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Baterie hybrydowe
Automatyczne baterie hybrydowe przeznaczone są do
kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej
w sieciach nN i stanowią połączenie baterii kondensatorów i baterii dławików kompensacyjnych.
Znajdują zastosowanie w obiektach, w których charakter
obciążenia zmienia się ze względu na różny typ odbiorników. Sytuacja taka może wystąpić m.in. w obiektach
biurowych, w których w okresie upałów praca centrali
wentylacyjno-klimatyzacyjnej powoduje przekroczenia
współczynnika tgφ, a w chłodniejszych miesiącach przy
braku obciążeń indukcyjnych występuje zużycie energii
biernej pojemnościowej.
Elektroniczny regulator mocy biernej LRM001 na podstawie pomiaru załącza do sieci tylko stopnie niezbędne do
zapewnienia zadanego współczynnika cosφ, rozwiązanie takie minimalizuje straty mocy czynnej.

Baterie hybrydowe BHL
Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w sieciach nN

250

100

650

600

Zastosowanie
 kompensacja mocy biernej indukcyjnej
i pojemnościowej w sieciach nN
 obiekty o zmiennym charakterze m.in.
biura, gdzie w okresie upałów praca
centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
powoduje przekroczenia współczynnika tgφ,
a w chłodniejszych miesiącach przy braku
obciążeń indukcyjnych występuje zużycie
energii biernej pojemnościowej

Funkcje
 minimalizacja strat mocy czynnej
 załączanie przez regulator stopni niezbędnych
do zapewnienia zadanego współczynnika cosφ
 zmniejszenie zużycia energii czynnej, poprzez
zmniejszenie strat mocy czynnej
 minimalizacja opłat za energię bierną indukcyjną
i pojemnościową
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Dane techniczne:
parametr

wartość

moc dławików

od 1 kVar do 100 kVar

moc kondensatorów

od 1 kVar do 400 kVar

ilość stopni

2 – 12

napięcie znamionowe

400 V

częstotliwość

50 Hz

temperatura otoczenia

-25 °C…40 °C

obudowa baterii kondensatorów
obudowa

metalowa

kolor

RAL 7035

stopień ochrony

IP20 ÷ IP54

cokół

100 mm

wentylacja

wymuszona

wymiary obudowy

dostosowany do mocy

części składowe
LRM001 – wykonanie tablicowe, montaż na drzwiach
regulator mocy biernej

LRM002 – montaż wewnątrz obudowy
LRM003 – wykonanie tablicowe, montaż na drzwiach
niskie straty, nie przekraczające 0,4 W/kVar
samoregenerująca się folia polipropylenowa o najwyższych parametrach

kondensatory suche
w obudowie cylindrycznej

indywidualne zabezpieczenia stopni
styczniki przeznaczone do załączania kondensatorów wyposażone w moduły ograniczające po
czątkowy prąd ładowania
wyposażone w odwracalne zabezpieczenia termiczne

dławiki kompensacyjne

indywidualne zabezpieczenia stopni
styczniki przeznaczone do załączania dławików w klasie łączenia AC-4

opcjonalnie
regulator mocy biernej

dowolny typ regulatora

łączniki tyrystorowe

załączanie kondensatorów za pomocą tyrystorów
czas reakcji i blokady przed ponownym załączeniem od 1 s

obudowa

dowolny wymiar i materiał wykonania
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