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معرفی:

شرکت Mirus International طراح و توليد کننده چندین محصول برای کاهش هارمونيکها و بهبود کيفيت برق 
با هزینه مناسب جهت  این شرکت چندین راه حل  است که کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند. محصوالت 
برطرف کردن هميشگی اغتشاشات هارمونيکی و اثرات زیانبار آنها ارائه می نمایند که  حذف این اثراتء، تاثير بسيار 

زیادی در بهبود کيفيت توان برق در شبکه شما خواهد داشت.

برخی از اثرات مخرب اغتشاشات هارمونيکی عبارتند از:

• گرم شدن بيش از حد ترانسفورماتورها و تجهيزات دوراني مانند الکتروموتورها 	
• بارگذاري بيش از حد خط نول و افزایش ولتاژ غير قابل قبول نول نسبت به زمين 	
• ایجاد شکست عایقی در سيم پيچ الکتروموتورها و در نتيجه سوختن سيم پيچها 	
• معيوب شدن کارتهای الکترونيکی بویژه کارت های شبکه و تغذیه سيستمهای الکترونيکی 	
• اختالل در فرکانسهای ارسال اطالعات در سيستمهای صدا و سيما و شبکه های مخابراتی 	
• لطمه به بانکهاي خازني و معيوب کردن خازنها 	
• فعال شدن بی دليل فيوزها و کليدهاي حفاظتی	
• کارکرد غير قابل اعتماد تجهيزات الکترونيکي و ژنراتورها 	
• ایجاد خطا در سنجش توسط دستگاه های اندازه گيری 	
• افزایش تلفات انرژي که افزایش بهاي قبض برق مصرفی را به دنبال دارد 	
• افزایش ميزان تعميرات و زمان توقف دستگاه ها	
• افزایش جریان در خط نول	
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LINEATOR (AUHF) سیستم لینیاتور 

سيستم های کنترل دور موتورها )VSD( با وجود برخورداری 
بيست سال  و تحوالتی که در  تکامل  و  زیاد  بسيار  مزایای  از 
الکتریکی خصوصاً  اغتشاشات  ایجاد  به دليل  اند،  اخير داشته 
هارمونيکهای فرد مخرب، موجب نگرانی در مصرف کنندگان 

انرژی الکتریکی گردیده است. 

توسط  که  است  پيشرفته  سيستم  یک   LINEATOR فيلتر 
مهندسان بسيار مجرب و با استفاده از بهترین و جدیدترین نرم 
افزارها، طراحی و ساخته می شود که راه حل بسيار ساده ای را 
 LINEATOR در اختيار متخصصين برق قرار می دهد. فيلتر
کليه اغتشاشات الکتریکی مصرف کننده های غير خطی شما 
شما  به   IEEE-519 استاندارد  حد  در  و  کرده  برطرف  را 
سيستم  معدود  جزو  سيستم  این  دهد.  می  تحویل  خروجی 
با هزینه مناسب تهيه و در سيستم  هایی است که می تواند 

توزیع برق شما نصب و مورد بهره برداری قرار گيرد.

:LINEATOR کاربرد فيلترهای

 LINEATOR بطور کلی سيستم فوق در تمام مواردی که دارای درایورهای 6 پالسه هستند مفيد خواهد بود. بعنوان مثال فيلتر
در صنایع مختلف ذیل کاربرد بسيار زیادی دارد:

• صنایع پاالیش نفت و گاز و پتروشيمی 	
• تجهيزات آب و فاضالب 	
• سيستمهای گرمایشی و سرمایشی 	
• صنایع معدن 	
• صنایع چوب و کاغذ، اتومبيل، فرش و نساجی 	
• صنایع متالورژی)فوالد، ریخته گری و ...( 	
• صنایع مخابرات و سيستم های فرستنده رادیوئی	
• صنایع فلزی )تراشکاری، فرزکاری، پرسکاری و ...( 	

فيلترهای طيف گسترده برای اصالح کليه هارمونيکهای توليد شده توسط رکتيفایرهای پل های دیودی و تریستوری 3 فاز
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: LINEATOR مزایای فيلترهای

• اصالح کليه هارمونيکهای اصلی توليد شده توسط درایوهای سرعت متغير و بار رکتيفایرهای 6 پالسه سه فاز )هارمونيکهای 	
13th ، 11th ، 7th ، 5th و ...(

• کاهش هارمونيک جریان )I-TDD( به کمتر از حد استاندارد IEEE-519 )5 درصد - 8 درصد(.	
• کاهش هارمونيک ولتاژ  )V-THD( به کمتر از حد استاندارد  IEEE-519 ) 3 درصد- 5 درصد(.	
• جلوگيری از ایجاد تشدید )رزنانس( و تبعات آن که برای سيستم توزیع بسيار زیان آور است.	
• داشتن کوچکترین بانک خازنی و کمترین افزایش ولتاژ ورودی به درایو در حالت کم باری و بی باری بدون نياز به سوئيچ 	

کردن بانک خازنی فيلتر.
• سازگاری با ژنراتورها، بدون سوئيچ کردن بانک خازنی با کمترین راکتانس خازنی. 	
• 	AC و DC دارای راندمان 99 درصد بعنوان کم هزینه ترین راه حل برای کاهش هارمونيکهای درایورهای
• توانائی حذف ایمپالسها، ترانزینت ها و شوکها که در اثر سوئيچينگ بانک خازنی و یا تغيير سریع بار بوجود ميایند.	
• آزاد سازی توان ظاهری و به تبع آن افزایش ظرفيت سيستم و صرفه جوئی الکتریکی. 	
• کاهش تلفات سيستم شبکه توزیع. 	
• افزایش طول عمر تجهيزات و ماشين آالت	
• پيشگيري از معيوب شدن بردها و قطعات الکترونيکي	
• کاهش تداخل فرکانس RF توليد شده توسط درایوها	

AutoTrasLineator (ATL)سیستم اتوترانسلینیاتور
LINEATOR با فيلتر هارمونيک LV اتوترانسفورماتور

در  VFD که  پالسه   6 درایو های  در  ها  هارمونيک  هنگامی که موضوع حذف 
صرفه  با  بهترین،  شود،  مطرح  ميباشد  متفاوت  تغذیه  ولتاژ  با  کار  ولتاژ  آنها 
های  روش  در  ميباشد.   ATL سيستم  از  استفاده  گزینه  ترین  منطقی  و  ترین 
به   )LV( ضعيف  ولتاژ  در   VFD پالسه   6 درایوهای  هارمونيک  حذف  متداول 
ولتاژ  با  پالسه   6 درایو  ولتاژ  کردن  هماهنگ  برای  جداگانه  ترانسفورماتور  یک 
بر  عالوه  ميتواند  بودن  کم حجم  عين  در  اتوترانسلينياتور  اما  است  نياز  تغذیه 
هماهنگ کردن سطح ولتاژ تغذیه با ولتاژ درایو )VFD( با استفاده از تکنولوژی 
LINEATOR هارمونيک ها را نيز در سطح ولتاژ ضعيف حذف کند. در حال 
حاضر هيچ دستگاهی نمی تواند در محدوده استاندارد IEEE- 519 از نظراندازه، 

راندمان و هزینه با این سيستم رقابت نماید.

عالوه بر تمام مزایای فيلتر LINEATOR، سيستم ATL مزایای زیر را هم دارد:

• تامين تغذیه ورودی یک یا گروهی از درایوها بدون نياز به شيفت فاز بين درایوها	
• هماهنگ کردن ولتاژ درایو 6 پالسه VFD یا یکسو کننده )رکتيفایرها( که در آن ولتاژ کار با ولتاژ خط متفاوت است	
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Neutral Current Eliminator (NCE)سیستم حذف جریان خنثی
فيلتر هارمونيک توالی صفر

جریان در سيستم های 3 فاز از بارهای خطی و غير خطی 
ميدهد  نشان  رو  روبه  شکل  برميگردد.  ترانسفورمر  به 
چگونه جریان در خط نوترال جمع می شود. شيفت 120 
که  شود  می  باعث  خطی  بارهای  در  جریان  بين  درجه 
جریانهایی که به تغذیه برميگردند در نوترال همدیگر را 
با هم تقارن  بارهای خطی کامال  اگر  خنثی کنند، حتی 
نداشته باشند. کابلهای نوترال در بارهای خطی می توانند 
در  جریان  مقدار  که  چرا  باشند،  فاز  کابلهای  اندازه  هم 
کابل نوترال هرگز از مقدار جریان در فازها بيشتر نخواهد 
باشند  می  خطی  غير  بارها  اکثریت  امروزه  هرچند  بود. 
نوترال  در  و  کنند  نمی  خنثی  را  همدیگر  ها  جریان  و 
باهم جمع می شوند. در نتيجه مقدار جریان در کابلهای 
بود. فرکانس جریان در  فازها خواهد  از  نوترال سنگينتر 
نوترال سه برابر فرکانس پایه می باشد و عمدتا به عنوان 

هارمونيک سوم )Hz 150( شناخته می شود.

فيلتر NCE به صورت موازی به شبکه وصل می شود و 
از گردش هارمونيکهای 3rd  و 9th و دیگر هارمونيکهای 
 NCE سه گانه در کابلهای نوترال جلوگيری ميکند. فيلتر
به صورتی طراحی شده که امپدانس )توالی صفر( خيلی 
کمی را در مقابل جریان هارمونيکهای سه گانه نشان داده 
به  بازگشت  از  این جریان  انحراف  برای  دیگری  مسير  و 
ترانسفورماتور ارائه ميدهد. با استفاده از فيلتر NCE می 

توانيد ظرفيت کابلهای نوترال و NCE استفاده از فيلتر
ترانسفورماتورهای تغذیه را آزاد و از داغ شدن بيش از حد 

ترانسفورماتورها جلوگيری کنيد.
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:NCE مزایای فيلترهای

• انحراف جریان هارمونيکها از بازگشت به ترانسفورماتور تغذیه 	
• کاهش ولتاژ نول نسبت به زمين 	
• عدم نياز به دوبل کردن کابل های نوترال 	
• کاهش تلفات و پایين آوردن دمای ترانسفورماتور 	
• اوليه 	 پيچ  سيم  در  چرخشی  های  جریان  توجه  قابل  کاهش 

ترانسفورماتور 
• جلوگيری از بریده شدن پيک ولتاژ توسط بارهای غير خطی 	
• کاهش اغتشاش ولتاژ و جلوگيری از خرابی زودرس تجهيزات 	
• مجهز به آمپر سنج برای اندازه گيری جریان نوترال منحرف شده 	

از مدار 
• بهبود ضریب توان	
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MIRUS INTERNATIONAL محصوالت شرکت

فيلترهای هارمونيک

ترانسفورمرها

تجهيزات پایش و اندازه گيری توان

رآکتورها

تجهيزات توزیع نيرو



اطالعات تماس:

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خيابان انوشه )زهره( بين فردوس و عباسی، ساختمان آوین، 
پالک 21، طبقه 5، واحد 11

کد پستی: 61639-15544
تلفن: 061-34441794
فکس: 061-34448713

info@behniaco.com پست الکترونيک:   
http://www.behniaco.com وب سایت:  

شرکت صنعتی و بازرگانی

بهنیا صنعت وزین

برای کسب اطالعات تکمیلی و مشاهده کاتالوگ محصوالت لطفًا به وب سایت 
شرکت مراجعه فرمایید.

www.behniaco.com


