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Voorwoord 
 
Joulz is een veelzijdig en energiek aannemers bedrijf, werkzaam in de civiele techniek. Het bedrijf 
verzorgt het complete pakket aan diensten bijbehorend aan de ondergrondse infrastructuur. Van 
Advies en Engineering tot Ontwerp en Aanleg. Alsmede het beheer en onderhoud van de energie 
netten. Joulz bezit verschillende kwaliteits-, veiligheids- en milieucertificaten. Welke eens per jaar 
worden getoetst door een onafhankelijke certificerende instanties. 
 
De activiteiten van Joulz zijn onderverdeeld in de volgende vier werkvelden: 
 

 Service Provider: Energiedistributie; 

 Projects: Energietransport; 

 CityTec: Openbareverlichting; 

 GreenTec: Duurzameenergieoplossingen. 
 

Mijn naam is Tim Roeper en ik ben werkzaam onder de tak Service Provider. Ik ben 27 jaar en volg de 
bachelor-opleiding Elektrotechniek aan het NCOI. Bij Joulz ben ik werkzaam als werkvoorbereider. 
Mijn taak is om te zorgen dat een project tijdens uitvoering vlot en succesvol verloopt. Een goede 
voorbereiding is het halve werk, natuurlijk. Beginnend bij een plan tot aan uitvoering en de 
administratie. Het uiteindelijke doel van mijn functie is, om dit binnen de vooraf gestelde kaders van de 
opdracht, planning en budget te realiseren. 
 
Dit verslag is geschreven in het kader van de eindopdracht van het eerste jaar HBO Bachelor 
Elektrotechniek. De eindopdracht bestaat uit het doen van een kwantitatief onderzoek, uitgebreid met 
een literatuur onderzoek. Wat inhoudt dat er gekeken wordt of bepaalde verwachtingen, of een 
uitgewerkt geheel van ideeën, op hun houdbaarheid en/of haalbaarheid wordt onderzocht. 
 
Als eerste wordt achtergrondinformatie gegeven, waaruit de aanleiding van dit onderzoek 
geformuleerd gaat worden. Hierna zal met behulp van een literatuur onderzoek in worden gegaan op 
de verschillende deelvragen. Deze deelvragen komen voort uit de centrale onderzoeksstelling.  Nadat 
uitgebreid op deze deelvragen is ingegaan, zal er met behulp van een interview de inzichten van 
verschillende sleutelfiguren in de industrie worden verkregen, waardoor een betrouwbaar en 
representatief beeld gegeven kan worden over de problematiek van het te onderzoeken onderwerp. 
 
 
Dankwoord 
Via deze weg zou ik graag het NCOI willen bedanken voor het beschikbaar stellen van de middelen 
voor de totstandkoming van dit onderzoek. Ook zou ik graag dhr. Karel Faille willen bedanken voor de 
motiverende lesgeving. 
 
Ook zou ik graag Joulz, dhr. Tim Zijderveld en dhr. Rinco Bakker willen bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de grote hoeveelheid informatie omtrent hun onderzoek(en) naar 
gelijkspanningen.  
 
Ik stel het zeer op prijs dat hiervoor tijd is vrijgemaakt tussen de drukke dagelijkse bezigheden. 
 
Hoogachtend, 
Tim Roeper 
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Samenvatting 
 
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van het NCOI in het kader van de eindmodule, 
eerste jaars Elektrotechniek.  
Dit onderzoeksrapport beschrijft de geschiktheid van de elektrische binnen installatie van woningen 
voor een gelijkspanningsnet. Het gaat in op de problematiek die hierbij komt kijken, en draagt 

verschillende oplossingen voor.  De doelstelling luidt: " Is het mogelijk is om het energieverlies te 
reduceren met minimaal 10%, door de binnen installatie van de woning in gelijkspanning om te 
zetten? " 
 
Allereerst zal de bestaande woning geanalyseerd worden. Er zal gekeken worden naar de meterkast, 
het centraaldozen systeem, het schakelapparatuur, de contactdozen en de natuurkundige aspecten 
die om de hoek komen kijken als we op een installatie een gelijkspanning zetten. 
Niet alleen de binnen installatie, maar ook de apparatuur die erop aangesloten is, is van belang. Er 
wordt ingegaan op de type voedingen:welke er bestaan en met welk rendement deze werken.Om te 
kunnen bepalen of we een woning kunnen ombouwen zal er een inventarisatie moeten komen naar de 
verschillende apparatuur in de woning en of het gelijkspanningsnet deze apparatuur aankan. Dit is op 
gedeeld in de volgende onderdelen: verlichting, keuken, elektronica en verwarming, koeling en 
wasgoed. 
 

Als eindconclusie op de vraag: "Hoe rendabel is onze binnen installatie op wisselspanning?" 
kunnen we stellen dat deze een overall rendement heeft van ca. 70%. Gebaseerd op de rendement 
van de verschillende onderdelen binnen het huishouden. 

In het tweede deel van het onderzoek: "Kunnen we dit optimaliseren door gebruik te maken van 
gelijkspanning?" kunnen we concluderen dat er inderdaad een besparing op energie verbruik van ca. 
10%is te behalen, door het toepassen van 350 VDC als vervanger van het bestaande AC- net in de 
woning. Naast het verminderen van het energieverbruik, zitten er nog een aantal andere voordelen 
aan wat naar voren kwam tijdens het onderzoek. Het belangrijkste voordeel is het feit de langere 
levensduur van DC/DC omvormers en de gemak van gelijkspanning voor communicatie tussen 
apparatuur, de gebruiker en/of omgeving.  
Wat gebleken is, dat de huidige markt van vandaag nog helemaal niet is ingesteld voor een 
gelijkspanningsnet in een woning. Hier komt langzaam, maar zeker verandering in. Bedrijven, 
Leveranciers en de Overheid zullen nog op één lijn moeten komen. Al met al, vergt het nog een 
aanzienlijke aanpassing van de bestaande installatie en AC apparatuur, echter de techniek is 
voorhanden om dit te bewerkstelligen, en de markt  als wel de bestaande elektriciteit leveranciers 
zullen vanuit hun besparingsmogelijkheden, en de algemene energie discussie een versnelling 
mogelijk bewerkstelligen.  
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Inleiding 
 
Eind jaren ’80 van de 19

de
 eeuw raakte George Westinghouse, samen met Nikola Tesla verstrikt in 

een felle concurrentiestrijd met Thomas Edison. Deze vete zou de geschiedenis ingaan als “De oorlog 
der stromen”. In 1882 schakelde Edison 's werelds eerste elektriciteitsvoorziening van, waarmee hij 59 
klanten rond Manhattan van 110 Volt gelijkspanning voorzag.Westinghousepromotie van zijn 
wisselstroom leidde tot een confrontatie met Edison. Ondanks alle pogingen van Edison om 
wisselspanning in kwaad daglicht te stellen mislukte. Uiteindelijk, omdat steeds duidelijker werd dat de 
voordelen groter waren dan de gevaren ervan. De strijd tussen gelijkspanning en wisselspanning 
eindigt met een zege voor wisselspanning in de vorm van een elektriciteitstransport over de toen 
opzienbarende afstand van 40 kilometer.In 1892 besloot zelfs GE, het bedrijf opgericht door Thomas 
Edison om wisselstroommachines te gaan bouwen. 
 
In feite is ons huidige elektriciteitsnet ouderwets. Dehoofdcomponenten, welke ooit door Edison, Tesla 
en Westinghousebedacht waren, zijn verder ontwikkelt en geoptimaliseerd. Toch is het principe nog 
altijd hetzelfde gebleven, zoals bedacht in 19

de
eeuw. Het probleem, in tegenstelling van vroeger is dat 

we van ons huidige net steeds meer gaan verlangen.Dat maakt het overigens geen slécht netwerk, 
integendeel. Het is een heel degelijk, betrouwbaar net, waar miljoenen mensen nog dagelijks gebruik 
van maken. Het probleem is echter dat we er steeds meer van vragen. Door de komst van de 
vermogenselektronica zijn er steeds meer en meer elektrische apparaten bijgekomen, terwijl het 
elektriciteitsnet niet in diezelfde tempo is verbeterd. En deze vraag zal alleen maar blijven toenemen. 
Niet zozeer door nog meer apparaten, maar bijvoorbeeld door de aanwending van duurzame bronnen. 
Dit vormt dan ook een van de aanleidingen voor het schrijven van dit rapport. 
 
Vandaag de dag wordt veel onderzoek gepleegd voor het toepassen van gelijkspanning in het huidige 
net. Het alsmaar omvormen van deze opgewekte gelijkspanning van duurzame bronnen naar 
wisselspanningen, het omhoog transformeren en weer omlaag transformeren om bij de verbruiker het 
weer om te vormen naar gelijkspanning. Omdat al onze consumenten elektronica op gelijkspanning 
werkt en de opwekking ook gebeurt op gelijkspanning, ziet men in dat het alsmaar omvormen van 
deze opgewekte gelijkspanning naar wisselspanningen veel energieverliezen tot gevolg heeft. 
Met de huidige technologie wint gelijkspanning steeds meer grondgebied, en is er een tweede “oorlog 
der stromen” ontstaan. Door slim gebruik te maken van deze twee vormen van spanning en stroom 
kan er ingespeeld worden op het verbruik bij het eind van de keten. Hierdoor kunnen we de verliezen 
beperken, evenals de energievraag. 
 
Aan de hand van een literatuuronderzoek zal er gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden 

voor een gelijkspanningsnet in de woning en wat hier allemaal bij komt kijken." Met 
literatuuronderzoek wordt er informatie verzameld over het te onderzoeken onderwerp. Er wordt 
gebruik gemaakt van bestaande gegevens in de vorm van bijvoorbeeld algemene literatuur, 
voorgaande onderzoeken of databases." (Verhoeven 2011) 
 Ook zal dit bureauonderzoek uitwijzen of er een goede slagingskans bestaat voor een dergelijke 
onderneming. De verschillende problematiek, welke naar voren zal komen zal worden nagerekend en 
aangetoond of het gehele idee haalbaar is. 
 
Door in gesprek te gaan met verschillende bedrijven en hun sleutelfiguren, welke nauw betrokken zijn 
met het onderwerp, kan er een betrouwbaar en representatieve voorstelling gegeven worden rondom 
de problematiek van het onderwerp. Ook kan worden gekeken of dit strookt met de conclusies uit het 
literatuur onderzoek en hoe de branche deze heeft weten op te lossen in de praktijk. Zodoende 
ontstaat er een goed beeld van het idee en de conclusie hieruit voortkomend.   
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1 Projectdefinitie. 

1.1 Projectaanleiding 

Elektronica is een steeds groter geheel van ons dagelijks 
leven geworden. Eigenlijk niet meer weg te slaan. Sinds de 
vorige eeuw is elektronica in een rap tempo verder 
ontwikkeld en is eigenlijk nooit stil blijven staan. Ons 
huidige netwerk bereidt zich voor op een inhaalslag en er  
zijn al vele ontwikkelingen gaande.  
De huidige energievraag is groot, en zal alleen maar 
toenemen. De fossiele brandstoffen om aan deze 
energievraag te voldoen slinken en slinken. We zitten dus 
met een knelpunt. We zullen dus in de toekomst het huidige 
systeem moeten herzien en kijken waar we deze kunnen 
optimaliseren.  
Wij richten in dit verslag onze blik dan ook op de grootste 
gemene deler, de verbruiker. In de huidige woning gaat 
veel energie verloren, onder andere door warmte dissipatie 
en omvormingen. Als je, je realiseert dat dit in elk 
huishouden gebeurt kan je, je ook inbeelden hoeveel 
besparingen er gemaakt kunnen worden.  
Een andere aanleiding voor het kijken naar een woning op gelijkspanning is wegens de decentralisatie 
van energieopwekking. Door de komst van o.a. zonnepanelen, windmolens en vele andere duurzame 
energieopwekkingen wordt de energieopwekking in ons land, niet meer centraal opgewekt in grote 
energie centrales. Maar veel meer, op kleinere schaal verspreid in ons land. Dit wordt er verstaan 
onder decentralisatie. De meeste van deze toepassingen wekken een gelijkspanning op. Als we deze 
toepassen, tezamen met een woning op gelijkspanning zijn de mogelijkheden eindeloos. 

1.2 Projectdoelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is antwoord vinden op de vraag: " Is het mogelijk is om het 
energieverlies te reduceren met minimaal 10%, door de binneninstallatie van de woning in 
gelijkspanning om te zetten? " 

1.3 Vraagstelling 

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

" Hoe rendabel is onze huidige binneninstallatie op wisselspanning en kunnen we deze 
optimaliseren door gebruik te maken van gelijkspanning?  " 

1.4 Deelvragen 

Om deze vraagstelling invulling te kunnen geven zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 Hoe is de bestaande binneninstallatie opgebouwd? 

 Wat zijn de meest gebruikte soorten voedingen? 

 Wat voor apparatuur staat er in de woning? 

 Wat is het rendement van deze verbruikers op wisselspanning in vergelijking met 
gelijkspanning? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van gelijkspanning? 

 Wat is de toegevoegde waarde van duurzame energie opwekkers in dit geheel? 
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2 Hoe is de bestaande binnen installatie opgebouwd? 
De bestaande woningen zijn meestal voorzien van een inkomende 
verzegelde groepenkast, waarin 3 groepen zijn geplaatst.  
De binnenkomende voeding van 380VAC/50HZ is beveiligd met 
maximaal 35 Ampère per groep, wat neerkomt op maximaal verbruik 
van ca. 13 KVA per woning.   
Verder treffen wij aan: 
 

 Een groepenkast voor het normale verbruik binnen de 
woning. Zodat via deze groepen kast maximaal een verbuik 
van ca. 8KVA kan plaatsvinden.  

 Een groepenkast voor de grote vermogens (krachtstroom). 
Deze kan maximaal een verbruik leveren van ca. 6KVA. 

 
 
Het maximaal gelijktijdig af te nemen vermogen zal door de installateur in overleg met de gebruiker 
moeten worden bepaald, afhankelijk van de gelijktijdige ingebruik zijn van de aangesloten apparatuur. 
Omdat op installaties tegenwoordig steeds meer toestellen worden aangesloten die vaak gelijktijdig in 
gebruik moeten zijn, is overleg met de gebruiker van groot belang voor het vaststellen van de 
gelijktijdigheidsfactor. 

 
De verdere voedingsverdeling binnen het huis wordt 
gerealiseerd door een netwerk van koperdraad. 
Hierbij zijn de oudere type huizen nog voorzien van 
diverse aansluitdozen, welke op basis van een doorrijg 
systeem met elkaar zijn verbonden, om zodoende de 
voedingsvoorziening  binnen de woning te realiseren.  
Bij de toenmalige houten vloeren en plafonds was de 
implementatie geen probleem, echter het oplossen van 
problemen binnen de installatie was moeizaam. 

 
Door het toepassen van beton en het overzichtelijk 
maken van de installatie, is men overgegaan op het 
centraal dozen systeem. 
Bij dit systeem worden de verbindingen van de leidingen per ruimte ondergebracht in speciaal 
daarvoor bestemde lasdozen. Deze centraal dozen bevinden zicht meestal achter de lichtpunten (zie 
tekening). 
In de NPR5310 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) zijn tabellen opgenomen waarin de aantallen staan 
van de te installeren lichtpunten/ wandcontactdozen in verschillende typen ruimte, van eenvoudig, 
normaal tot ruime installaties. Zie bijlage 7.2. 
 
Meestal wordt bij het maken van de onderlinge voedingsverbindingen gebruik gemaakt van geïsoleerd 
koper draad (massief  of samengesteld) van 1,5 mm2 en 2,5 mm2. 
Op basis van leverancier gegevens hebben deze draden (massief) de volgende eigenschappen: 
1,5 mm2  toegestane verbruik 15,5  Ampère, en ca. 12,1 Ohm/km ; 
2,5 mm2 toegestane verbruik  21,0  Ampère, en ca. 7,41 Ohm/km. 
Äls voorbeeld nemen we een huis met 3 verdiepingen, met een plafond hoogte van 2,7m, dan geldt: 
Totale hoogte is dan 3 * 2,7 meter = 8,1 meter.  
Als we uitgaan van een maximale woning diepte van 11 meter, en een stopcontact op 1,5 meter 
hoogte (incl. reserve lengte) dan komen we uit op een maximale ader lengte van ca. 11 + 8,1 +11 + 
1,5 + 10% onvoorzien =  ca. 36 meter. 
 

  
   

 
   

            

         
                                                  

   

 
   

            

         
      

 
Dus bij een leiding naar een centraal doos op een afstand van 36 meter, uitgevoerd  in 1,5 mm2 en 
een maximaal verbruik van 15,5 ampère, geeft dit een spanningsval van ca. 0,44 *15,5 = 6,82 Volt. 
Dezelfde situatie uitgevoerd in 2,5 mm2, komt neer op ca. 0,27 * 15,5 = 4,19 Volt. 
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Bij de huidige AC voeding van 230 VAC geeft dit geen noemenswaardige verliezen,omdat het 
stroomverbruikechter meestal lager is dan de genoemde stroom waarde. 
Bij de toekomstige DC netten wordt er aan gedacht om de binnen komende gelijkspanning op 
350VDC uit te voeren.  
Dit komt ongeveer overeen met de Top waarde (325 á 339 VAC) van een 230 VAC spanning. 
Dus indien we de wisselspanning van 230VAC vervangen door een 350VDC gelijkspanning voeding is 
er voor wat betreft de elektrische bekabeling geen grote spanningsverliezen teverwachten.  

 
De stopcontacten die in de installatie voorkomen, moeten worden aangepast voor DC, zodat duidelijk 
onderscheid te zien is tussen een AC en een DC uitvoering. 
 
Een ander onderdeel die wij binnen de bestaande installatie tegenkomen is schakelapparatuur. 
Dit kan zijn de schakelaar in de groepenkast, als wel de schakel apparatuur ten behoeve van de 
verlichting of andere gebruiksapparaten. 
Voor de reeds toegepaste installatiedelen op 230VAC is het schakelen geen probleem. 
 
Indien we de installatie gaan aansluiten op een 350VDC voedingsvoorziening dan zijn er toch een 
aantal zaken die onze aandacht vergen, te weten: 

 Zwerfstromen; 

 Aanrakingsgevaar; 

 Schakelen van Inductie/capacitieve  belasting; 

2.1.1 Zwerfstromen. 
Een niet onbelangrijk onderdeel van gelijkspanning zijn de optredende zwerfstromen. 
Hieronder wordt verstaan dat er een verschil in stroom tussen de + ader (toevoer) en de – ader 
(retour). Dit verschil (zwerfstroom) zal via de aarde zijn weg terug vinden naar de bron.  
Deze zwerfstromen geven veel last van corrosie op ondergrondse leidingen (bv. langs spoor en tram 
rails)  als wel op bewapeningsstaal binnen gebouwen, wat beton rot tot gevolg kan hebben.  
Zwerfstromen gaan gedeeltelijk door deze metalen voorwerpen heen en daarbij ontstaan anode- en 
kathodeplaatsen. Meestal op vaste plaatsen zodat er op de anodeplaatsen een versnelde corrosie 
optreedt. 

2.1.2 Aanrakingsgevaar. 
Het aanrakingsgevaar bij gelijkspanning is gevaarlijker dan bij wisselspanning. Van belang is de  
optredende stroomsterkte door het lichaam, doordat er spierverkramping optreed tussen de 10 en  
20 mAmpère. 
De kans dat dit bij wisselspanning weer verdwijnt is theoretisch mogelijk doordat de stroom ook van 
richting omkeert en dus ook een moment nul (0) ampère wordt (zeer korte tijd).  
Bij gelijkspanning is dit niet het geval dus de kans dat dit optreedt is niet aanwezig. 

 
Niet alle elektrische spanningen worden gevaarlijk geacht. Een gelijkspanning van 120 Volt of een 
wisselspanning van 50 Volt of lager geven bij gezonde mensen in het algemeen geen ernstige 
effecten.De ernst van de gevolgen wordt bepaald door: 

 De stroomsterkte; 

 De stroom soort (wissel of gelijk spanning); 

 De duur van de stroomdoorgang; 

 De weg van de stroom door het lijf; 

 De omgevingsfactoren ( temperatuur, vloer afwerking, vochtigheid, etc.). 
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2.1.3 Schakelen van Inductie/capacitieve  belasting. 
Het bestaande schakelmateriaal in de huidige installatie is niet geschikt om direct 
gelijkspanning te schakelen.  
De reden hiervoor zijn : 
 

 afstand tussen de schakel contacten is niet groot genoeg om een 
mogelijke vlamboog te onderbreken bij inductieve belasting; 

 afschakel snelheid van de contacten is te traag; 

 geen voorzieningen (bluskamer) om eventuele vlamboog af te leiden. 
 

Om een klein voorbeeld te geven: 
Sel we gebruiken een  gelijkspanningsbron van ca. 350 VDC. 
Een leiding (36 m.) gebaseerd op 1,5 mm2, geeft een RL van 2* 0,44 Ohm. 
We sluiten hierop aan een elektrisch verwarmingselement met een spoelwaarde van Lb=100 mHenry 
(geschat).  
Bij een inwendige weerstand van Rb=100 Ohm, kunnen we in dit voorbeeld de  RL verwaarlozen (2 x 
RL << =  Rb). 
 
Inschakelen: 
Tijdens het inschakelen wordt de stroom begrenst door Rb. 
Deze komt uit op ca. 3,5 Ampère. 
 

    
  

  
 
   

   
         

 
Deze stroom waarde wordt bereikt inca. 5 milliseconden (5 Tau),  na 
inschakelen. Dus dit geeft een vrij rustig inschakelbeeld. 
 
Uitschakelen: 
Indien we de bovengenoemde situatie uitschakelen in een 
afschakeltijd van 1 msec. 
 

      
  

  
     

    

     
            

 
Zien we dat de spanning over de spoel negatief (-350 VDC) wordt. 
Dit betekend dat de spanning over de schakelaar ca. 700 volt is. 
Het gevolg is dat door de korte afstand tussen de schakel contacten 
er een doorslag optreed (ionisatie= geleiding door de lucht 
(bv.bliksem)) waardoor de stroom intact blijft, en de contacten 
inbranden, met als gevolg dat er nietwordt afgeschakeld. 
Om dit te vermijden moeten we de vrije luchtruimte tussen de 
contacten verhogen, en mogelijk de contacten aanpassen voor DC. 
Door het toepassen van dubbel polige schakelaars,bijvoorbeeld 
waarbij de contacten in serie worden geschakeld, zodat een grotere 
(lucht afstand)wordt gerealiseerd. 
Een ander alternatief is het toepassen van elektronische 
schakelaars.  

2.1.4 Wandcontactdozen. 
Bij wandcontactdozen is het noodzakelijk om deze zodanig uit te voeren, dat de 
stekker van het aan te sluiten DC-apparaat maar op één manier kan worden 
geplaatst. De huidige AC-uitvoeringen zijn daar niet geschikt voor. 
 
Dit probleem kan opgevangen worden door de verbruikapparatuur hier tegen te 
beveiligen, zodat zij bij verkeerd aansluiten niet werken (diode blokkering in 
voedingsleiding). Echter gezien de verschillen in benodigd vermogen van deze apparaten, is het 
veiliger om dit via mechanischeblokkering uit te laten voeren. 
Zodoende ontstaat een borging datbij normaal gebruik, altijd correct wordt  
aangesloten (+ op + en -op -) .  



 [FROM AC TO DC] 

 

  - 10 - 

Qua maatvoering en uitvoering moet goed gekeken worden naar de 
andere huidige buitenlandse uitvoeringen (bv, amerikaans, engels, etc.) 
zodat geen toegang op een DC-net mogelijk is.  
 
Om de beveiligings onderdelen, nodig voor het schakelen van inductieve 
verbruikers te kunnen plaatsen (bijvoorbeeld een vrijloop schottky diode, 
varistor of RC snubber circuit ), is een aanpassing van de  
wandcontactdoos uitvoering noodzakelijk. De wandcontactdoos is 
gekozenom de spanning over de schakelaar en de bijbehorende 
bedrading, bij het afschakelen van een inductieve belasting te 
minimaliseren, en de opgebouwde negatieve energie in de spoel snel (ca. 
5 msec) af te kunnen voeren. Het heeft altijd de voorkeur om dit probleem 
op te lossen zodicht mogelijk bij de veroorzaker (bron). Dit om andere 
effecten te voorkomen. 
 
Binnen ons huishouden worden diverse apparaten toegepast (zie paragr. 3). Men ziet dat 
er een grote verscheidenheid aan benodigd vermogen is. Men kan hierbij onderscheidt 
maken tussen  welk vermogen via de bovengenoemde uitvoering (wandcontactdoos) kan 
plaatsvinden, en welk vermogen via de reeds toegepaste en gestandaardiseerde USB 
Connector.  
Beide aansluitmogelijkheden kunnen in een standaard wandcontacdoos kunnen worden 
uitgevoerd. 

Er zijn wat onderzoeken (bv. DC Direct Current) 
gedaan naar de mogelijkheid om USB te gaan 
toepassen. Hiebij is gekeken naar de 
mogelijkheid, om afhankelijk van het gevraagde 
profiel, de spanning op de wandcontacdoos 
(USB zijde), via intellegentie te laten aanpassen.  
 
Bijvoorbeeld: 
Stel dat het standaard spannings niveau op de USB zijde van de wandcontacdoos  
profiel 1 (5VDC, 2Amp.) is. 
Men sluit een apparaat aan dat een profiel 4 wil hebben.Hierop vindt er communicatie plaats tussen 
het DC-net en apparaat, waardoor de DC-net uitgang van de wandcontacdoos wordt ingesteld op 
profiel 4. Dit komt neer op bv. 20 VDC, en maximaal 3Ampere. 
De communicatie vindt plaats via een geintegreerde chip, zowel in wandcontacdoos als apparaat. 
De huidige chip uitvoeringen geven voor wat betreft de grootte, verbruik en betrouwbaarheid geen 
problemen om op een goede manier in de installatie te implementeren. 
Waarbij het omhoog of omlaag regelen van de voeding (en bijbehorend maximale amperage) als extra 
functie mee kan worden geintegreerd in de elektronische omgeving van de wandcontactdoos. Op 
deze manier kunnen mogelijkerwijs een groot gedeelte van de gebruikte apparaten worden 
aangestuurd. 
Een belangrijk aspect hierbij is het gevraagde vermogen (warmte ontwikkeling) in combinatie met 
stekker en bedrading. 
Op basis hiervan is men gestopt bij een maximaal aan te sluiten vermogen, voor deze uitvoering van 
100 Watt (20 volt en maximaal 5 Ampere).   

3 Wat zijn de meest gebruikte soorten voedingen? 
Een voeding is een elektronisch apparaat dat een specifieke spanning levert aan een bepaald 
apparaat. De voeding is zo afgeregeld dat de spanning stabiel blijft, ongeacht de stroom die het 
apparaat 'vraagt' van de voeding. De primaire functie is de omvorming van een bepaalde vorm van 
elektrische energie naar de andere, bv. wisselspanning naar gelijkspanning.  
 
Men komt deze voedingen tegen in de bijvoorbeeld de volgende apparatuur: 

 Computers: SMPS (Switched Mode Power Supply); 

 TV’s: SMPS (Switched Mode Power Supply); 

 Oplader, Modem  en Dvd-speler: Lineaire voltage regelaar (vb. 78xx series). 
 

Er zijn twee typen voedingen al dan niet afzondelijk toegepast of ingebouwd in het apparaat. 
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Voor het doel van dit onderzoek, zullen we niet diep ingaan op de werking van de verschillende 
voedingen. Maar om een oordeel te kunnen geven met welk rendement deze voedingen werken met 
wisselspanningen, is een klein onderzoek gedaan. 

3.1.1 De lineairevoeding. 
Bij de lineaire voeding is het regel orgaan meestal een transistor. 
Waarbij het spannings verschil tussen ingang en gevraagde 
uitgangsspanning meestal over de collector en emitter van deze 
transistor komt te staan, en zodoende een vermogen verlies geeft. 
 
Bijvoorbeeld:  
Stel dat er een gelijkgerichte gelijkspanning op de collector van de transistor wordt aangeboden van 
bijvoorbeeld 20 VDC (profiel 5). En dat via de REG een uitgangsspanning (Uuit) van  
12 VDC (profiel 3) wordt gerealiseerd. Dan zal er een spanningsvershil van 8 VDC over de transistor 
staan.Bij een stroom afname van ca. 3 Ampere geeft dit de volgende vermogens: 
Geleverde ingangsvermogen (Pin) is: ca. 60 Watt. 
Geleverde uitgangsvermogen (Puit) is: ca: 36 Watt. 
Vermogens verlies  (Pverl) is: ca: 24 Watt. 
Dit komt neer op een rendement van ca. 60%. 
Het nadeel van deze voedingen is dus slecht rendement en veel warmte ontwikkeling, dus grote 
koellichamen. 

3.1.2 De schakelende voeding. 
De schakelende voeding neemt wisselstroom (Uin) op uit het net, en zet 
deze om in een gelijkspanning (Uuit).Deze gelijkspanning wordt door 
middel van een hoogfrequent -pulserende elektronische schakeling 
(Pulse WidthModulation) aan de primaire spoel van een ferriet 
transformator aangevoerd. 
De wikkelverhouding tussen de primaire en de secundaire spoel bepaalt 
net als bij een voedings transformator de overzetwaarde. 
Door de puls-pauze verhouding van de aangeboden ingangsspanning op 
de primaire spoel te variëren kan de schakelende voeding zich 
aanpassen aan het afgenomen vermogen. Dit gebeurt door de 
uitgangsspanning te meten, en bij veranderingen in de spanning de puls-
pauze-verhouding aan te passen.  
 
Bijvoorbeeld: 
Ervan uitgaande dat de gelijkgerichte Uin, een gelijkspanning geeft van 20 VDC (profiel 5), en de 
gevraagde uitgangsspanning 12 DVC (profiel 3) is.  
Stel dat men de PWM heeft ingesteld op 100 KHz met een puls breedte verhouding van: 
transistor aan: 67%, en transistor uit van 33%. 
Dan geeft dit het volgende beeld: 
Transistor aan: 
 Gedurende 67% van de periode tijd (100 KHz) is de transistor aan, dus 67 µseconde. 
 Hierdoor loopt er een stroom van 3 ampere bij 12VDC. 
Transistor uit: 
 Gedurende 33% van de periode tijd (100KHz) is de transistor uit, dus 33 µseconde. 
 De opgebouwde energie, in spoel en condensator, verzorgt nu de stroom van 3 ampere  
 bij 12 VDC. 
Dus gemiddeld wordt er een stroom van 3 Ampere bij 12 DVC aan de belasting  geleverd. 
Het geleverde ingangsvermogen (Pin) is: Igem (67% van 3 Amp) x Uin = 2 x 20 = ca. 40 Watt. 
Het geleverde uitgangsvermogen (Puit) is: Iuit x Uuit = 3 x 12 = ca. 36 Watt. 
Het vermogensverlies (Pverlies) is:  Pin - Puit = ca. 4 Watt. 
Dit komt neer op een rendement van ca. 90%. 
 
De schakelfrequentie wordt altijd zo hoog mogelijk gekozen. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner de 
spoelen, condensatoren en trafo's. Maar bij hogere schakelfrequenties zullen de verliezen in de 
componenten ook toenemen. Er zit dus een grens aan de maximaal haalbare frequentie 
(bijvoorbeeld door de spoel verzadiging). 
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4 Wat voor apparatuur staat er in de woning? 
Om te kunnen bepalen of we een woning kunnen ombouwen naar gelijkspanning zal er gekeken 
moeten worden naar de verschillende apparatuur in de woning en of het gelijkspanningsnet deze 
apparatuur aankan. Op basis hiervan is de volgende opdeling in apparatuur gemaakt: 

 Verlichting; 

 Keuken; 

 Elektronica; 

 Verwarming, Koeling en Wasgoed. 
Al deze apparaten brengen verschillende problematiek met zich mee. 

4.1 Verlichting 

Verschillende ruimte hebben verschillende eisen ten opzichte van verlichting. De eisen voor verlichting 
(lumen/m2) kunnen gevonden worden volgens het bouwbesluit geldende norm NEN1010. 
De hieronder weergegeven tabel geeft een idee van de gebruikte verlichting (gloeilampen) in de 
verschillende ruimtes (binnen en rond om het huis) weer. 
 

Verlichting Verm.Watt Aantal Gebr. Dim. Per dag. Dim.

Huiskamer 75 6 3 uur/dag 1350 Wh

Huiskamer staanlamp 25 2 2 uur/dag 100 Wh

Keuken 60 3 4 uur/dag 720 Wh

Keuken  afzuigkap 25 2 2 uur/dag 100 Wh

Kelder/berging 60 2 1 uur/dag 120 Wh

Slaapkamer 1 90 3 0,5 uur/dag 135 Wh

Slaapkamer 2 90 3 3 uur/dag 810 Wh

Slaapkamer 3 90 3 3 uur/dag 810 Wh

Toilet 60 1 1 uur/dag 60 Wh

Badkamer 60 2 2 uur/dag 240 Wh

Gang/Hal 40 3 0,5 uur/dag 60 Wh

Kantoor 40 3 3 uur/dag 360 Wh

Garage 60 2 1 uur/dag 120 Wh

Buitenverlichting 60 2 3 uur/dag 360 Wh
 

 
 
 
Indien we ervan uitgaan dat bovengenoemde verlichting gelijktijdig in 
gebruik is op basis van hun geschatte aantallen en gebruik per dag, 
dan komen we uit op een totaal verbruik van 5345 Wh/dag. 
De overgang van de oude gloeilamp naar de tegenwoordig gebruikte 
spaarlamp, heeft al een aanzienlijke beparing gegeven op het 
gebruikte vermogen(zie tabel). 
Door in bovenstaande tabel de gloeiplampen te verwisselen door  
16 Watt spaarlampen (equivalent van 75 Watt gloeilamp), komen we 
uit op een verbuik van 1328 Wh/dag.Dit geeft dus een aanzienlijke 
verbetering. 
Echter de spaarlamp heeft naast een beter rendement op het gebied 
van meer licht opbrengst (lumen/watt) dan een normale gloeilamp ook 
een aantal nadelen op het gebied van chemisch afval (kwikdamp) wat 
mogelijk vervangen gaat worden door een edelgas, hierdoor treed 
weer een verslechtering van de lichtopbrengst op. 
Ook is in de spaarlamp behuizing (voet) voorschakelapparatuur 
aanwezig, ditom hem te onsteken. Hiervoor wordt net als bij de TL-
verlichting gebruik gemaakt van spoelen en schakel onderdelen om de 
hoge ontsteek spanning te verkijgen.  
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De volgende stap zal zijn het toepassen van LED verlichting.  
Indien we uitgaan van een DC-net van 350 VDC, en we zouden genoemde vermogens om zetten 
volgens de tabel naar bv. 10 Watt Led verlichting, dan verkijgen we een opdeling volgens 
onderstaande tabel: 
 

Verlichting Verm. Watt Aantal Gebr. Dim. / dag Dim. Uitv. VDC P Led /dag Dim.

Huiskamer 75 6 3 uur/dag 1350 Wh Led 350 10,0 180 Wh

Huiskamer staanl. 25 2 2 uur/dag 100 Wh Led 350 10,0 40 Wh

Keuken 60 3 4 uur/dag 720 Wh Led 350 10,0 120 Wh

Keuken afzuigkap 25 2 2 uur/dag 100 Wh Led 350 10,0 40 Wh

Kelder/berging 60 2 1 uur/dag 120 Wh Led 350 10,0 20 Wh

Slaapkamer 1 90 3 0,5 uur/dag 135 Wh Led 350 10,0 15 Wh

Slaapkamer 2 90 3 3 uur/dag 810 Wh Led 350 10,0 90 Wh

Slaapkamer 3 90 3 3 uur/dag 810 Wh Led 350 10,0 90 Wh

Toilet 60 1 1 uur/dag 60 Wh Led 350 10,0 10 Wh

Badkamer 60 2 2 uur/dag 240 Wh Led 350 10,0 40 Wh

Gang/Hal 40 3 0,5 uur/dag 60 Wh Led 350 10,0 15 Wh

Kantoor 40 3 3 uur/dag 360 Wh Led 350 10,0 90 Wh

Garage 60 2 1 uur/dag 120 Wh Led 350 10,0 20 Wh

Buitenverlichting 60 2 3 uur/dag 360 Wh Led 350 10,0 60 Wh
 

Uitgaande van hetzelfde verbruik per dag, dan komen we uit op een totaal verbruik van 830 Wh/dag.  
 
Gebaseerd op 350VDC, een lage stroomverbruik en vergelijkbaar lichtopbrengst, is het mogelijk om 
op basis van de bestaande bedrading en het toepassen van elektronische schakelaars, LED 
verlichting te gaan toepassen.  

4.2 Keuken. 

In de keuken komen we verschillende soorten gebruiksapparaten tegen, welke meestal een vaste 
aansluiting op het net hebben, of via een stopcontact hun voeding verkrijgen. 
Onderstaande tabel geeft een inventarisatie van de onderdelen, met hun verbruik/dag,  die wij in 
keuken kunnen tegenkomen: 
 

Keuken Verm.Watt Aantal Gebruik Dim. /dag Dim.

Koffiezet apparaat 850 1 60 min/dag 850 Wh

Vaatwasser 1200 1 30 min/dag 600 Wh

Magnetron in gebruik 1200 1 30 min/dag 600 Wh

Magnetron stand-by 3 1 1410 min/dag 71 Wh

Oven 2500 1 30 min/dag 1250 Wh

Koelkast 250 1 12 min/dag 50 Wh

Diepvriezer 300 1 12 min/dag 60 Wh

Broodrooster 850 1 10 min/dag 142 Wh

Afzuigkap 125 1 60 min/dag 125 Wh

Frituur ketel 2000 1 5 min/dag 167 Wh

Kookplaat 4000 1 30 min/dag 2000 Wh
 

    Indien we ervan uitgaan van bovengenoemd gebruik per dag, dan komen we uit op een totaal 
vermogen van 5914 Wh/dag. 
 
Deze apparatuur is meestal opgebouwd uit elektronische onderdelen voor de aansturing van het 
apparaat. Maar ook komen we hierbij de hoofdonderdelen tegen, zoals verwarmingselement, motor, 
spoel, etc.Deze laatste onderdelen zijn eigenlijk de grootverbruikers binnen het apparaat.  
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Stel dat wij de gebruikte onderdelen(transformator, condensatoren, etc.), benodigd voor de omzetting 
van wissel- naar gelijkspanning kunnen verwijderen. Dit doordat zij geschikt zijn gemaakt om op  
350 VDC te kunnen worden toegepast, dan verkrijgen wij onderstaand beeld:  
 

Keuken Verm.Watt Aantal Gebr. Dim. /dag Dim. VDC /dag Dim. Besp. /dag Dim.

Koffiezet apparaat 850 1 60 min/dag 850 Wh 350 850 Wh 10% 85 Wh

Vaatwasser 1200 1 30 min/dag 600 Wh 350 600 Wh 10% 60 Wh

Magnetron in gebruik 1200 1 30 min/dag 600 Wh 350 600 Wh 10% 60 Wh

Magnetron Stand-by 3 1 1410 min/dag 71 Wh 350 71 Wh 10% 7 Wh

Oven 2500 1 30 min/dag 1250 Wh 350 1250 Wh 10% 125 Wh

Koelkast 250 1 12 min/dag 50 Wh 350 50 Wh 10% 5 Wh

Diepvriezer 300 1 12 min/dag 60 Wh 350 60 Wh 10% 6 Wh

Broodrooster 850 1 10 min/dag 142 Wh 350 142 Wh 10% 14 Wh

Afzuigkap 125 1 60 min/dag 125 Wh 350 125 Wh 10% 13 Wh

Frituur ketel 2000 1 5 min/dag 167 Wh 350 167 Wh 10% 17 Wh

Kookplaat 4000 1 30 min/dag 2000 Wh 350 2000 Wh 10% 200 Wh

 
Bovenstaande besparing is gebaseerd op de transformator verliezen (koper en ijzer), welke ca. 10% 
bedragen. Hierdoor moet het mogelijk zijn om bij ombouw naar DC (350 VDC), een besparing op 
elektrisch vermogen te realiseren van ca. 592 Wh/dag. 
 
Gebaseerd op 350VDC, een hetzelfde geïnstalleerde vermogen, een lager stroom gemiddeld verbruik, 
is het mogelijk om op basis van de bestaande bedrading deze apparatuur, voorzien van elektronische 
beveiliging/ schakelaar, te gaan toepassen.  

4.3 Elektronica. 

Binnen de huidige moderne samenleving, komen we steeds meer elektronische apparatuur tegen. 
Onderstaande tabel geeft een inventarisatie van deze apparatuur weer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van bovengenoemde gemiddelde gebruik per dag komen we in totaal uit op 4570 WH/dag. 
 
  

Elektronica Verm.Watt Aant. Gebr. Dim. /dag Dim.

Clock radio 6 1 24 uur/dag 144 Wh

Computer in gebruik 200 1 4 uur/dag 800 Wh

Computer in stand-by 60 1 20 uur/dag 1200 Wh

DVD speler in gebruik 23 1 1 uur/dag 23 Wh

DVD speler in stand-by 15 1 23 uur/dag 345 Wh

HI-FI stero in gebruik 200 1 1 uur/dag 200 Wh

HI-FI stero in stand-by 15 1 23 uur/dag 345 Wh

Televisie in gebruik 110 1 3 uur/dag 330 Wh

Televisie in stand-by 35 1 21 uur/dag 735 Wh

Video recorder in gebruik 40 1 1 uur/dag 40 Wh

Video recorder in stand-by 10 1 23 uur/dag 230 Wh

Digi recorder 23 1 3 uur/dag 69 Wh

CD speler 30 1 1 uur/dag 30 Wh

Play station 79 1 1 uur/dag 79 Wh
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Deze apparaten bestaan hoofdzakelijk uit elektronische onderdelen in combinatie met wat aandrijf 
apparatuur. Ook hier geldt weer dat we te maken hebben met de omzetting van wissel naar 
gelijkspanning, en kunnen we minimaal een besparing van ca 10% behalen op basis van de 
transformator verliezen. Dit zou dan neerkomen op en besparing van ca. 457 W/dag. 
 

Elektronica Verm.Watt Aant. Gebr. Dim. /dag Dim. VDC /dag Dim. Besp. /dag Dim.

Clock radio 6 1 24 uur/dag 144 Wh 350 144 Wh 10% 14 Wh

Computer in gebruik 200 1 4 uur/dag 800 Wh 350 800 Wh 10% 80 Wh

Computer in stand-by 60 1 20 uur/dag 1200 Wh 350 1200 Wh 10% 120 Wh

DVD speler in gebruik 23 1 1 uur/dag 23 Wh 350 23 Wh 10% 2 Wh

DVD speler in stand-by 15 1 23 uur/dag 345 Wh 350 345 Wh 10% 35 Wh

HI-FI stero in gebruik 200 1 1 uur/dag 200 Wh 350 200 Wh 10% 20 Wh

HI-FI stero in stand-by 15 1 23 uur/dag 345 Wh 350 345 Wh 10% 35 Wh

Televisie in gebruik 110 1 3 uur/dag 330 Wh 350 330 Wh 10% 33 Wh

Televisie in stand-by 35 1 21 uur/dag 735 Wh 350 735 Wh 10% 74 Wh

Video rec. in gebruik 40 1 1 uur/dag 40 Wh 350 40 Wh 10% 4 Wh

Video rec. in stand-by 10 1 23 uur/dag 230 Wh 350 230 Wh 10% 23 Wh

Digi recorder 23 1 3 uur/dag 69 Wh 350 69 Wh 10% 7 Wh

CD speler 30 1 1 uur/dag 30 Wh 350 30 Wh 10% 3 Wh

Play station 79 1 1 uur/dag 79 Wh 350 79 Wh 10% 8 Wh

 
Op basis van een DC-net, resulteert dit dan in een laag stroomverbruik indien we het geheel op basis 
van 350 VDC kunnen toepassen.  
Dit lage verbruik (stroom), geeft ons de mogelijkheid om profiellering te gaan toepassen  op basis van 
de genoemde USB connector. 
 
Bijvoorbeeld:   
Stel dat de standaard nullast van de USB aansluiting staat ingesteld op Profiel 1, dit om een  veilige 
omgeving te kunnen creëren bij eventuele aanraking. 
Indien we de betreffende USB aansluiting maken, waarbij het aanrakingsgevaar is opgeheven, dan 
kan de geïntegreerde intelligentie, de benodigde spanning ophogen naar het gevraagde profiel, wat 
dan maximaal voor deze toepassing ca. 350VDC bij maximaal 1,5 Ampère is. 
Spanningsverliezen, zullen nagenoeg geen rol van betekenis hebben.  

4.4 Verwarmen, koelen en wassen. 

Voor het verwarmen van de woning,en het koelen tijdens de zomer maanden zijn een aantal 
verbruiksapparaten in de woning te vinden. Onderstaande tabel geeft de situatie weer indien we in de 
overgang zitten van koud naar warm, dit daar airco en verwarming zijn meegenomen. 
 

Verw. en koelen Verm.Watt Aant. Gebr. Dim. /dag Dim.

Centr. airco. 4000 1 2 uur/dag 8000 Wh

Airconditioner 2600 1 0 uur/dag 0 Wh

Circ. pomp CV 50 1 2 uur/dag 100 Wh

Waterontharder 15 1 0 uur/dag 0 Wh

Raamventilator 150 1 0,3 uur/dag 45 Wh

Elekt. Bijverw. 1500 1 2 uur/dag 3000 Wh

Boiler 100 liter 2500 1 0,5 uur/dag 1250 Wh

Mini Boiler 2500 1 0,5 uur/dag 1250 Wh
 

 
Op basis van bovengenoemd gemiddelde gebruik per dag komen we in totaal uit op 13.645 WH/dag. 
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Ten aanzien van de resterende onderdelen  vinden we nog een verbruik van ca. 6.523 Wh/dag. 
 

Was Verm.Watt Aant. Gebr. Dim. /dag Dim.

Wasmachine 2500 1 2 uur/week 714 Wh

Wasdroger 2500 1 2 uur/week 714 Wh

Strijkijzer 1000 1 0,5 uur/week 71 Wh

Diversen

Aquarium 200 1 24 uur/dag 4800 Wh

Elektrische deken 60 1 2 uur/dag 120 Wh

Haardroger 600 1 0,2 uur/week 17 Wh

Stofzuiger 1220 1 0,5 uur/week 87 Wh  
 

Ook voor bovengenoemde apparatuur geldt dat zij bestaan uit elektronische onderdelen, compleet 
met motor en/of verwarmingselement. Ook deze laatste onderdelen zijn in DC uitvoering voorhanden 
maar zullen nagenoeg geen rendement verbetering geven. 
 
Ook hier moet de verbeter slag (ca. 10%) weer plaatsvinden door het verwijderen van de 
omzettingsapparatuur van wissel naar gelijkspanning.  
Dit zou dan neerkomen op en besparing van ca. 2.017 Wh/dag. 
 

Verw. en koelen Verm.Watt Aant. Gebr. Dim. /dag Dim. VDC /dag Dim. Besp. /dag Dim.

Centr. Airco 4000 1 2 uur/dag 8000 Wh 350 8000 Wh 10% 800 Wh

Airconditioner 2600 1 0 uur/dag 0 Wh 350 0 Wh 10% 0 Wh

Circ.pomp CV 50 1 2 uur/dag 100 Wh 350 100 Wh 10% 10 Wh

Waterontharder 15 1 0 uur/dag 0 Wh 350 0 Wh 10% 0 Wh

Raamventilator 150 1 0,3 uur/dag 45 Wh 350 45 Wh 10% 5 Wh

Elektr.bijverw. 1500 1 2 uur/dag 3000 Wh 350 3000 Wh 10% 300 Wh

Boiler 100 liter 2500 1 0,5 uur/dag 1250 Wh 350 1250 Wh 10% 125 Wh

Mini Boiler (5 liter) 2500 1 0,5 uur/dag 1250 Wh 350 1250 Wh 10% 125 Wh

Was

Wasmachine 2500 1 2 uur/week 714 Wh 350 714 Wh 10% 71 Wh

Wasdroger 2500 1 2 uur/week 714 Wh 350 714 Wh 10% 71 Wh

Strijkijzer 1000 1 0,5 uur/week 71 Wh 350 71 Wh 10% 7 Wh

Diversen

Aquarium 200 1 24 uur/dag 4800 Wh 350 4800 Wh 10% 480 Wh

Elektrische deken 60 1 2 uur/dag 120 Wh 350 120 Wh 10% 12 Wh

Haardroger 600 1 0,2 uur/week 17 Wh 350 17 Wh 10% 2 Wh

Stofzuiger 1220 1 0,5 uur/week 87 Wh 350 87 Wh 10% 9 Wh
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5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 

In het begin van dit onderzoeksdocument is de volgende vraagstelling gesteld: 
 
 " Hoe rendabel is onze binnen installatie op wisselspanning ? " 
 
Op basis van dit onderzoek is aan te geven dat op de bestaande vaste installatie onderdelen 
(schakelaars, bedrading, wandcontactdozen), geen verbeteringen meer zijn te verwachten. 
Dit geheel heeft gedurende het toepassen van AC, zijn ontwikkeling doorgemaakt, en zal geen 
verdere ontwikkeling meer hebben. Mogelijk alleen de cosmetische kant en op het gebied van 
materiaal keuze, zodat de prijs concurrerend blijft.  
 
Kijkt  men naar de diverse apparaten (zie opdeling) dan kunnen we de volgende conclusies trekken: 

5.1.1 Verlichting:  
De afgelopen periode is de gloeilamp (bv. 60 Watt) vervangen door  de 
spaarlamp.Om dezelfde lichtopbrengst (lumen/m2) te hebben, heeft men bij het 
toepassen van een spaarlamp minder vermogen (bv.15 Watt) nodig.  
Dit geeft dus een rendementsverbetering (ca.75%) gebaseerd op het 
benodigde vermogen.Als men ook de benodigde geïntegreerde elektronica 
(t.b.v. ontsteking) in beschouwing neemt, dan zal dit het totaal rendement met 
ca. 10% (transformator verliezen) naar beneden brengen. 

5.1.2 Keuken:  
Ook de keuken apparatuur is steeds meer gebaseerd op het meervoudig toepassen van elektronische 
besturing. Echter de apparatuur (bv. elektrische kookplaat, koffiezet apparaat, ijskast - vriezer 
combinatie, etc.) heeft een redelijk vermogen nodig om zijn taak uit te kunnen voeren.  
Deze apparaten bevatten spoelen, motoren, en een klein beetje besturingselektronica. 
Dit komt neer op een rendement van ca. 80 á 85% (motor tussen de 80 en 85%, en een spoel  
ca. 90%). 

5.1.3 Elektronica:  
Steeds meer elektronica wordt dagelijks toegepast in het huishouden.Al deze 
apparaten zijn in wezen gebaseerd op gelijkspanning.Dus de bestaande 
230VAC wordt via omvormers(voedingen) omgezet naar gelijkspanning. 
Vanwege de verscheidenheid aan benodigde gelijkspanning,  zijn er diverse 
soorten AC/DC omvormers in de handel. Dit zijn meestal lineaire omvormers 
met een geschat rendement van ca. 60% (veel warmteontwikkeling). Sommige 
apparaten zijn voorzien van de geschakelde voeding enkomen hoger uit (ca. 90%). 

5.1.4 Verwarming, Koeling en wassen: 
Ook bij de genoemde apparatuur komt men steeds meer elektronica tegen. Dit om de producten qua 
verkoop te vernieuwen en zuiniger te maken qua verbruik. Echter de hoofdmoot blijft het gevraagde 
vermogen, welke nodig is om de basis functies (koelen, verwarmen, etc.) uit kunnen voeren.  
Zoals hierboven (keuken) al aangegeven, komen we dan op een rendement van ca 80 a 85% uit. 
 
Dus om de begin vraag stelling:" Hoe rendabel is onze binnen installatie op wisselspanning ? " 
te beantwoorden zijn we uitgegaan van de volgende 
tabel, waarbij de verlichting is gebaseerd op de 
gloeilamp (rendement 5%) en de resterende 
onderdelen op het gebruik van motoren (rendement 
85%), en de elektronica op basis van de 
transformatoren(rendement 90%).  
Dit geeft een  gemiddelde rendement van ca. 70 %. 
  

Onderdelen Verbruik Dimensie. Geschat. Rend.

Verlichting 5345 Wh/dag 5%

Keuken 5914 Wh/dag 85%

Elektronica 4570 Wh/dag 90%

Verwarmen/ koeling 13645 Wh/dag 85%

Was en Diverse 6523 Wh/dag 85%

Gemiddeld rendement (geschat)      van: 70%
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Dus rest de volgende vraagstelling: 
 
 " Kunnen we dit optimaliseren door gebruik te maken van gelijkspanning ?". 
 
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, vanwege de betrokkenheid van diverse organisaties 
(bv. overheid, industrie, woningbouw corporaties, ingenieurs bureau, netbeheerders, etc.). 
Ervan uitgaande dat de wil bij bovengenoemde onderdelen aanwezig is, wil ik hierbij toch een 
inschatting maken. 
Gebaseerd op de eerder genoemde onderdelen: 

5.1.5 Bestaande installatie: 
Om rendement verbetering te verkrijgen bij het toepassen van een DC-net (350 VDC), is het 
noodzakelijk om het bestaande installatie te voorzien van een aantal verbeteringen, t.w.: 
 

1. De groepen kast, voorzien van elektronische schakel apparatuur, geschikt voor het snel 
(µsec) afschakelen (normaal en in overbelasting) van de DC gelijkstroom; 

2. De groepenkast voorzien van intelligentie zodat er registratie en vastlegging kan plaatsvinden 
van bv. gebruikt vermogen, teruggeleverd vermogen, zwerfstromen, etc.,  en sturing per 
wandcontactdoos (profielen) kan plaatsvinden. 

3. De huidige bedrading filosofie opnieuw bepalen en mogelijk opdelen (verschil in diameter of 
kabel per verbruiker toepassen) naar gebruik bijvoorbeeld  licht, elektronica en vermogen. 

4. Voorzieningen treffen om de bestaande bewapening in gebouwen en fundatie, als wel andere 
geleidende materialen (leidingen) in de grond te beschermen (betonrot) tegen zwerfstromen. 

5. Schakel apparatuur elektronisch uitvoeren met intelligentie en opdelen naar toepassing  (bv. 
licht, elektronica en vermogen). 

6. Wandcontactdoos uitgangen  aanpassen aan mogelijke verbruikers  (bv. elektronica of 
vermogen).  

5.1.6 Verlichting: 
Om een verbeterslag te krijgen, is men op basis van het huidige wisselspannings-net al overgegaan 
naar spaarlampen. Dit gaf al een verbetering in het afgenomen vermogen.  Echter het toepassen van 
LED verlichting moet in mijn ogen nog een extra verbetering geven. 

1. Dit geeft een rendementsverbetering van ca. 50% (zie tabel paragraaf 4.1) ; 
2. Het lost aanvullende milieu problemen op (kwikdamp is chemisch afval); 
3. Geeft een langere levensduur en is betrouwbaarder (minder onderdelen); 
4. Mogelijk een aanpassing van de lamphouder op het gebied van polariteit aspecten; 
5. Toepassen van meer functionaliteit (dimmer, verbruik aanpassen aan buitenlicht, etc.). 

5.1.7 Keuken 
De apparatuur in de keuken is meer vermogen gedreven, en zal dus een complete verandering 
moeten ondergaan om te kunnen worden toegepast op het DC-net, te weten; 

1. De bestaande motoren (AC) kunnen worden omgebouwd naar borstelloze DC motoren, of 
naar algemene  DC motoren wat een betere aanpassing maakt op de mogelijke regeling van 
dit geheel (toeren, stappen, etc.); 

2. De bestaande besturingselektronica sluit beter aan op het nieuwe DC-net; 
3. Ervan uitgaande dat de motor nog steeds een rendement van ca 85% heeft, is toch een 

verbetering (ca.10%) te halen door het verwijderen van alle componenten die nodig zijn om 
van AC naar DC over te gaan; 

4. Door het implementeren van het profiel model voor grote vermogens, is het toepassen van 
intelligentie en vereiste;   

5. Het aan- en uitschakelen van deze apparatuur op basis van elektronische schakelaars. 

5.1.8 Verwarmen , koelen en wassen. 
Ook deze geinventariseerde apparatuur is eigenlijk hetzelfde opgebouwd als die we hebben genoemd 
in het onderdeel keuken. 
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Dus om de begin vraag stelling: 
 
 " Kunnen we dit optimaliseren door gebruik te maken van gelijkspanning ? " . 
 
te beantwoorden zijn we van het volgende uitgegaan: 
 

Op basis van de gevonden vermogens, en de genoemde besparingen moet het in mijn ogen mogelijk 
zijn, om op basis van de genoemde aanpassingen (DC motoren, Led verlichting en verwijderen van de 
omvormer apparatuur) een totaal besparing te realiseren van 85 - 70% = ca. 15%.  
 
Dus mijn conclusie is dat we kunnen optimaliseren in het energie verbruik bij het gebruik maken van 
DC in de huishouding. 

5.1.9 Algemene conclusie 
Dus in het algemeen kunnen we concluderen dat er een besparing op energie verbruik van ca. 10% is 
te behalen, door het toe te gaan passen van 350 VDC als vervanger van het bestaande AC- net in de 
woning. 
Verdere zijn er nog voordelen te behalen op het gebied van: 
 

a) betere aansluiting van de op de marktaangeboden elektronische gebruiksapparatuur; 
b) betere / eenvoudiger mogelijkheden om het verbruik te regelen;  
c) betere registratie van het opgenomen/geleverd vermogen, zwerfstromen, etc.; 
d) betere registratie van defecte apparaat functies; 
e) mogelijkheid tot het toepassen van verbruiksprofielen; 
f) betere aansluiting op de huidige alternatieve energie ontwikkelingen (windmolens, 

zonnepanelen, warmte pompen, elektrische auto's, etc.). 
 
De huidige discussie over alternatieve energiebronnen, en de minimalisering van het verbruik per 
woning (windmolens, woningisolatie, zonnepanelen, warmte pomp, etc.) als wel het verder op markt 
brengen van elektrische auto's zal een versnelling brengen om deze overgang te realiseren.  
De mogelijke investering die leveranciers van deze onderdelen moeten doen is moeilijk in te schatten, 
maar zullen in de nabije toekomst toch wel gaan plaatsvinden. 
Dit is ook gebaseerd op de mogelijke grotere transmissie conversie besparingen (geld) van de energie 
bedrijven. 
Bovenstaande functies vergen nog een aanzienlijke aanpassing (leveranciers) van de bestaande 
installatie en AC apparatuur, echter de techniek is voorhanden om dit te bewerkstelligen, en de markt  
als wel de bestaande elektriciteit leveranciers zullen vanuit hun besparingsmogelijkheden, en 
algemene energie discussie een versnelling mogelijk bewerkstelligen. 

5.2 Aanbeveling 

Mijn aanbeveling is dan ook om een begin te maken met de aanpassingen van de huidige 
normalisering en standaarden (installatie en gebruiksapparatuur) voor DC toepassing binnen 
huishoudens. 
Gebaseerd op deze gecertificeerde normen, hebben leveranciers, architecten, installateurs een basis 
om het geheel te ontwerpen en te realiseren. 
De hieruit ontwikkelde extra functies (registratie gebruik, profielen, dimmers, mogelijk via telefoon 
toegang tot huishouden, etc.)  geven onbeperkte mogelijkheden, en wordt de vraag vanuit de publieke 
sector (huishoudens) vanzelf groter, zodat de markt verder invulling hieraan kan geven.   

Onderdelen Verbruik Dimensie. Geschat. Rend. DC-Net Verbruik Dimensie

Verlichting 5345 Wh/dag 84% 350 VDC 4490 Wh/dag

Keuken 5914 Wh/dag 85% 350 VDC 5027 Wh/dag

Elektronica 4570 Wh/dag 90% 350 VDC 4113 Wh/dag

Verw armen/ koeling 13645 Wh/dag 85% 350 VDC 11598 Wh/dag

Was en Diverse 6523 Wh/dag 85% 350 VDC 5545 Wh/dag

35997 Wh/dag 30773 Wh/dag

Gemiddeld rendement   van: 85%
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7 BIJLAGEN 

7.1 Bijlage 1: Vergelijking AC/DC. 
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7.2 Bijlage 2: NPR5310 
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7.3 Bijlage 2: Interview Hr. T.  Zijderveld. 

 

VRAGEN INTERVIEW Tim Zijderveld 
 

26.06.2014 
10:00 – 11:00 

 
Tim Zijderveld 

06-27894803 

 
Joulz 

Energieweg 20 
2627 AP, Delft 

Meterkast 
1. Hoe ziet de toekomstige meterkast eruit? En hoe om te gaan met de oplaadpunt van een 
elektrische auto? 
Gezien de implementatie van gelijkspanning, zijn de woningen als laatste aan de beurt om een 
grootschalige omvorming naar gelijkspanning. Omdat we nog in een dusdanig vroeg stadium zitten 
zijn er nog geen grote ontwikkelingen in hoe een meterkast in de toekomst eruit zal gaan zien. 
Betreffende de elektrische auto kan de auto worden opgeladen in 8uur tijd op een 220Volt spanning. 
Snelladen werkt bij een spanning van 400 Volt en hier zal nog naar gekeken moeten worden. 
 
2. Zal de aardlekschakelaar zoals we deze nu kennen nog nodig zijn bij een DC woning? 
De nieuwe gelijkspanningsnetten moeten dusdanig snel worden afgeschakeld waardoor een aardlek 
schakelaar eigenlijk in de toekomst overbodig zou kunnen zijn. Omdat we met hoogspanning werken, 
zal er rekening moeten worden gehouden met een vlamboog. Ook zal de veiligheid een stuk hoger 
zijn, dat er snelle schakeltijden dient gehandhaafd te worden.  
Omdat we dan aan microsecondes/nanoseconde moeten gaan denken, zal een aardlekschakelaar 
niet meer van toepassing zijn. 
 

Binneninstallatie 
3. Zal het schakelmateriaal dubbelpolig moeten worden uitgevoerd? 
Door een extra pool toe te voegen, kan er een signaal worden gestuurd dat aangeeft dat de spanning 
eraf zal worden gehaald, hierdoor kunnen spanningspieken en andere problematiek worden 
voorkomen. 
 
4. Moet er nog aanpassingen gedaan worden aan het huidige schakelmateriaal voor lage amperage, 
omdat deze veelal een minimale amperage nodig hebben voor contact? 
De schakelaar zal meer elektronisch worden uitgevoerd dan mechanisch. 
 
5. Hoe zijn de spanningsverliezen bij 1,5 / 2,5 mm2? En bij welke spanningsnorm zijn deze minimaal? 
Bij een genormaliseerde spanning van 350+ en 350- kan er een kabel worden aangelegd van 
ongeveer 35 meter waarbij de spanningsverliezen ongeveer 1% bedraagt van de Unet. 
Wel is belangrijk dat als er bijvoorbeeld altijd een spanningsniveau van 350- op een kabel staat gelet 
moeten worden op betonrot en dergelijke.  
 
6. Kan ter vervanging van de huidige stopcontacten, USB stopcontacten worden uitgevoerd? 
Ja, dat kan. Het enige waar op dit moment nog grote problemen mee zijn is de warme dissipatie in 
een USB stopcontact. 
 
7. Moet de bedrading van de USB stopcontact dikker worden uitgevoerd? 
Hierover kan ik op het moment geen antwoord geven, hier zal naar gekeken moeten worden. 
 
8. Hoe zullen de nieuwe DC voedingen in de toekomst eruit zien? 
De huidige geschakelde voedingen kunnen bij wijze nu al direct op gelijkspanning aangesloten 
kunnen worden. We hebben proeven gedaan om een monitor en tv aan te sluiten op 350 volt 
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gelijkspanning. Dit was even spannend maar alles ging goed en de monitor deed het gewoon, zo ook 
de tv. Omdat 350 ongeveer wortel 2 is van de effectieve wisselspanning van 220, zit deze nog onder 
de piekspanning. Waardoor het allemaal nog prima werkte. 
 
9. Hoe wordt ermee omgegaan met de capacitieve/inductieve belastingen? Heeft men al ideeën / 
ervaringen met het aansluiten van deze apparatuur? 
Wat betreft witgoed, zitten we te denken aan vaste aansluitingen, waardoor we geen last hebben van 
af- en inschakelen van deze apparaten en hun piekspanningen. 
 

Belastingen / apparatuur / verbruikers 
10. Witgoed: deze apparaten hebben allen een gelijkspanningselement. Dus is het mogelijk op basis 
van het weghalen van de AC/DC omvormers nog een elektrische besparing te maken van 10%? 
Hier zal inderdaad niet grote winsten te halen vallen, maar door gelijkspanning te gebruiken kan er wel 
op het gebruik slim ingespeeld worden. Hier zal dus meer winst zitten in het gebruik, dan in de kWh. 
 
11. Vanwege de grote vermogens zal er rekeningen moeten worden gehouden met 
spanningsverliezen. Kan de minimale Unet worden gegarandeerd? 
Op basis van de hoogspanning 350+ / 350- zullen de spanningsverliezen dusdanig laag zijn dat ze 
binnen de marge vallen van de meeste apparaten. 
 
12. Ten aanzien van motoren, capacitieve belastingen. Is een gelijkspanningsmotor op basis van de 
gestandaardiseerde spanningsniveau een mogelijk oplossing? 
Als je kijkt naar ventilator in de industrie sector werken deze al met grote vermogens. Zo zijn er ook 
brushless motoren op de markt voor deze vermogens. Alleen bijvoorbeeld een stofzuiger zal 
waarschijnlijk op een accu of iets dergelijks werken. 
 
13. Zijn er brushless gelijkspanningsmotoren op de markt voor deze grote vermogens? 
Ja. 
 

Inzichten in gelijkspanning in woningen 
14. Wat zijn tot nu toe de grootste obstakels geweest, voor gelijkspanning in woningen? 
De grootste obstakels waren de mensen, welke al 100jaar op wisselspanning zitten. Deze waren het 
lastigst om, om te schakelen. Om in de vaktermen te blijven. 
Een andere wat lastig was waren de normen. Hier was in het begin weinig tot geen vaste gegevens 
voor. 
Bouwbesluit verwijst naar NEN. Welke weer doorverwijst naar enz. enz. 
 
15. Wat zijn tot nu toe de gevonden inzichten? En wat zijn de inzichten waar de meeste winst te 
behalen valt? 
We begonnen, net als jij nu te denken aan 5 á 10% winst. Hierna kwamen er meer voordelen om de 
hoek kijken zoals koper besparingen, maar ook bijvoorbeeld Elco’s. Welk een langere levensduur 
krijgen, waardoor de voedingsapparaten op hun beurt weer langer meegaan. 
 
16. Hoe zijn tot nu toe de reacties geweest van mensen die met gelijkspanning te maken hebben 
gehad? 
De glastuinbouw is tot nu toe zeer enthousiast. En zo ook is de overheid ook zeer enthousiast. Zo 
hadden we niet lang geleden de Green Deal gesloten. 
 
17. Zijn de normen al bezig met aanpassingen/toevoegingen voor gelijkspanning in woningen? 
Ja, dit gaat steeds beter en sneller 
 
18. Hoe staan de andere netbeheerders tegenover gelijkspanning? 
Alliander en Enexis tonen hun interesse, maar hebben nog geen budget uitgetrokken om hieraan mee 
te werken. Maar ze volgen de ontwikkelingen wel op de voet. 
 
18. Hoe staat het buitenland tegenover deze ontwikkelingen? 
In beperkte mate enthousiast. Er zijn al het een en ander aan datacenters in het buitenland 
overgegaan naar gelijkspanning.  
In Tsjechië is men nu bezig met de aanleg van een industrieterrein op gelijkspanning en in Afrika zijn 
ze bezig om de sub-urbs te voorzien van elektriciteit op basis van gelijkspanning. 


