KVALITNÍ
NEPŘERUŠOVANÉ
NAPÁJENÍ
MERUS UPQ

Vynikající a cenově výhodné řešení pro odstranění problémů
s krátkodobým přerušením a kvalitou elektrického napájení.

VÝZVY VYPLÝVAJÍCÍ
Z POŽADAVKŮ NA SPOLEHLIVOST
V KRITICKY DŮLEŽITÝCH PROCESECH

Udržení vysoké úrovně spolehlivosti dodávky
a dostupnosti elektrické energie patří ke klíčovým
úvahám při návrhu moderních, kriticky důležitých
technologických provozů. Nízká spolehlivost
a dostupnost dodávky energie způsobuje významná
podnikatelská rizika a narušuje ziskovost.
Moderní, kriticky důležité podnikatelské procesy vyžadují
trvalou, tedy nepřerušenou dodávku vysoce kvalitní
elektrické energie. Přerušení dodávky, třebas jen na
okamžik, může poškodit citlivé elektrické vybavení
a má často za následek kompletní vyřazení důležitého
technologického zařízení z provozu. Přerušení dodávky
elektrické energie může být vyvoláno problémem na
straně dodávky, ale také zátěže. Výsledkem je nižší
dostupnost provozní jednotky a zhoršení spolehlivosti.

PROBLÉMY U ZÁKAZNÍKA
•

•
•
•
•

Přerušení dodávky energie buď ve formě
kompletního výpadku nebo prudkého
poklesu napětí (angl. voltage sag)
Ztráty ve výrobě a ztráta dat
Nedostatečná vytíženost elektrických
zdrojů
Poškození citlivého elektrického zařízení
Rychlé stárnutí zdrojů elektrické energie

NÁKLADY PLYNOUCÍ ZE ŠPATNÉ
KVALITY ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ
Podle studie autorů Jonathana
Mansona & Romana Targosze činí celkové
náklady na špatnou kvalitu elektrické
energie v Evropské unii 150 mld. Euro za
rok. 59% těchto problémů může účinným
způsobem vyřešit technologie UPQ
(Uninterrupted Power Quality) od společnosti
Merus Power.

24 % Krátkodobé napěťové poklesy
(voltage dip)
19 % Krátké přerušení
dodávky

5 % Vyšší harmonické
29 % Přechodové
jevy a rázy
11 % Další
12 % Dlouhodobá
přerušení

KOMPLETNÍ OCHRANA
NEJMODERNĚJŠÍM ŘEŠENÍM

KVALITNÍ NEPŘERUŠOVANÉ NAPÁJENÍ (UPQ) MERUS
Jedinečné řešení, které v sobě kombinuje výhody různých systémů zajišťování kvality elektrické energie, začleněné
do jediného robustního systému. Merus UPQ chrání vaše procesy před přerušením dodávky elektrického proudu,
prudkým napěťovým poklesům (sag) nebo nárůstům (swell) a také ztrátám způsobeným vyššími harmonickými
proudu a napětí. Celkově lepší kvalita elektrického proudu přispívá k plynulosti a ziskovosti podnikatelských
procesů.

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU MERUS UPQ:
•

Provozní režim „Power Protection“
•
Ochrana kriticky důležitých zátěží před napěťovými poklesy a výpadkem napájení
•
Vysoká účinnost (99 %)
•
Vynikající životnost a dlouhý životní cyklus (15 roků)

•

Provozní režim „Power Quality“
•
Utlumení vyšších harmonických proudu a napětí
Dokonalá kompenzace jalového výkonu
•
Zmírnění kolísání napětí a utlumení flikru

•

Flexibilní design
•
Modularita – umožňuje široký výkonový rozsah od nízkých až do vysokých napětí
Podporuje režim rozběhu motoru přímým připojením na síť (DOL start)
•
Redundantní konstrukční provedení
•
Volitelná funkce chránící společné sběrnicové systémy (common bus) jediným zařízením UPQ
•
Neomezuje zkratový proud a proto pojistka může správně fungovat a je zaručena selektivita

REŽIM „POWER PROTECTION“
V případě výpadku napájení, nebo prudkého poklesu napětí, Merus UPQ aktivuje režim „power protection“
(= ochrana napájení). V tomto režimu jsou do zátěže dodávány skutečný činný a jalový výkon, tedy kriticky
důležitý technologický proces bude imunní vůči přerušení dodávky energie z rozvodné sítě a také vůči napěťovým
poklesům nebo nárůstu napětí. Tím je zaručena maximální dostupnost a spolehlivost důležitých napájených
procesů.
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REŽIM „POWER QUALITY“ (= KVALITA EL. ENERGIE)
Po odstranění poruchy se Merus UPQ vrátí do normálního provozního režimu „power quality“, ve kterém
je aktivně odfiltrováváno zkreslení vyššími harmonickými až do 50. harmonické, je tlumen flikr, jsou
vyvažovány zátěže, zlepšován účiník a je řízeno napětí.
Napájení z rozvodné sítě
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NEJNIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
PŘI PARALELNÍM ZAPOJENÍ SE ZÁTĚŽÍ
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V porovnání s klasickými technologiemi ochrany
napájení proudem má Merus UPQ nejnižší provozní
náklady. Provozní náklady po dobu životnosti jsou
dány provozním režimem „power quality“ jednotky
UPQ, neboť přípojka elektrické energie z rozvodné
sítě je většinou k dispozici. V tomto provozním
režimu je zařízení UPQ zapojeno paralelně k zátěži,
což znamená vyšší účinnost využití energie takovou
zátěží. Proto UPQ znamená nižší provozní náklady
v porovnání s kterýmkoli dalším zařízením, které
zajišťuje nepřerušované napájení, jako např. UPS
nebo rotační UPS, které jsou zapojovány do série se
zátěží.
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VYNIKAJÍCÍ ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ UPQ SI MŮŽETE PŘÍMO OVĚŘIT
NA FAKTUŘE ZA ELEKTŘINU
Uveďme si příklad: pokud potřebujeme ochránit výkonový odběr max. 1500 kW, při průměrné zátěži 80% a cenách
0,10 Euro za 1 kWh, pak UPQ ušetří za rok 37 480 Euro v porovnání s klasickým systémem nepřerušovaného
napájení UPS).

NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST S VYUŽITÍM
ULTRAKONDENZÁTORŮ (UC)

Jakmile ultrakondenzátor dosáhne konce své
projektované životnosti cyklu, je možné, že již nebude
mít svou plnou energetickou akumulační kapacitu,
avšak zařízení přesto nelze považovat za zastaralé.
Doba životního cyklu a životnost ultrakondenzátoru
jsou definovány hloubkou vybití, napěťovými
dynamickými rázy a teplotou okolí. Na požádání je
možno navrhnout úložiště elektrické energie, které za
dobu životního cyklu vydrží více jak 1 000 000 operací
při průměrné teplotě okolí +25C, v trvání 15 roků.
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Ultrakondenzátory (UC), díky jejich vynikající
akumulační hustotě a životnosti, jsou v UPQ
standardně využívány jako úložiště elektrické energie.
Ultrakondenzátory použité v UPQ, mívají dobu cyklu
pro plné nabití a životnost v trvání 10 roků, při více jak
500 000 operacích a při průměrné teplotě okolí +25C.
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PLYNULÉ PODNIKATELSKÉ PROCESY
S ODEZVOU V REÁLNÉM ČASE

Merus UPQ využívá moderní technologii výkonové
elektroniky a je charakterizován mimořádně rychlou
a účinnou odezvou na výpadek napájení, krátkodobý
napěťový pokles a řadu dalších jevů, které narušují
kvalitu elektrické energie. Tato dynamická odezva
v reálném čase zajišťuje nepřerušenou dodávku
elektrické energie pro napájení technologických
procesů.
V režimu „power quality“ je Merus UPQ schopen
odfiltrovat rušivé vyšší harmonické a zlepšit
účiník za dobu kratší jak 1 milisekunda. V případě
výpadku napájení nebo při prudkém napěťovém
poklesu proběhne přepnutí do režimu „power
protection“ za dobu kratší jak 1,8 ms. Tyto dynamické
vlastnosti zajišťují maximální provozuschopnost
a dostupnost systému, pro potřebu životně důležitých
technologických procesů.

KOMPLEXNÍ OCHRANA JEDINÝM
ROBUSTNÍM ŘEŠENÍM
Klasická řešení na trhu nabízí neucelenou ochranu,
která je často omezena na řešení problémů buď na
straně napájení, nebo zátěže.
Merus UPQ představuje soubor komplexní a účinné
ochrany, která řeší problémy jak na straně napájení,
tak zátěže. Nabízí tedy kompletní výhody, které jsou
jinak realizovány několika produkty, např. zdrojem
nepřerušovaného napájení (UPS), kompenzátory
elektrické energie (angl. power conditioners)
a aktivními filtry vyšších harmonických, vše
v jediném robustním řešení.

PODPORA ROZBĚHU
MOTORU PŘÍMÝM PŘIPOJENÍM
NA SÍŤ (DOL REŽIM)
A ZARUČENÝ PROVOZ OCHRANNÉ POJISTKY

Na rozdíl od klasických zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS), Merus UPQ neomezuje zkratový proud. Tedy Ik’(S)
= Ik’(L). Tato jedinečná funkce umožňuje rozběh motoru přímým připojením na síť (angl. Direct On Line = DOL
start) a je navíc vylepšena kompenzací jalového výkonu v reálném čase, která je součástí UPQ.
Merus UPQ
Poněvadž zkratový proud není omezen, není také narušena selektivita ochranné pojistky zapojené do hlavní
přípojnice za UPQ a pojistka funguje stejně jako u systémů zapojených přímo na síť.
Merus UPQ
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DOKONALÉ PŘIZPŮSOBENÍ ZÁKAZNICKÝM
POTŘEBÁM, V MODULÁRNÍM PROVEDENÍ
Plné škálovatelnosti je dosaženo prostřednictvím
modularity v obou výkonových elektronických
jednotkách, ale také výběrem vhodné kapacity
a vhodného média pro úložiště elektrické energie.

Merus UPQ

Merus UPQ

Bypass obvod

Aplikací pro názorné předvedení modularity UPQ je
systém společné napájecí přípojnice (angl. common
bus), který je napájen z paralelně provozovaných
redundantních transformátorů. Takový systém může být
chráněn systémem UPQ, vybaveným duálním statickým
spínačem.
Volnost při zákaznickém návrhu, daná svobodnou
volbou různých výkonových modulů UPQ, statického
spínače a kapacity úložiště energie vytváří pro technické
konzultanty a majitele provozů možnost optimalizace
investičních nákladů při stanovení požadované doby
ochrany dodávky napájení, umožňuje určit náklady
na ztráty ve výrobě při současném zohlednění
environmentálních aspektů.

Statický spínač

Bypass obvod

Statický spínač

Úložiště
energie

Aktivní filtr

M

POWER PROTECTION
= OCHRANA NAPÁJENÍ
S PRODLOUŽENOU DOBOU

Merus UPQ je standardně dodáván s ultrakondenzátory (UC)/superkondenzátory, které zajišťují vynikající ochranu
při krátkodobém přerušení dodávky el. energie. Merus UPQ je však možno uzpůsobit i pro aplikace, kde chráněná
dodávka energie musí být udržena po delší dobu.
Řešení UPQ je možno navrhnout i pro aplikace vyžadující záložní dodávku energie v trvání minut. Jako energetické
akumulační médium jsou v tomto případě používány lithium-titanátové baterie (LTO). Pokud však potřebujeme
zajistit dodávku energie po ještě delší dobu, přichází jako ideální energeticky úložné médium v úvahu lithiumiontové (Li-Ion) baterie.

Životnost cyklu

Ultrakondenzátory

LTO
baterie

Li-Ion
baterie

1…4 s

minuty

hodina

MODERNÍ MONITOROVACÍ
A PROTOKOLOVACÍ FUNKCE
Sofistikovaný panel s dotykovou obrazovkou nabízí
vyspělé monitorovací možnosti, jak přímo v místě
instalace, tak externí. Dálkové monitorování je
možné provádět přes internet. Uživatel dostává
aktuální data prostřednictvím protokolů.
Moderní monitorovací a protokolovací funkce nabízí
uživateli důležité informace. Uživatel má možnost
prostřednictvím inteligentních komunikačních funkcí
začlenit UPQ do dalších systémů SCADA.

Identifikace problému

Analýza kořenových příčin

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ „NA KLÍČ“

Návrh řešení

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI KONEKTIVITY
Flexibilní ochrana napájení celé provozní jednotky daná možností připojení Merus UPQ na jakoukoli napěťovou
úroveň: Merus UPQ, na rozdíl od jiných řešení, disponuje vynikajícími možnostmi konektivity. Systém je možno
snadno připojit na jakoukoli napěťovou úroveň, až do 38,5kV.
Tato flexibilita umožňuje navrhnout ekonomicky realizovatelné řešení ochrany napájení, v němž jsou využita
cenově optimalizovaná energetická akumulační média pro celý výrobní proces. Tato vynikající funkce umožňuje
zkrátit prostoje ve výrobě na minimum.

Vysoké napětí

Merus UPQ

M

Nízké napětí

Nízké napětí

Merus UPQ

ŘEŠENÍ „NA KLÍČ“, DOPLNĚNÉ
SPOLEHLIVOU SERVISNÍ PODPOROU
Tým pracovníků Merus Power má rozsáhlé zkušenosti
a důkladné technické možnosti, aby vám dodal
řešení na klíč. Pracovníci týmu se věnují těmto
typům projektů po celou dobu realizace, počínaje od
identifikace problému přes dodávku, včetně uvádění
do provozu a vyškolení personálu zákazníka.
Kriticky důležité procesy vyžadují spolehlivou
poprodejní podporu. Naši pracovníci servisu se
snaží co nejrychlejší reagovat na potřeby zákazníka
a zajistit, aby procesy mimořádné důležitosti
fungovaly bez přerušení dodávky energie.

Instalace

Uvádění do provozu

Vyškolení obsluhy

PLYNULÝ PROVOZ
S NEPŘERUŠENOU DODÁVKOU EL. ENERGIE

PRŮMYSL POLOVODIČŮ:

Průmysl výroby polovodičů a další technologicky
důležitá průmyslová odvětví jsou velmi citlivá na
krátkodobý pokles napětí, výpadky napájení a další
problémy související s kvalitou elektrické energie.
Průmysl výroby potravin a nápojů
V průmyslu výroby polovodičů může výroba
hotového výrobku trvat až 3 měsíce. Proto přerušení
dodávky elektřiny může zničit celou výrobní dávku
a způsobit závažné poškození výrobního procesu.

DALŠÍ APLIKACE
•
•
•
•

Chemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Sklářský průmys
Další z podnikatelského hlediska kriticky
důležité procesy

Merus UPQ chrání citlivé vybavení před celou
škálou problémů souvisejících s kvalitou elektrické
energie a zajišťuje plynulost výrobních procesů, bez
jakéhokoli přerušení.

AUTOMOBILNÍ PRŮMYSL:
Automobilní průmysl mimořádně citlivě reaguje na problémy s kvalitou elektrické energie, neboť procesy
zde jsou vysoce automatizovány. Narušení kvality elektrické energie uprostřed kriticky důležitého výrobního
procesu může snadno zlikvidovat právě vyráběný model a mít za následek ztrátu celé jednotky.
Přerušení dodávky elektrické energie je nejen nákladné z důvodu ztráty výrobní kapacity, ale má také dopad na
pověst dodavatele a důvěru zákazníka. Merus UPQ je spolehlivé řešení, které udržuje váš kriticky důležitý proces
v chodu, spolehlivě a po celou dobu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
UPQ řada A
Jmenovité napětí UN

UPQ řada M

200…400 V

200…400 V

220 – 725 V

220 – 725 V

Napájecí systém

3 –fáze + nula (4-vodičový)

Jmenovitá frekvence
systému fN

50 / 60 Hz

Účinnost

>99% (typicky v záložním režimu „power protection“)
REŽIM „POWER PROTECTION“

Max. výkon do zátěže PN

50 kW

624 kW

750 kW

3000 kW

Doba ochrany zátěže t

3s

3s

3s

3s

Doba ochrany zátěže t

Další možnosti doby ochrany jsou k dispozici na požádání

Médium pro akumulaci
el. energie

Ultrakondenzátory (další akumulační média jsou k dispozici na požádání)

Účiník zátěže

0,7 pu (= na jednotku)

Doba přechodu t

< 1.8 ms (žádné přerušení napětí díky úložišti el. energie)
REŽIM „POWER QUALITY“ – AKTIVNÍ FILTR

Trvalý jalový výkon QN

13 kvar

156 kvar

188 kvar

750 kvar

Provozní režimy

všechny harmonické / všechny harmonické kromě základní / vybrané harmonické

Rozběh motoru přímým
připojením na síť (režim DOL)

aktivován a podporován

Doba odezvy

<< 0,1 ms / 1 cyklus (selektivní režim)

<< 1 ms / 1 cyklus (selektivní režim)

Potlačení harmonických

do 50. harmonické

do 31. harmonické

ROZHRANÍ ČLOVĚK-STROJ (HMI)
Rozhraní člověk-stroj (HMI)

snadno obsluhovatelná 7” dotyková obrazovka

Jazyky rozhraní HMI

8 jazyků, včetně angličtiny, němčiny, španělštiny, čínštiny, ruštiny. Další jazyky na požádání.

Monitorování

možnost lokálního a dálkového monitorování

Protokolování

Záznam dat z událostí ohledně kvality el. energie za posledních 30 dnů

Komunikace

Ethernet / RS485, ModBus TCP/IP
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota okolí

0…40°C, bez snížení zatížitelnosti

Doporučená provozní teplota

15…40°C pro ultrakondenzátory

Vlhkost

Max. 95% relativní vlhkosti (RH); bez kondenzace

Krytí

IP21 při vnitřní instalaci; IP54 jako volitelná možnost

Chlazení

AF
MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Barva skříně

RAL7035

Rozměry
(Šířka x Hloubka x Výška)

2400x600x1800 mm

5800x600x1800 mm

2850x2100x2290 mm

5815x2100x2290 mm

Hmotnost

970 kg

2800 kg

6750 kg

13 200 kg

Normy

Bezpečnostní norma: EN 50178, normy pro elmagn. kompatibilitu (EMC): EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4

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, zdroje kvalitního nepřerušovaného
napájení (UPQ), 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,
zvyšuje produktivitu a prodlužuje
životnost provozní jednotky.

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

Také nabízíme portfolio servisních
služeb, které se vztahují na celou
životnost výrobku. Našim zákazníkům
dodáváme výrobky na světové úrovni,
zajišťujeme pohotový a flexibilní servis,
nabízíme spolehlivou finskou technologii,
zákaznicky specifická řešení a skutečnou
spolupráci.
Merus Power je členem národního projektu
Cleantech Finland.

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

