
SLC.HC harmonikus kompenzátorok 
 
 Az SLC.HC készülékek villamos berendezések számára kifejlesztett harmonikus kompenzátorok. A 
harmonikus szennyeződés jelen van a villamos hálózatokban, ha a hálózatra olyan fogyasztók vannak 
csatlakoztatva mint pl. informatikai rendszerek, kapcsolóüzemű tápok, világításszabályozó rendszerek 
(fluoreszkáló vagy halogén), légkondicionálók és általában az összes olyan fogyasztónál, melynek áramfelvétele 
nem szinuszhullám alakú. Ezek a felharmonikusok nem megfelelő üzemelési feltételeket idéznek elő a villamos 
hálózatban, túlmelegítik a vezetékeket, az érintkező felületeket és a védelemben alkalmazott alkatrészeket. 
Továbbá a szünetmentes berendezésekben és a generátorokban túlterhelést is okozhatnak. Az európai szabvány 
IEC 61000-3-4 egyértelműen meghatározza a maximális megengedett harmonikus szinteket a villamos 
berendezésekben. Az SLC.HC típusú készülékek ezt a szabványt teljes mértékben kielégítik, megakadályozva 
az 51.-től magasabb harmonikusok jelenlétét a hálózatban. 

A SALICRU cég által kifejlesztett SLC.HC készülékek 
kétfajta technológiával készülnek: analóg technológiával az 
SLC.HC-active berendezések és digitálissal a (DSP) SLC.HC-
digital készülékek. A minőségi tulajdonságainak köszönhetően az 
SLC.HC készülékek a legnagyobb hatásfokú harmonikus 
kompenzátorok a kereskedelemben. 

 
     Az SLC.HC termékcsalád fő jellegzetességei: 
 
     -Analóg és digitális technológia. 
     -Törlés az 51.-ik harmonikus után. 
     -Gyors reakcióidő. 
     -Háromfázisú rendszer csillag vagy háromszög kapcsolással. 
     -LED-es vagy LCD-s vezérlőpanel. 
 

Model Harmonikus 
áram (A) 

Semleges 
áram (A) 

Méretek               
mély x szél x mag  mm 

Súly 3P / 
4W    (kg) 

Súly  3P / 
3W    (kg) 

      
   SLC:25.HC 25 75      389 x 407 x 815 60 55 
   SLC:50.HC 50 150      389 x 407 x 815 75 70 
   SLC:100.HC 100 300      810 x 600 x 1925 230 230 
   SLC:150.HC 150 450      810 x 600 x 1925 300 260 
   SLC:200.HC 200 600      810 x 1200 x 1925 540 430 

 
Technikai specifikációk 
Feszültség                                         208 / 230 / 400 / 480V AC ±10/15% 
Frekvencia                                      50/60Hz ±3% 
Fázisok száma                                          3 fázis/3 vezeték – 3 fázis/4 vezeték 
Harmonikus áramok                                        25, 50, 100, 150 és 200A, egyenként 
Harmonikusok kompenzálása                                               51.-től 
Csillapítás                                    10:1, tipikusan 
Reakcióidő                         40ms 
Túláram elleni védelem                                             beépítve 
Lágyindítás                         10mp 
Veszteségek                                           500, 950, 2000, 3000 és 4100W, egyenként 
Zajszint                                                 10dBA 
Működési hőmérséklet                                         0°C - 40°C 
MTBF                                 105 000h 
Pártartalom                              0-tól 95%, nem kondenzált 
Védelem                          IP23 
Harmonikus szabvány                                                  IEC 1000-3-4,IEEE 519-1992 
Elektromágneses kompatibilitás                                         C CE, EN50178, EN50011 
 
  
 


