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Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης αέργου ισχύος CACSW

Ο διακόπτης  CACSW  συνδέει  ένα  τριφασικό  ή μονοφασικό  πυκνωτή  αντιστάθμισης  εως 25 A με  την 
γραμμή  χρησιμοποιώντας  συγχρονισμένες  διατάξεις  θυρίστορ  solid  state  relay  (SSR) με  παράκαμψη. 
Διαθέτει ανιχνευτή ακεραιότητας φάσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στον εντοπισμό σφαλμάτων  
στην γραμμή ή/και την κατάσταση των προστατευτικών ασφαλειών τήξεως του πυκνωτή.

Ο διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης CACSW

Χαρακτηριστικά CACSW
Σύνδεση γραμμής Ο τριφασικός τύπος συνδέεται στην γραμμή χωρίς σύνδεση με τον ουδέτερο.
Χωριστή 
τροφοδοσία ελέγχου

Επιτρέπει  την  ανεξάρτητη  λειτουργία  από  το  κύκλωμα  ισχύος  και  την 
ανεπιρρέαστη  λειτουργία  τών  κυκλωμάτων  ελέγχου  από  διαταραχές  και 
προβλήματα στην γραμμή ισχύος.

Προστατευμένη 
διάταξη σύνδεσης

Η διάταξη σύνδεσης/αποσύνδεσης είναι τύπου solid state 25 A, προστατευμένη 
απο υπερθέρμανση.

Συγχρονισμένη 
σύνδεση

Ο πυκνωτής συνδέεται οταν η τάση της γραμμής είναι ιση με αυτή του πυκνωτή 
ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εισροής και την καταπόνησή του.

Ρελαί παράκαμψης Το  ρελαί  παράκαμψης  (bypass)  ελαχιστοποιεί  τις  θερμικές  απώλειές  της 
διάταξης σύνδεσης.

Χρόνος απόκρισης Μέγιστος  2,5  s  (περιλαμβάνει  και  τον  χρόνο  μεταγωγής  του  ρελαί 
παράκαμψης).

Ανίχνευση φάσεων Ο  ανιχνευτής  ακεραιότητας  φάσεων  χρησιμοποιείται  στον  εντοπισμό 
διαταραχών στην γραμμή ή/και τηγμένων ασφαλειών προστασίας.

Επιλογές διακόπτη 
DIP

Ανίχνευση  φάσεων,  ανίχνευση  γραμμής  ή  εξόδου,  αυτόνομη  ή  εξωτερικά 
ελεγχόμενη λειτουργία, δοκιμαστική ενεργοποίηση διακόπτη.

Ενδεικτικά LED Τα  LED  δείχνουν  την  κατάσταση  τροφοδοσίας  ("PWR",  πράσινο)  και 
ενεργοποίησης ("ENBL",  κίτρινο).  Το  "PWR"  αναβοσβήνει  μετά απο σφάλμα 
ακεραιότητας φάσεων (ή τηγμένη ασφάλεια) και το "ENBL" αναβοσβήνει  μετά 
απο υπερθέρμανση της διάταξης σύνδεσης.

Μονωμένες 
διατάξεις ελέγχου

Τα κυκλώματα ελέγχου είναι  γαλβανικά  μονωμένα  απο την  γραμμή και  τους 
πυκνωτές ενισχύοντας την ασφαλή λειτουργία του διακόπτη.

Προστασία Απο υπερτάσεις, βυθίσεις και υπερθέρμανση.
Πλαστικό κουτί Το πλαστικό κουτί στερεώνεται σε ράγα DIN.
Διαιρούμενες κλέμες Συνδέσεις με διαιρούμενες κλέμες για εύκολη εγκατάσταση.
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Κλέμμα σύνδεσης 
ανιχνευτή φάσεων

Κλέμμα σύνδεσης 
φάσης R εισόδου

Κλέμμα σύνδεσης 
φάσης U εξόδου

Το LED τροφοδοσίας 
δείχνει την παρουσία 

τάσης στην γραμμή και 
αναβοσβήνει μετά απο 

σφάλμα φάσεων
Το LED ενεργοποίησης 

δείχνει την κατάσταση του 
διακόπτη και αναβοσβήνει 

οταν ο διακόπτης εχει 
υπερθερμανθεί μετα απο 

αστοχία του ρελαί 
παράκαμψης

Κλέμμα σύνδεσης 
φάσης S εισόδου

Κλέμμα 
σύνδεσης φάσης 

V εξόδου

Μάνδαλο ράγας 
DIN

Κλέμμα σύνδεσης 
εισόδου ελέγχου και 

εξόδου "Ready"

Διακόπτης DIP switch 
(δίπλα στη είσοδο 

ελέγχου) παραμέτρων 
λειτουργίας

Κλεμμα σύνδεσης 
τροφοδοσίας 

ελέγχου
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Τυπική  τριφασική  (αριστερά)  και  μονοφασική  (δεξιά)  εφαρμογή  CACSW  στην  σύνδεση/αποσύνδεση 
πυκνωτή αντιστάθμισης με την γραμμή.  Ο πυκνωτής προστατεύεται  με μία ασφάλεια τήξεως σε κάθε  
φάση της οποίας η κατάσταση παρακολουθείται απο τον ανιχνευτή ακεραιότητας φάσεων στις εισόδους 
P1, P2, P3. Δεδομένης της σύγχρονης σύνδεσης του πυκνωτή με την γραμμή, οι αντιστάσεις εκφόρτισης  
έχουν  σκοπό μόνο την προστασία απο ηλεκτροπληξία  και  μπορούν  να έχουν  οποιαδήποτε  τιμή που 
ελαχιστοποιεί την παραγώμενη θερμότητα κατα την σύνδεση του πυκνωτή. Ο διακόπτης ενεργοποιείται 
οδηγώντας την είσοδο ENBL και η έξοδος RDY δίνει την λειτουργική κατάσταση του διακόπτη. (Οι αγωγοί  
ισχύος είναι σχεδιασμένοι με παχύτερες γραμμές). Η τροφοδοσία του CACSW μπορεί να γίνεται απο την 
γραμμή ή απο ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας διατάξεων ελέγχου.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

CACSW-230-1-230 Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης για γραμμή 1x230 VAC, 50-60 Hz και με 
τροφοδοσία 230 VAC

CACSW-230-3-400 Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης για γραμμή 3x400 VAC, 50-60 Hz και με 
τροφοδοσία 230 VAC

CACSW-400-3-400 Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης για γραμμή 3x400 VAC, 50-60 Hz και με 
τροφοδοσία 400 VAC

Προμηθευτής
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