Expert na zelenou energii
• Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně
• Zaměřená na:
• dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů
• dodávku a servis technologických celků a zařízení v oblasti energetiky
• dodávku a servis technologických celků zaměřených na úsporu energií napříč pro
soukromý i podnikatelský sektor
• výzkum a vývoj pyrolýzních a depolymerizačních jednotek

• Disponuje
• zkušeným týmem inženýrů s mnohaletou praxí v daném oboru
• unikátním řešením každého technologického celku

Management hospodaření sr elektrickou energií

Řízení kvality elektrické energie
potlačení nežádoucích vlivů elektrické energie

r
Nežádoucí vlivy elektrické energie

1. Přepětí a podpětí v síti

• V ČR a EU normované napětí 230 V +/- 10% (207-253 V)
• Většina spotřebičů projektovaná pro napětí 220-230 V

• Přepětí, podpětí, časté výkyvy napětí => nežádoucí vliv na funkci,
spotřebu a životnost elektrospotřebičů
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Nežádoucí vlivy elektrické energie

2. Fázová nesouměrnost napětí

• Napětí na jednotlivých fázích se často liší o více než 5 V
• Motory => neschopnost plynulého pohybu = snížení výkonu => kompenzace
vyšším odběrem proudu
• Důsledek => převod elektrické energie na mechanický otáčivý pohyb je
nesouměrný => nežádoucí vliv na funkci, spotřebu a životnost
elektrospotřebičů
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Nežádoucí vlivy elektrické energie

3. Nízký účiník (PF)

• Způsobený elektrickými motory a kvalitou dodávané elektrické energie
• Motor => tendence vyrábět el. energii, zároveň však vyrábí jalový výkon!

• Jalový výkon => el. energie převedená na tepelnou energii místo na práci
• Důsledek: přehřívání vodičů, snížení životnosti zařízení, zvýšení spotřeby
elektrické energie
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Nežádoucí vlivy elektrické energie

4. Harmonické zkreslení

• Vzniká v důsledku zatížení, která zkreslují sinusový průběh el. proudu
• Tato zatížení způsobují např. počítače, UPS, frekvenční měniče…

• Dochází ke zvýšení vyšších harmonických frekvencí 3, 5, 7, 9, 11
• Přetížení nulového vodiče

• Negativní vliv na životnost spotřebičů
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Nežádoucí vlivy elektrické energie

5. Mikro výpadky sítě
• Zpravidla trvají několik desítek až stovek ms

• Jsou způsobeny externími poruchami
v distribučních soustavách
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• Způsobují problémy ve výrobních procesech u energeticky citlivých zařízení
CNC centra, speciální výrobní zařízení, servery, technologické procesní linky
• Snížení produkce výrobních linek => vyšší chybovost a zmetkovitost výroby

• Negativní vliv na životnost spotřebičů
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Řízení kvality elektrické energie

Portfolio produktů
• Energy Savery

• Aktivní UPS
• Statické stabilizátory napětí
• Kompenzace účiníku
• Filtry harmonického zkreslení
• Záložní zdroje stejnosměrného napětí

• Záložní zdroje střídavého napětí
• Jedno a třífázové transformátory

Popis hlavních komponentůr jednotek e-cont
• Transformátor – oddělovací transformátory s několika odbočkami pro
snížení a zvýšení napětí, působí zároveň jako pasivní harmonický filtr.

• Tyristorové řízení – skládá se z několika tyristorů (výkonový polovodičový
prvek) a řídící jednotky, přepíná mezi jednotlivými odbočkami
transformátoru, řídí napětí na výstupu ze zařízení +/- 1 % dle potřeby.
• Kompenzace v reálném čase – reaguje na změnu v síti řádově za 5-20 ms.
Slouží k navýšení účiníku až na cos φ 0,99.
• Aktivní harmonický filtr – snižuje harmonické zkreslení pro celkové
spektrum od 2. do 25. harmonické nebo na cíleně navolenou harmonickou.

Energy Saver
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• Každá jednotka sestavena na míru dle typu zátěže, od 16 A do 4.545 A
• Optimalizuje provozní napětí na požadovanou hodnotu v závislosti na
spotřebě (kWh) +/- 1 % na každé fázi, stabilizuje přepětí i podpětí v síti
• Snižuje ztráty při přenosu elektrické energie
• Filtruje zkreslení harmonických a meziharmonických
frekvencí na minimální úroveň
• Snižuje reaktivní energii (kVAr) na minimální úroveň

• Odstraňuje přechodové jevy přepětí, flikrování a kolísání
napětí v síti spotřebitele
• Automaticky kompenzuje účiník v reálném čase
na 0,95 – 0,99 cos φ
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Energy Saver a použité komponenty
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Analyzátor sítě
Svorkovnice přívodu a odvodu
Jistič na vstupu do Energy Saveru
Jistič na výstupu z Energy Saveru
Manuální přepínač Bypass a Saving mód
Automatický Bypass při poruše Energy Saveru
Tyristorové řízení
Aktivní harmonický filtr
Kompenzace účiníku
Transformátor hlavní a pomocný
Řídící jednotka Energy Saveru

Potlačení nežádoucích vlivů relektrické energie
• Nízký účiník
• Harmonické zkreslení
• Přechodové jevy v síti

Potlačení nežádoucích vlivů relektrické energie
• Přepětí v síti
• Fázová nesouměrnost napětí
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Energy Saver - výše úspory elektrické
energie

Výše úspory elektrické energie závisí na druhu zátěže
• Motorová zátěž

6 – 12 %

• Kombinovaná zátěž

8 – 18 %

• Světelná zátěž

10 – 22 %

Úsporou elektrické energie dochází také ke snížení produkce CO2
Životnost technologie více než 20 let

Aktivní UPS
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• Aktivní záložní zdroj elektrické energie

• Ochrana proti mikro výpadkům elektrické sítě
• Dodává nepřetržitě regulované, stálé napětí a frekvenci,
pro bezpečné využívání elektrickými zařízeními

• Řešení pro ochranu počítačových systémů, serverů,
síťových terminálů, CNC center, speciálních výrobních
zařízení, technologických linek
• Spolehlivě poskytuje střídavé napětí i pro velmi citlivé
přístroje

Aktivní UPS
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• Interní napěťové a frekvenční okruhy zajišťují ochranu proti napěťovým a
frekvenčním degeneracím rozvodné sítě

• Usměrňovač na vstupu a izolační transformátor na výstupu chrání před
selháním z rozvodné sítě
• UPS dodává energii nepřetržitě přes usměrňovač, baterii a invertor
• Kolísání napětí rozvodné sítě nemá žádný vliv na výstupní napětí
• Výstupní frekvence odpovídá frekvenci rozvodné sítě

Specifikace aktivní UPS

•
•
•
•
•
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Jednofázový vstup - jednofázový výstup, v rozsahu 2 - 15 kVA
Třífázový vstup - jednofázový výstup, v rozsahu 10 - 40 kVA
Třífázový vstup - třífázový výstup, v rozsahu 10 - 200 kVA
Jištění na vstupu, výstupu a bateriích
Ochrana proti přehřátí, přetížení, zkratu, přepětí a podpětí,
nízkému stavu baterie
• On/Off přepínač a manuální by-pass pro případ poruchy nebo
údržby

Statický stabilizátor napětí
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• Ochrana elektrospotřebičů proti nebezpečným změnám napětí

• Zařízení pro kontrolu, ochranu a ovládání napětí,
řízený mikroprocesorem
• Nastavení na správnou napěťovou hodnotu, kterou vyžadují
citlivá průmyslová zařízení
• Plynulá dodávka stabilní a bezpečné energie
• Zachycují poklesy a zvýšení napětí v řádu 0,02 vteřiny,
v rozsahu napětí sítě od -60 % do +40 %
• Korekce výkyvů rychlostí 500 V/s

Statický stabilizátor napětí
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• Součástí zařízení: ochrana proti přepětí a podpětí, přehřátí, přetížení,
krátkému spojení a fázovému zlomu
• Manuální by-pass pro přenos zátěže přímo ze síťového napětí
• Termomagnetické pojistky na vstupu a výstupu jednotky

• Jednofázové a třífázové výstupy od 2 kVA do 3.200 kVA (až 4.000 A)
• Jednotky i pro velmi vysoké zátěže od 800 kVA do 12.000 kVA (až 16.000 A)

• Všechny průmyslové napěťové hodnoty: 230, 380, 400, 415, 480, 600 V
• Velmi široký rozsah intervalů vstupního napětí

Statický stabilizátor napětí
• Bezúdržbová technologie řízená
mikroprocesorem
• Vysoká účinnost: až 97 %
• Dálkový přístup a softwarová
podpora
• Ochrana proti přepětí, náhlému
vzrůstu napětí a zábleskům
• Řídící jednotka s LCD displejem
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Možnosti instalace jednotekr e-cont
Osvětlení
• veřejné osvětlení, výrobní haly, sportovní haly, stadiony, parkoviště, letiště,
pozemní komunikace
Průmyslový sektor
• průmyslové podniky, výrobní závody, potravinářské podniky, chemické
závody, CNC stroje, čerpací stanice
Veřejný sektor
• budovy státní správy, městské úřady, školy, školky, kulturní a sportovní
centra, nemocnice
Cestovní ruch
• hotely, penziony, restaurace, kavárny, cukrárny

Možnosti instalace jednotekr e-cont
Zemědělství
• bioplynové stanice, zemědělská družstva,
chlévy, stáje, drůbežárny

Komerční prostory
• wellness centra, aquaparky
nákupní centra
Domácnosti
• rodinné domy, bytové jednotky
developerské projekty
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Postup návrhu řešení jednotek
e-cont

• Podrobná analýza elektřiny v místě instalace certifikovaným zařízením
• Vyhodnocení analýzy => volba komponentů
• Vytvoření nabídky

• Sestavení jednotky e-cont na míru
• Instalace k hlavnímu/podružnému rozvaděči

Reference, na kterých se nášr tým podílel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technické služby Přerov
Technické služby Olomouc
Město Uherské Hradiště
Město Přerov
Město Petřvald
Město Otrokovice
Město Kroměříž
Město Prostějov
Fa Rene Mercedes Benz
Bioplynová stanice Smolotely

•
•
•
•
•
•
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Smuteční síň Vsetín
R-Hotels
Combin
Tizzi
DHL supply chain
Ball Aerocan
Motorest Samota
a další …

Děkujeme za pozornost
LBG Moravia, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00, Brno
Česká republika
www.lbgmoravia.cz
+420 513 036 350
info@lbgmoravia.cz

