
 

  

  

Aktyvūs galios filtrai 
modulinė konstrukcija,ESD34 35A iki 4 modulių kontroleriui (120A), 

iki 8 kontrolerių lygiagrečioje sistemoje (960A) 

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
	

» Modulinė konstrukcija. 

» Lengvai ir paprastai plečiamas sistemos pajėgumas ir galimybės 

»  Aktyvus reaktyvinės energijos kompensatorius ir aktyvus harmonikų filtras viename 

įrenginyje 

»  Tinkamiausia įranga harmonikų sušvelninimui 

»  Aktyvus harmonikų kompensavimas 

»  Pagerina energijos kokybę 

»  Mažiausias reakcijos laikas - 1 ms 

»  Srovės ribojimas pasiekus pilną kompensavimą 

»  Modulinė konstrukcija, universalus montavimas – ant sienos / 19” spintoje 

»  Greitojo Furje keitimo SSP (DSP) kontrolė 

»  Kompensavimo diapazonas iki 51-os harmonikos 

»  Galios faktoriaus korekcija 

»  Apkrovos balanso korekcija 

»  Geriausias ir analogų neturintis reaktyvinės galios kompesavimas ir harmonikų filtravimas 

»  Patentuotos aktyvios harmonikų bei reaktyvinės galios kompensacijos technologijos 

»  Saugus naudojimas 

* gali būti montuojami bendrame korpuse su moduliniais nepertraukiamo maitinimo šaltiniais UPS, užtikrinant elektros energijos kokybę ir 

pasiekiamumą. 

ESD34 35A RM 

ESD34 35A WM 
ESD34 120A RM
	

http://www.azienda.lt
http://www.azienda.lt/produktai/category/2/aktyvus-galios-filtrai


 

           

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Harmoniniai trikdžiai 

Harmoniniai triukšmai, arba nelinijiniai iškraipymai elektros tinkluose kasmet tampa vis didesne problema 

pramonės, verslo, telekomunikacijų, duomenų apdorojimo ir medicinos įstaigose. Dėl jų sutrinka normalus visos 

elektros įrangos darbas, greičiau dėvisi elektromechaniniai komponentai, genda elektros varikliai, atiranda rezonanso 

pavojus reaktyvinės galios kompensavimo įrenginiuose, papildomai kaista laidai ir kabeliai bei įvadiniai 

transformatoriai, tuo padidindami bendrus elektros energijos nuostolius, dirbant nuo generatoriaus, padidėja kuro 

sąnaudos. 

Didžiausi harmoninių trikdžių sukėlėjai yra: 

» nepertraukiamo maitinimo šaltiniai  (UPS), 

» dažnio keitikliai, 

» DC sistemos ir baterijų įkrovikliai, 

» AC / DC kintamo greičio varikliai, 

» suvirinimo įrenginiai, 

» kompiuteriai ir periferinė įranga, 

» indukcinės krosnys. 

Harmoninių trikdžių pasekmės 

I +I1 5 

I1 

I5 

Elektros tinklo įtampos bangos forma yra sinusoidė, kurios fundamentalus dažnis yra 50Hz (kai kuriose šalyse 

60Hz). Harmoniniai trikdžiai - aukštesniųjų dažnių komponentės, kilusios iš fundamentalaus dažnio dėl įvairių 

priežasčių (diodiniai ir tiristoriniai tilteliai, kiti elektros grandinių komponentai). Pavyzdžiui 5-oji harmonika yra 250Hz 

arba 5 kartus didesnė už fundamentalųjį 50Hz dažnį. Harmoniniai trikdžiai užteršia įtampos ir srovės bangą bei tuo 

neigiamai įtakoja elektros ir elektroninių įrengimų darbą ir sumažina jų efektyvumą: 

» viršįtampiai ir viršsroviai paskirstymo tinkluose, 

» perkaistantys laidininkai dėl paviršinio efekto, vario ir aliuminio sąnaudų nuostoliai  

transformatoriuose, varikliuose ir generatoriuose, 

» visų tipų elektroninės įrangos perkaitimo problema, 

» nenumatyti ir sunkiai suvokiami gedimai, 

» trikdantis ir netikėtas automatinių saugiklių bei apsauginių relių suveikimas, 

» automatinių valdymo sistemų gedimai, 

» kondensatorių gedimai dėl kilusio rezonanso, 

» matavimų netikslumai ir klaidos, 

» interferencija telekomunikacijų sistemose, 

» įtampos iškraipymai ir vėluojantis galios faktorius. 

Geriausias būdas sumažinti harmoninius trikdžius 

Aktyvus galios filtras - tinkamiausias įrenginys harmoninių trikdžių kompensavimui, veikiantis kaip energijos 

keitiklis ir priešingos fazės generatorius, turintis visus įmanomus privalumus: 

» pašalina visas harmonines sroves, kurias generuoja nelinijinės apkrovos, 

» kompensuoja vėluojančią reaktyvinę energiją generuojančių apkrovų sukeliamą, galios faktorių, 

» veikia kaip virtualus slopinantysis rezistorius, stabdantis bet kokį rezonansą. 

Modulinė, lengvai papildoma konstrukcija 

Aktyvus modulinis galios filtras ESD34 yra sukurtas taip, kad tenkintų visus jo montavimui galinčius kilti 
reikalavimus. Įrenginys lengvai montuojamas tiek standartinėje 19" telekomunikacijų spintoje ar rėme, tiek laisvoje 

erdvėje ant sienos, sukabinant reikiamą modulių kiekį vienas ant kito. Įrenginio dizainas suteikia neribotą laisvę 

pasirinkti montavimo vietą, kartu išspendžiant keliamą įrenginio efektyviausio panaudojimo uždavinį, kai reikia 

kompensuoti nelinijinius iškraipymus kuoarčiau apkrovos arba, kai kuriais atvejais priešingai, kuo arčiau šaltinio. 

http://www.azienda.lt
http://www.azienda.lt/userfiles/files/harmoniniai-i%C5%A1kraipymai-elektros-tinkle.pdf


 

 
  

 

  

 

 

   

 

Galios faktoriaus korekcija 

ESD34 ne tik kompensuoja visus harmoninius 

iškraipymus, bet kartu gali kompensuoti reaktyvinę 

Tvirtinama 

ant sienos 

Montuojama į 

19" spintą 

energiją. Be to jis puikiai susitvarko tiek su vėluojančio, Valdymo modulis 

tiek su skubančio galios faktoriaus korekcija. Tokiu 

būdu, įrenginys tuo pačiu metu išsprendžia dvigubą 

problemą: nelinijinių iškraipymų pašalinimą iš elektros 

tiekimo tinklo ir reaktyvinės energijos kompensaciją. 

Aktyvus galios filtras neįjungtas 

Jėgos modulis ESD34 35A versijos 

V & IL 

THDI =51,9%; PF=0,77 vėluojantisL 

Aktyvus galios filtras įjungtas 

IF IL 

IS 

IL - Apkrovos generuojamos srovės harmonikos 
V & IS 

THDI =4,3%; PF=1,0 IF - Filtro generuojama priešingos fazės srovė S 

IS - Elektros srovė, tiekiama iš srovės šaltinio 

Filtro veikimo principas 

Aktyvius galios filtras veikia kaip harmoninių srovių generatorius, kuris realiu laiku matuoja tinkle esančius 

harmoninius iškraipymus ir generuoja tokios pat amplitudės, tačiau priešingos fazės, harmoninius iškraipymus. 

Preišingų fazių ir vienodų amplitudžių harmoniniai iškraipymai nuslopina vieni kitus 

Paprastai parenkamas 

Dėl filtro techninių savybių, prieš parenkant reikalingą galingumą visiškai nebūtina harmonikų spektro analizė 

ar kiekvienos atskiros harmonikos dydžio nustatymas. Visiškai pakanka žinoti tik bendrą harmoninių iškraipymų 

amplitudę ILh , kurią reikėtų kompensuoti, ir tuomet pasirinkti modelį, kurio kompensuojamoji srovė yra bent 25% 

didesnė. Pavyzdžiui jei žinoma (pamatuojama arba teoriškai apskaičiuojama), kad apkrova generuoja harmoninius 

iškraipymus, kurių amplitudė yra 48A, reikėtų rinktis aktyvų galios filtrą, kurio kompensuojamoji srovė yra 60A. 

Lengvai plečiamas 

Tais atvejais, kai reali harmoninių iškraipymų amplidudė ILh yra didesnė, arba kai dinamiškai atsiranda 

papildomos apkrovos, nėra jokios rizikos perkrauti aktyvų galios filtrą - jis veiks ribodamas kompensuojamąją srovę iki 

nominalios. Taip pat yra galimybė filtrą papildyti papildomais galios moduliais arba praplėsti sistemą, pajungiant 

lygiagrečius filtrus, kurių gali būti iki 8-ių vienam kompensavimo taškui. 

Lygiagretus jungimas iki 960A 

Papildomi galios moduliai iki 120A 

35A 60A 90A 120A 1 2 3 8 

http://www.azienda.lt
http://www.azienda.lt/userfiles/files/harmoniniai-i%C5%A1kraipymai-elektros-tinkle.pdf
http://www.azienda.lt/produktai/category/2/aktyvus-galios-filtrai


        

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        

Universalus 

Dėl didelio efektyvumo, mažo išskiriamos šilumos kiekio ir 

saugaus elektromagnetinio spinduliavimo lygio, aktyvus galios filtras 

ESD34 gali būti montuojamas vienoje vienoje 19" spintoje kartu su kita 

įranga, arba gali būti montuojami keli filtrai, jei reikia sutaupyti vietos. 

Uždaro / atviro kontūro valdymas 

Aktyvus galios filtras gali būti jungiamas dviem būdais. 

Uždaras kontūro metodas naudojamas, kai srovės transformatorius 

montuojamas šalia elektros srovės šaltinio ir labiau skirtas matuoti 

šaltinio skleidžiamus netiesinius trikdžius. Rekomenduojama naudoti 

atviro kontūro metodą, montuojant srovės transformatorius šalia 

apkrovos, kad pasiekti geriausią harmoninių trikdžių kompensavimo 

rezultatą. 

Patogus valdymo pultas 

Enersine ESD34 filtro valdymo modulyje yra sumontuotas 

lengvai suprantamas valdymo pultas. 

Paprastesnėje versijoje yra filtro ir aliarmų įjungimo / 

išjungimo mygtukai bei LED indikatoriai, signalizuojantys apie 

įrenginio būseną. 

Versijoje su LCD ekranu, be pagrindinių funkcijų ir signalų, 

pateikiami ir grafiniai duomenys bei detalesnė informacija apie 

visus parametrus, galima pasirinkti vieną iš kalbų: 

» pateikiami tikslūs parametrai: V, I, F, PF, kVA, THD; 

uždaras kontūras 

atviras kontūras 

» bangos forma ir harmonikų spektras;
	
» nustatymai;
	
» būsena ir aliarmai;
	
» įvykių sąrašas;
	
» kalbų pasirinkimas:
	

»» anglų,
	
»» lietuv ių,
	
»» rusų,
	
»» baltarusių,
	
»» latvių,
	
»» estų,
	
»» italų,
	
»» vokiečių,
	
»» prancūzų.
	

Galimas ir kitų kalbų pasirinkimas, jas pasirinkus prieš 

užsakant įrangą. 

Versija su LCD ekranu gali būti programuojama LCD 

ekrano pagalba. 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacijų galimybės 

Enersine ESD34 naudojamas komunikacijų protokolas 

JBUS / MODBUS ir yra numatyti du lengvai pasiekiami lizdai 

papildomų komunikacijų plokštėms: 

RS-232 / USB plokštė (standartinė) 

RS-422 / RS-485 plokštė (užsakoma papildomai) 

Ethernet / LAN (RJ-45) plokštė (užsakoma papildomai) 

Sausieji kontaktai 

Pajungimui į paprastą stebėjimo sistemą, filtre yra sumontuoti 5 išėjimo sausieji kontaktai aliarmams, 1 įėjimo 

sausasis kontaktas valdymui ir 1 EPO įėjimas avariniam visos sistemos stabdymui. 

Papildoma programinė įranga 

Komunikacijų ir valdymo patogumui, galima užsisakyti 

papildomą programinę įrangą ESD-Link34, kurios pagalba galima 

stebėti ir valdyti iki 255 įrenginių, o taip pat: 

» stebėti filtrų darbą realiuoju laiku, 

» kaupti parametrus, bangų formas, 

» atlikti spektro analizę, 

» peržiūrėti įvykių sąrašą ir jį atsisiųsti, 

» įrašyti parametrus, 

» suprogramuoti sausuosius kontaktus, 

nustatant jų funkcijas pagal poreikį. 

http://www.azienda.lt/produktai/category/43/matavimai-ir-monitoringas
http://www.azienda.lt/produktai/category/43/matavimai-ir-monitoringas
http://www.azienda.lt/produktai/category/43/matavimai-ir-monitoringas
http://www.azienda.lt/produktai/category/43/matavimai-ir-monitoringas


                              

 

 

  

 

 

modulinė konstrukcija, 

iki 4 modulių kontroleriui, ESD34 35A 
iki 8 kontrolerių lygiagrečioje sistemoje
	

Darbinė / sandėliavimo temperatūra 

Santykinė drėgmė
	
Aukštis virš jūros lygio 

Harmonikas apibrėžiantis standartas 

Dizainą apibrėžiantis standartas 

Atitikimas kitiems standartams 

Sausųjų kontaktų sąsaja
	
Kitos komunikacijų sąsajos 

Programavimas
	
Papildoma programinė įranga 

Komunikacijų protokolas 

0 — +40°C / -20 — +70°C
	

< 95 % 

< 1000 m (išlaikant visas savybes)
	

EN 61000-3-4, IEEE 519-1992
	

LST EN 60146 (Puslaidininkiniai keitikliai...)
	

LST EN 50178 (Elektroninių įrenginių naudojimas galios įrangoje) / UL508
	 

Standartinė komplektacija: 5 išėjimo signalai, 1 įėjimo signalas, 1 EPO 

RS-232 / USB, RS-422 / RS-485, LAN / WEB
Papildomos programinės įrangos pagalba per USB, RS-232 arba / ir valdymo pultą 

ESD-Link34 

JBUS / MODBUS 

**** gamintojas pasilieka teisę keisti technines charakteristikas bei parametrus be atskiro įspėjimo
	
***** jei reikalingi kitokie parametrai, nei pateikti šioje lentelėje, kreipkitės nurodytu adresu ar telefonu, pagaminsime jus tenkinantį modelį.
	

AZIENDA MB, Architektų g. 6-15, LT04119 Vilnius, Lietuva |  www.azienda.lt Sertifikuota gamykla: 

Tel. nr.: +370 656 60427, +37068560701 | El. paštas sales@azienda.lt 

Įmonės kodas 303150442 | PVM mokėtojo kodas LT100008041710 Report No. 10040479 001 

KONTROLERIO MODELIS* ESD34-CX035-400E-X 

Įėjimo įtampa 400VAC -20% /+15% 

Fazės / laidai 3 fazės / 3 arba 4 laidai 

Dažnis 50/60 Hz (aut. pažinimas) 

Kompensuojamų
	
harmonikų eilės  

Nuo 2-os iki 51-os
	
iki 12-os vienu metu
	
(nuo 2-os iki 31-os)
	

aukštesniųjų harmonikų 
kompensavimas
	
(nuo 32-os iki 51-os)
	
įjungiama / išjungiama
	

Nuo vėluojančio iki sku-
Galios faktoriaus bančio. Programuojamas: 
kompensavimas nuo 0,7 vėluojančio iki 0,7 

skubančio 

Pasirenkamas: pirminė 
Srovės transformatorius - apvija 100 - 10000 A, 
ST (C.T.) antrinė: 1 A (standartas), 

5 A (pasirenkama) 

ST montavimo vieta Prie šaltinio arba apkrovos 

Reakcijos laikas < 20 ms 

Kontroliuojami moduliai iki 4 

Lygiagrečių kontrolerių iki 8 

Šilumos nuostoliai iki 50 W 

Spalva RAL9011 (Pantone Process black C) 

Apsaugos lygis IP20 

Matmenys (PxGxA) 440 x 710 x 86 mm 

Masė 14 kg 

Valdymo pultas LCD / LED 

JĖGOS MODULIO MODELIS* ESD34-PX035-400E 

Įėjimo įtampa 400VAC -20% /+15% 

Fazės / laidai 3 fazės / 3 arba 4 laidai 

Dažnis 50/60 Hz (aut. pažinimas) 

Maks. kompensavimas 35ARMS 

Kompens. sumažinimas** 30ARMS 

Smūginė srovė Nedidesnė už nominalią 

Srovės ribojimas Taip. PIlnai kompensuojant 

Šilumos nuostoliai < 650 W 

Spalva RAL9011 (Pantone Process black C) 

Apsaugos lygis IP20 

Matmenys (PxGxA) 440 x 710 x 131 mm 

Masė 31 kg 

DC EKVALAIZERIS (VALDYMO MODULIS)*** 

Nuolatinės srovės grandinių filtras 

Maks. jėgos modulių kiekis 4 

Tinkami jėgos moduliai tik ESD34-PX035-480B 

Spalva RAL9011 (Pantone Process black C) 

Matmenys (PxGxA) 440 x 332,5 x 42 mm 

Masė 4,5 kg 

* Galimos modifikacijos pagal poreikį.
	
** Jungiant kelis jėgos į sistemą modulius, jų kiekvieno 

galingumas sumažinamas.
	
*** Tik 480V jėgos moduliams.
	

http://www.azienda.lt
http://www.azienda.lt/produktai/category/2/aktyvus-galios-filtrai
http://www.azienda.lt/kontaktai
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