Power Factor Correction Brochure

ABOUT US
HAKKIMIZDA
Kondaş has been established in 1973 as the first capacitor manufacturer of Turkey. For the ongoing 44 years and
counting, Kondaş has continiously been improving its technology and widening its product range, thus conserving the
rank for being the largest producer of capacitors throughout Turkey. The Kondaş team consists of more than 100
practised engineers and high-skilled workers, that aims to produce the best quality products at the most rational price
level. Along with the distribution line that can reach everywhere on a domestic basis and the pleasant after sales
operations, our company's ultimate objective is to provide customer satisfaction at its best.
Kondaş Kondansatör, 1973 yılında kurulmuş ve Türkiye'deki ilk kondansatör üreticisi firmadır. 44 yıldır, teknolojisini ve
ürün yelpazesini geliştirmek suretiyle ülkemizin en büyük kondansatör üreticisi olma özelliğini korumuştur. Kondaş, sayısı
100'ün üzerinde deneyimli mühendis ve yetenekli işçiden oluşan kadrosuyla en kaliteli ve uygun maliyetli ürünleri
üretmekte, her yere uzanan dağıtım ağıyla müşterisine sunmakta ve satış sonrası servisi ile müşteri memnuniyetini en ön
planda tutmaktadır.

Adopting and applying the methodologies of Total Quality Management and
Environmental Management as a corporate culture at all costs, Kondaş
complies with ISO 9001 systems standards. In addition, our company complies
with the ISO / IEC 17025 General Requirements for the Competence of
Testing and Calibration Laboratories standards. Such accreditation supports
the technical sufficiency and reliability of Kondaş both on domestic and
international grounds.

Toplam Kalite Yönetimi ve Çevre Yönetimi Sistem Standartları’nı kurumsal
kültür olarak benimseyen ve her şartta uygulayan Kondaş, ISO 9001 belgesine
sahiptir. Bunlara ek olarak, şirketimiz ISO / IEC 17025 numaralı Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvar Yeterliliği Belgesine de sahiptir. Söz konusu
akreditasyon, Kondaş’ın teknik yeterlilik ve güvenilirliğini ulusal ve uluslararası
platformlarda desteklemektedir.

Sectoral Becoming a Leading
Company and Our Services
Sektörel Lider Firma Olma Özelliği ve
Hizmetlerimiz
Kondas maintain one's presence succesfully with has gained numerous experience and knowledges since 44 years, at the sector
that Kondas entried the first manufacturer of Turkey. Today Kondas is Turkey's largest manufacturer and the world's leading
manufacturer of capacitor. Kondas continues to work successfully to provide the most accurate solutions to customers of
Kondas by investing in the production field, strengthening own staff and adding brands such as VARKON and VARPOWER.
In addition to its wide product range, Kondas continues its success in the sector with special turn key applications for own
customers. KONDAS continues to grow rapidly with applications and sales figures around the world.

Kondaş Kondansatör Türkiye'nin ilk kondansatör üreticisi olarak girdiği sektörde, kazandığı tecrübe ve deneyimlerle Türkiye'nin
en büyük ve Dünyanın sayılı kondansatör üreticisi olarak, yurtiçi ve yurtdışı piyasasında varlığını başarıyla sürdürmektedir.
Kondaş üretim alanında yaptığı yatırımlarla, kadrosunu güçlendirerek ve bünyesine VARKON ve VARPOWER gibi markaları da
ekleyerek, müşterilerine en doğru çözümleri sunmak için başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Kondaş geniş ürün yelpazesi dışında, müşterilerine özel anahtar teslim uygulamalarıyla da sektördeki başarısını sürdürmektedir.
Dünya genelindeki uygulamaları ve satış rakamlarıyla, KONDAŞ hızla büyümeye devam etmektedir.

Low Voltage Products

AsVArTÖR Ağır Sanayi Yağlı Tip Güç Kondansatörü I Heavy Duty Non-Dry Type Power

Alçak Gerilim Ürünlerimiz

It is designed for power factor correction and harmonic filter applications in plants with high
harmonics. AsVArTÖR has heavy duty non-dry and all film technology, and metal armature.

Capacitors

Harmoniklerin yüksek olduğu tesislerde, güç faktörü düzeltici ve harmonik filtreli uygulamalar
için tasarlanmıştır. AsVArTÖR ağır sanayi yağlı tip ve “all film” teknoloji ve metal armatür
özelliklerine sahiptir.

ZnPS Silindirik Tip Güç Kondansatörü I Cylindrical Type Power Capacitors
It is designed for power factor correction and harmonic filter applications. ZnPS has dry
technology, self-healing and overpressure protection.

Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

230-1000 V AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:

up to 230 kVAr

Güç faktörü düzeltici ve harmonik filtreli uygulamalar için tasarlanmıştır. ZnPS kuru
teknoloji, kendi kendine onarım ve aşırı basınç koruması özelliklerine sahiptir.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

230-690 V AC

Harmonik Filtre Reaktörü I Harmonic Filter Reactor

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:

up to 50 kVAr

It is designed to prevent capacitors from resonating with the network and to provide
harmonic filtering. It is has Cu and Al.
Kondansatörlerin şebekeyle rezonansa girmesini engellemek ve tesisteki harmonik filtrasyonu
için tasarlanmıştır. Cu ve Al özelliklerine sahiptir.

ZnPP Kutu Tip Güç Kondansatörü I Box Type Power Capacitors
It is designed for power factor correction and harmonic filter applications. ZnPP has dry
technology, self-healing and battery.
Güç faktörü düzeltici ve harmonik filtreli uygulamalar için tasarlanmıştır. ZnPP kuru
teknoloji, kendi kendine onarım ve batarya özelliklerine sahiptir.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

230-1000 V AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:

up to 60 kVAr

ZnPAS Ağır Sanayi Tip Güç Kondansatörü I Heavy Duty Type Power Capacitors
It is designed for power factor correction and harmonic filter applications in plants with
high harmonics. ZnPAS has heavy duty dry technology, self-healing and vermiculite
granules.
Harmoniklerin yüksek olduğu tesislerde, güç faktörü düzeltici ve harmonik filtreli
uygulamalar için tasarlanmıştır. ZnPAS ağır sanayi kuru teknoloji, kendi kendine onarım ve
vermikülit granül özelliklerine sahiptir.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

415-900 V AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:

up to 120 kVAr

Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:
Rezonans Frekansı I Resonant Frequency:
Çalışma Gücü I Rated Power:

230-1000 V AC
134,189 and 210 Hz
up to 100 kVAr

Diğer Güç Faktörü Düzeltici Ürünler I Other Power Factor Correction Products
In reactive power compensation applications, Kondaş offers integrated solutions for your needs with a wide product range.
Reaktif güç kompanzasyonu uygulamalarında, Kondaş geniş ürün yelpazesiyle, ihtiyaca yönelik entegre çözümler sunar.
.
-VArKON Reactive Power Control Relay Series and EA series network analyzers are designed to measure, monitor, record and
control the parameters required in the electric networks.
-VArKON Reaktif Güç Kontrol Rölesi Serisi ve EA serisi şebeke analizörleri, elektrik şebekelerinde ihtiyaç duyulan parametreleri
ölçmek, izlemek, kayıt altına almak ve kontrol etmek için tasarlanmıştır.
-KONDAS Capacitor Contactors are designed for durability and to dampen sudden currents during switching capacitors. The
Compensation Thyristor Switching Modules are specially designed for long-life and zero crossing switching of capacitors.
-KONDAŞ Kondansatör Kontaktörleri, uzun ömürlü ve kondansatörleri anahtarlama sırasında ani akımları sönümlemek için özel
olarak tasarlanmıştır. Kompanzasyon Tristör Anahtarlama Modülleri, uzun ömürlü ve kondansatörleri sıfır geçişte anahtarlama
için özel olarak tasarlanmıştır.

Low Voltage Products
Alçak Gerilim Ürünlerimiz

VArPOWER Low Voltage Capacitor Banks
VArPOWER Alçak Gerilim Kondansatör Bankları
KONDAS compensation systems allow to reach maximum
reactive gain in minimum volume with world famous low
voltage power capacitors have specially designed ventilation
system.
KONDAŞ’ ın dünyaca ünlü alçak gerilim güç kondansatörleri ile
özel olarak tasarlanmış bir havalandırma sistemine sahip,
KONDAŞ kompanzasyon sistemleri minimum hacimde,
maksimum reaktif güce erişmesine izin verir.

VArPOWER-ACB Type I LV Automatic Capacitor Banks
VArPOWER-ACB Tip I AG Otomatik Kondansatör Bankları
Standard Construction:
- Has steps between 2-24.
- Master switch, can be applied bank upon request.
- Maximum step size @ 75 kVAr at 400V / 690V
- Maximum kVAr dimension 1200 kVAr @ 400V / 1000V
- Dimensions: the strength of the bank depends on your power.
- Weight & Dimensions : depends on the bank configuration. Cable entry: top, bottom or side.

VArPOWER-PHF Type I Passive Harmonic Filter Capacitor Banks
VArPOWER-PHF Tip I Pasif Harmonik Filtreli Kondansatör Bankı
Power transmission and distribution systems are designed to operate at a constant frequency with sinusoidal voltage and current
fluctuations. At the same time, when non-linear loads such as thyristor drivers, converters and arc furnaces are connected to the
system, excessive harmonic currents occur and this causes both current and voltage distortion. With VArPOWER solutions this
problem can be eliminated.
VARPOWER-PHF is the best way to remove this distortion from the power system with harmonic filtering; it also meets the reactive
power requirement of the plant it is connected to.
Güç iletim ve dağıtım sistemleri, sinüzoidal voltaj ve akım dalgaları ile sabit bir frekansta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla
birlikte, tristör sürücüler, dönüştürücüler ve ark ocakları gibi doğrusal olmayan yükler sisteme bağlandığında, aşırı harmonik akımlar
oluşur ve bu hem akım, hem de gerilim bozulmasına neden olur. VArPOWER çözümleri ile bu problem ortadan kaldırılır.
VArPOWER-PHF harmonik filtreleme ile bu bozulmayı güç sisteminden ortadan kaldırmanın en iyi yoludur; aynı zamanda bağlı olduğu
tesisin reaktif güç ihtiyacını da karşılar.

TECHNICAL DATA
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:
Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

400-1000 V
50/60 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:
Tuned Frekansı I Tuned Frequency

up to 1000 kVAr
5th 7th 11th and 13th

İzolasyon Seviyesi I Insulation level
Güç Kaybı I Power losses

3 kV
0,15 W/kVAr

Sürekli Aşırı Voltaj I Continuous over-voltage
Sürekli Aşırı Akım I Continuous over-current

%110
%130

Muhafaza Tipi I Enclosure type
Sıcaklık Sınıfı I Temperature class

Indoor or Outdoor
-25 / + 55

Option
- Harmonic filter applications can be designed with reactors of 134, 189 and 210 Hz.
Application areas of VArPOWER low voltage compensation
systems:

VArPOWER alçak gerilim kompanzasyon sistemleri uygulama
alanları:

Standart Yapısı:

- Energy Transmission and Distribution Facilities

- Enerji İletim ve Dağıtım Tesisleri

- Minimum 2 kademe ve maksimum 24 kademe adımlara sahiptir.

- Iron and Steel Industry

- Demir çelik Endüstrisi

- Ana şalter, talep üzerine banka eklenebilir.

- Cement Industry

- Çimento Endüstrisi

- Maksimum kademe büyüklüğü @ 400V / 690V'da 75 kVAr

- Petrochemical Industry

- Petrokimya Endüstrisi

- Maksimum kVAr boyutu 1200 kVAr @ 400V / 1000V

- Water Treatment Facilities

- Su Arıtma Tesisleri

- Ağırlık ve boyut: bank yapılandırmasına bağlıdır. Kablo girişi: üst, alt veya yandan yapılabilir.

- Wind, Solar, Hydroelectric and Natural Gas Power Plants

- Rüzgar, Güneş, Hidroelektrik ve Doğalgaz Enerji Santralleri

- Automotive, Paper, Textile, Hospital etc. Industries

- Otomotiv, Kağıt, Tekstil, Hastane v.b. Endüstriler

- Stage switching can be done with thyristor switching (TSC) and each phase can be individually
a controlling thyristor switched reactor module (TCR) can be added.

Opsiyon
- Harmonik filtreli uygulamalarında 134, 189 ve 210 Hz reaktörlü tasarlanabilir.
- Kademe anahtarlaması, tristör anahtarlamalı (TSC) yapılabilir ve her fazı ayrı ayrı
kontrol eden tristör anahtarlamalı reaktör modül(TCR) eklenebilir.

High Voltage Products
Yüksek Gerilim Ürünlerimiz

OGVArTÖR Orta Gerilim Güç Kondansatörü I Medium Voltage Power Capacitors
It is designed for power factor corrective and harmonic filter applications. All film
technology provides outdoor installation with environmentally friendly impregnation oil.
Güç faktörü düzeltici ve harmonik filtreli uygulamalar için tasarlanmıştır. All film
teknolojisi, çevre dostu emprenye yağı ile dış mekan montajı olanağı sağlar.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

1kV to 34,5 kV AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:

up to 1000 kVAr

İndüksiyon Ocak Kondansatörü I Induction heating Capacitors
It is designed for power factor correction and circuit adjustment. It is designed with all
film technology.
Güç faktörü düzeltme ve devre ayarlama için tasarlanmıştır.. All film teknolojisi ile
tasarlanmıştır.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

Up to 3 kV AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

Up to 15000 Hz

Çalışma Gücü I Rated Power:

up to 7000 kVAr

DC Link ve AC Filtre Kondansatörü I DC Link and AC Filter Capacitors
It is designed for DC converters (ripple current filtering) and AC filters of power
converters / inverters. It has dry technology, so it can do self-repair and
overpressure protection.
Güç konvertör / invertörlerin DC filtreleri (ripple akımları filtreleme) ve AC filtreleri
için tasarlanmıştır. Kuru teknoloji, kendi kendine onarım ve aşırı basınç koruması
özelliklerine sahiptir.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

Up to 5 kV AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Kapasitesi I Rated Capacitance:

up to 5500 µF

High Voltage Products
Yüksek Gerilim Ürünlerimiz
Akım Sınırlama Reaktörü I Current Limiting Reactor
The capacitor banks draw very high current when they are engaging. Current
limiting reactors, series-connected with capacitor bank, are designed to reduce the
closing current to an acceptable level. It can be designed with air core or iron core.
Kapasitör bankları devreye alınırken çok yüksek akım çekerler. Kondansatör banka
seri olarak bağlanan akım sınırlama reaktörleri, kapama akımını kabul edilebilir
seviyeye indirmek için tasarlanmıştır. Hava nüveli ve demir çekirdekli dizay
edilebilir.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:
Çalışma Frekansı I Rated Frequency:
Çalışma Akımı I Rated Current:
Harmonik Filtre Reaktörü I Harmonic Filter Reactor
Current and voltage harmonics are a dangerous occurrence that the distribution networks
will encounter. Disruption of the sinusoidal waveform of the current causes resonance
between the compensation system and the mains as well as the rms current, flowing in the
bars, can increase.Compensation systems should be designed with anti-resonance or
other alternating harmonic filter reactors to prevent such situations. Also Kondas designing
tuned filters to filter n. degree harmonics
Akım ve gerilim harmonikleri, dağıtım şebekelerinin karşılaşacağı tehlikeli bir oluşumdur.
Akımın sinüzoidal dalga şeklinin bozulması, baralar da akan rms akımının yükselmesinin
yanı sıra, kompanzasyon sistemi ile şebeke arasında rezonans oluşmasına neden olur. Bu
tür durumları önlemek için anti-rezonans veya bir diğer değişle harmonik filtre reaktörü ile
kompanzasyon sistemleri tasarlanmalıdır. Ayrıca Kondaş n. mertebeden harmonikleri
sönümlemek etmek için, frekansı akort edilmiş (tuned) filtreleri tasarlamaktadır.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:
Çalışma Frekansı I Rated Frequency:
Çalışma Akımı I Rated Current:

3,3kV to 36 kV AC
50/60 Hz
up to 250 A

3,3kV to 36 kV AC
50/60 Hz
up to 1000 A

Orta Gerilim Ayırıcı Grubu I Medium Voltage Disconnector Group
The internal type disconnectors are based on a modular principle, this provides wide
range of functionality.These systems, which have a unique design to damp the
electric arcs and provide high switching capacity, is an attractive KONDAS solution
for applications in closed switchgear and transformer substations. The fused dividers
with HRC type current limiting fuses provide control of all overload and short circuit
currents. Kondas disconnector group inludes, motorized or magnet fuse or fuseless
disconnector, fuse holder and motorized or magnet earthing blade.
Dahili tip ayırıcılar, modüler bir prensibe dayalıdır ve bu da geniş bir işlevsellik sağlar.
Elektrikli arkları söndüren ve yüksek anahtarlama kapasitesini sağlayan benzersiz bir
tasarıma sahip olan bu sistemler, kapalı şalt ve trafo merkezlerinde yer alan
uygulamalar için cazip bir KONDAŞ çözümdür. HRC tipi akım sınırlayıcı sigortalarla
birlikte sigortalı ayırıcıları, tüm aşırı yük ve kısa devre akımlarının kontrolünü sağlar.
Kondaş ayırıcı grubunda; motorlu veya kollu sigortalı veya sigortasız ayırıcı, sigorta
kaidesi ve motorlu veya kollu topraklama bıçağı yer almaktadır.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

1,2 kV to 36 kV AC

Çalışma Frekansı I Rated Frequency:

50/60 Hz

Çalışma Akımı I Rated Current:

400 to 2500 A

Kısa Devre Akımı I Short Circuits Current

16, 20, 25, 31,5 kA / 1 sec.

ETF Patlamalı Tip Sigorta I ETF Expulsion Type Fuse
The capacitor units used in the external shunt capacitor banks are not
include internally fuse. This type of capacitors are protected by explosion
type ETF fuses. The capacitor must be selected for the acceptable fuse
link. ETF explosion type fuses have "Horn fiber" filament winding fiber
glass tubes. This material provides a more effective explosion.
Harici şönt kapasitör banklarında kullanılan kondansatör üniteleri içten
sigortasız yapılır. Bu tip kondansatörler ETF patlamalı tip sigorta ile
korunur. Kondansatöre uygun sigorta linki seçilmelidir. ETF patlamalı tip
sigortalar, “horn fiber” filament sargı tabakalı fiber glass tüplere sahiptir.
Bu malzeme sayesinde daha etkin bir patlama temin edilir.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:
Çalışma Frekansı I Rated Frequency:
Çalışma Akımı I Rated Current:

3,3 kV to 36 kV AC
50/60 Hz
up to 120 A

High Voltage Products
Yüksek Gerilim Ürünlerimiz
VArPOWER Metal Mahfazalı Kondansatör Bankları I
Metal Enclosed Capacitor Banks
It is a fully integrated KONDAS solution known as
VArPOWER Metal Enclosed Capacitor Bank. VArPOWER
includes these two different function, primary
components that power factor correction and secondary
components that provide control and protection, in a
compact modular enclosure. The system can be
configured as either a fixed, or switched capacitor bank.
The switched capacitor bank consists of single or multiple
capacitor bank stages that are automatically controlled to
increase the power factor.
VArPOWER Metal Mahfazalı Kondansatör Bank olarak bilinen, tamamen entegre
bir KONDAŞ çözümüdür. VArPOWER güç
.
faktörü düzeltici birincil bileşenleri ve kontrol ve korumayı sağlayan ikincil bileşenleriyle kompakt bir modüler mahfaza içinde
birleştirir. Sistem ya sabit, ya da anahtarlamalı kapasitör bank olarak yapılandırılabilir. Anahtarlamalı kapasitör bank, güç
faktörünü artırmak için otomatik olarak kontrol edilen tekli veya çoklu kapasitör bank kademelerinden oluşur.
Çalışma Gerilimi I Rated Voltage:

1 kV to 36 kV AC

Çalışma Gücü I Rated Power:

Up to 20 MVAr

Koruma Sınıfı I Protection Class:

IP23 to IP 65 (Indoor or Outdoor)

Şalt Tipi Kapasitör Bank I Schalt Type Capacitor Banks
The capacitor bank installed in the schalt plant in the outdoor
environment or in the kiosk in the indoor environment allows easy
installation with high strength galvanized steel frames. Depending on
demand, 6 or 12 unit bank types can be created.This special Kondas
design offers an ergonomic solution.
Harici ortamda şalt tesislerine veya dahili ortamda köşk içine monte edilen
kapasitör bank, yüksek mukavemette galvanizli çelik çerçeveleriyle bakımı
kolay bir kuruluma olanak sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak 6 veya 12
üniteli bank tipi oluşturulabilir. Bu özel Kondaş tasarımı, ergonomik bir
çözüm sunar.
Açık Raflı Tip Kapasitör Bank I Open-Rack Type Capacitor Banks
These condenser benches are specially designed for requests up to 245
kV. They are often used in high voltage networks to increase
transmission capacity, increase voltage drop and reduce voltage
fluctuations. Total reactive power is up to 100 MVAr. Engage for higher
forces.
Bu kondansatör bankları, talep üzerine özel olarak 245 kV’a kadar
tasarlanır. Genellikle iletim kapasitesini arttırmak, gerilim düşümünü
yükseltmek ve gerilim dalgalanmalarını azaltmak için yüksek gerilim
şebekelerinde kullanılır. Toplam reaktif gücü 100 MVAr’ a kadardır.
Yüksek güçler için irtibata geçiniz.

Direk Tipi Kapasitör Bank I Pole Mounted Type Capacitor Banks

Harmonik Filtreli Kapasitör Bank I Harmonic Filter Capacitor Banks

The pole-mounted capacitor bank allows for easier handling and installation
with high-strength galvanized steel frames.Depending on demand, 3 or 6 unit
fixed bank type and 6 or 12 unit vacuum switched bank type can be created.
This special Kondas design, offers an ergonomic solution.

These condenser benches are specially designed up to 245 kV on
request. Power transmission and distribution systems are designed to
work at a constant frequency with sinusoidal voltage and current
fluctuations. The frequency consists of semi-tuned de-tuned rectifiers or
tuned reactors with tuned frequency and capacitor units.Total reactive
power is up to 100 MVAr. Engage for higher forces.

Direğe monte edilen kapasitör bank, yüksek mukavemette galvanizli çelik
çerçeveleriyle daha kolay taşıma ve kuruluma olanak sağlamaktadır. İsteğe bağlı
olarak 3 veya 6 üniteli sabit bank tipi, 6 veya 12 üniteli vakum siviçli bank tipi
oluşturulabilir. Bu özel Kondaş tasarımı, ergonomik bir çözüm sunar.

Bu kondansatör bankları, talep üzerine özel olarak 245 kV’a kadar
tasarlanır. Güç iletim ve dağıtım sistemleri, sinüzoidal voltaj ve akım
dalgaları ile sabit bir frekansta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Frekansı
yarı akort edilmiş de-tuned rektörler veya frekansı akort edilmiş tuned
reaktörler ve kondansatör ünitelerinden oluşur. Toplam reaktif gücü 100
MVAr’ a kadardır. Yüksek güçler için irtibata geçiniz.

High Voltage Products
Yüksek Gerilim Ürünlerimiz
Transformatör ve Şönt Reaktör Test Laboratuvarı Sistemleri I
Transformer and Shunt Reactor Test Laboratory Systems

RC filter circuits are created from resistors and capacitors with very small
inductance to protect, large power motors, generators, induction and arc
furnaces, dry type transformers, against switching and atmospheric
overvoltages. RC filters; are connected in parallel between the switching
device and loads such as generator or the protecting motor.

It is designed for the reactive power compensation of the test
laboratories used in the production of transformer and shunt reactors
according to product range and product needs. At 145 kV voltage
level, turnkey systems are available that can serve various
configurations up to 350 MVAr reactive power.

Büyük güçlü motorlar, generatörler, indüksiyon ve ark fırınları, kuru tip
trafoların korunması için anahtarlama veya atmosferik aşırı gerilimlere
karşı tasarlanmış çok küçük indüktansa haiz dirençler ve kapasitörlerden
elde edilen bir RC filtre devresidir. RC filtreler; korunacak motor,
generatör gibi yüklerle, anahtarlama cihazı arasına paralele bağlanır.

Trafo ve şönt reaktör üretiminde kullanılan, test laboratuvarlarının
reaktif güç kompanzasyonu için ürün yelpazesine ve ihtiyaca uygun
şekilde tasarlanmaktadır. 145 kV gerilim seviyesinde, 350 MVAr
reaktif güce kadar, çeşitli konfigürasyonlara hizmet edebilecek
anahtar teslim sistemler yapılmaktadır.

VArPOWER-SVC Statik VAr Kompenzatör Sistemleri
I Static VAr Compensator Systems
VArPOWER-SVC systems can improve transmission and
distribution performance of power system in a variety of
ways. Attaching an SVC to one or more suitable points in
the network, increase transmission capability and
reduce losses while maintaining a uniform voltage
profile under different network conditions. The network
also improves dynamic stability and minimizes active
power oscillations. VArPOWER-SVC systems can be
specially designed up to 36 kV 100 MVAr on request.
VArPOWER-SVC sistemleri, güç sistemi iletimini ve
dağıtım performansını çeşitli şekillerde geliştirebilir.
Şebekedeki bir veya daha fazla uygun noktaya bir SVC
takılması, aktarım kabiliyetini artırır ve farklı şebeke
koşullarında düzgün bir voltaj profilini korurken,
kayıpları azaltır. Şebeke dinamik kararlılığı da geliştirir ve
aktif güç osilasyonları minimize eder. VArPOWER-SVC
sistemleri, talep üzerine özel olarak 36 kV 100 MVAr’ a
kadar tasarlanabilir.

RC Filtre Sistemleri (Snubber Devresi) I RC Filter Systems (Snubber
Circuits)

VArPOWER SERIES-CAP Seri Kompanzasyon Sistemleri I Series Compensation
Systems
Series Compensation is an integrated, specially designed Kondas turnkey solution,
consist of power capacitors which positioned series with high voltage transmission
line. Series capacitors reduce system impedance directly and they are an effective
way of increasing efficiency of power transfer in transmission systems. VARPOWER
Series Cap systems can be specially designed for 36 kV, up to 660 A rated current
and up to 10 kA short circuit current on request.
Series Kompanzasyon, yüksek gerilim iletim hattı ile seri olarak düzenlenmiş güç
kondansatörlerinden oluşan entegre, özel tasarlanmış bir Kondaş anahtar teslim
çözümüdür. Serisi kapasitörler, doğrudan sistem empedansını düşürür ve iletim
sistemlerinde güç aktarımını arttırmanın etkili bir yoludur. VArPOWER Series-Cap
Sistemleri, talep üzerine özel olarak çalışma gerilimi 36 kV, maksimum anma akımı
660 A ve maksimum kısa devre akımı 10 kA kadar tasarlanabilir.
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Although we have taken every precaution to ensure that the
information contained in this publication is accurate, we can not
accept responsibility for any inaccuracies. The Company reserves
the right to change or change the information contained herein,
technical or other proprietary information. Technical
specifications apply only under normal operating conditions. The
company accepts no responsibility for any misuse of the
product.
Bu yayında bulunan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her
türlü önlem alınmış olsa da, herhangi bir yanlışlık için sorumluluk
kabul edilemez. Şirket, burada yer alan bilgileri, teknik veya diğer
gelişmeler ışığında değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
Teknik özellikler yalnızca normal çalışma koşullarında geçerlidir.
Şirket, ürünün herhangi bir şekilde yanlış kullanımı konusunda
sorumluluk kabul etmez.
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