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Ensto suunnittelee ja tarjoaa älykkäitä säh-
köistysratkaisuja, jotka tekevät sähköverkois-
ta entistä turvallisempia, luotettavampia ja 
tehokkaampia. Tutkimme ja kehitämme uu-
sia teknologioita ja uskomme älykkäiden säh-
köistysratkaisujen johtavan parempaan elä-
mään ja kestävämpään huomiseen.

Kansainvälinen sähkön laatustandardi EN 50160 määrittää 
hyväksyttävän tason sähkön laadulle koskien luotettavaa ja 
keskeytyksetöntä jakelua pienjänniteverkoissa. Jakeluver-
kon kaukaisimmat asiakkaat saattavat hyvinkin kärsiä jän-
nitetason vaihtelusta ja yliaalloista, jotka voivat ilmetä esi-
merkiksi laitteiden toimintahäiriöinä tai valojen välkyntänä. 
Investoinnit haja-asutusalueille maksavat merkittävästi ja 
saneeraukset tehdään pääsääntöisesti vasta taajama-aluei-
den saneerausten jälkeen. Haluamme varmistaa tasalaatui-
sen sähkön toimituksen tarjoamalla laadukkaita ratkaisuja 
sähkönlaadun ongelmiin.

Sähkönlaadun asiantuntija

Pilvipohjainen digitaalinen palvelu mittaa, ohjaa 
ja ennakoi tietoja Enston sähköverkon ratkaisuil-
ta sekä ehkäisee vikatilanteita. Laitteet ovat kyt-
kettävissä Ensto Utility Manager -järjestelmän 
kautta verkkoyhtiön SCADA-järjestelmään.

Ensto Voltage Controller -jännitesäätäjä on valinta-
si, mikäli pienjänniteverkossa on ylijännitettä esimerkik-
si uusiutuvan energian tuotannosta johtuen. Tämä pie-
ni laite korjaa sekä yli- että alijännitteen mitaten verkon 
jännitettä jatkuvasti ja aktivoimalla säätötoimintonsa tar-
peen mukaan. 
Ensto Phase Balancer -virrantasaaja lisää turvallisuut-
tasi! Laite kasvattaa oikosulkuvirtaa mahdollistaen no-
peamman vasteen suojauslaitteiden vikatilanteissa. Se 
korjaa myös jännitteen epäsymmetriaa kolmivaihever-
koissa sekä vähentää harmonista kokonaissäröä.

Ensto
Utility Manager



Ensto Phase Balancer -virrantasaaja
Maksimoi verkon kapasiteetin

Ensto Phase Balancer -virrantasaaja korjaa jän-
nitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa ja 
parantaa turvallisuutta kasvattaen oikosulku-
virtaa. Virrantasaaja auttaa kuluttajia saamaan 
paremman laatuista sähköä ilman välkkyviä va-
loja tai ylikuormitusta verkossa. Tuote vähentää 
sähkönjakeluyhtiöille sähkökatkoksista tulevia 
reklamaatioita ja sanktioita.

Virrantasaajan avulla taataan tasainen ja luotettava sähkön-
saanti. Se asennetaan olemassa olevan verkon rinnalle kolmi-
vaiheiseen pienjänniteverkkoon, missä jännitevaihtelut ovat 
yleisimpiä. Tyypillisen jännitteen epätasapaino-ongelman ai-
heuttaa yksivaiheinen kuorma, joka johtaa suuriin jännitevaih-
teluihin verkossa etenkin pitkillä jakelulinjoilla. Rinnakkaislii-
täntä helpottaa laitteen asentamista ja korjaa loppukäyttäjän 
ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

LVAC (low voltage 
alternating current)
sähkönlaaduntuot-
teet maksimoivat  
pienjänniteverkon 
kapasiteetin ja  
parantavat turvalli-
suutta

Monipuolinen ja tehokas – Maksimoi kapasiteetin, vähen-
tää jakeluhäviötä ja harmonista kokonaissäröä.
Turvallinen – Lisää turvallisuutta parantaen oikosulkuvir-
taa, korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa.
Kustannustehokas – Pieni investointi, merkittävä parannus 
sähkönlaadussa.

Tekninen yhteenveto

*ADV-malli sisältää:
- Verkon eheyden valvonta
- Integroitu ylikuormitussuojaus
- Laitteen tilan indikointi ON/OFF/ERROR
- Mahdollisuus ulkoiselle kommunikoinnille RS232 (MODBUS RTU)
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Ominaisuus PB50A-3P-200 STD/ADV*

Taajuus 50/60 Hz
Jatkuva tasapainotus kapasiteetti 
(vaihe) @ 40 °C 50A (3 x17 A)

Maksimi lyhytkestoinen tasapaino-
tus kapasiteetti (vaihe) @ 40 °C 100 A (3 x 33 A) 10 min.

Jännite 440 V
Maadoitusjärjestelmä TT/TN
Verkko 3-phase
Mittatiedot (H, W, D) 886 x 454 x 323 mm
Paino [kg] 125
IP-luokka IP55

Tuotetiedot

Pakkaukseen sisältyvät tarvikkeet



Vulputate in quam. Donec 
tincidunt mi at lectus 
volutpat porttitor. Ut 

vitaenisi dui. Integer vel 
enim at augue iaculisrutrum 

non sed dui. 

Ensto Voltage Controller -jännitesäätäjä
Vastaus nykypäivän sähkön laatuongelmiin

Ensto Voltage Controller -jännitesäätäjä on 
ratkaisu yksivaiheiselle pienjännitteelle, jossa 
esiintyy yli- tai alijännitettä. 

Jännitesäätäjä mittaa verkon jännitettä jatkuvasti ja aktivoi 
säätötoimintonsa tarpeen mukaan. Jännitesäätäjän toimin-
ta perustuu säästömuuntajaan, jonka suhdetta muutetaan 
puolijohdekytkimillä. Laite asennetaan lähelle loppuasiakas-
ta olemassa olevaan verkkoon ja se sopii sekä ilmajohtoverk-
koihin että maakaapeliverkkoihin tai niiden yhdistelmäasen-
nuksiin. Tuotteessa on pienet häviöt ja korkea hyötysuhde, 
yli 98,5%.

Nopea – Nopea asentaa ja ottaa käyttöön.
Kompakti – Kevyt, tehokas, tuplaeristetty – ei tarvetta 
maadoitukselle.
Ekologinen – Ilmajäähdytteinen, ympäristöystävälliset 
materiaalit, kierrätettävissä.



LVAC-sähkönlaatutuotteet 
ovat optimaalinen ratkaisu  
haja-asutusalueiden 
pienjännitteiseen  
sähkönjakeluun.
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