
Chất Lượng Điện

Bù vô cấp

Giải pháp dùng 
IGBT

Bù Tải dung

Bù Tải cảm
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TẢI CẢM & TẢI DUNG

CẢI THIỆN HỆ SỐ CÔNG SUẤT

TẢI TRỞ

TẢI CẢM

TẢI DUNG

Trong các nhà máy hiện đại, trung tâm dữ liệu & trung tâm thương mại cần có nhận định mới về vấn đề hệ số công 
suất. Sự xuất hiện của sóng hài, thay đổi PF cục nhanh và sự xuất hiện của các tải dung đã vượt quá khả năng của hệ 
thống tụ bù truyền thống.

Dòng
Điện áp
Dòng bù

TẢI TRỞ ví dụ như đèn dây tóc, trong sơ đồ pha, dòng và áp cùng 
pha.

TẢI CẢM như động cơ, máy nén, relay và biến áp.

1 - Dòng tải cảm trễ pha hơn điện áp
Trong sơ đồ pha, chiều ngược kim đồng hồ là chiều dương và điện 
áp trùng với trục ngang. Tải có tính cảm và trở khi dòng nằm trong 
khoảng từ 0 đến -90 độ.

SVG tạo dòng dung để trung hòa thành phần cảm của tải, giúp dòng 
và áp cùng pha.

TẢI DUNG như tụ bù

2 - Dòng tải dung sớm pha hơn điện áp
Trong sơ đồ pha, chiều ngược kim đồng hồ là chiều dương và điện 
áp trùng với trục ngang. Tải có tính dung và trở khi dòng nằm trong 
khoảng từ 0 đến -90 độ.

SVG tạo dòng dung để trung hòa thành phần cảm của tải, giúp dòng 
và áp cùng pha.



LỢI ÍCH CỦA SVG

Phù hợp với nơi gặp tình trạng sóng hài nặng

Tránh việc đóng tiền mua kVAR vì công suất phản kháng thấp

Giảm hao phí điện năng

Bù tùy theo tình trạng hệ thống là tải dung hoặc tải cảm

Bù vô cấp

Thời gian đáp ứng chỉ 15ms



CỦA SVG

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

Biến dòng xác định dòng tải, bộ xử lý tín hiệu DSP với thuật toán điều 
khiển logic tiên tiến, có thể nhanh chóng xác định dòng dẫn, chia dòng tải 
thành công suất tác dụng và công suất phản kháng bằng thuật toán FFT 
Thông Minh, và tính ra được thành phần hài một cách nhanh chóng và 
chính xác. Sau đó, máy sẽ gửi sóng điều chỉnh độ rộng xung đến mạch điểu 
khiển IGBT để điều khiển IGBT đóng và ngắt ở tần số 20 kHz. Cuối cùng, 
máy sẽ tạo ra dòng ngược pha trên cuộn kháng của inverter, cùng lúc đó, 
biến dòng cũng xác định dòng phát ra và phản hồi ngược lại về DSP. Sau đó 
DSP tiếp tục điều khiển để đạt được kết quả bù chính xác và ổn định hơn.

Biến áp Tải

Bộ chỉnh lưu và inverter tạo dòng hài 
ngược pha để bù

CT xác định dòng ra và phản hổi 
ngược lại về DSP. Sau đó DSP 
tiếp tục điều khiển để đạt được 
kết quả bù chính xác và ổn định 
hơn

Bộ xử lý tín hiệu DSP với 
thuật toán điều khiển 
logic tiên tiến, có thể 
nhanh chóng xác định 
dòng dẫn, tự động tìm 
hiểu về tình trạng của 
lưới và điện kháng của 
hệ thống bằng thuật 
toán Bù Công Suất Phản 
Kháng Tức  Thời ,  và 
nhanh chóng xác định 
thành phần hài một cách 
chính xác.

Module điều 
khiển IGBT

Vi điều khiển

DẠNG SÓNG

TẢI NGUỒN

Điện Áp

Dòng Điện
Công suất Phản kháng Phát ra



TÌM HIỂU CÁCH SVG BÙ CÔNG 

SUẤT PHẢN KHÁNG

TỤ DC

CUỘN KHÁNG INVERTER

MẠCH LỌC LC

CUỘN KHÁNG CAO TẦN

Tích điện cho mạch chỉnh lưu AC sang DC  

IGBT tạo ra sóng vuông gần giống dạng 
hình sine

DSP sẽ điều khiển thời gian đóng cắt 
IGBT bằng thuật toán giúp tạo ra dòng 
bù.

Sau khi đi qua cuộn kháng inverter, sóng 
vuông sẽ được chuyển thành sóng dạng 
tam giác gần giống với hình sine hơn

Mạch lọc LC giúp loại bỏ sóng hài

Kết hợp với mạch lọc LC để lọc sóng hài 
gọi là mạch mạch lọc LCL.



TÍNH NĂNG NỔI 
TRỘI VÀ LỢI ÍCH

HIỆU SUẤT BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

Bù vô cấp mà không lo bị bù dư hoặc bù thiếu, bù đúng lượng 
công suất phản kháng hệ thống cần.

Toàn bộ quá trình bù chỉ cần 15ms và duy trì ở mức 0.99 dù 
nhu cầu của hệ thống thay đổi.

Hệ số công suất đạt 0.99

Bù cả cho cả tải dung và tải cảm.

Công suất bù của SVG ít chịu ảnh hưởng của điện áp lưới vì 
SVG là nguồn dòng.

KHÔNG CẦN BẢO DƯỠNG, DỄ SỬ DỤNG

Tổn hao tối thiểu, không cần bảo dưỡng và không cần thay tụ 
định kì.

Có thể làm việc ở hệ thống có THD U lên tới 15%,
không gây nguy cơ nổ và gây tai nạn như tụ.

Công nghệ tiên tiến và dễ sử dụng nhờ màn hình HMI.

Thời gian xảy ra sự cố trung bình lên tới 100,000 giờ, giúp 
khách hàng giảm chi phí.

TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN

Tiết kiệm hơn 70% diện tích mặt bằng so với 
hệ thống tủ tụ bù với công suất tương đương.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG 400V

Đặc tính

(công suất lớn)

Điện áp định mức

Tần số lưới

Số thiết bị lắp song song

Hiệu suất

Kiểu hệ thống

Biến dòng CT

Thiết kế

Công suất định mức mỗi 

module

Hệ số công suất

Lưu lượng không khí

Độ ồn

Dải điện áp cấp

Thông số hệ thống

Chỉ số công suất

Thời gian đáp ứng

Làm mát thông minh
Làm mát thông minh

Làm mát thông minh

Khả năng kết nối và giám sát

Cổng giao tiếp

Giao thức

và

Báo động

Cách gắn

Hiển thị

và

Có

Không màn hình
Màn hình cảm ứng 2.2 - 4.3 inches

hoặc màn hình cảm ứng trung tâm 7 inches
Màn hình cảm ứng trung tâm 7 inches

Thông số khác

Gắn tường/Đặt trên rack/Cabinet

Hướng cáp vào Cáp vào từ bên đối với loại Đặt trên rack; cáp từ trên xuống đối với loại gắn tường;

cáp từ trên hoặc dưới lên đối với cabinet
cáp từ dưới vào

Kích thước (WxDxH) mm

(Gắn tường) (Gắn tường) (Gắn tường)

(Đặt trên rack) (Đặt trên rack) (Đặt trên rack)

(Một cabinet)Khối lượng module

Màu

Môi trường làm việc

Cao độ

Nhiệt độ môi trường

Độ ẩm

Cấp bảo vệ

1500m; từ 1500m đến 4000m, theo GB/T3859.2, công suất giảm 1% khi tăng 100m

(công suất có thể giảm nếu nhiệt độ môi trường quá 45 độ)

không bão hòa

Chứng chỉ về chất lượng liên quan

Chứng chỉ

Tiêu chuẩn khác

Có thể chỉnh từ -1 đến 1

không giới hạn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG 480/600/690 V

Đặc tính

Thông số hệ thống

Điện áp định mức

Dải điện áp cấp

Tần số lưới

Số thiết bị lắp song song

Hiệu suất

Kiểu hệ thống

Biến dòng CT

Thiết kế

Công suất định mức mỗi 

module

Hệ số công suất

Lưu lượng không khí

Độ ồn

Thời gian đáp ứng

Cổng giao tiếp

Giao thức

Báo động

Hiển thị

Cách gắn

Hướng cáp vào

Kích thước (WxDxH) mm

Khối lượng module

Màu

Cao độ

Nhiệt độ môi trường

Độ ẩm

Cấp bảo vệ

Chứng chỉ

Tiêu chuẩn khác

Chứng chỉ về chất lượng liên quan

(có thể chọn cấp IP khác nếu yêu cầu)

không bão hòa

(công suất có thể giảm nếu nhiệt độ môi trường quá 45 độ)

1500m; từ 1500m đến 4000m, theo GB/T3859.2, công suất giảm 1% khi tăng 100m

Môi trường làm việc

(Gắn tường)

(Đặt trên rack)

cáp từ trên hoặc dưới lên đối với cabinet

Gắn tường/Đặt trên rack

Màn hình cảm ứng 4.3 inches (Treo tường)

hoặc màn hình cảm ứng trung tâm 7 inches (Đặt trên rack)

Có

và

Khả năng kết nối và giám sát

Có thể chỉnh từ -1 đến 1

Chỉ số công suất

không giới hạn



SVG 30kvar (gắn tường)

SVG 30 / 50kvar (đặt trên tường)



SVG 100kvar (gắn tường)

SVG 100kvar (đặt trên rack)



Tủ Cabinet Linh hoạt
Kích thước 600*1000*2200mm

Công suất đa dạng

Nguồn cấp tùy chọn

Hướng cáp vào phía trên hoặc dưới tủ

Vị trí MCCB ở trên hoặc dưới tủ



TỦ GẮN SVG 400V

Mỗi tủ có thể gắn tối đa 5 bộ 100 kvar, công suất tối đa là 500 kvar

Kích thước của tủ dạng gắn: 600*800*2200mm

Tủ dạng gắn có module tích hợp để có thể dễ dàng tháo bớt hoặc 

gắn thêm bộ mới



Dự án tham khảo
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