
MERUS – STATCOM Moderní řešení pro zajištění kvality elektrické energie, 
určená pro těžký průmysl a rozvodné závody.
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MODERNÍ 
ŘEŠENÍ

KVALITY 
ELEKTRICKÉ 

ENERGIE
PRO TĚŽKÝ PRŮMYSL

Má-li být zajištěna dobrá kvalita elektrické 
energie v moderních napájecích systémech, 
musí být dodávka a odběr činné a jalové 
energie ve vyváženém poměru. Přítomnost 
těžkých zátěží s výraznou fluktuací tuto 
rovnováhu narušuje. Poruchy tohoto typu 
jsou problémem jak pro kvalitu elektrické 
energie na straně napájecí sítě, tak také 
u koncových zákazníků se zátěžemi 
náročnými na kvalitu energie. Kolísání 
napětí, flikr, rušení vyššími harmonickými 
a špatný účiník patří mezi obecně známé 
problémy s kvalitou energie.

Špatná kvalita elektrické energie znamená 
pro koncového zákazníka nižší produktivitu, 
nízkou spolehlivost a vyšší provozní 
náklady. Naopak napájecí systém trpí 
narušenou spolehlivostí dodávky a sníženou 
přenosovou kapacitou.

Klasické technologie jsou pro řízení 
kapacitního nebo induktivního jalového 
výkonu příliš pomalé a často nestačí zajistit 
stabilitu napájecího systému.

Statický synchronní kompenzátor STATCOM 
od firmy Merus Power představuje 
extrémně rychlé a spolehlivé řešení pro 
zvládání problémů s kvalitou elektrické 
energie. Merus STATCOM s dobou odezvy 
kratší jak milisekunda zaručí stabilitu 
napájecího systému. Merus STATCOM 
představuje kombinaci dynamického 
kompenzátoru jalové energie a aktivního 
filtru harmonických. Dokáže vyřešit celou 
řadu problémů, jimž čelí zákazník.

Elektrická energie dobré 
kvality přináší podstatné 
výhody jak pro napájecí síť, tak 
pro koncové zákazníky.
Zvyšuje produktivitu 
provozního jednotky, účinnost 
využití energie, její životnost 
a spolehlivost, ale také 
snižuje náklady na údržbu 
systému. Energetické závody 
pak s výhodou využívají další 
přenosovou a distribuční 
kapacitu ve stávající síti navíc, 
aniž by bylo třeba realizovat 
dodatečné investice.

Provozní režim
trvalý
krátkodobý

Napětí

kapacitní induktivní
Provozní režim kompenzátoru Merus Statcom
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VYNIKAJÍCÍ 
VÝKONNOST 

ZAJIŠTĚNÁ ŠPIČKOVOU 
TECHNOLOGIÍ

Kompenzátor STATCOM řady M, což je kompenzační systém 
založený na výkonovém měniči napěťového typu (angl. VSC – 
Voltage Source Converter), může pro jalový výkon fungovat jako 
zdroj nebo spotřebič.

Sestává z řízené části, která funguje jako zdroj kapacitního 
a induktivního jalového výkonu a udržuje v systému tok jalového 
výkonu na konstantní úrovni. Pokud v napájecí síti vznikne potřeba 
jalového výkonu, Merus STATCOM okamžitě dodá tento chybějící 
jalový výkon a stabilizuje tak síť. V opačné situaci odebírá ze sítě 
přebytečné reaktanční voltampéry (var) a zajišťuje tak stabilitu sítě.

Napěťový zdroj s pulzně-šířkovou modulací (PWM) zajišťuje rychlé 
řízení měniče, což je předpokladem pro zásadní snížení flikru. 
Pokud odběr induktivního jalového výkonu je v systému nižší než 
kapacitního jalového výkonu, je možno do systému zařadit baterie 
pevných kondenzátorů.

Kompenzátor Merus STATCOM obsahuje progresivní řídicí 
a ochranný systém Merus Control and Protection (C & P). 
Je vybaven moderní 19“ dotykovou obrazovkou, která tvoří 
uživatelské rozhraní. Systém Merus C & P má vynikající výkonnost 
pokud jde o stabilizaci napětí, snížení flikru, řízení jalového výkonu, 
utlumení vyšších harmonických a řízení účiníku.

Merus STATCOM vychází 
z technologie výkonových 
tranzistorů IGBT (Insulated 
Gate Bipolar Transistor). 
Tato moderní technologie 
přináší řadu výhod, např. 
rychlé spínání, celkově 
nízké ztráty systému, menší 
instalační plochu a vynikající 
výkonnostní parametry.

KONFIGURACE 
KOMPENZÁTORU
MERUS STATCOM



RYCHLÁ A DYNAMICKÁ 
KOMPENZACE 

JALOVÉHO VÝKONU
PRO NÁROČNÉ APLIKACE

Kompenzátor Merus STATCOM může účinně vyřešit 
různé problémy související s kvalitou elektrické energie 
u zákazníků z oblasti těžkého průmyslu a rozvodných 
závodů.

ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE

Obloukové pece mohou vytvářet závažné problémy 
v kvalitě elektrické energie v napájecí síti. Provoz pecí je 
spojen s kolísáním napětí, které se projevuje u sousedních 
provozovatelů jako flikr. Merus STATCOM dokáže vynikajícím 
způsobem redukovat flikr, což klasické technologie neumožňují. 
Výsledkem je stabilní provoz sítě a minimální kolísání napětí.

** Výhody pro zákazníka: stabilizace napětí přináší koncovému 
zákazníkovi celou řadu výhod. Zvyšuje produktivitu provozní 
jednotky, snižuje čas tavící doby pece – vyšší využití technologie.

VÁLCOVACÍ STOLICE

Pohony na bázi výkonových frekvenčních měničů (angl. VFD – 
variable Speed Drives) jsou klíčovou komponentou provozních 
systémů válcovacích stolic. Samotné pohony ovšem zhoršují 
účiník a způsobují prudké poklesy napětí a harmonické zkreslení. 
Merus STATCOM provádí aktivní filtraci harmonických v reálném 
čase, zlepšuje účiník a eliminuje napěťové poklesy. Rychlá 
a účinná odezva na harmonické zkreslení umožňuje splnit 
požadavky norem na kvalitu elektrické energie.

** Výhody pro zákazníka: tím, že eliminuje napěťové poklesy 
a zkreslení vyššími harmonickými přináší Merus STATCOM 
u válcovacích stolic řadu výhod. Řízený účiník redukuje 
systémové ztráty a potřebu jalového výkonu, uvolňuje 
blokovanou kapacitu elektrického systému a v řadě případů 
zvyšuje výrobu.

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL A VELKÉ ZÁTĚŽE

V těžebním a dalších těžkých průmyslových segmentech se 
typicky setkáváme s velkými a citlivými zátěžemi, např. s důlním 
výtahem, korečkovými nakladači, čerpadly, přístavními jeřáby, 
sekacími a štěpkovacími stroji, pásovými dopravníky a drtiči. 
Velké motory potřebují k provozu velký jalový výkon, zejména ve 
fázi rozběhu.
Pokud jsou připojeny ke slabé síti, vyvolá velký odběr jalového 
výkonu prudký pokles napětí a fluktuace v napájecí síti.

Merus STATCOM je tím pravým 
řešením pro zvládání výzev 
souvisejících s kvalitou elektrické 
energie:

• Kolísání napětí a flikr
• Špatný účiník
• Zkreslení vyššími harmonickými
• Náhlé poklesy napětí
• Narušená přenosová 

a distribuční kapacita sítě

Snížení flikru pomocí STATCOMu

Harmonické zkreslení napětí Uthd (%)
při použití Statcomu a bez Statcomu

Napětí systému s použitím Statcomu a bez Statcomu



Pokles napětí nejen že ruší další uživatele energie připojené 
ke stejnému přívodu, ale také snižuje spolehlivost celého 
napájecího systému. Klíčovým požadavkem pro zajištění 
plynulého provozu motorů a pro stabilizaci napájecího systému 
je pak dynamická kompenzace jalového výkonu. Potřebný výkon 
ve var je schopen zajistit Merus STATCOM.

** Výhody pro zákazníka: lepší kvalita elektrické energie přináší 
koncovým zákazníkům několik významných výhod. Je možno 
zvýšit užitečné zatížení výtahů a u drtičů a holandrů se vyhneme 
ucpání. Tím se zvýší výrobní kapacita a životnost investičního 
celku a zajistí plynulý provoz výrobní jednotky.

VĚTRNÉ A SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

Mají-li být připojeny do napájecí sítě, musí větrné elektrárny 
vyhovět připojovacím kritériím sítě. V podmínkách kolísajícího 
napětí je zásadním požadavkem kladeným ze strany rozvodných 
závodů schopnost dynamické dodávky nebo odběru jalového 
výkonu. Merus STATCOM je v tomto případě vynikajícím řešením, 
neboť zajišťuje dynamické řízení napětí v různých poruchových 
podmínkách a umožňuje, aby větrné a solární zdroje snadno 
splnily přísná připojovací kritéria do sítě.

** Výhody pro zákazníka: vynikající výkonnostní parametry 
kompenzátoru Merus STATCOM jsou zárukou splnění 
připojovacích podmínek k veřejné napájecí síti, bez ohledu na 
jejich náročnost. Stabilizace napětí v předávacím místě (angl. 
PCC – Point of Common Coupling) zvyšuje výrobu energie.

Účiník se Statcomem a bez něj

ROZVODNÉ ZÁVODY:
• Výroba elektrické energie se v typickém případě 

uskutečňuje stovky kilometrů od místa spotřeby. Pokud 
není elektrická síť vybavena dynamickou kompenzací 
jalového výkonu, mohou se na ní objevit napěťové 
fluktuace a v konečném důsledku dojít k zablokování 
určité části přenosové či distribuční sítě. 

• Merus STATCOM je vynikajícím prostředkem pro 
dynamickou kompenzaci jalového výkonu, díky své 
mimořádně rychlé odezvě (méně jak 1 ms). Tato rychlá 
a účinná dynamická kompenzace jalového výkonu uvolní 
zablokovanou kapacitu v přenosové nebo distribuční síti. 
Jedná se o velmi cenově výhodné řešení, kterým získáme 
přídavnou výkonovou kapacitu ve stávající infrastruktuře, 
neboť stavba nové infrastruktury je drahá a často 
komplikovaná.



INOVATIVNÍ 
FUNKCE

KOMPENZÁTORU MERUS STATCOM

Snížení flikru
Díky moderní vysokorychlostní technologii 
tranzistorů IGBT a strategii řízení v reálném 
čase dokáže Merus STATCOM vynikajícím 
způsobem zredukovat flikr. U elektrických 
obloukových pecí je možno flikr zredukovat 
až 5,5násobně.

Přetěžovací schopnost
Merus STATCOM je možno krátkodobě 
přetížit, např. na několik sekund během 
jedné minuty. Přetěžovací schopnost je 
v případě Merus STATCOMu výhodná tam, 
kde potřebujeme okamžitě krátkodobě 
provést kompenzaci jalového výkonu. 
Přetěžovací schopnost je definována 
velikostí úložiště energie a mezní teplotou 
polovodičů.

Redundance a modularita
Kompenzátory Merus STATCOM jsou 
mimořádně redundantní a modulární 
systémy. Jsou navrženy tak, aby fungovaly 
jako autonomní jednotky. Vyššího výkonu 
je možno dosáhnout dalším přidáním 
systémů. Každý modul má svůj vlastní 
systém chlazení a nezávislý řídicí a ochranný 
systém, který komunikuje s rozhraním HMI. 
Pokud se v nějakém modulu objeví interní 
porucha, je takový modul odpojen od 
systému a zbývající moduly pokračují bez 
přerušení dále v provozu.

Systém řízení a ochrany (C & P)
Systém řízení a ochrany (angl. Control and 
Protection = C & P) u kompenzátoru Merus 
STATOM je vybaven moderním uživatelským 
rozhraním a snadno ovladatelnou 
dotykovou obrazovkou 19“. Osvědčené 
řídicí algoritmy a strategie s uzavřenou 
a otevřenou smyčkou umožňují účinné 
a rychlé potlačení flikru, řízení jalového 
výkonu a účiníku a snížení úrovně vyšších 
harmonických.
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DODÁVKA 
PROJEKTŮ
„NA KLÍČ“

Náš tým zkušených projektantů úspěšně 
realizoval celou řadu projektů
souvisejících s kvalitou elektrické energie, 
od počáteční fáze identifikace problému, 
až po dodávku zařízení na místo, včetně 
instalace, uvedení do provozu a vyškolení 
personálu zákazníka.

Volba mezi Merus STATCOM 
a Merus SVC:
Jak Merus STATCOM, tak také Merus SVC 
představují osvědčená a spolehlivá řešení 
problémů souvisejících s kvalitou elektrické 
energie. Pokud potřebujete správně vyřešit 
svůj problém s kvalitou energie v konkrétní 
aplikaci, můžete se s námi spojit. Naši 
odborníci vám s radostí pomohou při 
analýze problému a navržení správného 
řešení.

• Systémové studie 
a hloubková analýza

• Technická simulace 
a návrh

• Zkoušky ve výrobním 
závodě pro potřebu 
validace požadovaných 
kritérií

• Dodávka na místo, 
instalace a uvedení do 
provozu

• Školení a poprodejní 
podpora

• Modernizace 
a aktualizace systému

33kV, 144 Mvar

6kV, 8 Mvar 
– Řešení 
v kontejnerech

Typické situační 
uspořádání 
STATCOMu



KVALITA ELEKTRICKÉ 
ENERGIE – CESTA 
K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH 
OBCHODNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ
Společnost Merus Power nabízí čistou 
technologii na světové úrovni, která 
zlepšuje kvalitu elektrické energie, 
energetickou účinnost a přispívá ke 
zlepšení životního prostředí. Naše 
dynamická kompenzační řešení – aktivní 
filtry, statické kompenzátory STATCOM 
a statické kompenzátory jalového výkonu 
SVC jsou schopny okamžitě vyřešit vaše 
problémy s kvalitou napájení. Krátká 
návratnost této investice vás potěší. Naše 
řešení šetří energii, zvyšují produktivitu 
a kapacitu a snižují náklady na energii.

Našim zákazníkům dodáváme výrobky 
na světové úrovni, využívající spolehlivou 
finskou technologii, zajišťujeme pohotový 
a flexibilní servis, nabízíme zákaznicky 
specifická řešení a skutečnou spolupráci.

Merus Power je členem národního projektu 
Cleantech Finland.

EL-INSTA ENERGO s.r.o.
Žižkova 427 
664 62 Hrušovany u Brna
Czech Republic
E-mail: akarban@el-insta.cz
Tel.: +420 777 550 189
www.el-insta.cz

Merus Power Dynamics Oy
Pirkkalaistie 1,FI-37100, Nokia, 
Finland
tel: +358 20 7354320
fax: +358-3-2255344
email: sales@meruspower.fi
www.meruspower.fi


