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!!است تیحائز اهم اریبس یطیمح ستیز ي دهیپد کیبه عنوان  يدر منابع انرژ یی: امروزه صرفه جودیدانیم ایآ 

 يبرا نیانسان به ماش ازیبشر و ن یشدن زندگ ینیماش گریشده است. از طرف د يبه انرژ ازین ي ندهیمنجر به رشد فزا تیجمع شیافزا

 گریسو و از طرف د کیاز  يمسئله و محدود بودن منابع انرژ نیگردد، ا یم يروز افرون انرژ وجب مصرفخود م يازهاین نیکوچکتر

صرفه  لذادد.گر ياقتصاد لیفراتر از مسا اریبس یتواند منجر به مشکالت یم ازیمورد ن يانرژ دیتول ایمحصوالت و نیحاصله از ا یآلودگ

بر  یانسان ي ضهیفر کیمصرف کننده ،به عنوان  نهیاهش تلفات آن عالوه بر کاهش هزبه منظور ک یراه افتنیو  يدر مصرف انرژ ییجو

                                                                                                                                             .همگان واجب است

 

: دیخوان یشماره م نیدرا  

 ماژوالر يها تیتوان با قابل بیاصالح ضر يرگوالتورها  -                         

 ست؟یچ یکیتوان الکتر تیفیک یابیو ضرورت ارز ست،یچ یکیتوان الکتر تیفیک  -                         

  Herong همکاري با شرکت -

                             بانک خازنی تایرستوري  -

روزخن س  -  




و یکنترل زاتیانکودر و تجه وز،یف دیو کل وزیف نی، تام ي، فشار قو فیفشار ضع یخازن يو ساخت بانک ها نیو تام یشرکت فراکوه طراح تیفعال یاصل ي نهیزم  

باشد یم ریز يشرکت ها یندگیو نما سانسیتحت ل یکیالکتر  

به )سال تجر 83آلمان (با بیش از   (/http://www.frako.com) FRAKO سانسیتحت ل فیتوان فشار ضع بیخازنهاي اصالح ضر    - 

سال تجربه )  91ایتالیا (با بیش از   (http://www.ducatienergia.it) Ducati سانسیتوان فشار قوي تحت ل بیاصالح ضر يخازن ها    - 

سال تجربه ) 89آلمان (با بیش از     (http://www.efen.com/ ) EFEN  شرکت وزیدفیکل و وزیف    - 

سال تجربه ) 89ایتالیا (با بیش از    (http://www.lovatoelectric.com/ ) Lovato با شرکت یکیو الکتر یکنترل زاتیتجه   - 

سال تجربه )  33آلمان (با بیش از   (http://www.wachendorff.de) Wachendorff Encoder شرکت  -  

سال تجربه ) 20تایوان (با بیش از     (http://www.ablerex.com.tw) Ablerex - يلترهایف   

 )سال تجربه 58بیش از کره (با  vitzrotech (http://www.vitzrotech.com/)تجهیزات فشار ضعیف و متوسط -                      

 سال تجربه ) 45) (با بیش از Herong Electric ) http://www.hycapacitor.comخازن هاي اصالح ضریب توان فشار قوي تحت لیسانس  -
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ماژوالر يتهایتوان با قابل بیاصالح ضر يرگوالتورها  

همانطور که می دانید استفاده از رگوالتور به منظور اصالح ضریب توان به صورت 

فی در بسیاري مواقع قابلیت ها و اتوماتیک بسیار الزم و ضروري می باشد . از طر

مشخصات در مرحله ي آغازین ساخت بانک خازنی به صورت ابتدایی بوده و ممکن 

است بعد از راه اندازي سیستم نیاز به اعمال تغییرات در آن به وجود آید .لذا استفاده 

دهد صورت ماژوالر در اختیار ما قرار  ند این قابلیت ها را بهي  که بتوااز رگوالتور

                                                                    موجب سهولت کار می گردد.

 

 :باشند یم ریبه شرح ز DCRJ8يرگوالتورها يها تیقابل یبرخ                            

 -یارتباط يپورت ها يدارار  

 USB 
 WIFI 
 RS323 
 RS485 
 ETHERNET 
 PROFIBUS  

MASTER-SLAVE به صورت گریکدیتوان و ارتباط با  بیپنل اصالح ضر نیاتصال چند تیقابل    -     

 VAC الیVAC يرنج ولتاژ ورود  -    

IP54 -     

   و متوسط فیضع يدر سطوح ولتاژ یخازن يبانک ها يستفاده براا تیبلقا  -




 درجه حفاظتIP 

 هاي است که بر اساس آن محفظه IEC60529اصطالحی در استاندارد  : IP code) به انگلیسی(پی  درجه حفاظت یا کد آي

میشوند.  بندي نار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیمدر ک IPالکتریکی با کدهاي استانداردي با دو حرف  تجهیزات

 8تا  0دوم بین  است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص میکند. رقم 6تا  0رقم اول که بین

قمها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر مشخص میکند. هر چه این ر )و نه هیچ مایع دیگر(است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب 

  . است

  

  

کاملی از ارقام  و کاربردي بودن این کدها،شرکت فراکوه درنظردارد دراین شماره توضیحات با توجه به اهمیت

IP .ارائه دهد 
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IEC 60529 مطابق یپ یرقم نخست کد آ حیتوض   

ي اعمال شده بر رونی

 جسم خارجی

ر برابر جسم خارجیحفاظت د شده براي افراد فحفاظت تعری   IP رقم اول کد   

 0 فاقد حفاظت  فاقد حفاظت فاقد حفاظت

نیوتن 50 شتربی ای متریلمی 50اجسام جامد خارجی با قطر     1 پشت دست 

نیوتن 30 انگشت کی  شتربی ای متریلمی 5/12اجسام جامد خارجی با قطر     2 

نیوتن 3 شتربی ای متریلمی 5/2ی با قطر  اجسام جامد خارج  ابزار کی   3 

نیوتن 1 شتربی ای متریلمی 0/1اجسام جامد خارجی با قطر    مسی کی   4 

مسی کی حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار ____  5 

مسی کی ضد گرد و غبار ____  6 

 

  Herongآغاز همکاري با شرکت 

از کشور چین امضا شد .این تفاهم  Herongتفاهم نامه ي همکاري بین دو شرکت فراکوه و 

امضا شد .شرکت  ، پس از مذاکراتی که بین دو شرکت صورت گرفت 1396نامه در فروردین سال 

Herong  یک شرکت تولید کننده ي حرفه اي در زمینه تجهیزات انتقال قدرت ، جبران سازي

این یلتر، راکتور و ..... می باشد.، ف  MVتوان راکتیو و تجهیزات مربوط به آن از جمله خازن هاي 

انتقال یافت  xi'anبه شهر  2005تاسیس و در سال   weinanدر شهر   1970شرکت در سال 

درسال را دارا می باشد .  Kvar25000000توانایی تولید خازن با ظرفیت  Herong.شرکت

 Herongتحت لیسانس   MVموضوع این تفاهم نامه شامل انتقال دانش و ساخت خازن هاي

در ایران می باشد . هدف از این تفاهم نامه ارتقاي سطح دانش و افزایش سطح کیفیت تولید 

در شرکت فراکوه می باشد تا نیازهاي بازار داخلی را بهتر از قبل پاسخگو باشد    MVخازن هاي

از معتبرترین سازندگان خازن در سطح دنیا بوده که شرکت فراکوه افتخار  Herongشرکت  .

مایندگی انحصاري آن در ایران را در طی سالهاي اخیر کسب نموده است. شرکت فوق الذکر ن

تولید کنندة محصوالت درجۀ یک با استانداردهاي به روز جهانی همانند شرکت هاي معتبر بین 

المللی بوده است و داشتن قرارداد انحصاري ساخت خازن هاي فشار متوسط براي شرکت معظم 

گواه مطلب فوق می باشد. کلیۀ خازن هاي تولیدي جنرال الکتریک  )GEآمریکا(جنرال الکتریک 

به  )GE(ساخته و با برچسب  Herong کارخانۀدر  OEMآمریکا در سطح دنیا به صورت 

همچنین این شرکت قراردادهاي ساخت خازن به صورت  .بازار هاي جهانی عرضه می گردد

OEM  با شرکت هايABB  وSIEMENS کلیۀ . ر فهرست قراردادهاي خود داردرا نیز د

توسط تیم   Herongمطالب فوق پس از تحقیقات گسترده و بازدید میدانی از کارخانه شرکت 

مدیریت و فنی شرکت فراکوه جمع آوري شده و اصالت کیفیت کاالهاي این شرکت مورد تأیید 

 این محصول خواهد بود.قرار گرفته است. اعتبار و سابقۀ درخشان شرکت فراکوه تضمین کننده 

همچنین بدینوسیله شرکت فراکوه با افتخار و خیالی آسوده اعالم می دارد در حال حاضر به 

در   Herongمنظور رعایت حال مشتریان عزیز خود، امکان تأمین و ارائه محصوالت شرکت 

روپایی و با محصوالت ایا حتی برتر از قالب بانک خازنی و یا به صورت قطعات با کیفیتی برابر 

کلیۀ گارانتی ها و تضمین هاي خازن هاي  اًقیمتی بسیار مناسب تر فراهم آورده است. ضمن

Herong   همانند دیگر محصوالت این شرکت می باشد. اعتبار و سابقۀ درخشان شرکت فراکوه

  خواهد بود. Herongتضمین کننده کیفیت محصوالت شرکت 
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  بانک خازنی تایرستوري   

در بسیاري از مراکز صنعتی تغییرات توان بسیار سریع بوده و ممکن است بانک هاي خازنی 

معمولی که از کنتاکتورهاي الکترومکانیکی استفاده می کنند توانایی جبران سازي بار راکتیو 

را نداشته و علیرغم نصب  را در زمان هاي بسیار کوتاه که ممکن است به کسري از ثانیه برسد

  بانک خازنی ، جریمه ي توان راکتیو گریبانگیر مصرف کننده گردد . 

به منظور حل این مشکل استفاده از بانک هاي تایرستوري که در آن ها وظیفه ي کلید زنی 

به جاي کنتاکتور توسط تایرستور صورت می پذیرد در حال شکل گیري است . در این بانک 

والتورهاي معمولی از رگوالتورهاي هوشمند توان راکتیو که قابلیت ارسال فرمان ها به جاي رگ

  سریع قطع و وصل را داشته استفاده می گردد . 

شرکت فراکوه به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه ي طراحی و اجراي سیسم هاي جبران ساز 

ي متنوع نموده که نوین اقدام به طراحی و ساخت بانک هاي خازنی تایرستوري در ظرفیت ها

 یوم و ..... می باشد . آلومینصنایع فلزي ، مناسب جهت کاربرد در صنایع فوالد ، ذوب آهن ، 

  

 
                         
 

 
دیخودتان را اخراج کن  

 
که  یعنم نیاخراج خودم است بد کنمیبارها و بارها از آن استفاده م میکه من در تمام دوران کار ییها کیاز تکن یکی

 يبرا دیجد ریمد کی دیدارد و با يجد راتییبه تغ ازیکه االن سازمان من را اخراج کرده است چون ن کنمیکامال تصور م

صحنه  نیبندم و در ذهنم ایمرحله که گذشتم حال چشمانم رام نیا از.  استخدام شود تیو بهبود وضع راتییتغ جادیا

 نیوارد سازمان شده ام و بارها ا راتییتغ يهستم که برا دیجد ریکه من آن مد کنمیم يبازساز بازسازي و بارها  را بارها

 يندهایو فرآ تهایدر اقدامات، فعال یراتییمن است چه تغ يروز کار نیامروز نخست ،پرسم یپرسش را م

 دیبا که دیجد ریمد کیبه چشم زیشوم به همه چیوارد سازمان م دگاهید نیکه باا یهنگام کنم؟یم جادیسازمان ا

نسبت به اقدامات قبل ندارم چون آنها مربوط به من نبودند و من تازه  یتعصب چیو ه کنمیکند نگاه م جادیا تغییرات

 یلیفوق العاده را من خ کیتکن نیا. ودبهتر ش زیدهم تا همه چ رییرا تغ زهایچ يسر کی دیوارد سازمان شده ام و با

. ندارم یبه اقدامات گذشته خودم تعصب   :یدهد وقت یمقرار  من درسرراه يرینظ یب يدوست دارم چون راهکارها  


