
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

What is a 
capacitive 
regulator? 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ست؟ی چ یرگوالتور خازن 



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ست؟ یچ  یرگوالتور خازن .1
 یرگوالتور خازن یمدل ها .2

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

است که در    ی از قطعات  ی ک ی ی که رگوالتور خازن دیا دهیحتما شما هم شن
متفکر در آن ها  ریمد کی مانند شوند و ی استفاده م  ی خازن یبانک ها

و  ستیچ ی در بانک خازن  زیتجه  نی نقش ا تیدر واقع اما .کند ی عمل م
 شود؟  ی چرا از آن استفاده م 

  یی آشناشما هم  یدارند که اگر برا ی مختلف  یمدل ها  ی خازن یرگوالتورها 
 .دیمطلب را از دست نده نی ا ادامه با آن ها جذاب است،
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و علوم   ع یدر صنا یادیز شرفتی رگوالتورها ساخته شدند، پ نکهیاز ا بعد
  زین ی در علم پزشک ی ها در حت شرفتیاز پ یار یبس شد که دهی مختلف د

امر باعث شده تا در   نیدارند که هم  یادیز یکاربردها رگوالتورها .شد دهید
 .استفاده شوند ی مختلف   یدستگاه ها

 می تصم کیتواند مانند  ی مهم است که م  اریقطعه بس  کی  ی خازن رگوالتور
رگوالتور مانند انسان عمل کرده   نیا .عمل کند ی خازن یدر بانک ها  رندهیگ

 .ردیگ ی ها را م میتصم  نیو در مواقع حساس بهتر

  دارد که یکروپروسسور یو م ی کیالکترون یباهوش ساختار  اریقطعه بس نیا
 یوصل کردن پله ها ایقطع و  یشود تمام دستورات و فرمان ها ی م باعث
 .بر عهده داشته باشد زیرا ن ی خازن

 .جواب دارد افتیارسال دستور و در  یکنتاکتور برا کی به  ازیرگوالتور ن هر
را در  ی بتواند تعادل و هماهنگ نکهیا یبرا زین ی بانک خازن کی  نیبنابرا

دو   نیا .رگوالتور دارد یکنتاکتور برا کیبه  ازین خود حفظ کند، ستمیس
  نیهمچن .نام برد ی خازن یعات بانک هاقط نیتوان از مهم تر  ی قطعه را م

 .است ی خازن یوجود رگوالتور، حفاظت از بانک ها لیاز دال گرید  ی کی

امکان وجود دارد   نی کنند ا ی که اقدام به ارسال دستور م ی زمان  رگوالتورها
با قدرت  رگوالتور اما دیایبه وجود ب ی درون بانک خازن ی اختالالت که

خود را  ی حفاظت   فهیتواند وظ ی م  ی که دارد، به سادگ  ی ت ی ریو مد  ی محاسبات
 .انجام دهد
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 ی خاص یها  ی ژگیو یدارند که هر کدام دارا ی انواع مختلف رگوالتورها
  میخواه ی از انواع آن ها را به شما معرف ی ادامه مطلب برخ در هستند و

 .کرد

 

 یرگوالتور خازن یمدل ها 2#

در  (Reactive Power regulation) ی که رگوالتور خازن ی زاتیاز تجه ی کی
 .برق هستند  یدارند، تابلوها یادیز یآن ها کاربردها

را  ی کنند، قطعات مختلف  ی م  ی برق را طراح یکه مهندسان تابلوها ی زمان 
قطعات   نیاز ا  ی کیالزم را داشته باشند و  یی کارا در آن استفاده کرده تا

 .رگوالتورها هستند ،یکاربرد

 یاز چه مدل رگوالتور  ی خازن یدر بانک ها دیبدان دیشما با ی طراح  یبرا
توان  ی م  ی طور کل  به .کنند ی که چطور کار م دیبدان  شود تا ی استفاده م 

 یانک هاب در است که ی قطعات نیتر ی م یاز قد کی ی گفت که رگوالتور خازن
 .برخوردار است یادیز تیآن از اهم وجود شود و  ی استفاده م  ی خازن
رگوالتور داشته باشد که در ادامه   یاز مدل ها  ی اطالعات کاف  دیبا نیبنابرا

 .میکن  ی م  ی مطلب انواع آن ها را معرف نیا
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 12اف آر    ی/ پ 06اف آر    ی سوپر پ  یرگوالتورها 1-2#
(Super PFR 06/PFR 12) 

 

 راینام برد که اخ یرگوالتور  نیدتر یتوان جد  ی را م  ی مدل رگوالتور خازن نیا
  اریانجام شده و بس یی قطعه با ظرافت باال نیا ی طراح   .ساخته شده است

 .منحصر به فرد است 

خوب  اریبس یکه رابط کاربر  دیشو  ی بار استفاده از آن متوجه م  کیاز  بعد
استفاده  با .گرفت ادیراحت  ی لیتوان خ ی با آن را م کار دارد و یساده او 
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را در  زیکنترل کرد و همه چ ی را به خوب ستمیتوان س ی رگوالتور م  نیاز ا
 .حالت تعادل نگه داشت

بود،  ازیهر زمان که ن در دهند که  ی امکان را م نیرگوالتورها به شما ا نیا
کار را با نظم کامل  نیو ا دیکن ی خازن یاقدام به قطع و وصل کردن پله ها

  از شده است که لیتشک ی مختلف ی رگوالتور از بخش ها نیا .دیانجام ده
 ستمیآالرم، س ی خروج ک،یو اتومات  ی دست  مات یتوان به تنظ ی آن ها م
(FCP)اشاره کرد یتال یجی کامال د مات ی و تنظ تیر یدما، مد ری، اندازه گ. 
هستند که  شگرهای محاسبه گرها و نما زین گریمهم د  یی بخش ها نیهمچن

  یتواند در پارامترها ی اطالعات م  نیا .رسانند ی اطالعات را به شما م 
با توجه به   زیمواقع ن ی برخ در .متصل باشد ی خازن  یمختلف و پله ها

 .کنند ی محاسبه م  زیو ولتاژ را ن انیموثر جر  ریمورد نظر شما مقاد مات یتنظ

ولت،   400با  هیتوان به ولتاژ تغذ  ی مدل رگوالتورها م نی مشخصات ا از
 (V, 10 A, AC1 250) دستگاه با قدرت  ی و خروج  IP 40 ی درجه حفاظت 

 .اشاره کرد
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 (LOVATO) الواتو یرگوالتور خازن 2-2#

 

دارند، رگوالتور   یدایز  یها ی ژگیمعروف بوده و و اریکه بس یرگوالتور  گرید
قدرت در  بی اصالح ضر ینوع رگوالتورها اغلب برا نی ا .الواتو است

  ی و ب قیدق اریکار را بس نی ا مورد استفاده قرار گرفته و  ی ک یالکتر یمدارها
با   دیدان ی م د،یرگوالتور آشنا باش نیبا ا ی کم اگر .دهند ی نقص انجام م 

 .کرد نییرا تع ی کیتوان مقدار خازن ها در شبکه الکتر ی استفاده از آن م
رگوالتور   نیا .رگوالتورها است  گریمتفاوت با د  ی الواتو کم ی خازن رگوالتور

کنترل  تیقابل .دهند ی بوده که اعداد را نشان م ی سه رقم شگری نما یدارا
ه دو رله بوده که قابل برنام یرا دارند و دارا یکروپروسسور یتوان م بیضر

است   ی ال یدو پورت سر ای کی یرگوالتور دارا  نیا نیهمچن  .هستند یز یر
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و تست  میتنظ  قیطر نیها را از ا ستمیتواند س  ی استفاده از آن م با که
 .کند

که توسط   یولتاژ  ،ی بانک خازن یرگوالتورها  میکه در زمان تنظ دیکن توجه
دارد،   انیکه در شبکه جر یولتاژ  با دیسازنده رگوالتور ساخته شده است با

امکان وجود دارد که در عملکرد  نی صورت ا نیا ریغ در .باشد کسانی
 .که رفع آن زمان بر باشد دیایبه وجود ب ی اختالالت ستمیس

  هیتغذ یبرق که برا انیجر یکه ترانسفورماتورها  دینظر داشته باش در
برق متصل   ی اصل یورود به دی با رندیگ ی رگوالتور مورد استفاده قرار م

 یر یبار را به صورت همزمان اندازه گ انیخازن و جر انی شوند تا بتوانند جر
متصل   ی اصل یبرق به ورود  انیجر  یکه ترانسفورماتورها ی صورت در .کنند

 .شود ی کار انجام نم نی نشوند ا

 یان یپا سخن

  زانیمختلف آن را به شما عز یو مدل ها  ی مطلب رگوالتور خازن نیا در
دقت   نی تر شیخود ب ی در انتخاب رگوالتور خازن  دیکن یسع  .میکرد  ی معرف 

  متفاوت است و گریکدیهر کدام از آن ها با  عملکرد رایز دیرا داشته باش
  یادیز  ریتأث د،یکه قصد استفاده از آن را دار یز یتواند در عملکرد تجه  ی م

 .داشته باشد

که دوام   دیانتخاب کن دینوع آن ها را در زمان خر نیاست بهتر  بهتر
هستند که ما   ی رگوالتورها قطعات ی طور کل به .داشته باشند زین یشتر یب
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دارند  ی برق لی در عملکرد وسا یادیز ری تاث اما مینیب ی کم آن ها را م ی لیخ
 . میکن ی که از آن ها استفاده م


