Giải pháp toàn diện cho trạm & đường dây tải điện

Tủ tụ bù
Tủ tụ bù của SEE sử dụng để tự động cải thiện hệ số công suất trong hệ thống lưới điện hạ thế với
mục đích mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật như giảm tải máy biến áp, kích cỡ dây dẫn, tổn thất điện
năng, độ sụt áp và tiền phạt do công suất phản kháng lớn; đáp ứng các tiêu chuẩn CEI EN 61921, IEC
60439, IEC 60529, IEC 60831 và TCVN 7573:2006.
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Đặc tính kỹ thuật tổng quát

Đặc điểm chung
- Vỏ bằng thép mạ kẽm dày 2.0mm được phủ lớp
sơn dày hơn 60m, màu RAL 7032.
- Thông gió chủ yếu bằng tự nhiên và đồng thời bổ
sung thêm thông gió cưỡng bức nâng cao tuổi thọ
của thiết bị.
- Đấu nối trực tiếp các đầu cực thiết bị đóng ngắt
với đường cáp vào.
- Cấp bảo vệ IP30 hoặc IP44.

- Lắp đặt trên mặt sàn hoặc treo trên cột.

- Kích thước chuaån (mm): Chieàu roäng (W): 550 1000,
chieàu saâu (D): 400 600, chieà u cao (H): 1000 1200
- Caùc kích thöôùc khaùc ñöôïc saûn xuaát theo yeâu caàu

Mã đặt hàng
CB

X

X

- Điện áp định mức: 250 440VAC
Tần số định mức: 50Hz
- Nguồn cấp: 3 pha và trung tính
- Tín hiệu dòng điện vào: lấy từ cuộn thứ cấp biến dòng
- Tín hiệu điện áp vào: lấy từ nội bộ
- Độ cao lắp đặt: 1000 ma.s.l. (so với mặt nước biển)
- Độ ẩm tương đối: lớn nhất 70% tại 20C.
- Khả năng vận hành: liên tục
- Nhiệt độ môi trường (tủ): -5 +40C
- Dãy nhiệt độ hoạt động (tụ): -25 +55C
- Kiểu đấu nối tụ bù: kiểu tam giác
- Thiết bị xã tụ: trên từng dãy tụ
- Kiểu lắp đặt: Trong nhà & Ngoài trời
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Ñieän aù p hoaït ñoän g: 230 400VAC
Kích thöôù c WxDxH (mm):
A – 550x400x1000
B – 800x400x1200
C – 1000x400x1200
D – 1000x600x1200
O – Khaù c (Kích thöôùc xaùc ñònh cuï theå theo yeâu caà u)
Dung löôïn g: 50 1600 kVAR
(Treâ n 1600kVAR coù theå cheá taïo theo yeâu caàu)
Kieåu laép ñaë t: ID – Trong nhaø & OD – Ngoaøi trôøi
Ñieän aù p ñònh möùc: 250 440VAC
Tuû tuï buø
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