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Verkkoonjarrutusyksiköt REVCON RLD ja RHD
 

 

Toimintakuvaus:

REVCON RLD- ja RHD-mallit mahdollistavat taajuusmuuttajan ohjaaman 

moottorin jarrutusenergian siirron syöttöverkkoon. REVCON käyttää 

verkkoonjarrutusta sen sijaan, että taajuusmuuttajan jarrukatkoja muuttaisi 

jarrutusenergian jarruvastuksessa lämmöksi.
 

Verkkoonjarrutusyksikkö kytketään taajuusmuuttajan DC-välijännitepiiriin ja

jarrutusenergia syötetään verkkoon aktiivisella vaihtosuuntaajalla vain silloin kun

moottori jarruttaa. DC-välijännite pysyy jarrutuksessa alle taajuusmuuttajan

ylijännitesuojausrajan.

 

Revcon Low Duty RLD on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarvitaan jatkuvaa

verkkoonjarrutusta ajoittain, kuten hissit, sentrifugit, nosturit ja monet muut.
 

Revcon High Duty RHD on tehty jatkuvaan jarrutukseen, kuten esim. moottoreiden 

testaustelineet, liukuportaat, vesivoimalaitokset ja kaikki dynaamiset sovellukset, 

missä jarrutusteho on keskimäärin jatkuvaa.

Saatavilla kaikkiin pienjänniteverkkoihin. RLD:n tehoalue 4-433 kW ja RHD:n

tehoalue 4-300 kW.
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Tasasuuntaus- ja verkkoonjarrutusyksikkö REVCON RFE

 

 
 

Toimintakuvaus: 

REVCON RFE on tasasuuntaajan ja verkkoonjarrutusyksikön yhdistelmä yhdelle tai 

useammalle taajuusmuuttajalle. RFE käyttää verkkoonjarrutusta sen sijaan, että se 

muuttaisi jarrutusenergian lämmöksi.  

Tyypillisiä käyttökohteita ovat moottorien kuormitustestauslaitteistot, liukuportaat, 
vesivoimalaitokset, nosturit ja yleisesti ottaen kaikki sovellukset missä moottoria 
jarrutetaan ja näin syntyy jarrutusenergiaa. 
  
AC-moottorin, taajuusmuuttajan ja RFE:n yhdistelmällä voidaan helposti korvata 

vanhat verkkoonjarruttavat tasavirtakäytötkin. 

 

REVCON RFE:n patentoitu vaihtosuuntaustekniikka takaa erittäin pitkän tuotteen 

käyttöiän ja pienet sisäiset häviöt. Korkean hyötysuhteen ansiosta koko yksikön 

rakenne on erittäin kompakti. RFE:n hyötysuhde on yli 99 % ja siksi sen tuottamat 

tehohäviöt ovat jopa 75 % pienemmät kuin muilla vastaavilla ratkaisuilla. 

 

Teknisesti edistyneen ohjauksensa ansiosta ohjelmointia tai parametrien asetusta ei

tarvita. Laite on heti valmis käyttöön.

Saatavilla kaikkiin pienjänniteverkkoihin. Tehoalue 7-250 kW. Rinnankytkentä

avoimeen DC-välipiiriin kasvattaa laitteiston kokonaistehoa.

Yhteinen DC-välipiiri 
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Aktiivisuodatin REVCON RHF-Active

 

Toimintakuvaus:

REVCON RHF-Active on erittäin tehokas aktiivinen harmonisten häiriöiden suodatin,

joka poistaa epälineaaristen kuormien aiheuttamia verkkojännitteen vääristymiä.

RHF-Active tarjoaa 3-tasoisen IGBT-pohjaisen aktiivisuotimen lisäksi piikarbidiin

(SiC) perustuvat aktiivisuodattimet.

Ihannetapauksessa verkkoon kytkettyjen kuormien ja jännitelähteiden virranmuoto on

puhdas siniaalto. Valitettavasti useimpien laitteiden virran todellinen aaltomuoto on

hyvin erilainen. Epälineaariset kuormat, kuten esimerkiksi taajuusmuuttajan

6-pulssinen dioditasasuuntaussilta, aiheuttavat verkkojännitteen vääristymistä. Tästä

vääristymästä arvioidaan tyypillisesti harmonisen kokonaissärön määrä (THD) ja se

sisältää yleensä harmoniset yliaallot alueella 2-50. Suomessa ja 50 Hz:n verkossa

tämä alue on taajuuksien 100 Hz ja 2,5 kHz välillä.

Jännitevääristymän vaikutus voi olla haitallinen syöttöverkkoon kytketyille laitteille ja

aiheuttaa kaapeleiden, muuntajien, generaattoreiden, moottoreiden ja

kompensointikondensaattoreiden (PFC) ylikuumenemista. Harmonisen vääristymän

vaikutuksen aliarviointi lyhentää merkittävästi sähkö- ja mekaanisten laitteiden

käyttöikää.

 

Aktiivinen Revcon RHF -suodin vähentää epälineaaristen kuormien harmonisen

kokonaisvirran (THDi) tyypillisesti alle 5 % (täysin skaalautuva). Tämä on tarpeen

erilaisten standardien ja suositusten, kuten IEEE 519-2014, saavuttamiseksi. RHF-

Activen korkean kytkentätaajuuden ansiosta harmonisten yliaaltojen kompensointi on

erittäin tehokasta ja tarkkaa. Laadukkaan ja pienihäviöisen elektroniikan ansiosta  

RHF-Active on erittäin energiatehokas, mikä mahdollistaa sen kompaktin rakenteen.

RHF-Active -laitteita voidaan käyttää 3P4W tai 3P3W 380-415 V järjestelmissä.

Lisäksi laitteiston kokonaisteho skaalautuu rinnankytkennän ansiosta helposti.
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Passiivisuodin REVCON RHF-Passive
 

 
 
Toimintakuvaus:

REVCON RHF-Passive on erittäin tehokas kaksivaiheinen harmonisten häiriöiden

passiivisuodatin, jota käytetään estämään epälineaaristen kuormien, kuten

taajuusmuuttajien, aiheuttamat verkkovirran vääristymät.

 

Ihannetapauksessa verkkoon kytkettyjen kuormien ja jännitelähteiden virranmuoto on

puhdas siniaalto. Valitettavasti useimpien laitteiden virran todellinen aaltomuoto on

hyvin erilainen. Epälineaariset kuormat, kuten esimerkiksi taajuusmuuttajan

6-pulssinen dioditasasuuntaussilta, aiheuttavat verkkojännitteen vääristymistä. Tästä

vääristymästä arvioidaan tyypillisesti harmonisen kokonaissärön määrä (THD) ja se

sisältää yleensä harmoniset yliaallot alueella 2-50. Suomessa ja 50 Hz:n verkossa

tämä alue on taajuuksien 100 Hz ja 2,5 kHz välillä.

Jännitevääristymän vaikutus voi olla haitallinen syöttöverkkoon kytketyille laitteille ja
aiheuttaa kaapeleiden, muuntajien, generaattoreiden, moottoreiden ja
kompensointikondensaattoreiden (PFC) ylikuumenemista. Harmonisen vääristymän
vaikutuksen aliarviointi lyhentää merkittävästi sähkö- ja mekaanisten laitteiden
käyttöikää.
 
Revconin harmoninen suodatin alentaa epälineaaristen kuormien ja lähteiden
harmonisen kokonaisvirran (THDi) alle 5 prosenttiin (valinnainen 10 %). Tämä on
tarpeen erilaisten standardien ja suositusten, kuten IEEE 519-2014, saavuttamiseksi.
Tyypillisesti yksinkertaiset passiiviset harmoniset suodattimet on viritetty 250 Hz:iin ja
keskittyvät siksi pääasiassa viidenteen harmoniseen. Ainutlaatuisen suodatinpiirinsä
ansiosta passiivinen RHF toimii kuin kaistanleveyssuodatin ja vähentää kaikkia
harmonisia yliaaltoja aina 60 asti.
 
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä ominaisuutena, passiivisen RHF:n patentoitu 

suodatinpiiri saavuttaa jopa 99,5 %:n hyötysuhteen, ja siksi sen tehohäviöt ovat jopa 
75 % pienemmät kuin vastaavilla ratkaisuilla.
 
Passiiviset RHF-suodattimet ovat saatavilla kaikille matalajännitteisille
3-vaihesyötöille tehoalueella 1-800 kW ja ne ovat rinnanasennettavissa.
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AC/DC-DC -muuntimet RSU ja RSD
 
 

 
 

Toimintakuvaus:

REVCON RSD (Step Down) ja RSU (Step Up) ovat AC/DC-DC -muuntimia, jotka
muuttavat suuremman tasa- tai vaihtojännitteen pienemmäksi tasajännitteeksi tai
matalan AC/DC-jännitteen suuremmaksi tasajännitteeksi.
 
DC-muunnin on saatavana virta- tai jänniteohjattavana järjestelmänä. Valinnainen 
sisäinen tasasuuntaaja mahdollistaa AC-syötön. 
 
DC-lähtö- ja tulojännite ovat vapaasti valittavissa pienjännitedirektiivin rajoissa. 
Yksiköt ovat saatavilla virta-alueella 15 – 500 A. 


