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Τριπλός αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής μεταβλητού βήματος AVSR3

Ο ελεγκτής AVSR3 χρησιμοποιεί  τεχνολογία διόρθωσης μεταβλητού βήματος στην  αντιστάθμιση αέργου
ρεύματος σε επτά βήματα. Διαθέτει τρείς διατάξεις solid state relay 25 Α (ανα φάση) οι οποίες συνδέουν και
αποσυνδέουν πυκνωτές αντιστάθμισης στην μονοφασική ή τριφασική γραμμή. Η εγκατάστασή του γίνεται
γρήγορα και χωρίς σφάλματα καθότι  αυτορυθμίζεται  και δεν  απαιτεί  καμία άλλη εργασία για να  τεθεί  σε
λειτουργία.  Κατα την  αυτορύθμισή του ο AVSR3 μετρά το μέγεθος των  πυκνωτών  και όλων των  άλλων
σχετικών  παραμέτρων  ελαχιστοποιώντας  τον  αντίστοιχο χρόνο  και  τις  εργασίες  θέσης σε  λειτουργία.  Η
εγκατάσταση συστήματος AVSR3 είναι καθαρά τύπου "σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας". 

 
     Eλεγκτής μεταβλητού βήματος AVSR3

Η τεχνολογία μεταβλητού βήματος επιτρέπει  την  σύνδεση πυκνωτών  αντιστάθμισης διαφόρων  μεγεθών
στην διόρθωση συνημιτόνου με πρακτικά οποιοδήποτε ελάχιστο βήμα και εύρος αντιστάθμισης. Κατα την
λειτουργία του, ο ελεγκτής υπολογίζει  το απαιτούμενο βήμα διόρθωσης και συνδέει  τον  συνδυασμό των
πυκνωτών των οποίων το άθροισμα είναι ίσο ή εγγύτερο με το υπολογισμένο μέγεθος. Ο AVSR3 συνδέει
μέχρι τρείς πυκνωτές και, όταν τα μεγέθη τους είναι  δυαδικά πολλαπλάσια (x1, x2 και x4) του ελάχιστου
απαιτούμενου βήματος, παρέχουν αντιστάθμιση επτά βημάτων.
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Χαρακτηριστικά AVSR3
Μεταβλητό βήμα 
διόρθωσης

Το  βήμα  διόρθωσης  είναι  οποιοσδήποτε  συνδυασμός  των  οδηγουμένων
πυκνωτών και επιτρέπει την υλοποίηση συστημάτων με έως επτά βήματα.

Αυτορύθμιση Η λειτουργία αυτορύθμισης διορθώνει όλα τα εσωτερικά σφάλματα μέτρησης,
ανιχνεύει  την  διαφορά  φάσης  του  μετασχηματιστή  ρεύματος  και  μετρά  το
μέγεθος  κάθε  πυκνωτή.  Μετά  την  αυτορύθμιση  δεν  απαιτείται  καμία  άλλη
επέμβαση ή επανασύνδεση.

Τροφοδοσία απο την 
γραμμή ή ξεχωριστή 
γραμμή ελέγχου

Η  χωριστή,  γαλβανικά  μονωμένη  τροφοδοσία  ελέγχου  επιτρέπει  την  απ'
ευθείας  τροφοδοσία  απο  την  γραμμή  ή  απο  γραμμή  ανεξάρτητη  απο  το
κύκλωμα ισχύος.

Ζεύγος I/O εξωτερικού 
ελέγχου

Το ζεύγος εισόδου/εξόδου εξωτερικού ελέγχου επιτρέπει την ενσωμάτωση σε
εξωτερικά  εποπτικά  συστήματα.  Η  είσοδος  δέχεται  την  εξωτερική  εντολή
ενεργοποίησης και η έξοδος επιστρέφει την κατάσταση του συστήματος. Και
οι δύο είναι προστατευμένες και γαλβανικά μονωμένες.

Τρόποι εξωτερικού 
ελέγχου

Το  ζεύγος  εισόδου/εξόδου  εξωτερικού  ελέγχου  λειτουργεί  με  τρεις
διαφορετικές τρόπους που επιλέγονται στον διακόπτη DIP:
• Στατικός τρόπος: Η λειτουργία του AVSR3 ενεργοποιείται  απο την είσοδο

και η κατάστασή της αναφέρεται στην έξοδο.
• Σε σειρά: Αριθμός AVSR3 συνδέονται σε σειρά με την έξοδο του ενός να

οδηγεί  την  είσοδο  του  επομένου  στην  σύνθεση  συστημάτων  με
περισσότερα βήματα πυκνωτών. Ο γενικός έλεγχος γίνεται απο την είσοδο
του πρώτου AVSR3.

• Αλληλοεξάρτησης:  Αριθμός AVSR3 συνδέονται  κυκλικά με την  έξοδο του
ενός  να  οδηγεί  την  είσοδο του επομένου  στον  κύκλο επιτρέποντας  την
μεταγωγή  μόνο  ενός  πυκνωτή  της  ομάδας  σε  κάθε  δεδομένη  στιγμή.
Τυπική  εφαρμογή  αποτελεί  η  χρήση  τριών  μονοφασικών  AVSR3  που
ελέγχουν  την  κάθε  φάση  τριφασικής  εγκατάστασης  με  σκοπό  την
ελαχιστοποίηση  των  διαταραχών  που  οφείλονται  στην  επαγωγή  του
ουδετέρου (μακριά  καλώδια).  Ο γενικός  έλεγχος γίνεται  με την  σε σειρά
σύνδεση διακόπτη σε μία απο τις εισόδους.

Μέτρηση ρεύματος Γίνεται  με  τυποποιημένο  μετασχηματιστή  ρεύματος  με  δευτερεύον  5  A.  Η
διαφορά φάσης του μετασχηματιστή ανιχνεύεται κατα την αυτορύθμιση και ο
μετασχηματιστής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  σε  οποιαδήποτε  φάση  και
κατεύθυνση.

Ανίχνευση του άεργου 
ρεύματος

Το άεργο ρεύμα ανιχνεύεται μετρώντας την φάση και μέγεθος του φαινομένου
ρεύματος.

Διακόπτης solid state Η κάθε διάταξη solid state relay συνδέει  τους πυκνωτές αντιστάθμισης στην
γραμμή  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δειγματοληψίας.  Κάθε  διάταξη
προστατεύεται  απο υπερθέρμανση  η οποία συνήθως προκαλείται  απο την
αστοχία του ρελαί παράκαμψης. (Βλέπε παρακάτω).

Συγχρονισμένη 
σύνδεση πυκνωτή

Η σύνδεση του κάθε πυκνωτή γίνεται  οταν η τάση της γραμμής είναι  ίση με
αυτή του πυκνωτή ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εισροής, αρμονικές, παράσιτα
και την αντίστοιχη καταπόνησή του πυκνωτή διασφαλίζοντας την αξιοπιστία
και μακρόχρονη λειτουργία του.

Ρελαί παράκαμψης Κάθε  διάταξη  σύνδεσης/αποσύνδεσης  διαθέτει  ρελαί  παράκαμψης η οποία
ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειές της. Η αναπόφευκτη φθορά και αστοχία
του  ρελαί  κατα  το  τέλος  της  ενεργού  λειτουργίας  του  ενεργοποιεί  την
αντίστοιχη προστασία υπερθέρμανσης.

Περίοδος 
δειγματοληψίας

Επιλέξιμη στον διακόπτη DIP μεταξύ 5, 10, 20 και 30 δευτερολέπτων.

Δοκιμή των διατάξεων 
ισχύος

Ενεργοποιείται  στον  διακόπτη  DIP  και  συνδέει  όλους  τους  πυκνωτές  για
έλεγχο της κάθε διάταξης σύνδεσης/αποσύνδεσης.

Οθόνη LCD 2x16 
χαρακτήρων

Η οθόνη LCD  προβάλλει την κατάσταση και μηνύματα του συστήματος.

Μονωμένες διατάξεις 
ελέγχου

Οι  γαλβανικά  μονωμένες  διατάξεις  ελέγχου απο  την  γραμμή  και  τους
πυκνωτές ενισχύουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της μονάδας.

Προστασία Προστασία απο υπερτάσεις, βυθίσεις, βραχυκυκλώματα και υπερθέρμανση.
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Η σύνδεση και αποσύνδεση γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίας που καθορίζονται στον
διακόπτη DIP και είναι μεταξύ 5 και 30 δευτερολέπτων. Η απόκριση του AVSR3 επιτρέπει την χρήση του σε
εφαρμογές  αντιστάθμισης  συχνά  εκκινουμένων,  χαμηλής  διάρκειας  και  μεταβλητών  φορτίων  οπως
ανελκυστήρες,  μηχανικοί  διάδρομοι  και  ταινειόδρομοι,  συμπιεστές,  αντλίες,  ανεμιστήρες  και  φωτισμού
επαγγελματικών χώρων.

Το μέγεθος κάθε πυκνωτή ανιχνεύεται και μετράται κατα την εγκατάσταση του AVSR3. Ο ελεγκτής διαθέτει
λειτουργία  αυτορύθμισης  κατα  την  οποία  ο  AVSR3  διορθώνει  όλα  τα  εσωτερικά  σφάλματα  μέτρησης,
ανιχνεύει  την  διαφορά φάσης του μετασχηματιστή ρεύματος (έντασης) και  μετράει  τα μεγέθη των  τριών
πυκνωτών.  Αυτές  οι  παράμετροι  χρησιμοποιούνται  μετά  κατα  την  κανονική  λειτουργία  του  ελεγκτή
διασφαλίζοντας  ακριβή,  αποτελεσματική  και  αξιόπιστη  λειτουργία.  Η  εγκατάσταση  του  AVSR3  γίνεται
γρήγορα και χωρίς σφάλματα αφού, μετά την αυτορύθμιση, δεν απαιτείται  καμία άλλη ενέργεια απο τον
εγκαταστάτη.

Τυπικό τριφασικό (ανω)  και μονοφασικό (κάτω)  σύστημα με τον  αυτορυθμιζόμενο  ελεγκτή μεταβλητού
βήματος  AVSR3.  (Ο  κωδικός  “ccc”  αναφέρεται  στη  τροφοδοσία  ελέγχου  και  ο  “vvv”  στη  γραμμή
εγκατάστασης).  Στο τριφασικό  σύστημα ο  AVSR3 τροφοδοτείται  από ξεχωριστή  γραμμή  ελέγχου  που
οδηγεί ο μετασχηματιστής μόνωσης. Η διαφορά φάσης του μετασχηματιστή ρεύματος (CT) ανιχνεύεται
κατα την αυτορύθμιση και έτσι ο CT μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε φάση. Στην περίπτωση που
υπάρχει σημαντική παραμόρφωση απο αρμονικές οι πυκνωτές πρέπει να προστατευθούν με αντίστοιχα
πηνία αποσυντονισμού.
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Σύνδεση του ζεύγους  εξωτερικού  ελέγχου του AVSR3.  Η είσοδος ενεργοποίησης μπορεί  να οδηγηθεί
(απο αριστερά προς τα δεξιά) απο επαφές διακόπτη/ρελαί, έξοδο optotransistor ή thermistor προστασίας.
Ο ελεγκτής ενεργοποιείται με τις επαφές κλειστές ή με το optotransistor να άγει ρεύμα. Η έξοδος (δεξιά)
αποτελείται απο ελεύθερο optotransistor το οποίο άγει οταν ο AVSR3 λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Κατα την λειτουργία του AVSR3, η οθόνη προβάλλει κωδικούς κατάστασης (“Ενεργό”, “Σε αδράνεια”, “Ζώνη
συνημιτόνου”,  “Βήμα διόρθωσης”,  “Στάδιο αυτορύθμισης” κ.α.) ή/και σφαλμάτων (“εκτός ζώνης συχνότητα
γραμμής”, “υπερθερμασμένη διάταξη σύνδεσης/αποσύνδεσης” κ.λ.π.). Στην περίπτωση υπερθέρμανσης, η
αντίστοιχη διάταξη απενεργοποιείται  μέχρι την διακοπή της παροχής του συστήματος. (Η υπερθέρμανση
συνήθως προκαλείται απο την αναπόφευκτη αστοχία του ρελαί παράκαμψης κατα το τέλος της λειτουργικής
ζωής του και δείχνει την ανάγκη αντικατάστασής του).

Ο AVSR3 διαθέτει  ολα τα αναγκαία υποσυστήματα και μπορεί να προσαρμοσθεί σε ολες της εφαρμογές
διόρθωσης συνημιτόνου  με πυκνωτές.  Το μόνο  επιπλέον  υλικό που χρειάζεται  για  την  κατασκευή ενός
συστήματος διόρθωσης συνημιτόνου είναι ο μετασχηματιστής ρεύματος, οι πυκνωτές αντιστάθμισης και οι
προστατευτικές ασφάλειες.

Ο  AVSR3 προσφέρεται  και  με  την  οθόνη  LCD στο πίσω  μέρος της
πλακέττας για προσαρμογή στο εσωτερικό της πόρτας του πίνακα και
προβολή μέσω αντίστοιχης οπής. Επίσης, πλήρως συναρμολογημένα
και έτοιμα προς εγκατάσταση συστήματα στην  μορφή ηλεκτρολογικού
πίνακα προσφέρονται κατα παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι
Περιγραφή Μονοφασική γραμμή

1x230 V, 50 Hz
Τριφασική γραμμή

3x400 V, 50 Hz
Τριπλός αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής μεταβλητού 
βήματος AVSR3, τροφοδοσία ελέγχου 230 VAC AVSR3-230-1-230 AVSR3-230-3-400

Τριπλός αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής μεταβλητού 
βήματος AVSR3, τροφοδοσία ελέγχου 400 VAC AVSR3-400-3-400

Προμηθευτής
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