
         

ebmpapst ERFA-Blad
Målinger af strømforbrug ift. dataark fra ebmpapst

Den almindelige definition af effekt P = U x I
(effekt = spænding x strøm) er kun defineret til og relevant for 
jævnstrøm.
Når spændings- eller strømforløbet ikke er helt konstant, skal 
denne generelle definition af effekt ændres eller udvides.
Hvis man underkender denne fysiske realitet ved bare at 
gange den målte indgangsspænding og indgangsstrømmen, 
kan det resultere i ukorrekte værdier for strømforbruget, som 
kan adskille sig markant fra det, der fremgår af vores dat-
ablade eller det faktiske strømforbrug.
Formålet med dette ERFA-blad er at forklare sammenhængen 
mellem værdier målt med passende måle udstyr og de givne 
værdier, især strømforbruget for de ventilatorer, der fremgår af 
vores datablade.
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III.1: Mens strømeffekten for jævnstrøm defineres som produktet af den 
målte spænding og strøm, skal beregningen af strøm-effekten for veksel-
strøm tage højde for yderligere virkninger og effekter.

1 Formål

2 Omfang

Dette ark gælder for alle elektrisk drevne ventilatorer fra ebm- 
papst Mulfingen GmbH & Co KG med typenummerstrukturen 
xxxxx -xx xx -xx (12 cifre i 7 grupper) under visse belastnings- 
og driftsforhold beskrevet i de tilhørende datablade. Generelt 
gælder strømforbruget for en enkelt ventilator. Måling af flere 
parallel- eller seriekoblede ventilatorer eller kontrolmåling af 
ventilatorer under forskellige belastnings- eller driftsforhold vil 
medføre yderligere virkninger, der ikke er beskrevet i denne 
beskrivelse eller fremgår af de respektive datablade.
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Denne kode er til tydelig at kunne 
udpege, identificere og bestille venti-
latorer fra ebmpapst Mulfingen.          

3) Type af motor

D - tre-faset motor
E - en-faset motor med kondensator
G - EC /DC motor
S - shaded-pole motor
Q - square shaded-pole motor

III.2: EC-motorer fra ebmpapst Mulfingen identificeres med et “G” som 
tredje ciffer, uanset om der er tale om en- eller trefaset strømforsyning. De 
andre bogstaver i oversigten undtaget det tredje ciffer angiver ventilatorer 
med vekselstrømsmotor.
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III.3: Mens faktoren √3 med deltaforbundet 3-faset motor skykdes den 
relevante spænding mellem de forskellige faselinjer, kommer samme faktor 
med stjerne-vikling fra sammenligningen af strømmen for hver linje. 

3 En- kontra tre-fasede motorer

Vekselstrømsmotorer samt EC-motorer fås til en- og 
trefaset strømforsyning.
Med en-fase motorer går effekten igennem en faselinje 
og tilbage via N-linjen.
Med tre-faset motorer (vekselstrøms- eller netdrevne 
EC-motorer) giver den geometriske addition af strøm 
eller spænding for de tre faser en yderligere virkning. 
For at beregne den tilsydeladende effekt for en stjerne- 
eller deltaforbundet motor brugt i en 3-fasenet, skal de 
målte værdier for IRMS og URMS  for en 3-faset motor (st-
jerne- eller deltaforbundet) multipliceres med √3=1,732 
generelt.       

4 Forskellige slags effekt

Ved at bruge ustabil jævnstrømsspænding eller vekselstrømsspænding afspejler definitionen af elektricitet P= URMS  x IRMS  (effekt = 
spænding x strøm) IKKE det faktiske strømforbrug, som brugeren af ventilatoren skal betale for. Når el-motorer  til ventilatorer kører via 
vekselstrømsnettet, skal der tages højde for en anden slags effekt: 

S = URMS x IRMS

S  = √3 x URMS  x IRMS 
  

4.1 Tilsyneladende effekt

Denne form for effekt er effekten i den tilledning, der 
skal drive motoren. Afhængigt af typen af motor, belast-
ningen og driftbetingelserne bliver en vis del af denne 
effekt brugt til motoromdrejningen i sig selv. En vis del 
af den leverede effekt forbruges ikke af motoren. Den 
tilsyneladende effekt S er vigtig ved dimensionering af 
el-ledninger, sikringer, transformatorer, USP osv. Den 
tilsyneladende effekt S viser ikke det faktiske effektfor-
brug direkre. Når en målt vekselspænding ganges med 
en målt vekselstrøm, er resultatet af den tilsyneladende 
effekt S. Enheden for denne slags effekt “[V A]” for at 
skelne den fra enheden for den faktisk forbrugte, aktive 
effekt “[W]” (=“Watt”)
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III.4: Tilsyneladende effekt S transformeres kun til aktiv effekt P, hvis der 
ikke findes nogen reaktiv effekt Q

Tilsy
neladende effekt S

Aktiv effekt P



for 3-faset strømforsyning
for 1-faset strømforsyning4.2 Aktiv effekt Pe = URMS x IRMS x pf eller Pe  = S x pf

Pe = √3 x URMS x IRMS x pf

Aktiv effekt viser den forbrugte effekt for 
en el-motor. Effektfaktoren pf er procent-
delen af den faktisk forbrugte effekt og 
mængden af leveret tilsyneladende effekt 
S. Når strømmen I er i fase med spænding 
U, er effektfaktoren pf 1. Når der er en 
tidsforskydning mellem spænding og strøm, 
eller hvis strømmen ikke er sinusformet, er 
effektfaktoren pf under 1, og der skal tages 
højde for den.

I tilfælde af vekselstrømsmortorer, der 
drives uden brug af frekvensomformere, tri-
acs eller lign., kaldes effektfaktoren pfogså 
“cosφ” (φ=”phi”) 

Mens effektfaktor “cosφ” defineres 
for tilfælde, hvor strøm og spænding er 
sinusformet, defineres effektfaktoren λ 
“Lambda” for ethvert spændings- eller 
strømforløb. Med EC-motorer eller veksel-
strømsmotorer, der drives af en frekven-
somformer, triac eller lign., er strømmen 
ikke sinusformet, og effektfaktoren λ skal 
bruges til beregning af den forbrugte strøm 
med den målte effektive spænding og 
strøm.

 III.4: Vekselstrømmen her forbliver strengt sinusformet. Undtagelsesvist er der et tids-
mæssigt skift mellem strøm I og spændingU. I dette specifikke tilfælde kaldes effektfak-

toren for “cosφ”, typisk for induktive belastninger som f.eks. en vekselstrømsmo-
tor uden frekvensomformer eller triac.

III.5: Til venstre et typisk forløb for en vekselstrømsmotor med en triac til reducering 
af rastighed. Til højre et typisk forløb for en EC-motor eller en vekselstrømsmotor med 
frekvensomformer. I begge tilfælde er forløbet af strømmen IKKE sinusformet, og der skal 
derfor tages højde for effektfaktoren λ i stedet for cos( φ).



for 3-faset strømforsyning
for 1-faset strømforsyning4.3   Effekt Q = URMS x IRMS x √(1-pf2) eller Q = √(S2/Pe2 )

Q = √3 x URMS x   x √(1-pf2)

Reaktiv effekt er en andel af den leverede, samlede til-
syneladende effekt, som ikke transformeres til aktiv effekt 
(akseleffekt, luftydelse, varme osv.). 
Alle komponenter i strømforsyningenssystemet som f.eks. 
kabler, sikringer, transformatorer, skal designes i over-
ensstemmelse med hhv. den elektriske strøm og tilsyn-
eladende effekt. Der skal derfor tages højde for reaktiv 
effekt som en del af tilsynesladende effekt ved design af 
stærkstrømsnettet, selvom der kun er tale om “wattløst  
effekt”, og denne ikke udfører relevant arbejde. Reaktiv 
effekt påvirker installationsomkostninger og udgøre en 
væsentlig gene for energiselskabet.

III.6: Påvirkningen fra effektfaktoren er vigtig: Selvom den aktive effekt P  for hver 
ventilator er 167 W, er ventilatoren til højre med næsten halv så meget effektfaktor 
λ kun halvt så stor en belastning på linjer og sikringer. Cirka 20 ventilatorer til højre 
har således groft set samme belastning som 10 ventilatorer til venstre. 

5 Måling af aktiv effekt

Vores ventilatorers strømforbrug, der er angivet i dette datablad 
i “Power Input”-linjen, er baseret på målinger foretaget vha. 
passende måleudstyr under bestemte belastninger, som 
beskrevet i linjen “Type of data definition”.
Forsyningsspændingen URMS fremgår af linjen “Nominal 
voltage”, IRMS fremgår af linjen “Current draw”. En ændring 
af disse belastningsforhold betyder, at man også er nødt til at 
ændre de målte eller beregnede værdier som f.eks. IRMS eller 
pf  osv.

Til kontrolmåling af de givne værdier eller til måling af effekt-
forbruget for ventilatorer ved forskellige belastninger, anbefaler 
vi, at man bruger sammenligningsparametrene i tabellen under 
pkt. 6. Afhængigt af typen af måleudstyr, dets nøjagtighed eller 
samplingsfrekvens kan de målte værdier adskille sig fra de 
givne værdier i vores datablade. Ved hjælp af de givne værdier 
for effektfaktor pf  kan strømforbruget beregnes på grundlag 
af de målte værdier for hhv. IRMS og URMS ifølge de givne 
ligninger.  

ml = max. load x me = Max effiency x fa = running at free air x cs = sustomer specs 

ml = max. load x me = Max effiency x fa = running at free air 

III.7: Resumé af databladet for hhv. en vekselstrømsventilator (venstre) 
og en EC-ventilator (højre). Belastningen og driftbetingelserne defineres. 
Kontrolmåling ved forskellige driftbetingelser giver forskellige værdier for 
hhv. strøm, omdrejninger og indgangseffekt og strømforbrug
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