
Flexibel lösning för elkvalitetsproblem

Ensto Voltage Booster
Get boosted!
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Power quality by Ensto
Vad kan Voltage Boostern gör för dig?

Ensto, leverantör av lösningar för eldistrubition, har tagit ett 
stort steg i riktning mot elektroniska produkter som ökar 
kvaliteten på elen. Första steget i detta är Voltage Boostern. 
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Voltage Boostern rättar till spän-
ningsfallet i lågspänningsnätet
Ensto Voltage Booster justerar den sänkta 
spänningsnivån hos en energiförbrukare i 
änden av elnätet. Om det inte finns några an-
dra behov att förbättra elnätet, t ex. om det är 
en säsongsbetonad spänningsminskning, kan 
installationen göras permanent.

Å andra sidan, Ensto Voltage Booster kan 
vara en tillfällig lösning när nätverkets ka-
pacitet kontinuerligt överskrids, vilket or-
sakar en permanent  underspänning. Det 
ger extra tid för omplanering av elnätet och 
ev. investeringar. Efter att elnätet har up-
pdaterats, kan Voltage Boostern återanvän-
das genom att installera den på en ny plats. 

En praktisk lösning från Ensto
Voltage Boostern mäter den befintliga spän-
ningen kontinuerligt och om så är nödvändigt, 
aktiverar sin boost-funktion. Den förstärkta 
spänningen är baserad på en auto-transform-
ator, varvid förhållandet kan ändras steg för 
steg med halvledarswitchar. Beroende på det 
valda operationenläget, kan reaktionstiden 
hos anordningen programmeras mellan 
20 ... 500 ms.

Anordningen installeras i närheten av en kon-
sument som har problem med sänkt spän-
ningsnivå. Efter installationen är enheten 
omedelbart klar att användas utan separata 
inställningar eller kalibrering. I en luftledn-
ingsinstallation, rekommenderar vi ventilavle-
dare både i ingående och utgående ledningar. 
De nödvändiga ventilavledarna, säkringarna, 
avslut och ledningar finns som 
monteringssatser hos Ensto.

Eldistributionens utmaningar
Den totala elförbrukningen fortsätter att öka. 
Samtidigt  som den geografiska distributionen 
expanderar tillsammans med elektrifiering av 
glesbygd och semesterbostäder. Där kan dis-
trubitionen ha långa avstånd på lågspänning-
snätet, och på grund av detta kan spänning-
snivån sjunka.

Kvalitetskraven har satts för elfördelning t.ex. 
i EN50160-standarden. Enligt standarden är 
toleransen av nätspänning ± 10% av dess 
nominella värde.

Nätägaren kan lösa problemet med spän-
ningsfall genom att bygga en ny matarledning 
från en transformator till konsumenten. I svåra 
fall kan lågspänningsnätet förkortas genom 
att föra en mellanspänningmatning närmare 
förbrukaren.
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Kompakt
•	 Liten storlek
•	 Låg vikt
•	 Hög effiktivitet

Kompatibel
•	 Överensstämmer med det befintliga 

nätets konstruktion
•	 Anpassat för installation både i luft- och 

marknätet.
•	 Passar in i omgivningen
•	 Transparant för Smart Grid signaler
•	 Passande för både permanent och tillfällig 

användning 

Snabb
•	 Snabb att installera - inga speciella          

utbildningar krävs
•	 Snabb att ta i drift, ingen kalibrering 

krävs
•	 Snabb att ta bort spänningsförlusten 
•	 En snabb och väl genomtänkt lösning

Effektiv
•	 Använd nätets hela kapacitet
•	 Uppgradera det befintliga nätet för att 

möta nuvarande krav
•	 Tjäna tid för planering
•	 Minimera överföringsförluster
•	 Maximera livslängden

    

Säker
•	 Utökad skyddsnivå
•	 Luftkyld, inga miljöfarliga oljor  

behövs
•	 Ekologiska material
•	 Fullt återvinningsbar

Varför Ensto Voltage Booster?
Den bästa lösningen för elkvalitetsproblem



5

             170             180            190             200            210            220             230             240           250 

+10%
UN
-10%
Input [V]
Output [V]

TOLERANS
    UN ± 10%

20%

13,3%
6,7% BYPASS MODE
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Utförande

UTFÖRANDE VB20K3P VB30K3P VB50K3P

Nominell effekt [kVA] 3 x 7 3 x 10 3 x 17

Nominell ström [A] 3 x 30 3 x 44 3 x 74

Max inkommande ström 
[A] 3 x 36 3 x 52 3 x 89

Elnät 230Vac 50Hz 3-fas TN

Reaktionstid [ms] 40...1000

Tomgångsförlust [W] < 10 < 10 < 10

Effektivitet [%] > 98 > 98 > 98

Vikt [kg] 105 130 170

Storlek W x D x H [mm] 482 x 365 x 971 utan stolpfäste
482 x 525 x 971 med stolpfäste

Boosting nivå 20% (Vin = 172...198V)  13,3% (Vin = 198...209V)  6,5% (Vin = 209...222V)
Bypass (Vin > 222V)

Hölje Galvniserat stål, färg RAL 7035

E-NUMMER 06 990 80 06 990 81 06 990 82

Specifikation
Ensto Voltage Booster
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Ensto Voltage Booster
•	 Lokaliserad nära problemområdet
•	 Här kan spänningen sjunka så lågt som ned till 

205 V
•	 Voltage Boostern löser problemet genom att 

öka spänningen till 231 V



Ensto Sweden AB
Västberga allé 5
126 30 HÄGERSTEN
info.un@ensto.com
www.ensto.se


