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Spoločnosť A2B predstavuje riešenie problematiky jalovej energie s obhájiteľnými 
hospodárskymi nákladmi. 
 
Ku spotrebe energie činnej zložky /kWh/ sa k fakturácii 
za odber energie započítavajú dve zložky jalovej 
energie. Obidve zložky sa účtujú podľa podmienok 
stanovených Úradom regulácie sieťového odvetvia – 
ÚRSO. 
- jalová energia kapacitného charakteru – definovaná  
  ako dodávka elektrickej energie /kVArh/ 
- jalová energia induktívneho charakteru  – definovaná  
  ako straty pri dodávke elektrickej energie /kVArh/ 
Tieto dve zložky sa v prevádzke navzájom 
kompenzujú, ale nie sú nikdy nulové a tak vzhľadom 
na účtovacie poplatky za energiu je výhodne nastaviť 
odber na jalovú energiu induktívneho charakteru s 
cosϕ>0,95, kedy sú účtované poplatky iba za energiu činnej zložky /kWh/ a neúčtujú sa žiadne sankčné 
poplatky. 
 

HLAVNÉ VÝHODY KOMPENZÁTORA JALOVEJ ENERGIE: 

• Úspora nákladov zákazníka kompenzáciou jalovej zložky, čo môže prispievať k finančným 
úsporám až niekoľko stoviek eur ročne, v závislosti od spotreby. Napr. pri spotrebe okolo 
1000VArh je možné ušetriť aj viac ako 262 Eur ročne (URSO- 2016, pri cene 0,03€ / kVArh). Pri 
predpokladanej minimálnej dobe životnosti 15 rokov je to viac ako 3900 Eur. Úspora sa môže mierne 
líšiť v závislosti od distribučnej spoločnosti. 

• Elektronická kompenzácia jalovej energie – kapacitnej a induktívnej 

• Vyvinuté použitím najpokrokovejších technológií: 
- riadenie na báze DSP (Digital Signal Processor) - umožňuje implementovať najmodernejšie 

riadiace algoritmy, ktorými sa docieli podstatné zvýšenie kvality a flexibility systému 

- minimalizácia rozmerov použitím SMT (Surface Mount Technology) technológie 

• Plní úlohu špeciálneho filtra, ktorý eliminuje vplyv pripojenej reaktívnej záťaže na vstupnú sieť 

• Na rozdiel od pasívneho filtra sa dokáže dynamicky prispôsobovať kompenzovanej záťaži a generuje 
taký kompenzačný prúd, ktorý vo výsledku eliminuje reaktívnu zložku výkonu na hodnoty blízke nule 

• Stratový výkon kompenzátora, je v porovnaní s pasívnym filtrom, pri rovnakom stupni kompenzácie 
výrazne nižší 

• Priestorová náročnosť voči pasívnym filtrom je výrazne nižšia 
 

 

Schéma pripojenia modulu kompenzátora AF-4W v sústave TNS 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 
TYP AF-4W-1000 AF 4W-3000 AF 4W-3000L 

 

AC VSTUP / VÝSTUP  

Systém siete na vstupe  TNS / TNC 

Vstupné napätie nominálne 3 x 230 V / 400 V 

Rozsah vstupnej siete 3x160 ÷ 275/277 ÷ 475 V 

Frekvencia siete 50 Hz 

Max. meraný vstupný prúd  11,8 A rms 41 A rms 61 A rms 

Max. meraný vstupný  výkon 8,1 kVA 28 kVA 42 kVA 

Predradené istenie 

 

Poistka  stredne pomalá, 
keramická M 2,5 A, 

5 x 20 mm / 3 ks 

Poistka  stredne pomalá, 
keramická M 6,3 A, 

5 x 20 mm / 3 ks 

Poistka  stredne pomalá, 
keramická M 6,3 A, 

5 x 20 mm / 3 ks 

Priemer otvoru prúdového 
transformátora 

9,5 mm 14,5 mm 19 mm 

Prierez vodičov – vstup siete 1,5 mm2 2,5 mm2 

Kompenzačný výkon nominálny 1000VAr -  330VAr / fázu 3000VAr  -  1000VAr / fázu 

Vlastná spotreba max. 20 W   1) max. 50 W   1) 

Chladenie  Nútené 

KOMUNIKAČNÉ MOŽNOSTI  

Indikácia 
Galvanicky oddelené rozhranie RS485,  MODBUS protokol.  
2 x bezpotenciálové relé  4 kV oddelené – spínací kontakt 
LED na prednej strane 

KONŠTRUKČNÉ PARAMETRE  

Rozmery (š x h x v)  [mm] 150 x 250 x 70 

Hmotnosť [kg] 1,5 2 

Krytie IP20 

OKOLITÉ PODMIENKY  

Prevádzková teplota -25 ºC až 40 ºC 

Relatívna vlhkosť 0 – 90 % bez kondenzácie 

NORMY  

Bezpečnosť STN EN 60950-1 

EMC STN EN 61000-3-3: 2013,  STN EN 55022: 2010/AC: 2011 

 

1) Vlastná spotreba je závislá od množstva kompenzovanej energie. Udávaný údaj zodpovedá maximálnemu zaťaženiu  

    kompenzátora 

 

 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (80-000011-02-A) 
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