
Amplificator de tensiune Ensto 

Soluție flexibilă pentru problemele legate de calitatea energiei 
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Calitatea energiei de la Ensto 
Ce poate face amplificatorul de tensiune pentru dumneavoastră? 

Ensto, un furnizor de soluții de distribuție a energiei electrice, a 
făcut un pas mare în direcția produselor electronice de 
electricitate care îmbunătățesc calitatea energiei electrice. Primul 
rezultat al dezvoltării produselor este amplificatorul de tensiune 
Ensto.
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Amplificatorul de tensiune 
corectează căderile de 
tensiune într-o rețea de joasă 
tensiune 
Amplificatorul de tensiune Ensto fixează 
nivelul de tensiune scăzută a unui 
consumator de energie la capătul 
îndepărtat al rețelei. În cazul în care nu 
există alte nevoi de îmbunătățire a rețelei 
de distribuție, o cădere de nivel de 
tensiune sezonieră poate fi fixată 
permanent prin instalarea amplificatorului 
de tensiune. 

Pe de altă parte, amplificatorul de tensiune 
Ensto poate fi o soluție temporară atunci 
când capacitatea rețelei este depășită în 
mod constant, cauzând o stare 
permanentă de sub-tensiune. Acesta oferă 
timp suplimentar pentru replanificarea 
rețelei și realizarea de investiții. După ce 
rețeaua este actualizată, amplificatorul de 
tensiune poate fi reutilizat prin instalarea lui 
într-un loc nou. 

Provocări în distribuția 
electricității 
Consumul total de energie electrică este în 
continuă creștere. În același timp, 
distribuția geografică se extinde o dată cu 
electrificarea zonelor slab populate și a 
locuințelor de vacanță. Acolo, distanțele de 
distribuție a joasei tensiuni poate fi lungi, 
iar datorită pierderilor de distribuție, nivelul 
de tensiune poate să scadă. 

 
Cerințe de calitate pentru distribuția 
energiei electrice au fost stabilite, de 
exemplu, în standardul EN50160. Conform 
standardului, toleranța tensiunii de 
alimentare este de ± 10% din valoarea sa 
nominală. 

 
Proprietarul rețelei poate rezolva problema 
căderii de tensiune prin construirea unei 
noi linii de alimentare de la un 
transformator către consumator. În cazuri 
dificile, distanța de distribuție a unei rețele 
de joasă tensiune este scurtată prin 
aducerea unei derivații a rețelei de medie 
tensiune mai aproape de consumator. 

O soluție la îndemână de la Ensto 
Amplificatorul de tensiune măsoară în mod 
continuu tensiunea existentă și, dacă este 
necesar, activează funcția de amplificare. 
Tensiunea amplificată se bazează pe un 
autotransformator, al cărui raport poate fi 
schimbat pas cu pas cu comutatoare 
semiconductoare. Timpul de reacție al 
dispozitivului este fixat la 300 ms. 

Aparatul este instalat în apropierea unui 
consumator cu probleme de nivel de 
tensiune redus. După instalare, dispozitivul 
este imediat gata de utilizare fără setări sau 
calibrare separate. Într-o instalație aeriană, 
vă recomandăm protectori de 
supratensiune atât la cablurile de intrare și 
de ieșire. Descărcătoarele, siguranțele, 
bornele și firele de legătură necesare sunt 
disponibile sub formă de seturi de instalare 
de la Ensto. 
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De ce amplificatorul de tensiune Ensto? 
Cea mai bună soluție pentru problemele legate de calitatea energiei 

Rapid 
• Rapid de instalat – fără trucuri,

nici aptitudini speciale necesare 
• Rapid de pus în funcțiune – nu

necesită calibrare 
• Îndepărtare rapidă a căderii de

tensiune 
• Rapid de ales – un pachet

complet 

Eficient 
• Utilizează întreaga capacitate a

rețelei existente 
• Actualizează rețeaua existentă

pentru a îndeplini cerințele curente 
• Câștigați mai mult timp pentru

planificare 
• Minimizează pierderile de transfer
• Maximizează durata de viață

Compact 
• Dimensiune mică
• Greutate mică
• Eficiență ridicată

Compatibil 
• Este conform proiectului rețelei

existente 
• Se adaptează la instalații mixte (linii

aeriene & cabluri subterane) 
• Se potrivește în mediu
• Transparent pentru semnale Smart

Grid
• Potrivit pentru utilizare permanentă
și reutilizare

Sigur 
• Nivel ridicat de protecție
• Răcit cu aer, fără a necesita uleiuri dăunătoare
• Materiale ecologice
• Complet reciclabil

Protejat 
• Protecție la sub-tensiune

- Limită de sub-tensiune 155 V * 
- Mod Bypass, revenire 
automată după stabilizarea 
rețelei ** 

- Prag de revenire 185 V *** 

În cazul în care tensiunea în cel puțin o 
fază rămâne peste 155 V, amplificatorul de 
tensiune va menține amplificarea. 

În cazul în care toate cele trei faze scad 
sub 155 V, amplificatorul de tensiune va 
intra în modul de bypass. 

Amplificatorul de tensiune va ieși din modul 
de bypass, atunci când cel puțin o fază 
ajunge la peste 185 V. 
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Amplificarea tensiunii pas cu pas: 3 niveluri și modul bypass 
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Specificații 
Amplificator de tensiune Ensto 

Rezumat 

Cod produs VB20K3P VB30K3P VB45K3P 

EAN 6438100312664 6438100312671 6438100316471 

Putere nominală kVA 3 x 7 3 x 10 3 x 15 

Curent nominal A 3 x 30 3 x 44 3 x 65 

Curent max. de intrare A 3 x 36 3 x 52 3 x 75 

Rețea 230Vac 50Hz TN trifazat 

Timp de reacție ms 300 

Pierdere de mers în gol 
W 

< 10 < 10 < 10 

Randament % > 98 > 98 > 98 

Greutate kg 105 130 170 

Dimensiuni l x a x î mm 482 x 365 x 971 fără adaptor polar 
482 x 525 x 971 cu adaptor polar tipic 

Niveluri de amplificare 20% (Vin = 172...198V) 13,3% (Vin = 198...209V)  6,5% (Vin = 209...222V) 
Bypass (Vin > 222V) 

Carcase Oțel galvanizat, vopsit cu culoare implicită RAL 7035 



Amplificator de tensiune Ensto 
• Locația este aproape de zona cu probleme
• Aici nivelurile de tensiune pot scădea până la 205 V
• Amplificatorul de tensiune rezolvă problema aducând

nivelul înapoi la 231 V
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Ensto Finland Oy 
Ensio Miettisen katu 
2 
P.O. Box 77 
FIN-06101 Porvoo, Finland 
utility.networks@ensto.com 
www.ensto.com 
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Boniplast Systems s.r.l.
Șos. Dobroești, Nr. 9, Sector 2, București

Tel./Fax: 021 627 0184
GSM:  0744 559 404 / 0722 559 404

E-mail:  office@boniplast.ro
www.boniplast.ro




