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GRIDCON® ACF
BỘ LỌC CHỦ ĐỘNG 
GIÚP ỔN ĐỊNH LƯỚI ĐIỆN. 
Ở BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO.
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GRIDCON® ACF PHIÊN BẢN INDUSTRIAL DÙNG TRONG CÁC  
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT VÀ NHIỆM VỤ ĐẦY  
THÁCH THỨC LÊN ĐẾN 690 V.
Trang 4 kế tiếp 

GRIDCON® ACF

GRIDCON® ACF PHIÊN BẢN BUILDING DÙNG ĐỂ BÙ DÂY  
TRUNG TÍNH VÀ CÁC YÊU CẦU EMC NGHIÊM NGẶT
Trang 6 kế tiếp
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GIỮ LƯỚI ĐIỆN ỔN ĐỊNH:
BỘ LỌC CHỦ ĐỘNG.

Những tác động tiêu cực lên chất lượng điện do các 
bộ truyền động tần số điều khiển, các mối hàn của 
đường dây hoặc bộ nguồn của máy tính gây ra, có 
thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng: nếu một 
thiết bị nhạy như thiết bị điều khiển điện tử bị sóng 
hài làm hư hỏng, có thể dẫn đến toàn bộ quy trình 
sản xuất gặp sự cố. Thậm chí chính lưới điện cung 
cấp có thể bị nhiễu hoặc bị quá tải nguy hiểm do 
công suất phản kháng, mất cân bằng tải, dao động 
điện áp (chập chờn), và dòng điện sóng hài cao.

Các bộ lọc chủ động bù chính xác và đáng tin cậy 
cho trường hợp nhiễu này. Chúng đo dòng điện và 
điện áp của lưới điện và cung cấp chính xác dòng 
điện cần thiết để đạt hiệu quả mong muốn. Khi 
sóng hài gia tăng, dòng điện được chủ động sinh 
ra, chống lại hiện tượng nhiễu trên lưới điện, vì thế 
sóng hài được loại bỏ. Để giảm hiện tượng nhiễu 
điện áp (chập chờn), các bộ lọc chủ động tận dụng 
thực tế là công suất phản kháng cảm ứng giảm điện 
áp đường dây và công suất phản kháng điện dung 
làm sự gia tăng sóng hài. Vì thế, các bộ lọc chủ 
động loại bỏ áp lực cho lưới điện, kéo dài tuổi thọ 
của thiết bị và tăng độ an toàn cho các hệ thống 
công nghiệp.

So sánh với các bộ lọc thụ động thông thường, các 
bộ lọc chủ động có thể được cài đặt rất chính xác 
để đáp ứng những yêu cầu phổ biến tại bất kỳ thời 
điểm – không có nguy cơ quá tải. Bởi vì các hệ 
thống có thể có kích cỡ nhỏ hơn và điều chỉnh linh 
hoạt dòng lọc nên hệ thống này có tổn thất ít hơn. 
Các bộ lọc chủ động là sự đầu tư tương lai cho cả 
mạng lưới công nghiệp và công trình xây dựng.

GRIDCON® ACF COMPACT THUỘC 
DÒNG SẢN PHẨM NHỎ GỌN, VẬN 
HÀNH 3 HOẶC 4 DÂY
Trang 8 kế tiếp 
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GRIDCON® ACF

GRIDCON® ACF
PHIÊN BẢN INDUSTRIAL.

Giải pháp mô đun:
Lên đến 4 mô đun 
nguồn độc lập (IPU) 
mỗi tủ

Màn hình cảm 
ứng với phần 
mềm vận hành 
GRIDCON® ACF 
đồng bộ

Khe cắm cho các 
mô đun liên lạc 
Anybus

CCU (bộ máy tính 
điều khiển) dùng 
đến 6 mô đun 
nguồn (IPU)

Máy biến áp điều 
khiển có thể điều 
chỉnh được kết nối 
với nhiều nguồn DC 
cho phép sử dụng 
ở các lưới điện áp 
thấp trên toàn thế 
giới Mặt sau của ngăn 

chứa đầu cực: ống 
thông gió cách điện 
không có các phần 
mang điện cho việc 
làm mát chính của 
IGBT – không khí 
được cung cấp qua 
sàn / khung

Bộ nguồn IPU IGBT 
có thể điều khiển độc 
lập tự giám sát

Tùy chọn mở rộng 
cho bộ nguồn (IPU) 
125 A bổ sung

Quạt riêng để làm 
mát các bộ phận 
ngoại vi, cấp bảo vệ 
có thể lên đến IP 54 

Ngăn chứa quạt 
giúp thay thế đơn 
giản các quạt 
chính
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Bộ đo di động (MIO) 
– đo dòng điện và 
điện áp tập trung, 
các đầu vào và đầu 
ra số

Giải quyết các nhiệm vụ đầy thách thức lên đến 690 V trong điều kiện khắc nghiệt.

GRIDCON® ACF phiên bản công nghiệp, 
375 A, màu đặc biệt color
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Vận hành trực quan bằng 
màn hình cảm ứng hoặc PC

Bộ phận vận hành và hiển thị trung 
tâm của GRIDCON® ACF là màn 
hình cảm ứng. Màn hình này có 
cấu trúc menu rõ ràng và có thể 
hiển thị thông số ở dạng bảng và 
sơ đồ. Lợi ích của màn hình cảm 
ứng bao gồm: 
I Cài đặt thông số chức năng lọc 

đơn giản mà không có thiết bị đo 
bổ sung

I Các tin nhắn giải thích và tình 
trạng ở định dạng văn bản thuần 
túy

I Vận hành trực quan và bảo vệ 
bằng mật khẩu
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GRIDCON® ACF phiên bản Industrial là sự lựa 
chọn số một cho những nhiệm vụ bù đầy thách 
thức cần độ tin cậy và an toàn, ví dụ, không những 
ở điện áp vận hành thông thường mà còn có thể 
đáp ứng trong điều kiện môi trường đầy thách 
thức:
I Vận hành lên đến 690 V và cao hơn ở công suất 

đầy đủ không giảm tải
I Dòng điện định mức có thể được mở rộng theo 

mô đun từ 125 A đến 3,000 A, ví dụ đối với các 
hệ thống STATCOM

I Mật độ công suất cao và thiết kế gọn
I Tổn hao thấp
I Các tụ điện màn mỏng rất bền
I Cấp quá áp III lên đến 1000 V – thậm chí ở lưới 

điện có điểm trung tính cách điện (cấu hình 
mạng lưới IT)

I Cấp bảo vệ có thể lên đến IP 54, tùy chọn làm 
mát bằng nước bên ngoài cho việc đóng kín 
hoàn toàn

I Bù linh động công suất phản kháng, sóng hài và 
hiện tượng chập chờn, cũng như cân bằng tải 
trong một thiết bị

 

Các điểm rất đặc biệt khác khiến phiên bản  
GRIDCON® ACF Industrial là lựa chọn số một 
trong nhiều lĩnh vực:
I Dây chuyền sản xuất, ví dụ như sản xuất ô tô
I Khai mỏ
I Công nghiệp hóa chất
I Nhà máy in lớn
I Hệ thống vận tải và cẩu
I Dàn khoan và tàu thủy
I Dầu khí
I Công nghiệp giấy
I Chế biến thép
I Xử lý nước và các trạm bơm

GRIDCON® ACF cũng có thể được vận hành thông qua web. Ngay khi được đưa vào mạng lưới công ty hoặc  
kết nối thông qua mạng điện thoại di động, nó có thể được giám sát hoặc tham số hóa từ xa bằng một trình duyệt.

Trạng thái thiết bị và 
cài đặt dòng điện

Cửa sổ để thông báo lỗi 
và cảnh báo

Các giá trị đo – chạm vào 
để biết thêm chi tiết

Ngày, Thời gian   Ngôn ngữ  Trang chủ Menu       Tắt   Ngưng Khởi động
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GRIDCON® ACF

CCU (bộ máy tính 
điều khiển) lên đến 5 
mô đun nguồn (IPU)

Màn hình cảm ứng với 
phần mềm vận hành 
GRIDCON® ACF

Các mô đun điện được 
điều khiển bởi DSC-
Distributed Synchronous 
Control®

Nhiều nguồn DC

Dây dẫn pha và dây dẫn 
trung tính có thể được 
bù lên gấp ba lần dòng 
điện dây dẫn pha

Bộ đo di động (MIO) – 
đo dòng điện và điện áp 
trung tâm, các đầu vào 
và đầu ra số

Phiên bản đặc biệt có sẵn 
cho các yêu cầu EMC 
nghiêm ngặt (cấp phát xạ 
B tuân theo EN55011)

Các cầu chì riêng biệt 
cho mỗi mô đun nguồn 

Quạt điều khiển tốc độ 
để làm mát cho các mô 
đun nguồn và tủ, cấp 
bảo vệ có thể lên đến 
IP 21

Distributed Synchronous 

Dây dẫn pha và dây dẫn 
trung tính có thể được 
bù lên gấp ba lần dòng 
điện dây dẫn pha

đo dòng điện và điện áp 

Phiên bản đặc biệt có sẵn 
cho các yêu cầu EMC 
nghiêm ngặt (cấp phát xạ 
B tuân theo EN55011)

Các cầu chì riêng biệt 
cho mỗi mô đun nguồn 

Quạt điều khiển tốc độ 
để làm mát cho các mô 
đun nguồn và tủ, cấp 
bảo vệ có thể lên đến 
IP 21

Lên đến 5 IPU (các bộ 
nguồn IGBT) có thể 
điều khiển độc lập và 
tự giám sát

Phiên bản GRIDCON® ACF Building, 
240 A, màu đặc biệt

Tùy chọn mở rộng 
cho bộ nguồn 60 A 
(IPU)

GRIDCON® ACF 
PHIÊN BẢN BUILDING.

Biện pháp phi tập trung để giảm tải cho dây dẫn trung tính, 
đáp ứng các yêu cầu EMC nghiêm ngặt.
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GRIDCON® ACF phiên bản Building là một thiết 
bị 4 dây. Nếu cần, dòng điện trong dây dẫn trung 
tính có thể được lọc lên đến 3 lần dòng điện định 
mức. Hơn nữa thiết bị rất nhỏ gọn. Nếu khách 
hàng yêu cầu, thiết bị cũng đáp ứng các tiêu 
chuẩn EMC rất nghiêm ngặt để sử dụng trong các 
môi trường dân cư. Môi trường công nghiệp bên 
ngoài, chất lượng điện thường được cải thiện một 
cách đặc biệt theo cách thức phi tập trung:
I Thiết bị 4 dây gấp ba lần dòng điện dây dẫn 

trung tính
I Vận hành lên đến 415 V +10% với nguồn điện 

đầy đủ mà không giảm tải
I Dòng điện định mức có thể được mở rộng theo 

mô đun trong các bộ nhỏ từ 60 A đến 300 A
I Mật độ công suất và thiết kế rất gọn

I Tổn hao thấp
I Cấp bảo vệ có thể lên đến IP 21
I Bù động công suất phản kháng, sóng hài, chập 

chờn, cũng như cân bằng tải và giảm dây trung 
tính trong một bộ thiết bị

GRIDCON® ACF phiên bản Building đặc biệt dùng 
trong nhà ở các khu vực:
I Văn phòng và tòa nhà thương mại
I Năng lượng tái tạo
I Các trung tâm dữ liệu
I Bệnh viện

Các đầu vào và 
đầu ra số được 
cách điện

Bộ đo di động MIO

Có thể được sử dụng theo 
cách phân tán: MIO có thể 
được đặt cạnh các máy 
biến dòng nếu cần. Một cáp 
mạng tiêu chuẩn kết nối với 
máy tính điều khiển.

Điện áp đo lên đến 
1000 V và điện trở quá 
áp cao (CAT III)

Bốn đầu vào dòng điện có thể 
được sử dụng riêng
I Đo với các bộ chuyển đổi A/D 

độ chính xác cao
I Có thể thay đổi: 1A / 5A
I Có thể chịu quá tải: lên đến 

100 A trong 1 giây



GRIDCON® ACF
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GRIDCON® ACF  
COMPACT.

Thành công lớn đối với dòng sản phẩm nhỏ và không gian chật hẹp 
trong môi trường 3 hoặc 4 dây dẫn.

GRIDCON® ACF Compact luôn luôn được sử dụng 
khi cần một thiết bị nhỏ và không gian chật hẹp. 
Thiết bị đem đến các đặc tính tương tự như phiên 
bản GRIDCON® ACF Building, nhưng ở một dạng 
rất nhỏ gọn:
I Thiết bị 4 dây với dòng điện dây dẫn trung tính 

gấp 3 lần
I Vận hành lên đến 415 V +10% khi phát huy hết 

công suất mà không giảm tải
I Dòng điện định mức 60 A, có thể được mở rộng 

bằng mô đun
I Thiết kế nhỏ gọn nhất của tất cả các phiên bản 

GRIDCON® ACF

I Tổn hao thấp
I Bù động công suất phản kháng, sóng hài, và 

hiện tượng chập chờn, cũng như cân bằng tải và 
giảm áp dây dẫn trung tính trong một thiết bị

 
Các đặc tính đặc biệt làm cho GRIDCON® ACF 
Compact trở nên lý tưởng để sử dụng phi tập trung 
và phù hợp:
I Văn phòng và tòa nhà thương mại
I Thiết bị bổ sung cho các bộ chỉnh lưu
I Bệnh viện
I Nhà máy công nghiệp với các đặc trưng kết nối 

nhỏ

Màn hình cảm ứng với phần mềm vận 
hành  GRIDCON® ACF 

Kết nối của bộ đo di động được lắp bên 
ngoài (MIO) – phép đo dòng và điện áp 
trung tâm cùng với các đầu vào và đầu 
ra số, thường được lắp đặt trực tiếp theo 
phân bố

Các quạt điều khiển được tốc độ

Dây dẫn pha và dây dẫn trung tính có thể 
được bù lên gấp 3 lần dòng dẫn pha

Lắp trên tường cho phép lắp đặt tiết 
kiệm không gian và linh hoạt

Công nghệ MR đã được chứng minh: 
Bao gồm một bộ nguồn IGBT có thể điều 
khiển tự động và tự giám sát cùng với một 
CCU (Bộ Máy Tính Điều Khiển)



9

Cấu trúc mạng của GRIDCON® ACF có độ linh hoạt cao: 
Một giao diện Anybus trên bộ điều khiển giúp dễ dàng tích 
hợp vào các mạng lưới công nghiệp. Hơn thế nữa, tất cả 
kết nối bên trong giúp cho việc lắp đặt đơn giản, không 
mắc lỗi và truyền thông tin đặc biệt đáng tin cậy – thậm 
chí dưới ảnh hưởng của nhiễu điện từ. Cấu trúc thanh cái 
bên trong cho phép độ linh hoạt về không gian tốt. Ví dụ, 
GRIDCON® ACF và MIO có thể được lắp đặt ở các phòng 

khác nhau. Dòng điện cũng có thể được đo tại các điểm 
khác nhau với một hoặc nhiều MIO. Điều này quan trọng 
cho các mạng lưới cung cấp, ví dụ, các mạng lưới cung 
cấp có nhiều nguồn hoặc một nguồn khẩn. Công nghệ 
“DSC-Distributed Synchronous Control®” quan tâm đến 
việc truyền thông đồng bộ giữa tất cả bộ phận – bảo đảm 
hệ thống điều khiển và đo lường GRIDCON® ACF vận 
hành tốt ở mọi thời điểm.
 

TCP/IP

Bộ máy 
tính điều khiển CCU  

DSC**

Tích hợp linh hoạt 
vào lưới điện công 
nghiệp nhờ vào 
giao diện Anybus 

                            Lên đến sáu IPU* 125 A, 3 dây hoặc      Lên đến năm IPU* 60 A, 4 dâyIPU*: Bộ nguồn IGBT
DSC**:  Điều khiển đồng bộ phân tán*
MIO***:  Phép đo/ Đầu vào/ Đầu ra

Lên đến bốn bộ đo (MIO***) 

4 phép đo điện áp
4 phép đo dòng điện
4 đầu vào/ đầu ra số

www

Màn hình cảm ứng

9

CẤU TRÚC: ĐƯỢC LIÊN KẾT.
LẮP ĐẶT: LINH HOẠT.
XỬ LÝ: ĐƠN GIẢN.

tính điều khiển CCU  

IPU
* 2

IPU
* 3

IPU
* 4

IPU
* 5

IPU
* 6

DSC**

DSC**
IPU* 2

IPU* 3

IPU* 4

IPU* 5

MIO***2

MIO***3

MIO***4
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GRIDCON® ACF

GRIDCON® ACF.
Phát triển kinh nghiệm.

Phiên bản GRIDCON® ACF Industrial có mô đun mở rộng 125 A

Phiên bản GRIDCON® ACF Building có mô đun mở rộng 60 A

GRIDCON® ACF Compact có mô đun mở rộng 60 A

Việc phát triển dòng sản phẩm GRIDCON® ACF 
là kết quả qua nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và 
vận hành các bộ lọc thụ động và chủ động của 
MR. Kết quả là sự ra đởi dòng sản phẩm bộ lọc 
chính xác cho bất kỳ ứng dụng nào. Ngoại trừ tất 
cả sự khác biệt, các phiên bản GRIDCON® ACF 
riêng biệt có rất nhiều điểm chung: Chúng có cấu 
trúc mô đun, tổn hao thấp và đều rất tin cậy.

Nguyên lý mô đun: 
Phạm vi mở rộng tối đa

Tất cả bộ lọc trong dòng sản phẩm GRIDCON® 

ACF có cấu trúc mô đun và có thể được xác định 
kích thước chính xác và được mở rộng tại bất kỳ 
điểm nào. Điểm khác biệt ở phần chi tiết: Mỗi mô 
đun của phiên bản GRIDCON®  ACF Industrial cung 
cấp dòng điện hiệu dụng 125 A. Ở dạng chuẩn, 
có thể kết hợp lên đến 6 mô đun cho ra tổng dòng 
điện 750 A. Bằng việc thêm các bộ điều khiển, các 
hệ thống có thể lên đến 3,000 A. Các mức dòng 
điện như vậy là hiếm trong kỹ thuật xây dựng. Vì 
thế, dòng hiệu dụng trong phiên bản GRIDCON® 

ACF Building là 60 A mỗi mô đun để có thể tạo 
ra kích cỡ đúng. Các bộ mở rộng thậm chí có thể 
được thêm vào GRIDCON®  ACF compact.

Độ ổn định cao, số lần bảo trì ít

Cấu trúc mô đun giúp dòng sản phẩm GRIDCON® 

ACF đặt biệt bền với các sự cố. Nếu một mô đun 
bị hỏng, các mô đun khác sẽ thay thế cho tới khi 
lỗi được khắc phục. Chẩn đoán về nhiễu cũng 
được tính đến. Thẻ nhớ SD trong bộ điều khiển ghi 
lại tình trạng vận hành của hệ thống. Vì thế, thông 
số có thể nhanh chóng được hiển thị và gửi đến 
bộ phận chất lượng điện của MR để đánh giá. Tiếp 
cận dịch vụ thực tế: Hệ thống được thiết kế như 
các bộ phận riêng lẻ như vậy có thể được thay thế 
một cách dễ dàng và nhanh chóng bởi chính nhà 
vận hành.



11

CÔNG NGHỆ 3 MỨC ĐỘ.

Mạch 3 mức độ của GRIDCON® ACF được dựa trên 
12 bộ IGBT, trong khi các bộ lọc chủ động 2 mức độ 
thông thường chỉ gồm 6 bộ IGBT. Sơ đồ mạch đặc 
biệt phân đôi tải điện áp của các dây bán dẫn. Mặt 
khác, điều này có thể dẫn đến tổn thất thấp hơn và 
mặt khác có thể sử dụng ở các lưới với điện áp định 
mức cao hơn. Điện áp mạch DC cũng cao hơn cho 
phép tạo ra các các dòng đỉnh cao hơn, cần thiết cho 

Tổn hao thấp và độ bền điện môi cao.

việc lọc sóng hài bằng băng thông rộng. Một lợi ích 
khác của công nghệ 3 mức độ là các gợn sóng dòng 
điện đầu ra thấp so với cấu trúc 2 mức độ. Chia mạch 
DC và nhiều bộ IGBT dẫn đến bước chuyển đổi thứ 
ba bổ sung tại đầu ra. Điều này có thể được sử dụng 
để làm cho bộ lọc đường dây và bộ lọc EMC trở nên 
nhỏ gọn hơn với cùng tần số chuyển mạch và vì thế 
giảm tổn hao.

50

100

150

200
Schaltzustand und resultierender Ripple des Stroms ‐ 2 Level Architektur

Schaltzustand
Strom in A

‐200

‐150

‐100

‐50

0

50 Schaltzustand
Strom in A

‐200

100

150

200
Schaltzustand und resultierender Ripple des Stroms ‐ 3 Level Architektur

‐150

‐100

‐50

0

50

100

Schaltzustand
Strom in A

‐200

‐150

Trạng thái chuyển mạch
Dòng điện đơn vị Ampe

Trạng thái chuyển mạch
Dòng điện đơn vị Ampe

Trạng thái chuyển mạch và gợn sóng dòng điện – hệ thống 2 mức độ

Trạng thái chuyển mạch và gợn sóng dòng điện – hệ thống 3 mức độ

L1
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~

Cầu chì Công tắc Bộ lọc EMC Bộ lọc LCL Bộ chuyển đổi 3 mức Đường truyền DC

Chỉ đối với phiên bản GRIDCON® ACF 
Buidling và GRIDCON® ACF compact  
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GRIDCON® ACF
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SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG 
CÔNG NGHIỆP.

GRIDCON® ACF trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô.

rong ngành công nghiệp tự động nói riêng, ngày nay 
hầu hết các phụ tải là khách hàng điện điện tử. Ở đây, 
dây chuyền sản xuất thông thường được vận hành bởi 
các robot mà các thiết bị chuyển đổi của nó cung cấp 
các sóng hài có tần số khác nhau lên lưới điện. Các 
sóng hài này gây ra nhiệt và vì thế làm lão hóa sớm thiết 
bị điện, nguy cơ dẫn đến hư hỏng các bộ điều khiển điện 
tử và dẫn đến quá tải máy biến áp và dây cáp… Ngoài 
ra, sóng hài còn làm tăng tổn hao.

Việc sử dụng đúng các bộ lọc chủ động có thể làm giảm 
sự biến dạng điện áp qua một dải tần số rộng. Điều này 
cho phép tuân thủ các giới hạn quy định trong các tiêu 
chuẩn và làm giảm áp lực cho thiết bị.

Vượt quá các giá trị giới hạn do các sóng hài thứ 5, 43 
và 49 có thể được nhìn thấy ở ví dụ bên dưới. Bằng việc 

sử dụng một bộ lọc chủ động không chỉ giúp phù hợp 
với tất các giá trị giới hạn điện áp mà còn làm giảm tải 
dòng điện gần 500 A trên máy biến áp.

Việc sử dụng linh hoạt các thiết bị mở rộng cũng rất 
quan trọng trong việc cài đặt công nghiệp. Một dây 
chuyền sản xuất lớn hơn cũng cần công suất bù gia 
tăng. GRIDCON® ACF có thể “phát triển” cùng với dây 
chuyền sản xuất bởi vì nó cho phép lắp thêm các mô 
đun trong tủ hiện có.

Ngoại trừ các đặc tính tải rất khác biệt, chẳng hạn như 
các đặc tính được tính đến trong các phân xưởng sản 
xuất, các phiên bản GRIDCON® ACF tương tự có thể 
được sử dụng, bảo đảm độ linh hoạt trong vận hành, 
dịch vụ và cung ứng.

Dòng điện đơn vị AmpeĐiện áp bằng % điện áp định mức

           Không có bộ lọc chủ động      Có GRIDCON® ACF
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Container ngoài khơi được điều hòa 
không khí GRIDCON® STATCOM 

GRIDCON® ACF trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô.

HOẠT ĐỘNG TỐT TRONG  
NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT.

Các hệ thống STATCOM dựa trên GRIDCON® ACF 
cho các ứng dụng ngoài khơi.

Việc sử dụng ngoài khơi đòi hỏi các công nghệ được thử 
nghiệm và dùng thử cũng phải làm việc một cách hoàn 
hảo trong điều kiện khắc nghiệt. Và đó chính xác là những 
gì mà các hệ thống phân phối năng lượng hiệu quả được 
mong đợi, đó là khả năng vận hành trong hầu hết các yêu 
cầu khắc nghiệt nhất trong điều kiện nguồn cấp sẵn sàng, 
nguồn điện áp và chất lượng điện ổn định. Các giàn khoan 
trên biển, ví dụ như được sử dụng ở cánh đồng điện gió 
hoặc trong nghành dầu khí, đặc biệt có kết nối cáp biến 
và nguồn tự cấp song song để đảm bảo quá trình sản 
xuất khi kết nối trên bờ gặp sự cố. Vấn đề là ở đây, các 
hệ thống STATCOM, được dựa trên GRIDCON® ACF, bảo 
đảm sự ổn định linh hoạt của điện áp đường dây và điều 
chỉnh dòng công suất phản kháng, thậm chí trong điều kiện 
nguồn bị giới hạn.

Dựa vào sự kết hợp của công nghệ GRIDCON® ACF, máy 
biến áp ghép 3 cuộn dây, và sự điều chỉnh thích ứng, các 

hệ thống STATCOM có thể bù linh động lên 
đến 7.2 Mvar. Các kiểu điều khiển cơ bản 
bao gồm điều chỉnh điện áp và điều chỉnh 
công suất phản kháng. Tùy vào ứng dụng, 
thời gian thiết lập vào khoảng 10 đến 40 mili giây.

Trong các ứng dụng ngoài khơi, việc hệ thống phản ứng 
sự cố chuyển tiếp là rất quan trọng. Ở đây, các hệ thống 
STATCOM được dựa trên GRIDCON® ACF có thể sử 
dụng các thế mạnh đặc biệt như làm việc với điện áp thấp 
(LVRT) và vượt qua lỗi (FRT) để ổn định lưới điện tương 
ứng.
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THÊM CÔNG SUẤT, 
THÊM GIÁ TRỊ.

GRIDCON® ACF – Làm sạch lưới điện ở bất kỳ môi trường nào

Giải pháp đúng đắn cho mọi ứng dụng

I Một dòng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu khác nhau: Từ thiết bị được gắn tường
nhỏ gọn đến sự kết hợp của nhiều tủ 3 Mvar

I Điện tử công suất tối ưu có thể sử dụng ở nhiều phạm vi điện áp thấp hơn 380 V 
đến lớn hơn 690 V

I Với ống làm mát cách nhiệt và các tổn hao thấp, vận hành đáng tin cậy dưới các 
điều kiện môi trường theo yêu cầu

Phù hợp với tương lai

I Khái niệm mô đun làm đơn giản hóa việc mở rộng tiếp theo và hiệu chỉnh, 
cho phép các bộ lọc phát triển với các tác vụ

I Nhà vận hành có thể thực hiện việc tham số hóa hoặc thay đổi các tác vụ, 
bảo đảm độ linh hoạt dài hạn

I GRIDCON® ACF được chuẩn bị cho chức năng trong tương lai để bù sóng 
hài thậm chí vượt khỏi mốc thứ 51

Độ tin cậy vận hành tối đa trong mọi hoàn cảnh

I Cấp quá áp III tại các điện áp định mức lên đến 690 V giúp vận hành an 
toàn ở các lưới điện với điểm nối sao cách điện

I Tất cả thiết bị ít nhất tuân theo yêu cầu EMC trong môi trường công nghiệp. 
Theo tùy chọn, các thiết bị 4 cuộn dây thậm chí thỏa mãn EMC cấp B nghiêm 
ngặt cho môi trường dân cư (EN55011)

I Các thử nghiệm điện và cơ khí toàn diện, vượt cả các yêu cầu thử nghiệm mẫu,
chứng minh kết cấu mạnh mẽ

Chi phí vòng đời thấp
I Khái niệm mô đun và cấu trúc mạng giúp các đầu tư theo yêu cầu là có thể 

và làm giảm chi phí lắp đặt và dịch vụ
I Tính sẵn sàng của các phụ kiện được đảm bảo và các mô đun mở rộng đảm 

bảo sự đầu tư an toàn và tuổi thọ kéo dài
I Các tổn thất là cực kỳ thấp giúp tiêu thụ điện giảm xuống và cũng giảm chi 

phí làm mát

Bảo trì và vận hành dễ dàng
I Ethernet hoặc bất kỳ mạng lưới nào nhờ vào các mô đun thông tin Anybus tùy chọn
I Nhà vận hành được huấn luyện có thể dễ dàng kiểm tra hệ thống, thay đổi 

các quạt hoặc thay thế toàn bộ các mô đun điện
I Nghiệm thu, chẩn đoán nhanh chóng và chi phí thấp và các sản phẩm được 

cập nhật bởi thẻ nhớ SD và các thông điệp hệ thống bằng văn bản thuần túy
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GRIDCON® ACF

Thông số kỹ thuật Phiên bản GRIDCON® ACF Industrial
Điện áp định mức 400 V (tối đa 480 V) + 10% 690 V (tối đa 800 V theo yêu cầu) + 10%

Tần số định mức 50 Hz / 60 Hz

Dòng đỉnh 2 x dòng định mức

Kết nối 3 pha + PE, không cần kết nối dây dẫn trung tính (cấu hình lưới: TN, TT IT)

Bù Vận hành 3 cuộn dây: các dây dẫn ngoài trời được cân bằng và không cân bằng (dãy tích cực và tiêu cực)

Chức năng lọc các 
sóng hài

Sóng hài bậc 1-51 (50 Hz) // sóng hài bậc 1 đến 41 (60 Hz)
Tất cả các sóng hài có thể được lọc cùng 1 lúc

Các chức năng bổ sung

Bù công suất phản kháng động
Cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng (lên đến 100% dòng điện định mức)
Ổn định điện áp thông qua  Q(U)-control
Bù chập chờn

Các tổn thất điện
< 2,5% công suất bù tối đa                                                        < 2,1% công suất bù tối đa,
< 2,2% vận hành mẫu, < 0,4% khi ở chế độ nghỉ,                      < 1,8% vận hành mẫu  < 0,4% khi ở chế độ nghỉ,
< 100 W ở chế độ chạy chờ                                                         < 100 W ở chế độ chạy chờ

Tần số chuyển mạch 10 kHz (phiên bản tổn hao ít)

Điều khiển Máy tính điều khiển bên trong với 2 bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số
Cài đặt thiết bị và hiển 
thị

Thông qua màn hình cảm ứng với hiển thị đồ họa hoặc máy chủ web nội bộ (TCP/IP) và PC –  
không yêu cầu phần mềm bổ sung

Thời gian đáp ứng << 1 ms

Giao diện

Ethernet (TCP/IP)
Các thanh bus vùng khác nhau thông qua các mô đun Anybus tùy chọn (ví dụ Profibus, Modbus)
4 x đầu ra kỹ thuật số (cách điện, được tham số hóa) cho thông điệp trạng thái
4 x đầu vào kỹ thuật số (24 VDC, được tham số hóa) cho điều khiển bên ngoài và chọn cài đặt tham số

Máy biến dòng Phép đo dòng 2 pha hoặc 3 pha , xx/5 A hoặc xx/1 A (được tham số hóa)
Không bao gồm các  máy biến dòng, 15 VA, cấp 1 hoặc khuyến nghị tốt hơn

Bộ chuyển đổi 3- cấpIGBT với đường dẫn điện áp (các tụ film DC)

Màu sắc Tiêu chuẩn: RAL 7035 xám nhạt (các màu khác và các thiết kế theo yêu cầu)

Các kích thước  
(xấp xỉ W x D x H)

800 x 600 x 2000 mm
800 x 600 x 2200 mm với khung tùy chọn (cần nguồn cấp không khí chính từ mặt trước hoặc mặt sau)

Làm mát Tiêu chuẩn: làm mát không khí với các quạt điều khiển được tốc độ
Tùy chọn: làm mát bằng chất lỏng với kết nối đến hệ thống làm mát bên ngoài thông qua một chuyển đổi nhiệt

Cấp bảo vệ IP Tiêu chuẩn: IP20, tùy chọn: IP21 .. IP54 

Các điều kiện môi 
trường

Nhiệt độ môi trường tối đa mà không có giảm tải: 40° C
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị để vận hành liên tục: < 25° C
Nhiệt độ vận hành tối thiểu: 0° C, độ ẩm tương đối: tối đa 95%
Vận chuyển/ bảo quản: -20° C .. 70° C

Số mô đun  1 2 3 4 1 2 3 4
Công suất bù 87 kvar 174 kvar 261 kvar 348 kvar 150 kvar 300 kvar 450 kvar 600 kvar

Dòng điện định mức 125 A 250 A 375 A 500 A 125 A 250 A 375 A 500 A

Dòng trung tính – – – – – – – –

Trọng lượng Khoảng  
340 kg

Khoảng  
460 kg

Khoảng  
580 kg

Khoảng  
700 kg

Khoảng  
340 kg

Khoảng  
460 kg

Khoảng  
580 kg

Khoảng  
700 kg

Khả năng mở rộng Lên đến tối đa 5 tủ (1,7 Mvar, 2,5 kA) Lên đến tối đa 5 tủ  (3 Mvar, 2,5 kA)

Cấp EMC EN 55011, cấp A1 (môi trường công nghiệp)

Các tiêu chuẩn EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
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Thông số kỹ thuật Phiên bản GRIDCON® ACF Building                                                                      GRIDCON® ACF Compact
Điện áp định mức 400 V (tối đa 415 V) +10%

Tần số định mức 50 Hz / 60 Hz

Dòng đỉnh 2 x dòng định mức

Kết nối 3-pha + PE + N / PEN, kết nối dây dẫn trung tính bắt buộc (cấu hình lưới: TN)

Bù Vận hành 3 cuộn dây: các dây dẫn bên ngoài cân bằng hoặc không cần bằng (thứ tự thuận hoặc nghịch)

Chức năng lọc sóng hài Sóng hài 1…51 (50 Hz) // sóng hài 1…41 (60 Hz)
Tất cả sóng hài được lọc cùng một lúc

Các chức năng bổ sung

Bù công suất phản kháng
Cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng (lên đến 100% dòng định mức)
Ổn định điện áp thông qua  Q(U)-control
Bù chập chờn
Giảm dây trung tính

Các tổn thất điện
< 2,6% công suất bù tối đa
< 2,3% trong vận hành thông thường, < 0,7% chạy không, 
< 100 W ở chế độ chờ

Tần số chuyển mạch 20 kHz (phiên bản tổn hao ít)

Điều khiển Máy tính điều khiển nội bộ với hai bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số
Cài đặt thiết bị và hiển 
thị

Thông qua màn hình cảm ứng với màn hình hiển thị đồ họa hoặc giao diện web nội bộ (TCP/IP) và PC –  
không cần thêm phần mềm

Thời gian đáp ứng << 1 ms

Giao diện

Ethernet (TCP/IP)
Các thanh bus thông qua các mô đun Anybus (ví dụ Profibus, Modbus)
4 x đầu ra kỹ thuật số (cách điện ,được tham số hóa) cho các thông điệp trạng thái
4 x đầu vào kỹ thuật số (24 VDC, được tham số hóa) cho việc chọn điều khiển và cài đặt tham số bên ngoài

Máy biến dòng Phép đo 3 pha, xx/5 A hoặc xx/1 A (được tham số hóa)
Không bao gồm các máy biến dòng, 15 A, khuyến cáo cấp 1 hoặc hơn

Bộ chuyển đổi IGBT 3 mức độ với đường dẫn điện (các tụ điện phân DC)

Màu sắc Tiêu chuẩn: xám nhạt RAL 7035(các màu sắc khác và thiết kế theo yêu cầu) Xám đậm

Các kích thước  
(xấp xỉ W x D x H)

Tiêu chuẩn: 600 x 600 x 1800 mm
Tùy chọn: các hệ số hình dáng và các kích thước khác theo yêu cầu

Thiết bị: 441 x 252 x 554 mm
MIO: 243 x 77 x 143 mm

Làm mát Làm mát với các quạt có thể điều khiển tốc độ

Cấp bảo vệ IP Tiêu chuẩn: IP20, tùy chọn: IP21

Các điều kiện môi 
trường

Nhiệt độ môi trường tối đa mà không giảm điện áp: 40° C
Nhiệt độ môi trường được khuyến cao để vận hành liên tục: < 25° C
Nhiệt độ vận hành tối thiểu: 0° C, độ ẩm tương đối: tối đa 95%
Vận chuyển / bảo quản: -20° C .. 70° C

Số mô đun  1 2 3 4 5 1
Công suất bù 42 kvar 83 kvar 125 kvar 166 kvar 208 kvar 42 kvar

Dòng điện định mức 60 A 120 A 180 A 240 A 300 A 60 A

Dòng trung tính 180 A 360 A 540 A 720 A 900 A 180 A

Trọng lượng Khoảng  
225 kg

Khoảng  
285 kg

Khoảng  
345 kg

Khoảng  
405 kg

Khoảng  
465 kg

Khoảng 
58 kg

Khả năng mở rộng Tối  đa lên đến 5 mô đun (208 kvar, 300 A) Lên đến 4 mô đun mở rộng

Cấp EMC Tiêu chuẩn: EN 55011, cấp  A1(môi trường công nghiệp), tùy chọn: cấp B (môi trường nhà ở)

Các tiêu chuẩn EN 50178, EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011
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KÍCH THƯỚC.    
Phiên bản GRIDCON® ACF Industrial

Phiên bản tiêu chuẩn với nguồn không khí chính thông qua sàn

GRIDCON® ACF
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Phiên bản GRIDCON® ACF Industrial

Phiên bản với khung tùy chọn cho nguồn không khí 
 chính từ mặt trước hay mặt sau
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Phiên bản GRIDCON® ACF Building
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Phiên bản GRIDCON® ACF Industrial làm mát bằng chất lỏng

Phiên bản với bộ trao đổi nhiệt ở trên đỉnh

Nối với nước làm mát ở bên ngoài  
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GRIDCON® ACF Compact + MIO

 Phiên bản GRIDCON® ACF Building – bộ nguồn (IPU) cho việc lắp đặt riêng / mở rộng

IPU nhỏ gọn với mô đun mở rộng
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Thiết bị chính với máy tính điều khiển tích hợp, màn hình cảm ứng, 
công tắc chính và MIO

MIO (bộ đo với các đầu vào và đầu ra kỹ thuật số)
Được lắp đặt riêng, ví dụ như ở phần nguồn

Lắp đặt trên tường (“kiểu quyển sách“) Lắp đặt trên khung 19’’ (độ cao 5 RU)

Mô đun mở rộng (IPU), được điều khiển 
từ thiết bị chính
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Achtung – Strompfad! K/L vor Abtrennung kurzschließen
Caution – Current Circuit! Short-circuit K/L before disconnecting

Supply OK
Status

X6.1                             X6.2                              X6.3                              X6.4                                          X7 Voltage Measurement
K   L                            K   L                                   K   L                                 K   L                              N               L1              L2               L3              PE

Current Transformer

 DSC 1
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X1 AC
Monitoring

X2 Digital Out X3 Digital In X4 Temperature X5 24V DC Supply
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LOW-VOLTAGE SOLUTIONS:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Power Quality
Wiebestr. 46
10553 Berlin, Germany
Phone: +49 30 330915-0
Fax: +49 30 330915-25
E-mail: support.pq@reinhausen.com

MEDIUM-VOLTAGE SOLUTIONS: 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Power Quality
Alte Chaussee 73
99097 Erfurt, Germany
Phone: +49 361 30103-0
Fax: +49 361 30103-20
E-mail: support.pq@reinhausen.com 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
Phone: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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