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Beveiliging
Het dimensioneren van de beveiliging voor condensatorenbatterijen dient als volgt te gebeuren

:

Uit het nominalvermogen van de condensatorenbatterij berekent men de nominale stroom.

kVar x l-000

lnom=
UnomxV3
Deze stroom dien vermenigvuldigd te worden met volgende coëfficiënten

I beveiliging = I nom

x L,1 x

:

1-,3

1,1 : om rekening te houden met afwÍjkingen van de netspanning
1,3 : om rekening te houden met de extra stromen door harmonischen

Dus:

I beveiliginB = I

nom xI,43

Plaotsi ng va n de stroomtro nsformotor
De meeste cos phi regelaars meten volgens het volgende principe

:

Spanningsmeting tussen 2 fasen (vb tussen L2 en L3) en stroommeting in de andere fase (vb L1)

Hieronder geven we schematisch weer hoe het moet en wat fout is :

ComarBeneluxNV-Brugzavel8-8-9590Kluisbergen-T+32(0)55385180-F+32(0)55385190
www.comarbenelux.be

-

info@comarbenelux.be

-llCOMAR
BEIUELUX

totale belasting (vertrekken
naar de machines) inclusief de

De Tl rneet de

condensatorenbatterij
Bovendien staat dê TIU in Ll terwijl de
spanning naar de regelaar wordt afgenomen
tussen L2 en H|. (vb ïl in L3 en spanning

tussen L1-12 is ook correct)
De Tl staat ook correct opgesteld : de stroom
loopt immers van PL naar P2.
De ingang K van de regelaar is verbonden met
51 van de Tl en de ingang L van de regelaar is
verbonden met 52 van de Tl.
Dit is het juiste meetprincipe.

3 fouten :

terwijl de spanning naar de
regelaar wordt afgenomen tussen L2 en 13.
De Tl is ook verkeerd gemonteerd : de stroom
loopt hier immers van P2 naar Pl.
De ingang K van de regelaar is verbonden met
52 en L van de regelaar met 51.
De Tl staat in L3

Dit resulteert in een verkeerde cos phi
regeling en uitlezing.
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l

fout

:

totale belasting maar
enkel de condensatorenbatterij zelf.
De Tl meet niet de

De trappen bliiven niet ingeschakeld.
De regelaar zal bij het inschakelen van een

trap immers altijd een capacitieve belasting
meten en dus zijn trappen uitschakelen,

l

fout

:

De Tl meet de belasting maar niet de
co nde

n

sato re n batte rij.

Alle trappen worden ingeschakeld.
De regelaar ziet immers bij het inschakelen
van de trappen van de
condensatorenbatterij geen verandering in
cos phi. Je mag hier zoveel trappen
inschakelen als je wil, de meetwaarden (via
de Tl ) veranderen niet.
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