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Ελεγκτής μεταβλητού βήματος διόρθωσης συνημιτόνου VSPFC

Ο  ελεγκτής  μεταβλητού  βήματος  VSPFC  οδηγεί  πυκνωτές  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. Για παράδειγμα,  
τέσσερεις  πυκνωτές  με  πολλαπλάσια  μεγέθη  x5,  x2,  x2  και  x1  του  ελάχιστου  επιθυμητού  βήματος 
παρέχουν μία δεκαπλάσια ζώνη αντιστάθμισης και λειτουργούν σαν ένα τυπικό σύστημα δέκα βημάτων.  
Το μέγιστο εύρος αντιστάθμισης που μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με έναν  VSPFC γίνεται  οταν  όλες οι  
έξοδοι ελέγχου οδηγούν ένα  δυαδικό σύστημα πυκνωτών  (x1,  x2,  x4,  x8 ..  x2048) και  ισούται  με 4095 
βήματα.

Ο ελεγκτής μεταβλητού βήματος διόρθωσης συνημιτόνου VSPFC

Χαρακτηριστικά ελεγκτή VSPFC
Μεταβλητό βήμα 
διόρθωσης

Το  βήμα  διόρθωσης  είναι  οποιοσδήποτε  συνδυασμός  των  οδηγουμένων  
πυκνωτών στην υλοποίηση συστημάτων με έως 4095 βήματα.

Λειτουργία διόρθωσης 
ή αντιστάθμισης

Λειτουργεί με διόρθωση συνημιτόνου ή αντιστάθμιση αέργου ανάλογα με την 
θέση του μετασχηματιστή ρεύματος (CT), στη γραμμή ή στο φορτίο.

Σύνδεση Μονοφασική ή τριφασική σύνδεση.
Δώδεκα είσοδοι και 
έξοδοι

Δώδεκα είσοδοι και έξοδοι για την οδήγηση αντίστοιχου αριθμού πυκνωτών  
με ομαδική ή ιδιαίτερη, ανα πυκνωτή, διαχείριση σφάλματος.

Χρήση μιας εξόδου για 
οδήγηση ανεμιστήρα

Μια απο τις εξόδους μπορεί να οδηγήσει ανεμιστήρα ανάλογα με το συνολικό 
μέγεθος διόρθωσης των συνδεμένων πυκνωτών.

Μέτρηση ρεύματος με 
ανίχνευση φάσης

Το δευτερεύον ρεύμα του μετασχηματιστή ρεύματος (έως 5A) αναλύεται  σε 
φαινόμενο και εντός φάσης με την γραμμή τροφοδοσίας του VSPFC.

Σειριακή θύρα δύο 
τύπων

Σειριακή  θύρα  δύο  τύπων  για  απλή  επικοινωνία  (EIA-RS-232)  και  για 
σύνδεση σε δίκτυο EIA(RS)485.

Λειτουργικό 
χειριστήριο

Οθόνη LED πέντε ψηφίων και τέσσερεις διακόπτες προστατευμένη κατα IP54 
με πολυεστερική μεμβράνη.

Πλήρως 
προγραμματιζόμενος

Πλήρως προγραμματιζόμενες παράμετροι και λειτουργίες καθορίζονται μέσω 
της σειριακής θύρας ή του χειριστηρίου στην πρόσοψη του ελεγκτή.

Υπολογίζει και 
παρέχει ολα τα 
σχετικά μεγέθη

Υπολογίζει  ολα  τα  σχετικά  μεγέθη  με  το  συνημίτονο  της  εγκατάστασης 
ασχέτως λειτουργίας (διόρθωση ή αντιστάθμιση) και εφαρμογής (μονοφασική 
ή τριφασική) για την γραμμή και το φορτίο.

Πλήρης  ενσωμάτωση 
σε συστήματα ελέγχου

Πλήρης ενσωμάτωση σε δίκτυα Quamatic  ή παρόμοια (οπως Modbus) και 
άλλα εποπτικά συστήματα μέσω προκαθορισμένου ζεύγους εισόδου/εξόδου.

Απλή και αυτόνομη 
λειτουργία

Απλή,  αυτόνομη  και  μη-επανδρωμένη  λειτουργία  με  χειρισμό  απο  μη-
εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαστάσεις DIN 43700 Τυποποιημένες διαστάσεις πρόσοψης κατά DIN 43700.
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Ο ελεγκτής  VSPFC λειτουργεί  διορθώνοντας  το  συνημιτόνο  της εγκατάστασης ή αντισταθμίζοντας  την  
άεργο ισχύ του φορτίου. Κατα την λειτουργία διόρθωσης το ρεύμα ανιχνεύεται στην γραμμή και ισούται με  
το άθροισμα των ρευμάτων φορτίου και αντιστάθμισης και ο ελεγκτής συνδέει  και αποσυνδέει πυκνωτές  
ελαχιστοποιώντας  το  άεργο  ρεύμα  στην  γραμμή.  Κατα  την  λειτουργία  της  αντιστάθμισης  το  ρεύμα 
ανιχνεύεται στο φορτίο και ισούται με αυτό του φορτίου μόνο. Ο ελεγκτής, σε αυτή την περίπτωση, συνδέει  
και αποσυνδέει πυκνωτές αντισταθμίζοντας το άεργο ρεύμα.

Τυπική  τριφασική  εγκατάσταση  VSPFC  αντιστάθμισης  αέργου.  Ο  μετασχηματιστής  ρεύματος  (CT) 
ανιχνεύει το ρεύμα του φορτίου μόνο. Ο μετασχηματιστής στην τροφοδοσία του VSPFC χρησιμεύει στον 
διαχωρισμό των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου και οταν η τάση τροφοδοσίας του VSPFC είναι άλλη 
απο αυτή της γραμμής. Οι διακόπτες σύνδεσης των πυκνωτών επικοινωνούν αμφίδρομα με τον ελεγκτή.

Τυπική  τριφασική  εγκατάσταση  VSPFC  διόρθωσης  συνημιτόνου.  Ο  μετασχηματιστής  ρεύματος  (CT) 
ανιχνεύει  το  άθροισμα  των  ρευμάτων  φορτίου  και  αντιστάθμισης  των  συνδεμένων  πυκνωτών.  Ο 
μετασχηματιστής στην τροφοδοσία του VSPFC χρησιμεύει στον διαχωρισμό των κυκλωμάτων ισχύος και 
ελέγχου  και  οταν  η  τάση τροφοδοσίας  του  VSPFC είναι  άλλη  απο αυτή  της γραμμής.  Οι  διακόπτες 
σύνδεσης των πυκνωτών επικοινωνούν αμφίδρομα με τον VSPFC.
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Τυπική  μονοφασική  εγκατάσταση  VSPFC αντιστάθμισης  αέργου.  Ο  μετασχηματιστής  ρεύματος  (CT) 
ανιχνεύει το ρεύμα του φορτίου μόνο. Ο μετασχηματιστής στην τροφοδοσία του VSPFC χρησιμεύει στον 
διαχωρισμό των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου και οταν η τάση τροφοδοσίας του VSPFC είναι άλλη 
απο αυτή της γραμμής. Οι διακόπτες σύνδεσης των πυκνωτών επικοινωνούν αμφίδρομα με τον ελεγκτή.

Οι έξοδοι του VSPFC αποτελούνται απο optotransistor 24 VDC με κοινό εκπομπό για σύνδεση τύπου NPN 
(current sink). Είναι  προστατευμένες απο υπερτάσεις και είναι γαλβανικά μονωμένες απο το τροφοδοτικό 
και τις άλλες διατάξεις του ελεγκτή.

Απ`  ευθείας  σύνδεση VSPFC με  διακόπτη  πυκνωτών  αντιστάθμισης CACSW.  Ο  διακόπτης  CACSW 
οδηγείται απο τον ελεγκτή VSPFC και, εκτός απο την σύνδεση/αποσύνδεση των πυκνωτών,  ανιχνεύει 
την κατάσταση των ασφαλειών τήξεως και οδηγεί την έξοδό του "Ready" ανάλογα.
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Οι  είσοδοι  του VSPFC είναι  τύπου NPN (current  sink)  και  χρησιμεύουν  στην  ανίχνευση  των  σημάτων  
κατάστασης ή ενεργοποίησης απο τις διατάξεις σύνδεσης των πυκνωτών ή άλλου εποπτικού συστήματος.  
Διαθέτουν  δική  τους,  ανεξάρτητη  και  γαλβανικά  μονωμένη  τροφοδοσία  και  είναι  προστατευμένες  απο 
θορύβους, παράσιτα και υπερτάσεις.

Σύνδεση  εισόδου  του  VSPFC με  διάταξη  open  collector,  NPN,  current  sink  (αριστερά),  διακόπτη  ή 
επαφές ρελαί (μέση) και θερμίστορ PTC (δεξιά).

Πλήρως  συναρμολογημένα  και  έτοιμα  προς 
εγκατάσταση  συστήματα  προσφέρονται  κατα 
παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

VSPFC-115 Ελεγκτής μεταβλητού βήματος συνημιτόνου, τροφοδοσίας 115 VAC, 50-60 Hz.
VSPFC-230 Ελεγκτής μεταβλητού βήματος συνημιτόνου, τροφοδοσίας 230 VAC, 50-60 Hz.

Προμηθευτής
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