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Úvod 

  Aktuální situace u odběratelů => požadavek na posouzení kvality : 

  poklesy napětí  

  rezonance 

  přenos jalového výkonu  

  kolísání napětí  

flickr 

  vyšší harmonické a superharmonické zkreslení 

 

  Vliv na el. zařízení : 

  nestandardní vypnutí  

  poškození zařízení  

  odstávka výroby 
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Podpětí, přepětí, mikrovýpadky, nesymetrie, flickr 

  Tyto jevy způsobují odchylky od standartního průběhu 

  Pokles napětí pod 85% jmenovité hodnoty napětí, může způsobit : 

  rozepnutí stykačů  

  odstavení frekvenčních měničů  

  vypnutí spínaných napájecích zdrojů 

 

  Následkem je odstavení výroby a ekonomické škody  

  Následkem může být i poškození zařízení vlivem nestandardního vypnutí. 
(poškození forem, spálení frekvenčních měničů ...) 

 

  S produkty GridClass® OSKAR® a THYRA  jsou tyto problémy odstraněny 
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Harmonické zkreslení napětí 

  Zvyšující se počet nelineárních zátěží, jako jsou spínané zdroje napájení, 
usměrňovače, frekvenční měniče, které mají nelineární charakteristiku má 
za následek nesinusový průběh odebíraného proudu.  

 

  Výsledkem je generování harmonických napětí, které se modulují na 
základní sinusovku a deformují její průběh. To může vést k poškození 
rozvodné sítě a připojených elektrických strojů.  

 

  S produkty GridClass® SOFIA®, MIA® a MIKA® jsou harmonické složky 
filtrovány a síť zákazníka je optimalizována a stabilizována 
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Zkreslení napětí superharmonickými a rezonancí 

  Kromě harmonického zkreslení napětí, jehož frekvence jsou celé násobky 
základní frekvence, existuje ještě několik důvodů pro zkreslení průběhů 
napětí  

  Využití tyristorového řízení ve výkonové energetice a elektrotechnice 
vytváří vysokofrekvenční zkreslení napětí, které je způsobeno spínáním 
výkonové elektroniky 

  Elektronické komutátory všech typů přináší obdobné problémy  

  Vzájemnou interakcí kapacitních a indukčních složek vznikají v síti 
rezonance, které způsobují v některých případech až destruktivní přepětí 

  Prakticky ve všech případech, kdy existuje rezonanční obvod, je 
rezonance buď permanentně vybuzena nelineárním zatížením nebo je 
aktivována spínacími procesy  

  V uvedených případech lze zkreslení napětí a rezonanci tlumit pomocí 
produktů GridClass®  RESI®, SOFIA®-HP a MIKA®.  

  Poruchy zkreslení napětí vyššího řádu tak nezatěžují příslušnou síť 
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Jalový výkon 

  Elektrické zátěže, jako jsou motory, transformátory apod. pracují na 
principu elektromagnetické indukce  

  Pro vytváření magnetického pole vyžadují induktivní jalový výkon  

  Nevykonává činnou práci, ale zatěžuje všechny prvky rozvodné síťě  

  Odběratel musí dodržovat účiník v rozmezí cos φ ≈ 0,95 ‒ 1 

  Zpětná dodávka jalové energie a nedodržení účiníku je zpoplatněna     

  Těmto dodatečným nákladům a neefektivnímu namáhání rozvodné sítě se 
lze vyhnout pomocí systému kompenzace jalového proudu      

  Standardním řešením kompenzace jalového výkonu je rozsáhlá řada 
produktů CLASSIC.   

  V případě potřeby sofistikovaného přístupu k odstranění jalového výkonu 
je využit systém THYRA®, KLARA®, INKA®.  

  Kompenzace vysokého napětí doplňuje skupina produktů MIKA®   

 



Přehled 
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Reference - výběr 

Audi AG ‒ pasivní filtry Sofia, aktivní filtry ADF, kompenzace účiníku,            
BMW Group ‒ pasivní filtry Sofia, Booster Precision Components - 
aktivní filtry ADF, kompenzace účiníku,  Continental Matador Rubber - 
napěťový stabilizátor OSKAR, aktivní filtry ADF, PQFI, kompenzace 
účiníku, Hyundai Motor Manufacturing Czech - kompenzace účiníku,                    
Jaguar Land Rover Slovakia - rychlá kompenzace Dynacomp,                         
KIA Motors Slovakia - napěťový stabilizátor OSKAR, rychlá kompenzace 
Dynacomp,  Mobis Slovakia - kompenzace účiníku, Porsche ‒ pasivní 
filtry Sofia, PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia - napěťový stabilizátor 
OSKAR, Seat ‒ pasivní filtry Sofia, Tesgal - aktivní filtry ADF,     
Volkswagen Slovakia - napěťový stabilizátor OSKAR, pasivní filtry Sofia, 
kompenzace účiníku, ZF Slovakia - rychlá kompenzace Dynacomp, 
napěťový stabilizátor OSKAR  ... 



  EnEng s.r.o. 
  Ing. Jaroslav Rybák 
  Ing. Oldřich Holý 
  Teslova 3, 301 00 Plzeň 
  +420 602 491 751 
  +420 602 784 704 
  www.eneng.cz 
  info@eneng.cz 

 

Kontakt: 
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Děkujeme  
za pozornost 

Konec 


