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ELEKTRI KVALITEET

Elektri kvaliteedi olulisus
Leedlambid on mittelineaarsed koormused, mis tekitavad elektrivõrgus harmoonilisi moonutusi. 

Harmooniliste moonutuste kasv tekitab valgustussüsteemides suuremaid talitlus- ja hoolduskulusid.

Mis on elektri kvaliteet?
Elektri kvaliteeti määratletakse kui elektrivõrgu võimet tagada koormustele 
stabiilset ja katkematut elektrivarustust.

Võimsusvool peaks olema selge sinusoidaalne lainekuju;  
Toitepinge ja -sagedus peab jääma lubatud vahemikku. 

Nõutud elektri kvaliteet tagab vajaliku ühilduvuse kõikide võrku ühendatud 
seadmete vahel, mis on võrgu tõhusaks toimimiseks oluline. 

Elektri kvaliteedi parendamine väljendub otseses majanduslikus kasus 
elektritööstusele, nende klientidele ja seadmete tootjatel.

Toimetulek toitekvaliteedi  
probleemidega

  Võimsusteguri korrigeerimine kompensaatoritega.

   Harmooniliste moonutuste vähendamine filtrite või reaktorite abil.

   Pinge ühtlustamine pinget stabiliseerivate seadmetega.

  Välgu- ja liigpinge kaitseseadmed üle- ja liigpingete summutamiseks.

ELEKTRI KVALITEEDI 
PROBLEEMIDE ENNETAMINE:
Komponentide (st valgustite) hankimine 
ja paigaldamine võimsusteguriga ≥ 0,95.

Regulaarne elektri kvaliteedi seire 
kompensaatorseadiste hooldamiseks.
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ELEKTRI KVALITEET

Kuidas elektri kvaliteet mõjutab  
valgustussüsteemide kulusid 

  Suuremad paigalduskulud 

Suurema energiatarbe ja energiakadude tõttu kaasneb 
elektripaigaldise üledimensioneerimise vajadus.

  Suurenenud hoolduskulud 

Tulenevad suurenenud energiatarbimisest, valgustussüsteemi 
ebastabiilsusest ja rikete määrast.

-  Kõrgem pinge on valgustussüsteemi jõudlusele ja 
pikaealisusele kahjulik. 

-  Madal pinge võib põhjustada valgustuse katkemist ja 
valgustuse kvaliteedi halvenemist.

Kuidas mõjutab leedvalgustus elektri kvaliteeti1

  Koormuse mittelineaarne iseloom
Harmooniliste, eelkõige kolmandat järku harmooniliste 
põhjusteks on mittelineaarsed koormused ehk leedvalgustid.

  Vahelduvvoolu muundamine alalisvooluks
Leedlambid teisendavad vahelduvvoolu võimsuse alalisvoolu 
võimsuseks, mis on valgustipirnile kohane. Selle konversiooni 
ajal luuakse kõrgsagedusvool, mis on harmoonikute tekke 
peamine põhjus.

  Kolmandat järku harmoonilised
Leedvalgustid põhjustavad peamiselt kolmandat järku 
harmoonilisi, mistõttu on oluline pöörata eraldi tähelepanu just 
nende harmooniliste summutamisele.

  Leed-juhtseadiste (draiverite) madal võimsustegur
Väikse võimsusteguriga leed-juhtseadised tõstavad 
harmooniliste osakaalu elektrivõrgus. Suure võimsusega 
leedvalgustite arvu kasv halvendab kogu võrgus elektri 
kvaliteeti.

 Voolutõuked
Kompenseeritud võimsusteguriga leedvalgustus võib 
põhjustada suuri voolutõukeid. See võib kaasa tuua seadme 
kahjustusi ja talitlushäireid.

Vt ka:

1	 www.apqi.org	
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