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OSKAR®  
Dynamický	regulátor	napájecího	napětí	s	adaptivní	regulací	
	
Poklesy	 napájecího	 napětí	 jsou	 jednou	 z	 hlavních	 příčin	 neplánovaných	 a	 ekonomicky	
nákladných	přerušení	ve	výrobě.	Distributor	elektrické	energie	je	podle	ČSN	EN	50160	povinen	
dodržovat	 napěťový	 rozsah	 v	toleranci	 +/-	 10%	 jmenovitého	 napětí.	 A	 to	 pouze	 pro	95	 %		
zprůměrovaných	 desetiminutových	 intervalů.	 Dojde-li	 v	tomto	 desetiminutovém	 intervalu	
k	větší	 odchylce,	 ale	 celková	 zprůměrovaná	 hodnota	 se	 vejde	 do	 +/-	 10%	 odchylky,	 splní	
distributor	normu	a	není	možné	odchylku	reklamovat.			
	
Vlivy	 poklesů	 napětí	 popisuje	 norma	 IEC	 61000	 2-8.	 Pokud	 je	 zbytkové	 napětí	 po	 poklesu	
menší	 než	 85	 %	 jmenovité	 hodnoty,	 nastávají	 problémy	 zejména	 u	 frekvenčních	 měničů	 a	
spínaných	napájecích	zdrojů.		
	
Podle	vlastních	zjištění	víme,	že	i	běžné,	komerčně	dostupné	stykače	se	po	poklesu	napětí	na	
80	 %	 jmenovité	 hodnoty	 nacházejí	 v	 nedefinovaném	 stavu	 a	 mohou	 rozepnout	 sepnutý	
obvod.	A	to	i	v	případě,	když	pokles	napětí	trvá	pouze	jednu	periodu	(20	ms).		
	
I	tak	odolné	spotřebiče	jako	asynchronní	motory	se	dostávají	do	problému	v	případě	poklesu	
napětí	pod	75	%	jmenovité	hodnoty	na	dobu	několika	period.	
	
OSKαR®	 -	 je	 systém,	 který	 je	 dynamicky	 navržen	 tak,	 aby	 nepřetržitě	 pomocí	 výkonové	
elektroniky	udržoval	parametry	síťového	napětí	na	požadovaných	hodnotách.	Poklesy,	stejně	
tak	i	zvýšení	napětí	jsou	tak	vyrovnávány	s	maximální	přesností	a	precizností.	
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SΦFIA®mod 
Napěťově	řízený	filtr	vyšších	harmonických	s	inteligentním	přizpůsobením	v	modulárním	
provedení	
	

SΦFIA®	zvyšuje	laťku	harmonických	filtrů	s	napěťovým	řízením	na	novou	úroveň.	S	rostoucím	
počtem	 regulovaných	 zátěží,	 jako	 jsou	 frekvenční	 měniče	 nebo	 spínané	 napájecí	 zdroje,	
stoupá	počet	 zátěží	 s	 nelineární	U-I	 charakteristikou.	 Tím	dochází	 k	ovlivnění	napájecích	 sítí	
tak,	 že	 se	 zapojená	zátěž	 se	chová	 jako	by	byla	 zdrojem	proudu	generující	násobky	základní	
frekvence	proudu	(50	Hz)	a	vytváří	tzv.	vyšší	harmonické.	
	
Vyšší	 harmonické	 proudy	 namáhají	 síť	 nad	 technicky	 nutnou	 hladinu,	 takže	 jističe,	
transformátory,	 přenosová	 vedení	 atd.,	 musí	 přenášet	 vyšší	 proudy	 a	 jsou	 více	 namáhány.	
Vyšší	harmonické	proudy	působí	proti	impedanci	sítě	a	způsobují	i	zkreslení	síťového	napětí.		
Rezonance	 a	 účinky	 spínacích	 procesů	 dále	 způsobují	 odchylku	 od	 ideálního	 tvaru	 průběhu	
napětí	(sinusovky).	
	
Pro	 návrh	 vhodného	 napěťového	 filtru	 bylo	 doposud	 nutné	 znát	 kompletní	 data	 o	 síti	
zákazníka.	Napěťové	filtry	byly	vždy	navrhovány	individuálně	pro	danou	situaci	u	jednotlivého	
zákazníka.		
My	 jsme	 tuto	odbornost	 integrovali	 do	 řídicí	 elektroniky.	 SΦFIA®	má	automatickou	 regulaci	
impedance,	díky	které	filtr	automaticky	nastavuje	sací	účinek	ze	sítě.	A	to	vede	k	optimálním	
výsledkům	filtrování.	
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MιA® 

Produktová	řada	MιA®	je	nejnovější	generací	proudově	řízených	aktivních	filtrů	
v	modulárním	provedení	s	maximálním	výkonem	a	minimálními	ztrátami	
	

Zákazníci	 již	 standardně	 využívají	 zařízení	 s	nelineární	 charakteristikou	 U-I,	 jako	 jsou	 např.	
motory	 s	regulací	 rychlosti	 a	 výkonu	napájené	měničem	kmitočtu	nebo	energeticky	úsporná	
svítidla	apod.		Tato	zařízení	ale	výrazně	zatěžují	rozvodné	sítě	vyššími	harmonickými	proudy.		
	
Modulární	 inteligentní	 filtr	MιA®	 se	 používá	 k	 redukci	 vyšších	 harmonických	 proudů,	 jalové	
energie,	flikru	a	vyvažování	zátěže	v	síti.	
	
V	případě	překročení	limitů	daných	normou	může	dojít	k	poruchám	dotčených	strojů	a	řídicích	
systémů	 důležitých	 pro	 výrobu.	 Dodavatelé	 těchto	 zařízení	 jsou	 pak	 oprávněni	 v	těchto	
případech	odepřít	záruku	a	nenesou	odpovědnost	za	škody.		
	
MιA®	 zajišťuje	 dodržení	 nezbytné	 shody	 s	normami	 ve	 vaší	 rozvodné	 síti.	 Tím	 chrání	 vaše	
zařízení	před	poruchami,	selháním,	ztrátou	záruky	a	nároku	na	kompenzaci	škody.	
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MIKA 
Kompenzace	a	filtry	pro	vysokonapěťové	sítě	
	
Produktová	 řada	MIKA	 značí	 prémiové	 systémy	 a	 sofistikované	 koncepce	 pro	 kompenzaci	 a	
filtraci	vysokonapěťových	sítí.	
	
Velké	 průmyslové	 závody,	 výrobny	 obnovitelné	 elektrické	 energie,	 distribuční	 sítě	 a	 další	
provozovatelé	 vysokonapěťových	 systémů	 čelí	 výzvě,	 aby	 zajistili	 jejich	 připojení	 k	 síti																				
v	 souladu	 se	 všemi	 normami	 a	 požadavky.	 K	 zajištění	 této	 shody	 je	 často	 nutná	 koncepce	
kapacitních	nebo	induktivních	komponent,	případně	i	aplikace	speciálních	filtrů.	
	
Produkty	 série	MIKA	poskytují	 vhodné	 řešení	 jakéhokoliv	 problému.	O	naší	 vysoké	 kvalitě	 a	
spolehlivosti	svědčí	referenční	systémy	a	portfolio	spokojených	zákazníků.	
	
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ver. 2020_1  str. 7 

EnEng s.r.o. 
 
Sídlo: Rektorská 149/9, 108 00 Praha 10    
Provozovna:     Teslova 3, 301 00 Plzeň                   
tel.:  602 491 751,  602 277 012 
e-mail:  info@eneng.cz,  
http:  www.eneng.cz 
 

КLARA  
Královna	kompenzačních	systémů	–	Prémiová	kompenzace	jalové	energie	
	

I	 v	 době	 zvyšování	 energetické	 účinnosti	 elektrických	 energetických	 systémů	 je	 k	síti	 stále	
připojeno	velké	množství	induktivní	zátěže.	Tyto	prvky	spotřebovávají	více	jalové	energie,	což	
vede	ke	zbytečnému	zatěžování	a	namáhání	zařízení	a	ztrátám	v	rozvodné	síti.	
	
Produktová	řada	KLARA	nabízí	automaticky	řízené	nízkonapěťové	kompenzace	jalové	energie,	
které	jsou	dostupné	ve	třech	kategoriích:	
	

• KLARA-S	v	nástěnném	zapouzdřeném	provedení	pro	nízkoenergetické	nároky		
• KLARA-M	v	kompaktním	samostatném	rozvaděči	pro	střední	výkon.	
• KLARA-I	v	RITTAL	TS8	rozvaděči	pro	aplikace	vyžadující	vysoký	výkon.	

	
Tato	produktová	řada	je	navržena	dle	EN/IEC	61439-1	a	je	vhodná	pro	elektrické	sítě	s	vyššími	
harmonickými	 podle	 IEC	 61000-2-4	 Třídy	 2	 pro	 nepřetržitý	 provoz.	 Řadič	 navržený	 pro	
kompenzaci	 jalového	 výkonu	 je	 schopen	 práce	 ve	 4-kvadrantním	 režimu.	 Koncepce	
kompenzačního	 rozvaděče	 také	 zahrnuje	 rozhraní	 pro	 integraci	 do	 nadřazeného	 systému.	
Hlavní	 pojistky	 jsou	 připojeny	 na	monitoring	 aktuálního	 stavu.	 Výkonové	 kondenzátory	 jsou	
chráněny	 rezistory	 pro	 ořez	 náběžných	 hran.	 Používají	 se	 vysoce	 kvalitní	 suché	 CLMD	
kondenzátory	 s	patentovanou	 ochranou	 vinutí	 IPE,	 které	 jsou	 v	zásadě	 určeny	 pro	 robustní	
aplikace	systémů	pro	napěťovou	úroveň	525	V.	
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INКA 
Induktivní	 kompenzační	 systém	 série	 INKA	 je	 rozšířením	 systémů	 klasické	 kompenzace	
jalové	 energie	 do	 indukčního	 pásma	 využívané	 ke	 kompenzaci	 zařízení	 s	kapacitní	
charakteristikou	
	

Ztráty	 indukční	 kompenzace	 (kompenzační	 tlumivky)	 jsou	 o	 něco	 vyšší,	 než	 jsou	 ztráty	
kapacitního	 kroku.	 Provedení	 skříně	 je	ovlivněno	velikostí	 ztrát	 a	 větší	 velikostí	 a	hmotností	
tlumivek.	 Předpokládají	 se	 4	 možné	 varianty.	 Základní	 provedení	 je	 v	krytí	 IP20	 pro	 vnitřní	
volně	 stojící	 montáž	 v	rozvodně	 s	chlazením	 pomocí	 přirozeného	 proudění	 vzduchu.	
Alternativně	je	k	dispozici	verze	pro	vnitřní	volně	stojící	montáž	s	krytím	IP42	s	termostaticky	
ovládanými	ventilátory.	Pro	venkovní	volně	stojící	montáž	existuje	ekonomicky	výhodná	verze	
v	krytí	 IP32	 s	přirozeným	 chlazením	 okolním	 vzduchem.	 Tato	 verze	musí	 být	 chráněna	 před	
nepříznivým	 počasím	 (zejména	 deštěm)	 a	 přímým	 slunečním	 zářením.	 Navíc	 nabízíme	 i	
venkovní	 provedení	 v	krytí	 IP54	 s	klimatizační	 jednotkou.	 Toto	 provedení	 by	 mělo	 být	
chráněno	před	povětrnostními	vlivy	podobně	jako	provedení	v	IP32.	
	
Zejména	 v	 bez-zátěžovém	 stavu	 mohou	 být	 výstupní	 filtry	 měničů	 a	 kabelové	 sítě	 výrazně	
kapacitní	 zátěží.	 Např.	 v	solárním	 parku	 to	 může	 představovat	 kapacitní	 zátěž	 až	 několika	
100	kVAr.	Takto	kapacitní	charakteristika	není	distributorem	elektřiny	tolerována	a	může	vést	
k	vysokým	 nákladům	 za	 zpětnou	 dodávku	 jalové	 energie	 do	 sítě.	 Tento	 kapacitní	 výkon	 je	
obvykle	téměř	konstantní,	proto	ve	většině	případů	není	nutné	instalovat	řízenou	kompenzaci,	
ale	postačuje	přepínatelný	pevný	induktivní	regulační	stupeň,	který	je	ekonomicky	dostupný.	
Je	 samozřejmě	možné	 vybavit	 jeden	nebo	 více	pevných	 stupňů	 regulátorem,	 který	 zapíná	 a	
vypíná	kroky	podle	skutečné	potřeby	jalového	výkonu.	
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RεSI  
Systém	pro	eliminaci	rezonance	
	

Produktová	 řada	 RESI	 se	 používá	 v	případech,	 když	 k	poruchám	 zařízení	 dochází	 při	
rezonancích	nebo	na	vyšších	frekvencích	(vyšších	než	50.	harmonická).		
	
Použitím	prostého	LC	obvodu	nelze	síťové	rezonance	úplně	eliminovat.	Rezonance	jsou	pouze	
posunuty	ve	frekvenci.		
	
Rezonanci	 lze	 zcela	 eliminovat	 zavedením	potlačujících	 filtrů	 typu	horní	 propust.	 V	 systému	
RεSI	 jsou	 k	 dispozici	 i	 velké	 jednotky	 určené	 pro	 tlumení	 efektu	 komutačních	 poklesů	 u	
výkonových	měničů.	
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THYRA  
Ovládání	spínané	tyristorem	
	

Systémy	 tyristorového	 spínání	 (Thyristor	 Switched	 Control	 	 –	 TSC)	 jsou	 dynamické	
kompenzační	systémy,	které	se	osvědčily	svou	vysokou	účinností	zejména	v	sítích	s	rychle	se	
měnícími	 zátěžemi.	 V	sítích	 s	menším	 zkratovým	 výkonem	 a	 provozech	 s	rychle	 se	 měnící	
zátěží	bývá	důsledkem	kolísání	napětí	a	také	flickr.	
	
THYRA	díky	 časové	odezvě	 v	řádu	milisekund	může	 redukovat	poklesy	napětí	 a	 zaručuje	 tak	
bezproblémový	 provoz	 i	 v	měkkých	 sítích.	 Jedná	 se	 o	 provozy,	 kde	 se	 používají	 například	
svařovací	 stroje,	 jeřábové	 systémy,	 hydraulické	 lisy,	 pilové	 kotouče	 či	 drtiče.	 TSC	 systémy	
zajišťují	ekonomický	provoz	těchto	zařízení.	
	
THYRA	 je	 navržena	 jako	 modulární	 rozvaděčový	 systém.	 Každý	 modul	 sestává	 z	napájecího	
přívodu,	výkonových	kondenzátorů,	ochranných	tlumivek	a	tyristorového	spínače	Dynaswitch.	
Všechny	moduly	je	možné	připojit	pomocí	plug-in	systému	na	jeden	mikroprocesorem	řízený	
regulátor	RVT-D.	
	
Spínání	 probíhá	 s	ohledem	na	 změnu	napájecího	napětí	 a	 napětí	 kondenzátoru	 a	 nedochází	
tak	 k	přechodným	 jevům.	Kondenzátory	 a	 tlumivky	 jsou	navrhovány	podle	úrovně	 výkonu	a	
frekvencí	šumu.	Modulární	konstrukce	umožňuje	snadné	rozšíření	celého	systému.	
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CLASSIC  
Klasická	kompenzace	jalového	proudu	
Kondenzátory,	 vyladěné	 řídicí	 systémy	 kondenzátorů,	 regulátory	 jalového	 výkonu,	 ochranné	
tlumivky	 a	 další,	 přizpůsobíme	 dle	 Vašich	 potřeb	 a	 navrhneme	 individuálně	 tak,	 aby	
vyhovovaly	potřebám	ve	Vaší	síti.	
	
Přehled	1	
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Přehled	2	
 

 


