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Moc bierna jest też głównym czynnikiem obniżającym jakość energii elektrycznej na obiekcie. Jest to energia nie zamieniana na pracę urządzeń elektrycznych. Ze względu na swoją charakterystykę jesteśmy wstanie podzielić ją na dwa typy.  Pierwszy typ to moc bierna indukcyjna drugi to moc bierna pojemnościowa. Pojawią się gdy na obiekcie znajdują się urządzenia takie jak silniki indukcyjne, wentylatory, oświetlenie LED, zasilacze, klimatyzatory, serwery.Konsekwencją słabej jakości energii po za dodatkową opłatą może być szybsze zużywanie się urządzeń elektrycznych, spadki napięcia  oraz zwiększony pobór mocy.

Jeżeli na rachunkach za energię elektryczną regularnie pojawiają się opłaty za ponadumowny pobór energii biernej, możesz skutecznie obniżyć wysokość rachunku aż do 25% instalując aktywny kompensator marki SMone. Stopa zwrotu inwestycji w instalację urządzeń do kompensacji energii biernej  zaczyna się już od 2 miesięcy.

Energia bierna nie jest przetwarzana na pracę urządzeń, nie może być też zamieniona na inny rodzaj energ i i ,  jes t  jednak n iezbędnym e lementem przesyłowym, ponieważ ma związek z wytworzeniem określonych warunków fizycznych (chodzi np. o wytwarzanie pól magnetycznych i elektrycznych, gromadzenie energi i  w polu magnetycznym i elektrycznym). Energia bierna pobierana w nadmiarze może obniżać parametry sieci przesyłowych, a jej występowanie powoduje zwiększenie natężenia prądu, co zwiększa straty w urządzeniach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną prądu przemiennego. W zależności od typu odbiorników wyróżnia się dwa rodzaje energii biernej. Pierwszy to energia indukcyjna, związana np. z silnikami i transformatorami, która potrzebna jest do wytworzenia pola elektromagnetycznego. Drugi rodzaj to energia pojemnościowa, związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami instalacji. Powstaje w efekcie występowania odbiorników jak np. oświetlenia LED, zasilacze elektroniczne, klimatyzatory, serwery.
Liczniki energii elektrycznej rejestrują pobór energii biernej. Dostawca energii elektrycznej może naliczać opłaty za pobór energii indukcyjnej po przekroczeniu jej umownej wartości, a w przypadku energii biernej pojemnościowej już od razu po jej wystąpieniu, nawet w przypadku minimalnych wartości.Skutecznym rozwiązaniem wyeliminowania opłat za energię bierną jest jej kompensacja za pomocą aktywnych kompensatorów mocy biernej SMone. Urządzenia te wykrywają i kompensują energię bierną  już od minimalnych wartości.

Czy wiesz, że przedsiębiorstwa poza standardową opłatą za zużycie energii obciążane są przez dostawcę dodatkowymi kosztami za ponadumowny pobór energii biernej? Sprawdź rachunek za energię elekryczną i zobacz ile wynoszą opłaty za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej.Przykład poniżej꞉
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Kompensacja energii biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej Eliminacja opłat za energię bierną już od chwili zainstalowania Dynamiczna i bezstopniowa kompensacja Indywidualna kompensacja każdej z faz Kompatybilne z instalacjami PV Łatwe w montażu i podłączeniu  Obsługa z panelu HMI

Opłaty za ponadumowny pobór energii biernej dotyczą przedsiębiorstw i instytucji z różnych sektorów gospodarki, niezależnie od branży dlatego aktywne kompensatory SVG marki SMone występują w szerokich zakresach mocy oraz trzech wersjach zabudowy꞉ naściennej, rakowej i w obudowie wolnostojącej. Urządzenia znajdują zastosowanie w obiektach o różnym profilu działalności, jak np꞉ Hale produkcyjno-przemysłowe Fabryki Hale magazynowe Budynki usługowe Sklepy wielobranżowe Galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe Hotele Budynki użyteczności publicznej Placówki medyczne Centra danych
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Optymalizacja jakości energii elektrycznej to oszczędność środków, surowców naturalnych a finalnie poprawa bezpieczeństwa, jakości życia, pracy oraz ochrona środowiska, w którym żyjemy. Pasja to energia. Naszą pasją jest optymalizacja jakości energii elektrycznej - SMone Energy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DYSTRYBUTOREM
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