شماره ( 31 :ویژه نمایشگاه)

آثبى 6991

آیب هیذاًیذ :استبًذارد ثِ هعٌبی حذاقل ضزایط هطلَة ثَدُ ٍ ّیچ ضزکت هَفقی قبثلیت هحصَالت خَد را تٌْب هحذٍد ثِ
ضزایط استبًذارد ًویکٌذ؟
در ایي تخش جذٍل هقایغِای کَچکی اس هقادیز هَجَد در اعتاًذارد خاسىّای فشار ضعیف ٍ هیشاى هعادل آى در خاسًْای شزکت فزا کَُ
را تِهٌظَر تزرعی تیشتز هصزفکٌٌذگاى تْیِکزدُاین .ایي جذٍل تِ ها کوک خَاّذ کزد کِ ٍیضگیّای تیشتزی اس خاسىّای فزا کَُ را
درک کزدُ ٍ هقادیز اعتاًذارد را هشخص کٌین.

در ایي ضوبرُ هیخَاًیذ:

 جذٍل هقایغِای هقادیز اعتاًذاردّای خاسًی تا خاسىّای - HDفزا کَُ
 قاتلیت خاسىّای فزا کَُ
 عیغتن ّای SVC
 تایزعتَر خاسًی
 فیلتز ٍرٍدی ٍ خزٍجی درایَّای الکتزیکی
Assembled capacitor 
 خثز ٍیضُ
 عخي رٍس




سهیٌِی اصلی فعالیت شزکت فزا کَُ عزاحی ٍ تأهیي ٍ عاخت تاًکّای خاسًی فشار ضعیف  ،فشارقَی  ،تأهیي فیَس ٍ کلیذ فیَس ،اًکَدر ٍ تجْیشات کٌتزلی ٍ
الکتزیکی تحت لیغاًظ ٍ ًوایٌذگی شزکتّای سیز هیتاشذ
 خاسىّای اصالح ضزیة تَاى فشار ضعیف تحت لیغاًظ  (/http://www.frako.com) FRAKOآلواى (تا تیش اس  83عال تجزتِ ) خاسىّای اصالح ضزیة تَاى فشارقَی تحت لیغاًظ  (http://www.ducatienergia.it) Ducatiایتالیا (تا تیش اس  91عال تجزتِ ) فیَس ٍ کلیذ فیَس شزکت  (http://www.efen.com/ ) EFENآلواى (تا تیش اس  89عال تجزتِ ) تجْیشات کٌتزلی ٍ الکتزیکی تا شزکت  (http://www.lovatoelectric.com/ ) Lovatoایتالیا (تا تیش اس  89عال تجزتِ )  Encoderشزکت  (http://www.wachendorff.de) Wachendorffآلواى (تا تیش اس  33عال تجزتِ ) فیلتزّای  (http://www.ablerex.com.tw) Ablerexتایَاى (تا تیش اس  20عال تجزتِ ) تجْیشات فشار ضعیف ٍ هتَعظ(http://www.vitzrotech.com/) vitzrotechکزُ (تا تیش اس  58عال تجزتِ ) -خاسىّای اصالح ضزیة تَاى فشارقَی تحت لیغاًظ ( ) http://www.hycapacitor.com( Herong Electricتا تیش اس  45عال تجزتِ )
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جذٍل هقبیسِای هقبدیز استبًذارد خبسى ٍ خبسىّبی - HDفزا کَُ















هَارد

خبسىّبی فزا کَُ

استبًذارد

هکاًیشُ حفاظتی

دشارص در سهاى  3دقیقِ تِ ٍ 75لت

دشارص در سهاى  1دقیقِ تِ ٍ 50لت

تلزاًظ خاسى

 -5تا  %15ظزفیت ًاهی

 -5تا  %5ظزفیت ًاهی

تغت ٍلتاص تیي تزهیٌال ٍ تذًِ

 3/6کیلٍَلت در دٍ ثاًیِ

3/9کیلٍَلت در دٍ ثاًیِ

اضافِ جزیاى

 1/3تزاتز جزیاى ًاهی تِصَرت دائوی

 2/7تزاتز جزیاى ًاهی تِصَرت دائوی

ثزخی دیگز اس قبثلیتّبی خبسىّبی فزا کَُ ثِ ضزح سیز هیثبضذ:
 عَل عوز هتَعظ  200/000 :عاعت
 حذاکثز جزیاى ّجَهی قاتل تحول  450:تزاتز جزیاى ًاهی در ٍلتاص ًاهی
هی تاشذ .
 کالط حزارتی  -40⁰C :الی +65 ⁰C
 حذاکثز درجِ حزارت تذًِ +78 ⁰C
 تعذاد عَییچیٌگ عالیاًِ 100،000:

گفتٌی است ثز اسبس آهبرّبی دریبفتی در طَل  61سبل گذضتِ تٌْب یك در صذ خزاثی خبسىّب
ٌّگبم کبر گشارشضذُ است کِ تبکٌَى ّیچیك اس دیگز سبسًذگبى ثِ ایي سطح کیفیت دست
ًیبفتِاًذ.
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سیستن ّبی SVC
 شزکت فزاکَُ تِ عٌَاى یکی اس قذیوی تزیي شزکت ّای فعال در حَسُ تْثَد کیفیت تَاى ّوَارُ عاخت عیغتوْای SVC
را تِ عٌَاى یکی اس اصلی تزیي هَارد عثذ هحصَالت خَد قزار دادُ اعت.
تا تَجِ تِ اّویت رٍس افشٍى هغائل کیفیت تَاى ٍ ًیاس تِ کاّش هقادیز ّارهًَیکّا تِ حذ هجاس تعییي شذُ اس عَی
اعتاًذارد ،اهزی هْن ٍ اجتٌاب ًاپذیز اعت .اعتفادُ اس تاًک ّای خاسًی تشرگ در کٌار راکتَرّای عظین جْت حذف
ّارهًَیک ّا در صٌایعی ّوچَى فَالد ٍ هظ هزعَم هی تاشذ .ایي تزکیة خاسى ٍ راکتَر در کٌار  TCRتحت عٌَاى SVC
شٌاختِ هی شَد.

تبیزستَر خبسًی
تایزعتَرّای خاسًی جْت قغع ٍ ٍصل عزیع پلِ ّای تاًک خاسًی در شزایغی کِ تغییزات عزیع تار ٍجَد دارد هَرد ًیاس هی
تاشذ .تایزعتَرّای خاسًی تزای کار تا رگَالتَرّای عزیع هٌاعة هی تاشٌذ .هکاًیشم عولکزد تایزعتَرّای خاسًی تِ گًَِ
ایغت کِ تذٍى ًیاس تِ عپزی شذى سهاى دشارص خاسى ،هی تَاًذ در صَرت ًیاس خاسى را ٍارد هذار کٌذ .ایي تایزعتَرّا در عغح
ٍلتاصی کوتز اسٍ 1000لت ٍ ظزفیت ّای هحذٍد تا  100کیلٍَار تِ کار هی رًٍذ.
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هطخصبت کلی آى عجبرت است اس:
 هٌاعة تزای عَییچ عزیع تِهٌظَر اصالح ضزیة تَاى
 عَییچ خاسى در لحظِی عثَر اس صفز جزیاى

 حفاظت در تزاتز جزیاى ّجَهی تاالی عَییچیٌگ خاسًی
 حفاظت در تزاتز دهای تاال تَعظ عٌغَرّای داخلی

هطخصبت عولکزد
 پلِّای  100 ٍ 50، 30کیلٍَاری
ٍ لتاص عولکزد ٍ 690 ٍ 400لت
ٍ لتاص تغذیِ ٍ 230:لت
ٍ لتاص کٌتزلٍ 230 :لت
 فاسّای کٌتزلشذُ3:

چَک ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی درایَ
در شثکِّا ٍ کارخاًِّایی کِ اس درایَّای الکتزیکی در کٌار هَتَرّا
اعتفادُ هی شَد ،چَک ّای ٍرٍدی در ٍرٍدی درایَ ًصة هی شَد تا
اس ٍرٍد ّارهًَیکّای درایَ تِ شثکِ جلَگیزی شَد .ایي چَک ّا تا
هحذٍدُ جزیاًی  2000آهپز قاتل ارائِ هی تاشٌذ .ضوٌاً تا ًصة
فیلتزّای خزٍجی درایَ ًیش هیتَاى اس صذهِ دیذى هَتَرّا تحت
تاثیزعَئیچیٌگ ّای فزکاًظ تاال جلَگیزی کزد .ایي فیلتزّا ًیش تا
هحذٍدُ جزیاًی  2000آهپز قاتل ارائِ هیتاشٌذ کِ تحت ًام فیلتزّای
عیٌَعی یا  Sine Filterشٌاختِ هی شًَذ.
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ثبًك خبسًی پیص سبختِ (:)assembled capacitor
تاًک خاسًی پیش عاختِ اس اتصال خاسًْایی تا عغح ٍلتاص پاییي تز در یک عاختار یکپارچِ تزای جثزاًغاسی تَاى راکتیَ در
عغَح ٍلتاصی تاالتز تشکیل شذُ اعت.

 تزای عغَح ٍلتاصی تاال تا  66کیلٍَلت هٌاعة اعت.
 تا عاختار فشزدُ کوتزیي هیشاى فضا را اشغال هی کٌذ.
 حول ٍ ًقل آعاى تِ ّوزاُ قاتلیت ًصة عزیع
 تِ دلیل اعتفادُ اس رٍغي ٍ هثذل ّای حزارتی در تذًِ آى ،تزای ًصة در ًقاط گزهغیزی تا حزارات سیاد خصَصاً هٌاعق
جٌَتی تغیار هٌاعة اعت.
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خجز ٍیژُ
ضزکت فزا کَُ هَفق ثِ دریبفت گَاّی استبًذارد اس ضزکت اپیل ضذ  .ثب تَجِ ثِ تستّبی اًجبمضدذُ ثدز رٍی
خبسىّبی فزا کَُ کِ ایي تست ّب عجبرتٌذ اس تست افشایص درجِ حزارت ( ، )TRفطدبرقَی ( ، )HVفطدبر
ضعیف (، )LVتست تخزیت ( ، )DEتست تخلیِ (..... ٍ )DSخبسىّب ثب عجَر اس تسدت ّدب هَفدق ثدِ دریبفدت
گَاّی استبًذارد ضذًذ .






هْبرتّبی السم ثزای اًجدبم کدبر گدزٍّی هَفدق
 -1عالقِ ة ثِ پزسیذى ٍ رفع اثْبم

 -6هْبرت کالهی
 -2گَش کزدى

 -7عالقِ ثِ کوك فکزی ثِ دیگزاى

 -9عالقِ ثِ آهَختي اس دیگزاى

 -8تَاضع

 -4عالقِ ثِ تکویل دیگزاى

 -9داضتي صجز ٍ تَجِ ثِ احسبسبت دیگزاى

 -1عالقِ ثِ ضزیك کزدى دیگزاى در افکبر ٍ تجبرة خَد

 -61عالقِ ثِ حل هسئلِ ثِجبی هطزح کزدى خَد
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