
 HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ 

TANIMLAR ve SEÇİM KRİTERLERİ │ SEÇİM TABLOSU 

 

Tesisler yük itibari ile büyük oranda değişken hız kontrol cihazları ve/veya diğer harmonik oluşturan 
yükler içeriyorsa tesis harmonik filtreli kompanzasyon sistemine ihtiyaç duyar. Bu sistem güç katsayısını 
yükseltirken tesisteki kondansatör ve endüktanslar arasında oluşan rezonans sonucu meydana gelecek 
akım ve gerilim harmonik yükselmesini engeller. 
 
Bu istenmeyen olayı engellemek için gerekli üç fazlı harmonik filtre reaktörlerini üretmekteyiz. Düşük 
kayıplı reaktörler kaliteli silisli saçlar ve izole iletkenler ile üretilmektedir. Uzun ömürlü olabilmeleri ve 
yüksek gerilimlere dayanabilmeleri için vakumda empregne edilmekte ve fırınlanmaktadır. Gücüne bağlı 
olarak reaktör bağlantı uçları klemens, babuc veya bakır baralıdır. 
  

Firmamız kullanılacak kondansatör değerine ve istenen rezonans frekansına göre özel reaktörler 
üretmektedir. 
 

 

 HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ GENEL TEKNİK VERİLER 

Standartlar 
CE Conformity 
 

Nominal Gerilim 
Nominal Güç 
Nominal Frekans 
Faz sayısı 
Reaktör Faktörü 
Endüktivite Toleransı 
Koruma Sınıfı 
Đzolasyon(Sarım-Nüve)  
Termostat  
Đzolasyon sınıfı  
Vernik 
 

Soğuma 
Ortam Sıcaklığı 
Nem 
Yükseklik 
Tasarım 
Sarım Malzemesi 
Terminal 

: EN61558-2-20, EN60289  
: Avrupa Direktifleri 
sağlanmaktadır. 

: 230……………1000V 
: 3………………100kVar 
: 50Hz 
: 3 
: %5,67 - %7 - %14 
: %3 
: IP00 
: 3kV 
: 1200C, 1NK Kontak 
: F sınıfı 1550C 
: Epoksi vernik ile vakumda 
empregne 
: Doğal T40 
: 40 C 
: %95 
: 1000m 
: 3 faz, düşük kayıplı silisli saç 
nüveli, hava aralıklı 
: Bakır,Alüminyum 
: Klemens,babuç,bakır bara 

 

  



 HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ FAYDALARI    HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ 

 
• Rezonans ihtimalinin ortadan kalkması  
• Harmonik akımlarının artışının engellenmesi  
• Kondansatörlerin uzun ömürlü olması  
• Kontaktörlerin uzun ömürlü olması 
• Özel ön dirençli kontaktör gerektirmemesi 

   
• Düşük Kayıplı 
• Yüksek Doğrusallıkta 
• Aşırı Isınma Korumalı 
• Uzun Ömürlü 
• Bakır terminalli 

 

 HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ TANIMLAR VE SEÇİM KRİTERLERİ   

 

Nominal Endüktans: 
Reaktörün nominal akımda ölçülen endüktans değeri; birimi mH (miliHenry)  

Nominal Gerilim: 
Sürekli çalışma durumunda sinüsoidal AC gerilimin izin verilen efektif değeri.  

kondansatör Gerilimi: 
Gerekli olan kondansatörün gerilim dayanımıdır. Unutulmamalıdır ki kondansatöre seri reaktör 
bağlandığı zaman kondansatörlerin klemenslerindeki gerilim değeri nominal şebeke geriliminin 
üzerinde olacaktır. kondansatör seçilir iken aşağıdaki formül gözönüne alınmalıdır. 

 

 

Reaktör Faktörü: 
Reaktörün reaktansı XL ile kondansatörün reaktansı XC arasındaki oran. 

 

 

 

Reaktör faktörü reaktör ve kondansatör arasındaki rezonans frekansını belirler. Bu değer reaktörün 
kondansatörün önündeki tıkaç özelliğini belirler. 
 

 



 

     Seri Rezonans Frekansı : 
     Kataloğumuzdaki reaktörler aşağıda belirtilen standart rezonans frekansları değerlerindedirler. 

 

                 

           Nominal Güç : 
           Nominal gerilim de tüm L-C devresinin toplam gücünü belirtir.  

 Nominal Akım: 
Nominal gerilim ve frekansta akımın efektif değeri. ( seri bağlı kondansatörün 
neden olduğu), harmonik bozulma, anahtarlama tranziyentleri ve sığa toleransları 
hariçtir. 
 

Maksimum Akım Değeri ve Doğrusallığı: 
Reaktörün endüktans değerinin değişmediği maksimum akım değeri. Bir reaktörün 
ayar edildiği ayar frekansının ağır koşullarda da sağlayabilmesi için 
doğrusallığın yüksek olması gereklidir. 
!Idoğ değerinin aşılması rezonans olayına sebep olabilir.  
 

Çalışma Koşulları: 
Reaktörün sağlıklı çalışabilmesi için önerdiğimiz sıcaklık sınıfı T40 dır. 
DIN EN 60934/IEC 439-1 standardına göre ortam sıcaklığı 
-5 T ortam 400C, Φ 24 saat 350C 
 

Termostat: 
Đmalat sırasında her reaktörün orta fazının içerisine termostat monte edilir. Uçları 
klemense bağlanır. Reaktör ısısı 1200C'ye ulaştığı taktirde, termostat reaktörün 
devreden çıkmasını sağlar. Normal koşullarda reaktör ısınması 1200C 'nin 
altındadır. 
 
Empregne: 
Bütün reaktörlerimiz vakum altında epoksi vernik ile empregne edilir ve fırınlanır. 
Bu nedenden dolayı reaktörlerimiz sessiz ve titreşimsizdir. Yüksek izolasyon 
kabiliyetli ve uzun ömürlüdürler. 
 
Đzolasyon: 
Reaktörlerimizin imalatında kullanılan izolasyon malzemeleri asgari F (155 C) 
izolasyon sınıfını gerçekleştirmektedirler. Buna rağmen ısınma 120 C 'nin altındadır.  



 

 HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON KADEMESİ SEÇİM TABLOSU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ SEÇİM TABLOSU 

 

 
 

 



 


