
Рішення для підвищення 
якості електропостачання

в мережах 0,4 кВ

Компанія Ensto відома як 
виробник і постачальник 
високоякісної електроте-
хнічної продукції.
Продукція Ensto з успі-
хом застосовується як 
в мережах передачі і 
розподілення електро-
енергії, так і в системах 
електропостачання бу-
дівель і споруд.
ensto.ua
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Проблеми якості 
електроенергії
Загальна кількість споживачів електроенергіі 
продовжує зростати. У той же час, разом з 
електрифікацією малонаселених районів і 
заміського житла, збільшується протяжність 
ліній електропередач низької напруги, в 
зв’язку з чим рівень напруги в кінці лінії може 
бути неприпустимо низьким.

Позитивні і негативні відхилення напруги в 
точці передачі електричної енергії не повинні 
перевищувати 10% номінального значення 
напруги протягом 100% часу інтервалу в один 
тиждень.

Можливі рішення
Відновити рівень напруги до допустимого 
можна шляхом проведення ряду 
заходів: реконструкції старої лінії 0,4 кВ 
зі збільшенням номінальних перерізів 
провідників, будівництвом нової лінії 
0,4 кВ, вирівнювання нерівномірного 
навантаження різних фаз лінії 0,4 кВ, 
перенесенням вищого класу напруги 
ближче до споживачів з будівництвом нової 
понижувальної ТП. Дані способи вимагають 
значних фінансових вкладень, а також часу 
для їх реалізації.

Рішення Енсто
Бустер – пристрій, який встановлюється на 
лінії 0,4 кВ в безпосередній близькості від 
споживачів, що мають знижену напругу, для 
його підвищення.

Балансер – пристрій, який встановлюється 
на лінії 0,4 кВ, що має нерівномірне 

навантаження на фазах для її вирівнювання.

Вироби компактні, монтуються на одну 
стійку опори і мають масу не більше 170 кг.

Бустер - це три автотрансформатора з 
покроковим регулюванням рівня вихідної 
напруги окремо для кожної фази. Час 
спрацювання пристрою (час стабілізації 
рівня напруги) становить 300 мс.

Балансер - це трансформатор з з’єднанням 
обмоток в зигзаг.

Пристрої мають блоки електроніки, 
контролюючі режими роботи і необхідні 
захисні апарати.

Проколюючі затискачі та інші аксесуари 
поставляються компанією ЕНСТО окремо.

Проблема якості електроенергії
Рішення Енсто
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Пристрій підвищення рівня напруги віддалених 
споживачів 0,4 кВ - вольтододатковий трансформатор 
бустер Енсто. 

Просто
• Можливість установки на будь-які типи 

стійок
• Для виконання робіт по установці 

потрібно лише два монтажника
• Можливість застосування як
• з повітряними, так і з кабельними лініями 

електропередач
• Можлива установка на існуючі стійки, не 

потрібне відведення землі 

Швидко
• Швидкий монтаж - перерва в 

електропостачанні всього на кілька годин
• Мала маса і габарити - не потрібна заміна 

опор і застосування спецтехніки
• Введення в експлуатацію не вимагає 

додаткового пусконалагодження

Ефективно
• Використання всього потенціалу існуючих 

мереж
• Тривалий термін експлуатації
• високий ККД
• Низький рівень втрат холостого ходу
• Легкий демонтаж і можливість 

повторного застосування

Бустер Энсто
Устройство повышения уровня напряжения удаленных 
потребителей 0,4 кВ

Бустер Енсто
Вольтододатковий трансформатор

Автоматичне регулювання
Електронний блок управління вимірює 
вхідну і вихідну напругу на кожній фазі і 
вводить в роботу потрібну кількість обмоток 
або перемикає пристрій в режим байпас. 
Регулювання кожної фази здійснюється 
незалежно.

Відмінною особливістю бустера ЕНСТО є 
відсутність рухомих механічних частин, всі 
комутації здійснюються напівпровідниковими 
ключами.

Щоб уникнути повторюваних стрибкоподібних 
змін вихідної напруги бустера пряма і 
зворотня характеристики регулювання мають 
різну форму. Регулятор 
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Бустер Енсто
Вольтододатковий трансформатор

Графік залежності вихідної напруги:

Вихід, В

Вхід, В

242

220

198

180

160

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Вхідна напруга, В
Вихідна напруга, В
Uн +10% (242 В)

Номінальна напруга Uн, В
Uн -10% (198 В)

Індикатор режиму роботи

Індикатор показує поточний режим роботи 
(ступінь підвищення / режим байпас) 
окремо для кожної фази. У разі виявлення 
несправності, верхній світлодіод буде блимати 
червоним світлом, а сам пристрій перейде в 
режим байпас.

Режим байпас
Це режим, при якому електропостачання 
споживача здійснюється в обхід основної 
схеми бустера.

Режим байпас активізується:

1. При напрузі мережі вище 222 В;

2. При напрузі мережі нижче 165 В.

Загальні рекомендації щодо вибору місця установки
• Встановлюється якомога ближче до споживачів з низьким рівнем напруги.
• У точці установки рівень напруги завжди повинен бути вище 165 В. Як правило, 

оптимальний діапазон 170-200 В.
• Вибір потужності пристрою здійснюється по робочому струму лінії в години 

пікових навантажень.
• Послідовне включення бустерів не рекомендується.
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Бустер Энсто
Пошаговое регулирование и режим байпас

Тип VB20K3P VB30K3P VB45K3P

Номінальна потужність, кВА 20 30 45

Номінальний струм, A 3 x 30 3 x 44 3 x 65

Максимальний струм на вході, A 3 x 36 3 x 52 3 x 78

Мережа  ≈ 220 B 50 Гц 3-фази TN (TN-C)

Час стабілізації, мс 300

Втрати холостого ходу, Вт < 10 < 10 < 10

ККД, % > 98 > 98 > 98

Маса, кг 105 130 170

Габарити, Ш x Г x В, мм 482 x 360 x 974

Уровні регулювання
20% (Uвх = 165 ... 198 В)  

13,3% (Uвх = 198 ... 209 В)  
6,7% (Uвх = 209 ... 222 В)

Байпас по нормальній напрузі Uвх > 222 В

Байпас по пониженій напрузі Uвх < 165 В

Корпус Пофарбована оцинкована сталь, IP55
Допустима температура 
навколишнього середовища -50 °C ... +60 °C

Термін експлуатації 30 років

Бустер Енсто
Технічні характеристики
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Бустер Енсто
Габаритні розміри
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По
з. Назва Марка Од. 

вим. Кі
л-

ть

Примітки

Арматура магістралі
1 Траверса ТН4 шт. 2
2 Хомут Х10 шт. 2
3 Ізолятор НС18А шт. 4

Арматура відгалуження

4

Вольтододатковий
трансформатор
(Бустер ЕНСТО)

VB20K3P,
(VB30K3P)
(VB45K3P) 

шт. 1 

Перфошвелер, L=350мм шт. 4 Металоконструкції і кріпильні еле-
менти входять в комплект постав-
ки вольтододаткового трансфор-
матора

Шпилька М20, L=360мм шт. 4
Гайка М20 шт. 8
Шайба М20 шт. 8

5 Заземлюючий провідник 
ГОСТ2590-71 В10 м 7,0

6 Заземлюючий провідник SH705 шт. 3
7 Затискач плашковий SL37._ шт. 5
8 Кожух захисний SP15 шт. 5

9 Затискач зєднувальний SLIP22.12 
(SLIP12.127) шт. 8

10 Дистанційний бандаж SO79.1
(SO79.6) шт. 4 Рекомендується встановлювати 

кожні 0,5-0,7 м
11 Бандажна стрічка COT37 м 6  
12 Скрепа COT36 шт. 6

Примітка:
1. Підключення фазних проводів здійснюється в розрив магістралі.
2. Нульовий провідник магістралі не розрізається.
3. Приднання нульового провідника до вольтододаткового трансформатору здійснюється по 
відключенню з боку навантаження.
4. Приєднання вольтододаткового трансформатору до ВЛ 0,4 кВ повинно виконуватися 
відповідно до електричної схеми «Інструкції по установці пристрою підвищення рівня напруги 
0,4 кВ» (Ensto Buster).
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Симетруючий трансформатор
Інформація про продукт

Симетруючий трансформатор викорис-
товується для підвищення якості 
електропостачання в 3-фазних мережах 
низького класу напруги.

Апарат забезпечує зниження втрат і 
підвищення пропускної здатності лінії. 
Збільшуються струми КЗ в лінії, знижуються 
сумарні нелінійні спотворення (зменшується 
число гармонік).

Струмовий балансер підключається до лінії 
паралельно навантаженню.

*ADV-модифікація:
 – Моніторинг параметрів мережі
 – Додатковий захист від перевантаження
 – Система індикації режимів роботи
 – Порт RS-232 і підтримка протоколу 

MODBUS RTU для підключення до системи 
SCADA

Балансер фазних струмів - пристрій вирівнювання 
несиметричного навантаження фаз в мережах 0,4 кВ.

Технічні характеристики:

Параметри PB50A-3P-200 STD/ADV*

Струм регулювання, А 50 (3 x17)
Максимальний струм 
регулювання 100 A (3 x 33 A) 10 хв.

Напруга до, В 440

Мережа  ≈ 220 B 50 Гц 3-фази TN (TN-C)

Габарити, В х Ш х Д, мм 886 x 454 x 32

Маса, кг 125

Корпус IP55
Допустима температура 
навколишнього середовища -50 °C ... +60 °C

Термін експлуатації 30 років
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Симетруючий трансформатор
Габаритні розміри
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Установка симетруючого 
трасформатора
на існуючій залізобетонній опорі ПЛН
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По
з. Назва Марка Од. 

вим. Кі
л-

ть

Примітки

Арматура магістралі
1 Траверса ТН9 шт. 2
2 Хомут Х10 шт. 2
3 Ізолятор НС18А шт. 4

Арматура ответвления

4

Симетруючий 
трансформатор
(Балансер ЕНСТО)

PB50А-3P-200STD
(PB50А-3P-200EL) шт. 1 

Перфошвелер, L=350мм шт. 2 Металоконструкції і кріпильні 
елементи входять в комплект 
поставки вольтододаткового 
трансформатора

Шпилька М20, L=360мм шт. 2
Гайка М20 шт. 4
Шайба М20 шт. 4

5 Заземлюючий провідник 
ГОСТ2590-71 В10 м 14

6 Заземлюючий провідник SH705 шт. 3

7 Затискач плашковий SL37.1
(SL37.2) шт. 5

8 Кожух захисний SP15 шт. 5

9 Обмежувач перенапруг SE46.275-15
(SE46.440-15) шт. 3

10 Затискач зєднувальний SLIP22.12 
(SLIP12.127) шт. 4

11 Дистанційний бандаж SO79.1
(SO79.6) шт. 4 Рекомендується встановлювати 

кожні 0,5-0,7 м
12 Бандажна стрічка COT37 м 12  
13 Скрепа COT36 шт. 11



ensto.ua

ПРАТ «Енсто Україна»
04201, Київ,
вул. Полярна, 12-А
тел.: +38 (044) 581 37 92/93
факс: +38 (044) 581 37 94
www.ensto.ua


