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Statikus Var Generátor
SVG meddőteljesítmény kompenzáció
Egy SVG berendezéssel
kompenzálhatja
az induktív és a kapacitív terheléseket is,
being
used
elérve a 0,99-es teljesítmény tényezőt és elkerülve az alul- vagy túlkompenzálást.

MEDDŐTELJESÍTMÉNY
KOMPENZÁCIÓ
Megfelelő kompenzáció minden terheléshez

TELJESÍTÉNYTÉNYEZŐ
Optimális meddőteljesítmény kompenzáció

Hatásos teljesítmény, Meddő teljesítmény, Látszólagos teljesítmény és teljesítménytényező




       
     



            

            

OHMOS TERHELÉS, mint például a hagyományos izzólámpák. Vektorosan az áram és
feszültség fázisa megegyezik.
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INDUKTÍV TERHELÉS, mint például a motor, kompresszor, relé és transzformátor.
1. Az induktivitások árama késik a feszültséghez képest
Vektorosan ábrázolva, az óramutató járásával ellentétes irány a pozitív és a feszültség
iránya vízszintes.
Az SVG kapacitív áramot hoz létre a terhelés induktív tartalmának kompenzálására, a
feszültség és áram fázisának megegyezését elérve.

A meddőkompenzálás előnyei

Elkerülhető az alacsony teljesítménytényező miatti bírság
KAPACITÍV TERHELÉS

Csökkenthető a villamos teljesítmény veszteség

KAPACITÍV TERHELÉS, mint például egy kondenzátor telep
2. Az kapacitások árama megelőzi feszültséget.
Vektorosan ábrázolva, az óramutató járásával ellentétes irány a pozitív és a feszültség
iránya vízszintes.
Az SVG induktív áramot hoz létre a terhelés kapacitív tartalmának kompenzálására, a
feszültség és áram fázisának megegyezését elérve.

Meddőkompenzálással jobban kihasználható a rendelkezésre álló
villamos teljesítmény és növelhető a rendszerhasználat hatásfoka

and

 ő   

AZ SVG MŰKÖDÉSI
ELVE
Optimális meddőteljesítmény kompenzáció

A külső áramváltó a szem
Méri a terhelő áramot

A külső áramváltó (CT) méri a terhelő áramot. A berendezés fejlett vezérlője követi az
áramerősség változását. Gyorsan és pontosan kiszámítja a meddőteljesítmény
változási sebességét, majd PWM jelet küld az IGBT meghajtó kártyájára, amely az
IGBT-t 20 kHz-en kapcsolja. Végül, az induktív vagy kapacitív teljesítmény kompenzáló
áram létrejön az inverteren és az áramváltó érzékeli a kimenő áramot.

A DSP mint CPU fejlett logikai
vezérlő aritmetikavál rendelkezik
gyorsan követi az áramot, a
terhelő áramot hatásos és
meddőteljesítményre osztja
algoritmus segítségével és
kiszámítja a meddő teljesítmény
változási sebességét.

A DSP az agy
Az áramváltó érzékeli a kimenő
áramot és negatív visszacsatolást
hoz létre a DSP felé. Ekkor a DSP
továbblép a következő logikai
vezérlésre, egy pontosabb és
stabilabb rendszert elérve

Elemzi és kiszámítja a terhelési áram
meddőteljesítmény részét

A DSP egy PWM jelet küld az IGBT
meghajtó kártyájára, amely az IGBT-t
átlagosan 20 kHz-en kapcsolgatja.

Az IGBT a szív
Induktív vagy kapacitív meddőteljesítmény kompenzáló áramot hoz
létre az inverter által

Pontos meddőteljesítmény kompenzációt
valósít meg.

HOGYAN KOMPENZÁLJA AZ SVG
A MEDDŐTELJESÍTMÉNYT
Megfelelő kompenzáció minden terheléshez

FŐBB FUNKCIÓK ÉS
ELŐNYÖK
Optimális meddőteljesítmény kompenzáció



     

PFC működés PF 0,99
Fokozatmentes kompenzáció túl- és alulkompenzálás
nélkül, az SVG kompenzálja a rendszer által igényelt
speciﬁkus teljesítményt.
Teljes meddőkomepnzálási folyamat 15 ms-on belül és
0,99-es teljesítménytényező fenntartása függetlenül a
hálózat meddőteljesítményének változásától.
Az induktív és kapacitív meddőteljesítmény kompenzálása.
A hálózati feszültség változása kis befolyással bír az SVG
kompenzációjára, mivel az SVG áramforrásként viselkedik.

            
DC kondenzátor, AC – DC egyenirányító tároló

  
A DSP szoftver algoritmus által vezérelt IGBT
be-kikapcsolással vezérli az invertert, ami
ezzel pontos kompenzáló áramot hoz létre.

                     Ű          
              
Magas THDu mellett is működik, nem áll fenn a kondenzátor
robbanás és baleset veszélye.
Minimális veszteség, alacsony karbantartásigényű és nem kell
rendszeresen cserélni a kondenzátor telepet.
100 000 órás hibamentes várható üzemidő.
Fejlett technológia, könnyen használható HMI kijelző

          
           
Az IGBT kompenzálja az induktív és kapacitív
meddőteljesítményt is. Az inverter vezérlésével kapacitív vagy induktív áramot hoz létre,
ezzel kétirányú meddőteljesítmény kompenzációt valósít meg.

  Ű Ő      
                    
Mindkettő szűrésre szolgál. Az LC szűrő és a
magas frekvenciás induktor kombinációját
LCL szűrő áramkörnek nevezzük.

Minimális helyigény, több mint 70 % helytakarékosság egy
kondenzátor teleppel összehasonlítva.

400V
Item

Sinexcel SVG 030 Sinexcel SVG 050 Sinexcel SVG 100

Power grid frequency

Power grid structure
CT Ratio

Circuit topology

3P3W/3P4W

Function

100kvar
<15ms

Response time

Target power factor
240CFM
Cooling air requirement

481CFM

100kvar
200kvar

552V~759V

4 units
3P3W

800/5~10,000/5

3-Level

<40ms

Adjustable from-1 to+1
1611CFM

Smart air cooling:5040CFM(*1-4)

1060

<70dB

<75dB

Communication & Monitoring Capability

RS485, CAN (reserved), Ethernet port (RJ45)

RS485, Ethernet port (RJ45)
Modbus

Abnormal voltage/frequency protection; Inverter short-circuit protection;
Abnormal output current protection; Inverter over-loaded protection, Over-tempearture protection etc.

Protection functions

Available

Fault alarm
4.3-inch touch screen monitor and optional
7-inch touch screen centralized monitor

7-inch touch screen centralized monitor

Mechanical Properties

Wall-mounted/Rack-mounted/Cabinet

Mounting type

Speciﬁkációk

480V~720V

200kvar
480/960/1440/1920/2400kvar
600/1200/1800/2400/3000kvar
690/1380/2070/2760/3450kvar
480/960/1440/1920/2400kvar
600/1200/1800/2400/3000kvar

Communications portocols

Module display interface

384V~576V

Reactive power compensation, Three phase balancing, Voltage regulation

825CFM

<65dB

Noise level
Communications ports

600/5~10000/5
Performance Indicator

30kvar
50kvar

Sinexcel SVG 690

>99% (at 50% inductive load)

150/5~30,000/5

Rated capacity 30kvar

Sinexcel SVG 600

>

>97%

Overall efficiency

Sinexcel SVG 480

50Hz/60Hz(range:45Hz~62Hz)

Unlimited

Parallel operation

Sinexcel SVG 200

System Parameter

228V~456V

Input phase voltage range

400V hálózati feszültség

Integrated large capacity SVG

Fixed cabinet

Rear entry for rack-mounted type
Cable entry mode
Top entry for wall-mounted type; Top or bottom entry for cabinet
500*560*190
3 (Rack-mounted)
Dimensions(W x D x H)(mm
)
500*191*585
(Wall-mounted)
Module net weight

500x520x269
(Rack-mounted)
90 60500x286x557
(Wall-mounted)

86

36kg

48kg

63
500*690*370
(Rack-mounted)
623
500*370*690
(Wall-mounted)

600*800*2200/1200*800*2200/1800*800*2200/2400*800*2200/3000*800*2200
500kg(one cabinet)

110kg

Color all mounted: RAL7035(gray), Rack mounted: original color of aluminum-zinc

Cabinet design, inner modules are aluminum-zinc coated.

Environment Requirement

≤ 1500m; Between 1500m to 4000m, derating 1% every additional 100m.

Altitude

-10℃~40℃(may derate capacity if ambient temperature exceeds ℃)
45

Ambient temperature

5%~95%,non-condensing

Relative humidity

IP20(other IP degrees are customizable)

protection class
Qualifications

Bottom entry

CE

Related Qualifications & Standards

CE

30 kvar/50kvar /Fali szerelésű
500*190*560mm3 / 36kg
100 kvar/Fali szerelésű
500*273*623mm3 /48kg

200kvar fali/rack modul
500*690*370
/110kg

30 kvar/50kvar / Rack modul
500*586*190mm3 /36kg
100 kvar/ Rack modul
500*273*623mm3 /48kg

1000 mm széles állószekrény
• Több méret lehetőség 600x1000x2200 mm3 800x1000x2200
mm3 1000x1000x2200 mm3 lehetséges
• Több teljesítmény lehetőség
AHF 25A/35A/50A/60A/75A/100A/150A/300A SVG,
30kvar,/50kvar/100kvar/200kvar AHF/SVG modulok a
szekrénybe szerelve
• Több bekötési lehetőség
Felső/Alsó kábel bekötés
Felső/Alsó MCCB bekötés

400V SVG FIÓKOS TÍPUSÚ SZEKRÉNY
Egy szekrény 5 db 100 kvar modult képes fogadni, 500 kvar teljesítményt
megvalósítva.
A fiókos típusú szekrény beépített modulokkalal rendelkezik, amelyek
könnyen eltávolíthatók vagy hozzáadhatók.
A fiókos típusú szekrény méretei: 600x800x2200mm.

Központi felügyeleti rendszer

4,3 „ képernyő

ALKALMAZÁSOK VILÁGSZERTE

Ipari gyártósorok

Infrastruktúra

Élelmiszer és ital gyártás, műanyag, papír, félvezető, vegyipar, gyógyszeripar, papír,

Repülőtér metró, és vasút, alagút, vízkezelés, iskolák/kampuszok,

cement, olajbányászat, autógyártás

múzeumok, kórházak, kormányzati épületek

Több mint 2 millió kvar világszerte.
Az alkalmazások lefedik az automatizálást, Infrastruktúrát, ECO épületeket, IDC-t.
Az alkalmazások lefedik beltéri/kültéri, nagy magasságú forró/hideg mechanikus környezete/poros
alkalmazásokat, szárazföldi/tengeri szigorú körülményeket.

ECO Épületek
Felhőkarcolók, kereskedelmi épületek, bevásárlóközpontok, szálláshelyek

IDC
Telekom, bank, internet vállalatok

