
x
x
x
x
x
x
x

Max kontinuerlig spänning Ucp: 600V
Nominal stötström (8/20µS): 20kA
Max stötström (8/20µS): 40kA
Max blixtström (10/350µS)Imp: 12.5kA
TOV tålighet, obegränsad tid: 1.5xUcp
Reaktionstid<25ns
Temperaturområde: -15 till +90 grader

DC Brytare
Den är till att stänga av elen från solceller vid exempelvis underhållarbete. Brytaren monteras
mellan solpanelen och power router. Följande tekniska krav skall uppfyllas:
x
x
x
x

Max. spänning: 100VDC
Max. ström: 32A
Damtätt
2 pålig
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Batterikabel
Denna kabel kopplar batteribänken till power router. Den skall ha följande egenskaper:
x
x
x
x
x
x
x
x

Tvärsnitt *70 mm²
Temperaturområde -30 - +100 ° C
Koppartråd, skall tåla hög märkström
Bra beständighet mot kyla, värme, olja, syra och UV
Halogenfri, låg rök, låg toxicitet
Flamskyddsmedel
Lätt att skala
Flexibel

*Beräkningen av arean redovisas i bilaga D
Laddningsstation
Laddningsstation skall förses med övertemparatur- och kortslutningsskydd, vilket medför hög
driftssäkerhet. Den ska också kunna uppfylla följande tekniska krav:
x
x
x
x

Ingångsspänningen: 220-230 VAC
Antal batterianslutningar: 100
Laddningsslutspänningen: ca 14V DC
Total laddningsström 90A

Jordfelsbrytare
Den kompletterar andra skyddsåtgärder i anläggningen. Den skall kunna bryta strömmen ifall ett
delsystems hölje blir spänningssatt. På så sätt minskas risken att någon skadas. Följande tekniska
krav skall uppfyllas:
x
x
x
x
x

Nominell ström 25A
Märkfelström 30mA
Spänning: 220 VAC
Kortslutningstålighet: 10KA
Två-polig

Automatsäkringar
Säkringar i anläggningens elinstallation är till att ge skydd mot både överström och kortslutning.
Följande krav skall uppfyllas:
x
x
x
x
x
x
x
x

Karakteristik: C
*10A, 250V/400VAC-DC (Från F4 till F10)
*16A, 250V/400VAC-DC (F1)
*40A, 250V/400VAC-DC (F2, F3)
Brytförmåga: Minst 3kA
Mekanisk livslängd: minst 25000 omkopplingar
Termisk utlösning: 1,2-1,4XIn
Magnetisk utlösning: 3-6XIn

*Beräkningen av gränsutlösningsströmmen redovisas i bilaga D
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Installationskablar
När det gäller ledare, skall följande krav uppfyllas:
x
x
x

Tvärsnitt 2,5mm²* koppar
Kaklarna skall kunna tåla mekaniska samt elektromekaniska påkänningar som de kan
utsättas för.
De skall också tåla temperaturer upp till 70 grader

*Beräkningen av ledararean redovisas i bilaga D
Förutom tekniska krav som ställs på enskilda komponenter eller delsystem, skall samtliga
komponenter vara CE märkta.

6.4.2 Dimensionering och val av batterier samt andra komponenter
1- Batteribänkens energiberäkningar
Antaganden
Verkningsgraden batteri (ɳb): 80 %
Verkningsgraden power router(ɳp): 94 %
Av kravspecifikationen framgår det att varje kund förbrukar 50Wh/dag och containern är tänkt
att tillfredställa 100 personer med energitjänster.
Energiförbrukningen per dag (En) uppskattas till 50kWh.
Mängden energin (energilagringskapacitet) som bör lagras:

୬
ɳୠ୶ɳ୮

En: Energiförbrukningen per dag
ହ

Energilagringskapacitet =Ǥ଼୶Ǥଽସ= 57.5 kwh/dygn
Batteribänken antas kunna försörja anläggningen med elenergin i 6 timmar, det vill säga 0.25
dygn.
Batteribänkens nominella spänning: 48 V
Beräkningen av kapacitet (Ah):
Batterikapacitet = 

୬ୣ୰୧୪ୟ୰୧୬ୱ୩ୟ୮ୟୡ୧୲ୣ୲୶Ǥଶହ
୬୭୫୧୬ୣ୪୪ୱ୮ä୬୬୧୬

=

ହହ୶Ǥଶହ
ସ଼

= 299.5 Ah

Bänkens elektriska egenskaper: 48V; 299.5Ah
2- Kundernas bettarier
Ett genomsnitt mellanrum på fyra dagar när det gäller uppladdningen av ett batteri är önskvärt
(project
of
the
year
2012-2013
sid
9).
Enligt
barnmissionen
(http://www.barnmissionen.se/kenya/) i Kenya består ett hushåll av 6-8 personer.
Antaganden
Antal personer i en familj: 6
Mellanrum för uppladdningen (batteri): 3 dagar
Energibehovet i ett hushåll uppskattas till 50x6x3=900Wh
Beräkningen av batterikapacitet:
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En nominell spänning på 12V har valts eftersom belysningen och andra apparater som batteriet
är tänkt att försörja har samma värde på nominell spänning.
Batterikapacitet =

୬ୣ୰୧ୠୣ୦୭୴
୬୭୫୧୬ୣ୪୪ୱ୮ä୬୬୧୬

=

ଽ
ଵଶ

= 75Ah

Kundernas batterier: 12v, 75Ah

6.4.3 Val av batterier
Lagring av elenergi är nödvändig för att säkerställa en kontinuerlig och stabil elleverans i en
anläggning där solen och vind utnyttjas för att alstra el. Batterier används oftast som
lagringssystem.
Vid val av batterityp, skall hänsyn tas till batterityp verkningsgraden, kapacitet, livslängden
underhållkostnader, självurladdning, vikt, Life cycle, Miljöanpassning.

6.4.4 Jämförelse mellan olika batterityper
Nedanstående tabell redogör en jämförelse mellan olika batterityper. Den bygger på
faktainsamling gällande de mest förekommande batterityperna samt datablad från olika
tillverkare. Batteripriser varierar från leverantör till leverantör. Priser som anges i tabellen gäller
hos Victron Energy och Batterilagret.
Tabell 5: jämförelse mellan olika batterityper
VRLA

Självurladdning
Cykling
(vid ca 25 grader)
verkningsgraden
kapacitet

3
750-1500

3
750-1200

VLA
opzs
(rörplattebatte
rier)
3
1700

85%
90Ah, 12V

80%
220Ah, 12V

70-80 %
80Ah, 12V

90%
40Ah, 12V

Pris/st (euro)
Energi/vikt
Anmärkningar

208

515

158
20

Bra
cyklingstålighet
Underhållfritt
Lågt
spänningsrippel

Bra
Cyklingstålighet
Hög starström
Underhållfritt
Längre livslängd
och kan tåla
djupurladdningar

130
15
Risk för
sulfatering

Egenskaper
AGM

GEL

ogi (
tubular
batteri)
3
1500

Ni-Cd

Ni-MH

Lion,

låg
5002000
60-90 %
40Ah,
12V
510
60-60

hög
>2000

Inte hög
30005000
70-85 %
40Ah,
12V
320
100-200
Klarar ej
djupa
urladdni
ngar.

50-80 %
50Ah,
12V
535
44
Innehåller
tung
metaller

Cykling (hur ofta urladdning till DOD, följt av uppladdning) som ett batteri kan tåla beror på
temperaturen det utsätts för samt hur djupt urladdningen är .
Utifrån krav som ställs på batterier, så anses GEL- och AGM batterier passar bäst för kund
respektive batteribänken, för mer information se bilaga E.
Huvudanledningarna till varför GEL batterier anses passande för kunder är att de kan klara
djupurladdningar och är underhållfria.
När det gäller batteribänken, AGM batterier anses lämpligast. De kan monteras i alla möjliga
positioner i container, en yttre batterikontroller behövs ej eftersom Quattro (power router som
valts) har ett inbyggt system för kontroll av denna typ av batterier. Dessutom kan AGM batterier
tåla upprepade i- och urladdningar.
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Framtagning av kandidater
Vid val av komponenter samt leverantörer (eller återförsäljare), har hänsyn tagits till pris,
kvalitet samt återförsäljarens tillgänglighet.
Tabell 6: framtagning av kandidater
Komponent
GEL Batteri
AGM Batteri
Batterifrånskiljare
Inverter

Tillverkare
Victron Energy Sverige
www.victronenergy.se
Victron Energy Sverige
www.victronenergy.se
Siemens
www.siemens.se
Phoenix
www.phoeintl.com

Förslag
Återförsäljare

Victron Energy
www.victronenergy.se

Överspänningsskydd

Elrond
http://www.elrond.se

DC Brytare

ABB
www.abb.com
Batteriunion
www.batteriunion.se
Siemens
Elfa
www.siemens.com
www.elfa.se
Hager
Elbutik
www.hager.se
www.elbutik.se

batterikabel
jordfelsbrytare
automatsäkringar:

kablar
Jordkabel
Laddningsstation

6.5

Elrond

Typ/modell
12V/220Ah Gel
Deep Cycle Bat
12V/90Ah AGM
Deep Cycle Batt
AC-23B
iec 60947-3
C12/1200

antal
20

Pris(euro)
208

4

515

ED150PV600

1st

S802PV-M32

2st

C12/1200

20 m

5SM3 312-6

1st

kommentar
Victron har ett
stort utbud av
produkter/tjänster
för solsystem

1st
1st

Andra varianter
kan användas för
laddning av 24batterier
Skyddet
är
speciellt utformat
för
solanläggningar
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automatsäkringB
3.5/st
1-polig 10A
7st
1-polig 16A
1st
1-polig 40A
2st
M-line 10KA
Amokabel
Elbutik
Amokabel FK 4pack
88
Olika färger:
www.alstermokabel.com/
www.elbutik.se
(100m)
Blå, råd, svart,
2,5
Amokabel
Elbutik
Amokabel FK 2 pack
20
Färg: grön/gul
2,5
www.alstermokabel.com/
www.elbutik.se
Area:6mm2
En färdig laddningsstation som uppfyller kraven har ej hittats på marknaden. Den skall dimensioneras och byggas

Export containerns elsystem

Eftersom EXC har varit ett stort projekt under utveckling har det ofta inneburit tvära
förändringar av de allmänna kraven vilket försvårade arbetet betydligt. Slutligen bestämdes att
EXC:s elsystem skulle dimensioneras enligt EEM:s förutsättningar gällande delsystemen
vattenrengörare, vindkraft, solkraft och biomassa förgasare (vilket beskrivits i kap 4).
Dimensioneringsberäkningar kan läsas i bilaga D.
Eftersom elsystemet skulle få ett enhetligt gränssnitt föreslogs att en 1-fas generator skulle
användas till biomassa förgasaren. På detta sätt försvinner även problemet som fanns i EEM med
snedbelastningar. Med en 1-fas generator ökar strömmen eftersom den då inte är fördelad på tre
olika faser men eftersom Power routerna klara relativt höga strömmar är detta inget problem.
Ska EXC till ett område där det blåser och alltså vindturbinen ska ingå är uppkopplingen i figur
6.21 att föredra.
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Figur 6.21. Blockschema EXC.

Anses vindturbinen vara överflödig behöver den inte kopplas in utan generatorn kopplas då in på
AC-in-1 istället.
Bills of Material för förslagen konstruktion finns i tabell 7.
Tabell 7. BoM

1st, Victron energy, Quattro 48/8000/110-100/100
1st, Victron energy, Global Remote 2 (VGR-2)
1st, Victron energy, Global Remote to BMV-60XS conn. Kit
1st, Victron energy, RJ45 UTP Cable 0,9 m
1st, Victron energy, Precision Battery Monitor BMV-600S
1st, Victron energy, Digital Multi Control 200/200A
*2st, Victron energy, (till solpanelen) BlueSolar MPPT 12/24V-40A
*20st, Victron energy, GEL Batteri 12V/220Ah Gel Deep Cycle Bat
4st, Victron energy, (last) AGM Batteri 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batt
1st, Siemens, Batterifrånskiljare - AC-23B iec 60947-3
*1st, Victron energy, (Till vindturbin) Inverter C12/1200
*1st, Elrond, (till sol- och vindsystem) Överspänningsskydd – ED150PV600
2st, ABB, DC brytare - S802PV-M32
20m, Batteriunion, batterikabel - C12/1200
1st, Siemens, jordfelsbrytare - 5SM3 312-6
7st, Hager, automatsäkringB 1-polig 10A M-line 10KA
2st, Hager, automatsäkringB 1-polig 40A M-line 10KA
1st, Hager, automatsäkringB 1-polig 16A M-line 10KA
1st, Amokabel, kablar 4 pack – FK 2,5
1st, Amokabel, jordkabel 2 pack – FK 2,5

€ 4748/st
€ 501/st
€ 112/st
€ 15/st
€ 139/st
€ 133/st
€ 260/st
€ 208/st
€ 515/st
?
?
?
?
?
€ 85/st
€ 3,5/st
€ 3,5/st
€ 3,5/st
€ 88/st
€ 20/st

* Dessa produkter tillhör delsystem vindturbin, solpanel och last som inte direkt igår i detta
examensarbete men är en rekommendation att införskaffa.
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Elschema över uppkopplingen kan ses i figur 6.22.

Figur 6.22. Elschema EXC.

När Quattro skall installeras se bilaga B för mer information gällande kopplingspunkter.
Jordfelsbrytaren ska kopplas in innan lastens batteriladdare (inte Power routerns batteribackup),
se bilaga F. Om vindturbin inte används ska överspänningsskyddet kopplas in vid solpanelerna
enligt bild i bilaga G. Används däremot en vindturbin också skall ett överspänningsskydd
kopplas in där istället eftersom detta då kommer utgöra elsystemets högsta punkt och därmed
utgöra största sannolikheten för ett åsknedslag.
Global remote kopplas in enligt figur 6.23.
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solkraft anses batteribackupen nödvändig. När vind och sol kan leverera energi skall den kunna
användas direkt eller lagras för senare behov. Eftersom batteribackupen har möjligheten att
skapa en energibuffert från sol och vind ger det upphov till att användandet av biomassa
förgasaren minimeras.
För att förbättra ekonomin och verkningsgraden hade det varit önskvärt att kunna använda
batteribackupen som extrabatterier för uthyrning till kunder.
Ett problem med detta kan vara att batteribackupen användas kontinuerligt beroende på dygnets
energibehov och det kan därför vara osäkert om och i så fall när batteribackupen är fulladdad.
För att kunna beräkna detta krävs fördjupad kunskap om området där EXC ska placeras i.
Vindstyrka, soltimmar och tillgänglighet till biomassa är alla faktorer som kommer avgöra
energikapaciteten och därmed batteribackupens laddningsmöjligheter.
Likaså skulle automatiseringen av elsystemet kunna bli ett problem. Vid programmeringen av
Power routern kommer batterivärdena vara en parameter som används för att växla om från sol
och vind till biomassa förgasaren. Om fulladdade batterier från batteribackupen lämnas ut till
kunder och ersätts med urladdade batterier kommer eventuellt Power routern vilja växla om till
biomassa förgasaren beroende på batterivärdena. Detta kan vara ett problem om batteribytet sker
på morgonen och solenergi önskas som energikälla för att ladda upp batterierna igen.
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7 SLUTSATS
I detta kapitel kommer en kort sammanfattning utav resultaten presenteras.
Genomgången av EEM:s elsystem resulterade i ett elschema, figur 5.2, och en manual, bilaga A.
Förbättringsförslag som uppdagades var:
x
x
x
x
x
x

Mätpunkt 5 var felplacerad.
Överspänningsskydd saknades.
Jordfelsbrytare borde användas.
Containerns mätutrustning borde kopplas in som en permanent lösning.
Med hjälp av programmering av Power routern kan ett relä automatisera containerns
elsystem, figur 6.2.
Då lasterna endast består av 1-fas borde en 1-fas generator införskaffas för att få ett
enhetligt gränssnitt på elsystemet, och för att få bort problematiken kring
snedbelastningar.

Vid skapandet av EXC:s elsystem har val av batterier, Power router och andra elektriska
delsystem gjorts utifrån de generella krav som ställts på EXC (kap 6.2).
Som Power router anses Quattro vara det bästa alternativet bl.a. på grund av dess mångsidighet
(kap 6.3.4).
Olika batterityper och dess egenskaper har utretts. AGM batterier anses vara lämpliga för kunder
medan GEL batterier passar bäst som batteribackup. övervaknings- och skyddskomponenter för
EXC:s elsystem har dimensionerats vilket redovisats i förgående kapitel.
Dimensioneringen av de elektriska delsystemen utgjorde ett underlag för val och framtagning av
kandidater som uppfyllde ställda krav. Vilka komponenter som valts presenteras BoM (kap 6.5).
De valda komponenterna kan införskaffas hos bland annat Victron Energy Sverige, ABB och
Elrond. Valet av leverantörer har främst grundats på pris, tillgänglighet och kvalitet.
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8 REKOMMENDATIONER
Examensarbetet innefattar inte vindturbinens elektriska delsystem men frågetecken har väckts
kring huruvida det finns en extra last som automatiskt kan kopplas in vid tomgång. Detta för att
den inte skall skadas då dennes batteri är fulladdat och ordinarie lasten är frånkopplad. Skulle
EEM:s elsystem vara helautomatiskt som det ursprungligen var tänkt och laster som t.ex.
vattenrengöraren använts kontinuerligt behövs inte detta. Men som elsystemet ser ut för tillfället
kopplas de olika energikällorna in manuellt via switchar vilket innebär att vindturbinen kan
frånkopplas från den ordinarie lasten medan den producerar energi.
Frågetecken kring containerns ventilation som bör utredas är följande:
x
x
x

Vilken temperatur kan en container i Afrika förväntas utsättas för en varm och solig
sommardag?
Behöver hela containern kylas eller kan mindre områden kylas?
Vilka alternativa kylningsmetoder finns som inte kräver el? Kan galler användas istället
för vissa väggar? Kan containern delvis grävas ner för att använda kylning från marken?
Kan värmen från containern användas för kylning utan hög elförbrukning? Kan
containern vattnas för naturlig kylning via avdunstning?

En färdig laddningsstation till lastens batterier har inte hittats på marknaden utan bör
dimensioneras och byggas.
Eftersom EXC är ett pågående projekt där frågor som hur energin ska levereras till kunderna och
vilka lokala förutsättningar det finns för energikällor inte är helt utredda ännu, föreslås att detta
arbete är en riktlinje till hur elsystemet kan byggas. Däremot bör lastens förutsättningar först
bestämmas för att sedan energikällorna ska kunna dimensioneras rätt. Först efter att lasten och
energikällorna väl är helt fastställda kan ett korrekt elsystem skapas.
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BILAGOR
För att få specifik information i nedanstående bilagor så korrekt som möjligt är den helt eller
delvis hämtad från tillverkarens manualer. Vid tex garantiärenden är det viktigt att allt är exakt
utfört enligt tillverkarens instruktioner.
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Important safety regulations
Certification
Before you can use this equipment, you must be certified.
To become certified, you must be able to describe for the person in charge, how the
equipment works and be fully aware of the risks.
Responsible for this equipment are:
Hans Alvenkrona, hans@alvitab.se

General safety
Always make sure that the environment around the equipment is always clean and tidy.
Modifications to the equipment or deviations from the operating manual, is not permitted
without the agreement of the responsible person.
Changes or deviations that affect the operation of the equipment or safety, must be
documented in this manual before the equipment is used again.
When the manual change, it must be reviewed by at least two qualified persons before the
equipment may be used and a new risk analyze need to be done.

Safety regulations
Do not add, remove or change any cables.
Ensure that there is no liquid nearby the cables.
Do not touch any metal in the electrical power system.
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Operation
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Start procedure, power from grid
1. Check that S5 is ON.
2. Turn S6 to 1 (ON).

Stop procedure, power from grid
1. Turn S6 to 0 (OFF).

Start procedure, power from biomass gasifier
1.
2.
3.
4.

Check that S5 is ON.
Check that S6 is OFF.
Check that S7 and S8 is ON.
Turn S1 to 1.

Stop procedure, power from biomass gasifier
1. Turn S1 to 0 (OFF)

Start procedure, wind power
1.
2.
3.
4.
5.

Check that S5 is ON.
Check that S6 is OFF.
Check that S7 is ON.
Check that S2 and S3 is OFF.
Turn S1 to 2.

Stop procedure, wind power
1. Turn S1 to 0 (OFF).

Start procedure, wind AND solar power
1.
2.
3.
4.
5.

Check that S5 is ON.
Check that S6 is OFF.
Check that S7 and S8 is ON.
Check that S2 and S3 is ON.
Turn S1 to 2.

Stop procedure. Wind AND solar power
1. Turn S1 to 0 (OFF).
2. Turn S2 and S3 to 0 (OFF).

PC software installation tool (advanced settings)
1. Connect the PC/laptop, with the software installation tool, to
the PowerRouter's USB port (use a USB cable as shown in
figure).
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2. Use the software installation tool to set the system parameters.
For more information, read section 6.2 below.

The Power routers service menu

Open the service menu
•
Press any button on the display to open the service menu.
Navigate through the menu
•
Use the UP/DOWN buttons to navigate through the menu.
•
Use YES to open the selected item.
•
Use NO to return to the previous item.
Select and change settings
•
Use YES to change a selected setting.
•
Use the UP/DOWN buttons to change the selected setting.
•
Use YES to confirm the changed setting.
•
Use NO to cancel the change.
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Maintenance
x
x
x

The batteries needs to be inspected for cracks, replace the
battery if you found a crack.
Clean every 12 months the housing (Power router) with a dry
cloth and check that there is no airflow obstruction.
Check the Power router and the cables for visible damage on a
regular basis.

Trouble shouting
x

x
x
x
x

Check that you have followed the operation procedure correctly.
o Trouble getting power from the main grid, check section
3.1.
o Trouble getting power from the biomass gasifier, check
section 3.3.
o Trouble getting wind power, check section 3.5.
o Trouble getting power from wind and solar PV, check
section 3.7.
Check if the Power Router is ON.
If you still don’t get power from wind and solar, please check if
the sun is shining on the solar PV and if the wind is blowing
outside.
If you still don´t get power from the biomass gasifier, please
check if the biomass gasifier is running correctly.
If you still encounter problems, only people with electrical
power education are authorized to do more advanced
troubleshooting using a multimeter and EEM electrical diagram.
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Appendix
Correct wiring drawing
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Power router installation guideline

PowerRouter installation guideline
Installation of the PowerRouter with the correct settings
Before operating the PowerRouter, you may initialize the PowerRouter by using the PowerRouter
software installation tool. To help you properly install the PowerRouter via the PowerRouter software
installation tool, we have composed this helpful guide. Following these steps will ensure proper
installation and allow you to quickly and easily connect the PowerRouter with the correct settings.
The connection between the PowerRouter and your PC / laptop is
through an USB connection (fig. 1). The USB connection is only to be
used by the installer to setup the PowerRouter and/or to read data with a
computer and dedicated software.

Figure 1: USB connection

Prior to startup
Working with the PowerRouter software installation tool, requires you to install the PowerRouter Windows USB
driver on your PC / laptop. You may download the PowerRouter Windows USB driver and Installation Tool from our
website: www.PowerRouter.com (you need your login details for this website). Check this website
regularly to ensure you always have the latest version of the PowerRouter installation tool. If your computer is connected to
the internet, the USB driver is installed automatically the first time you attach the cable between the PowerRouter and your
PC or laptop.
For help connecting the PowerRouter to the Internet, please download the 'Application guideline Internet',
available from the website www.PowerRouter.com.

S ystemrequ iremen ts
The PowerRouter installation tool is compatible with the following operating systems:
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Operating systems:
• Windows NT 4.0 (service pack 6.0a)
• Windows 2000
• Windows XP (service pack 3)
• Windows Vista
• Windows 7

Minimum requirements for processor and other hardware:
• Pentium III 800 MHz or equivalent
• 128 MB RAM
• 15 MB free hard disk space
• Resolution of 1024 x 768 pixels with 256 colours

Startup
To install the PowerRouter installation tool, start the setup_installtool file (which you have downloaded from the
PowerRouter site) and follow the instructions.
1
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The instructions
Once the setup has completed successfully, the following icon
appears on the desktop. Start the
installation software by double-clicking this icon. The main panel (fig. 2) of the installtool will popup.

Figure 2: Main screen

Explanation of the main screen (grey section)
DC/AC
Energies (kWh)
Consumed local out:

total energy used at the local output

Consumed grid:

total energy drawn from the grid

Produced grid:

total energy generated at the AC connector

Parameters
Grid voltage (V):
Grid frequency (Hz):
Solar
Produced:

measured grid voltage
measured grid frequency

Total:

total generated energy per solar string
total generated energy from both solar strings

Voltage (V):

measured voltage per string measured

Current (A):

current per string

Battery
Produced:
Consumed:

total energy drawn from the battery
total energy used to charge the battery

Voltage (V):

measured battery voltage

Current (A):

measured charge/discharge current of the battery
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The installation tool
In the main panel at the left side you will find the 'Start installation' button. Click on this button
and start the installation.
Depending on the type of PowerRouter and the configured country, certain configuration options will be presented. Skip the sections in this document that do not apply to the PowerRouter you are configuring.

A n ti -i sla ndin gs ettin gs
Select the country in which the PowerRouter is
installed. This selection configures the PowerRouter
for the voltage and frequency limits used in that
country. It also configures the maximum power output
on the AC connection of the PowerRouter (where applicable).

User interface settings
The values shown on the PowerRouter display depend
on the line settings. Select what should be shown on each line of
the display.
Select the preferred language used for the menus on
the PowerRouter display.

User verification
To make additional changes to the configuration,
enter a password. The password consists of the last 4 characters of
the PowerRouters serial number (check the main screen (left side)
of the installation tool or the label of the PowerRouter).

S ys t e ms et tin gs
This setting determines what the PowerRouter does
when there is no longer any power coming from the solar string
or batteries (if present). If this setting is
selected, the PowerRouter goes into stand-by mode
when no solar of battery power is available. This
reduces its consumption to a minimum. If the setting is not
selected, the PowerRouter remains active and power is supplied
to the local output. The consumption of the PowerRouter is higher in this mode, and the
required energy is obtained from the battery or the grid.
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Advanced settings
For the PowerRouter it makes no difference what type of gel or AGM lead acid battery is connected; the following settings allow you to configure the PowerRouter to accommodate the battery. You should realise, however, that an
incorrect setting can damage the battery.

Battery specific
'Installed capacity'- C10 is the installed capacity value
that can be found on the data sheet for the selected batteries.
'Maximum charge current' - generally 20 to 25% of the
installed capacity value. This value can also be found on the
battery data sheet.
'Maximum Depth of Discharge (DoD)' - this only applies
to backup operation (during grid failure). In this specific case the
battery can be discharged deeper than in selfuse mode. Check the final page of this document for the settings
of batteries recommend by Nedap.
Note: with batteries connected in series, the no. of Ah
does not multiply! Only with parallel connected batter- ies the no.
of Ah may be added.

Charge characteristics
The charging method can be switched between 'three
stage' and 'fixed float' charging. Three stage charging
is often preferable, especially in a self-use system in which the
battery must be charged quickly.
The 'bulk' and 'float' voltages can be found on the
battery data sheet. Setting these values correctly is
important for proper operation. Check the final page of this
document for the settings of batteries recommend by Nedap.
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Temperature settings
The charging characteristics of the PowerRouter are
temperature-dependent; a temperature sensor on the
battery is used to monitor the battery temperature.
Above the set alarm limit the PowerRouter no longer
charges or draws power from the battery. Charging or
consumption of power from the battery resumes once
the temperature drops below the second value. This behaviour
prevents damage to the battery.

Main ten ancecharge
During every charge/discharge cycle the SOC value
(state of charge) becomes less accurate. It is therefore
highly recommended that maintenance charging be performed on
a regular basis. This fully charges the battery and sets the SOC to
100%. Once the charge
reaches 100%, maintenance charging is stopped automatically.

Battery alarm relay
Relay K201 is the potential free contact that can produce
a battery alarm signal if the battery voltage falls below a certain limit.
The contact closes if the voltage falls below the lower limit and is
opened again once the battery voltage has reached the upper limit. This happens after the configured
delay time.

Grid alarm relay
Relay K202 is a potential free contact, which produces
an AC alarm signal, in the case that the AC voltage is outside its
configured limits. Whereby also the levels over and under the grid
voltages and the related time delay need to be defined.

Limit AC grid current
This configuration option limits the maximum current
delivered from the AC grid connection of the PowerRouter. Please note that this option only applies to power
supplied from the AC grid connection of the
PowerRouter!
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Self-use settings
Batterysettings
This setting is used to configure how deep the battery
may be discharged. This is related to the number of cycles the
battery can provide.
It is recommended that the battery in a self-use installation is not fully discharged every day to protect the life
expectancy of the battery.

Winte r mod e
These settings allow you to specify the winter period.
During winter periods there are fewer sunny days,
so the battery is more often empty, which might be damaging
for the battery. For a self-use system we therefore advise you to
fully charge the battery and
discontinue self-use. With this setting you set the period the
battery is not used.

Configuration completed successfully
After entering the various settings, the values are
presented on a summary screen. Check whether all the
values are correct and click 'Save' to store the values. After saving,
another check is performed to determine
whether the saved values are correct. A pop-up now appears,
telling you whether the settings were saved successfully. Click
'OK' to continue.
If the save failed, click 'OK' and then click 'Save' to try
again.

Once all the settings are completed, the PowerRouter
is ready to function properly.

The PowerRouter is now successfully installed and ready for use.
Please note: you may change the settings by repeating the steps as described above.
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Supplement: Battery settings for the most
common used battery types
Enersys PowerSafe SBS
Battery type
SBS 190F

www.enersys-emea.com

Number of

Battery pack

Maximum

batteries

size (C10 Ah)

charge current

2x

190 Ah

47 A

4x*

380 Ah

95 A

Bulk voltage

Float voltage

28,8 V

27,5 V

* 2 batteries in series and 2 parallel strings

HOPPECKE OPzV bloc Solar.power
Battery type

www.hoppecke.com

Number of

Battery pack

Maximum

batteries

size (C10 Ah)

charge current

6V 4 OPzV 250 4x

205 Ah

41 A

6V 5 OPzV 300 4x

250 Ah

50 A

6V 6 OPzV 370 4x

308 Ah

61 A

Number of

Battery pack

Maximum

batteries

size (C10 Ah)

charge current

6V 4 PVV 280

4x

229 Ah

45 A

6V 5 PVV 350

4x

286 Ah

57 A

6V 6 PVV 420

4x

344 Ah

68 A

Bulk voltage

Float voltage

28,8 V

27,0 V

Bulk voltage

Float voltage

28,2 V

27,0 V

BAE Secura PVV BLOCK Solar
Battery type

www.bae-berlin.de
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B. Quattro

A
B
C
D
E

F
G
H

I
J
K
L
M
N

O
P

AC input M6 (generator input) AC IN-1. Left to right: L (phase), N (neutral).
2x RJ45 connector for remote panel and/or parallel and 3-phase operation.
AC output M6 AC OUT-1. Left to right: L (phase), N (neutral).
AC output M6 AC OUT-2. Left to right: N (neutral), L (phase).
Terminals for: (left to right)
Voltage sense plus + & Voltage sense minus -,
Temperature sensor plus + & Temperature sensor minus -,
Aux input 1 plus + & Aux input 1 minus -,
Aux input 2 plus + & Aux input 2 minus -,
GND-relay plus + & GND relay minus -,
Starter battery plus + (starter battery minus: use battery minus cable for connection),
Relay contacts K1 (NC/NO/COM),
Relay contacts K2 (NC/NO/COM).
Double M8 battery minus connection.
Double M8 battery positive connection.
Connector for remote switch:
Short left and middle terminal to switch “on”.
Short right and middle terminal to switch to “charger only”.
Alarm contact: Left to right: NC, NO, COM.
AC input M6 (shore/grid supply) AC IN-2. Left to right: L (phase), N (neutral).
Push buttons for set-up mode
Primary ground connection M8 (PE).
DIP switches for set-up mode.
Slide switches, factory setting SW1= off position, SW2 = off position.
SW1: Off = internal GND relay selected, On = external GND relay selected (to connect ext GND relay: see E).
SW2: No application. To be used for future features.
AC IN-2 M6 common earth connection (ground).
AC IN-1, AC OUT-1 and AC OUT-2 M6 earth connection (ground).
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C. Gasturbinens tekniska data
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D. Dimensionering EXC
1-Total laddningsström
Laddningsstationnen kan ladda max 100 st batterier.
Batterikapacitet: 90Ah.
Definitionmässigt, ska ett batteri kunna leverera en konstant ström under 20 timmar (definition
av begreppet kapacitet).
I betecknar ström som ett enskilt batteri kan leverera.
I=

୩ୟ୮ୟୡ୧୲ୣ୲୦
ଶ୦

=

ଽ୦
ଶ୦

=4.5A

Laddningsstationen är dimensionerad för 100 batterier och förluster antas vara
försumbara.
Den totala laddningsströmmen är It=4.5 X 20= 90A.
2-Automatsäkringar
Enligt installationsregler, är val av karakteristik beroende främst på belastningens
inkopplingsströmmar:
B är passande för låga inkopplingsströmmar, till exempel resistiva laster och för uttag i bostäder.
C är lämplig för måttliga inkopplingsströmmar, till exempel mikrovågsugn, lysrör, mindre
motorer m.m.
C är lämplig för stora inkopplingsströmmar, till exempel transformatorer.
Huvudanledningen till varför karakteristik C valts är att det finns en asynkron motor i
anläggningen. Denna motor används för att driva vattenrengöraren.
Nu skall märkström för automatsäkring bestämmas.
Beteckningar:
K1=omräkningsfaktor för anhopning.
K2= omräkningsfaktor för annan omgivsningstemperatur.
Ib: belastningsförmåga.
Definitionsmässigt Ib= Tabellvärde/ k1* k2
Tabellvärde erhålls från en tabell 7.1 och 7.2 i Installationsregler Sidan 31. Detta värde beror på
många olika faktorer bland annat ledarmaterialet, isolering, omgivningstemperatur m.m.
Vi tog kontakt med en elektriker för att ha bättre förståelse för bestämning av märkström för
automatsäkringar. Han nämnde att denna bestämning bygger mycket på erfarenhet.
I vårt fall, så tycker han att en belastningsförmåga på 10 A är rimlig. Enligt tabell 7.2 kan en
dvärgbrytare 10 A väljas.
Bestämning av märkström för F2 och F3:
Cosϕ antas vara lika med 0.8.
ͷͷͲͲ

I=ʹ͵ͲǤͲǡͺ = 30A

Dvärgbrytare löser ut om stömmen är ca 1.3 gånger större än märkström. Enligt tabell 7.2
kan en dvärgbrytare 40 A väljas.
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När det gäller F2, uppskattas belastningsförmåga till 15A. Enligt tabell 7.2 kan en
dvärgbrytare 16A väljas.
Generartorn har en märkeffekt på 5.5kW och utspänningen är 230V.
Det framgår av tabell 7.2 sidan 31 i Installationsregler (STF ingenjörsutbildning AB) att en
belastningsförmåga på 10 A motsvarar en märkström 10A (Dvärgbrytare).
3-Installationskablar
Antagandet:
Typ av ledare: koppar.
Omgivningstemperatur: 30 grader.
Ledningen förses med en Dvärgbrytare med märktröm 16A.
Belastningsförmåga fås ur tabell7:2 och är lika med 16A.
Omräkningsfaktor för anhopning k1 uppskattas till 1 (tabell7:4).
Omräkningsfaktor för annan omgivsningstemperatur. K2 uppskattas till 1 (tabell7:5).
Ib= Tabellvärde/ k1* k2=16/1*1=16A
Ledararean kan hämtas ur tabell 7:3.
Arean =2.5mm².
4-Batterikabel
Antaganden
Typ av ledare: aluminium.
Omgivningstemperatur: 30 grader.
Det teoretiska värdet på batterikapacitet som beräknades är ca 300Ah. Batteribänken är
dimensionerad för att kunna försörja anläggningen med el under ca 6 timmar.
Ström som kan levereras Ir=

୩ୟ୮ୟୡ୧୲ୣ୲୦
୦

=

ଷ୦
୦

=50A

omräkningsfaktor för anhopning k1 uppskattas till 1 (tabell7:4).
Omräkningsfaktor för annan omgivsningstemperatur. K2 uppskattas till 1 (tabell7:5).
Ledararean kan hämtas ur tabell 7:3.
Arean =70mm².

64

E. Datasheet-GEL och AGM batterier
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F. Teknisk data jordfelsbrytare
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G. Teknisk data överspänningsskydd
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H. Generell karvspecifikation Export Container
Req.
No

Requirement description

Comments

0.x

General

General and other could be merged
into a common chapter!

0.1

Serve at least 100 persons with
electricity and drinking water

0.2

A business model must be presented for
ownership and operation on site

0.3

If any external infrastructure or Rephrased
equipment is required that is not part of
the delivered solution it have to be
specified

0.4

Cost and lead time for shipping the Rephrased
solution from Stockholm to “Kenya”
must be presented

0.5

Output (electricity and water) should be This requirement could be removed as
specified and have to comply with 2.6 and 3.1 cover this and is more
applicable standard
specific.

1.x

Stand alone

1.1

The contained solution will not be Rephrased
connected to the main grid.

1.2

Assembly, disassembly, start up and
maintenance must be possible without
any external electricity

2.x

Water

2.1

The clean water will be provided at the
production unit.

2.2

Cleaned water for on day’s production Rephrased
must be possible to be stored.

2.3

Polluted water must be possible to be rephrased
pumped from local well or nearby
stream

2.4

Maximum distance from well/stream to
production unit, should be no more than
500m.

2.5

The need for drinking water is 7,5
liters/day/person, and must be used in
calculations.
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2.6

Water quality need to comply with
WHO drinking water standard

3.x

Energy

3.1

Voltage and frequency must comply
with local standard for all electrical
equipment used.

3.2

50 Wh/day/person have to be possible

3.3

If any equipment could be obtained Is a general requirement!! 0.x, as any
equipment used should be possible to
locally it should be used
bought on site, not only for energy!

3.4

Polygeneration is required

For me poly generation is an
interaction of two or more units.
Should
be
listed
as
general
requirement.

3.5

Storage of energy should be considered.

Dependent on how solution will look
like, it might require an energy buffer,
to be able to utilize difference in used
and produced energy.

3.6

Powered by min 90%
energy, on a yearly basis.

4.x

Finacial

4.1

All costs must be presented in EUR so
it’s easy to compare

4.2

For energy and cost calculation 10
years life time frame must be used.

4.3

Competitive cost for production of
power and clean water should be
possible.

5.x

Other

5.1

All equipment must be possible to fit
into a standard container during
transport

5.2

No more than two persons should be How do you know if tool is simple or
required to assembly/disassembly the not!
production unit.

renewable

Assembly should be possible with
simple tools.
5.3

This should be sufficient for light,
mobile charging and radio

All
tools
required
assembly/disassembly
must
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for
be

included.
5.4

Relevant data from production of water This requirement is valid for the
and electricity must be collected so prototype.
productivity easily could be monitored

5.6

It must be possible to connect to the This requirement is valid for the
plant from a remote location and upload prototype.
operation data

5.7

Education must be provided for local
operation and maintenance staff

5.8

Simple technical documentation and
operation manual as well as assembly
and disassembly guide (IKEA type)
must be provided

5.9

Recycling of certain components in the
contained
solution
should
be
considered.

6.x

Draft

6.1

Several solution models
compared during design.

6.2

Different distribution models of clean
water and electricity should be
presented.

must
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