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Απλός (RCCS1) και τριπλός (RCCS3) αντισταθμιστής αέργου ρεύματος

Οι αντισταθμιστές RCCSx μετρούν το άεργο ρεύμα σε μονοφασική ή τριφασική γραμμή και ενεργοποιούν 
μία (RCCS1) ή τρείς (RCCS3) διατάξεις solid state relay (SSR) 8 A οι οποίες συνδέουν και αποσυνδέουν 
πυκνωτές αντιστάθμισης στην γραμμή. Το ρεύμα μετράται με ένα μετασχηματιστή ρεύματος (CT) στην μία 
απο τις τρείς φάσεις και η δειγματοληπτική περίοδος επιλέγεται μεταξύ 4 και 32 δευτερολέπτων.

Η ταχεία  απόκριση των RCCSx  επιτρέπει  την χρήση τους σε εφαρμογές συχνά εκκινουμένων, χαμηλής 
διάρκειας και μεταβλητών φορτίων οπως ανελκυστήρες, μηχανικοί διάδρομοι, αντλίες και ανεμιστήρες.

Ο αντισταθμιστής RCCS1 v1.1

Η κάθε διάταξη  σύνδεσης  ενεργοποιείται  όταν  το  μετρούμενο  άεργο  ρεύμα  είναι  μεγαλύτερο  απο  την 
αντίστοιχη  τιμή  στο  ποτενσιόμετρο  ενεργοποίησης.  Η  ενεργοποίηση  και  απενεργοποίηση  της  κάθε 
διάταξης γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίας που καθορίζονται στον διακόπτη DIP.

Οι αντισταθμιστές RCCSx  είναι  πλήρως προστατευμένες,  ψηφιακά ελεγχόμενες μονάδες,  των οποίων η 
εγκατάσταση  είναι  απλή  και  εύκολα  προσαρμόσιμη  σε  εφαρμογές  ελέγχου  άεργου  ισχύος.  Το  μόνο 
εξωτερικό  υλικό  που  χρειάζεται  για  την  κατασκευή  ενός  συστήματος  διόρθωσης  συνημιτόνου  είναι  ο 
μετασχηματιστής ρεύματος και οι πυκνωτές αντιστάθμισης.
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Χαρακτηριστικά αντισταθμιστών RCCSx
Σύνδεση γραμμής Προς τις τρείς φάσεις μόνο, χωρίς ουδέτερο (τριφασική έκδοση).
Μέτρηση ρεύματος Με μετασχηματιστή ρεύματος με δευτερεύον 5 A.
Περιοχή 
ενεργοποίησης 
ποτενσιομέτρου

0.3 - 3 Ar στο δευτερεύον του μετασχηματιστή ρεύματος. Επιτρέπει την 
προσαρμογή και εύκολη διαστασιολόγηση των περισσότερων (αν οχι όλων) 
εφαρμογών διόρθωσης συνημιτόνου.

Μέτρηση με 
ανίχνευση φάσης

Το άεργο ρεύμα μετράται με μέθοδο ανίχνευσης φάσης και δεν επιρρεάζεται 
απο θόρυβο και αρμονικές στην γραμμή.

Διάταξη solid state, 
προστατευμένη 
απο υπερθέρμανση

Η κάθε διάταξη σύνδεσης/αποσύνδεσης των πυκνωτών είναι τύπου solid state 
relay 8 A (<5 KVAr).

Συγχρονισμένη 
σύνδεση

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

Ρελαί παράκαμψης Το ρελαί παράκαμψης (bypass) της διάταξης σύνδεση/αποσύνδεσης 
ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειές της.

Περίοδος 
δειγματοληψίας

Επιλέγεται στον διακόπτη DIP μεταξύ των τιμών 4, 8, 16 και 32 δευτερολέπτων.

Δοκιμή διακόπτη Επιλέγεται στον διακόπτη DIP και συνδέει ή αποσυνδέει όλους τους πυκνωτές 
για έλεγχο της κάθε διάταξης σύνδεσης ή ολική αποσύνδεση του συστήματος.

Ενδεικτικά LED Τα LED δείχνουν την τροφοδοσία ελέγχου, την κατάσταση ενεργοποίησης κάθε 
διάταξης σύνδεσης/αποσύνδεσης/υπερθέρμανσης και την παρουσία χωρητικού 
άεργου ρεύματος ή κακής σύνδεσης του μετασχηματιστή ρεύματος.

Αντιστάσεις 
εκφόρτισης

Οι αντιστάσεις εκφόρτισης διασφαλίζουν την απουσία φορτίου στους πυκνωτές 
μετά απο διακοπή της γραμμής.

Μονωμένες 
διατάξεις ελέγχου

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

Προστασία Απο υπερτάσεις, βυθίσεις, βραχυκυκλώματα και υπερθέρμανση.

Τυπικό τριφασικό (αριστερα) και μονοφασικό (δεξιά) σύστημα διόρθωσης συντελεστή ισχύος με αντισταθμιστή 
RCCS1 v 1.1
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Ο αντισταθμιστής RCCS3 v1.1

Κατά την κανονική λειτουργία καθε LED ένδειξης  σύνδεσης πυκνωτή ανάβει  σταθερά κατα την σύνδεση 
του πυκνωτή αντιστάθμισης. Αναβοσβήνει  οταν η διάταξη σύνδεσης υπερθερμανθεί μετά απο αστοχία ή 
φθορά  του ρελαί  παράκαμψης. Στη περίπτωση αυτή το ρελαί  αλλάζεται  εύκολα αφαιρώντας το απο τη 
βάση του.
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Τυπικό τριφασικό (ανω) και μονοφασικό (κάτω) σύστημα διόρθωσης συντελεστή ισχύος με 
αντισταθμιστή RCCS3 v1.1

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

RCCS1-1-230 Απλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 1x230 VAC
RCCS3-1-230 Τριπλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 1x230 VAC
RCCS1-3-400 Απλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 3x400 VAC
RCCS3-3-400 Τριπλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 3x400 VAC

Προμηθευτής
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