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De MIКA-produktfamilie van Condensator Dominit GmbH staat 

voor condensatorbanken uit het premium-segment en volgens 

doordachte concepten. Zij verzorgen compensatie en filtering 

in midden- en hoogspanningnetten. Grote industriële installa-

ties, regeneratieve energie-opwekkers, verdeelnetten en vele 

andere gebruikers van middenspanninginstallaties moeten 

voldoen aan de eisen van de netbeheerders om hun netaans-

luiting conform de normwaarden te houden. Hiervoor zijn vaak 

capacitieve of induktieve elementen en/of een toepassingspeci-

fiek filterconcept nodig.

Met het MIКA-gamma wordt voor elke toepassing een optimaal 

geschikte oplossing geboden. 

Zowel voor standaardprodukten als voor kant-en-klare totaal-

concepten en de bijhorende service zijn wij sinds 1975 uw  eer- 

ste aanspreekpunt. Wereldwijde referenties en talrijke tevreden 

klanten bewijzen onze hoogstaande kwaliteit en betrouwbaar-

heid.

Stel uw net nu veilig met MIКA!

MIКA CONDENSATORBANKEN 

VOOR MIDDENSPANNING
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MIКA powered by Condensator Dominit condensatorbanken voor middenspanning

WIJ ONTWIKKELEN, ONTWERPEN EN 

PRODUCEREN ONZE MIКA-PRODUKTEN 
IN DUITSLAND 
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MIDDENSPANNINGSCONDENSATOREN
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OORZAKEN VAN PROBLEMEN MET 

NETSPANNINGKWALITEIT IN M.S.-NETTEN
frekwentieregelaars

CAB-stuurfrekwenties

UPS-installaties

regeneratieve energieopwekkers (wind- en zonneparken)

zware motoraanlopen

induktieve belastingen

wisselrichters (bv.  van fotovoltaïsche installaties)

vlamboog- en induktie-ovens ; lasmachines

kabelcapaciteiten

schakelingen bij de netbeheerders

elektrolyse-installaties

waterpompstations

papiermachines

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

condensatorbanken voor middenspanningMIКA powered by Condensator Dominit

RECHTSTREEKSE GEVOLGEN

overschrijding van norm-grenswaarden 

spanningvervorming

resonantieverschijnselen

spanningonevenwichten

netbelasting met distorsie- en blindvermogen (cos φ)

oververhitting van transformatoren

verstoring van het CAB-signaal

spanningschommelingen

u
u
u
u
u
u
u
u

CONSEQUENTIES

ongeldigheid van waarborgaanspraken

levensduurvermindering van apparatuur en installaties

verhoogd lawaai door trasformatoren en verbruikers

temperatuurverhoging in verdeelinrichtingen

overtreding van de aansluitvoorwaarden 

weigering van de netaansluiting (netbeheerder)

verhoogde CO2-uitstoot

onnodige kosten

u
u
u
u
u
u
u
u

All-Film-technologie

2 tot 4 haken / binnen- en buitenopstelling

1 tot 24 kV

inox-behuizing

Jarylec (PCB-vrij)

typische toepassing als type S01 (1 condensator per fase)

All-Film-technologie

beperkte verliezen ~ 0,2 W / kvar

Folded Foil-technologie

Faradol 600 / Jarylec (PCB-vrij)

met of zonder interne smeltzekering

2 tot 4 haken / binnen- en buitenopstelling

1 tot 20 kV per condensatoreenheid

voor toepassingen met groot vermogen > 1 Mvar

typ. toepassing als type E03 (3 st. met drukcontact), type E06/G06 (6 st. met onevenwichtbeveiliging)

u
u
u
u
u
u
u
u
u

1-fasige condensatoren – E-/G-reeks

All-Film-technologie

beperkte verliezen ~ 0,2 W /   kvar

Faradol 600 / Jarylec (PCB-vrij)

2 tot 4 haken / binnen- en buitenopstelling

voor toepassingen met gemiddeld vermogen > 300 kvar en < 1 Mvar 

typische toepassing als type C03 (3 condensatoreenheden met onevenwichtbeveiliging)

u
u
u
u
u
u

gesplitste 1-fasige condensatoren – C-reeks

All-Film-technologie

beperkte verliezen ~ 0,2 W / kvar

2 tot 4 haken / binnen- en buitenopstelling

1 tot 12 kV

voor toepassingen met klein vermogen < 800 kvar

typische toepassing als type B01-B03 (1 tot 3 condensatoreenheden met overdrukcontact)

u
u
u
u
u
u

3-fasige condensatoren – B-Serie

condensatoren voor overspanningbeveiliging – S-reeks

voorbeeld: E/G06 (Y-Y met  

onevenwichttransfo en  -bewaking

voorbeeld: C03 (Y-Y met 

onevenwichttransfo en  -bewaking)

voorbeeld: B01

voorbeeld: S01

u
u
u
u
u
u



CBANK

De CBANK-reeks is de basisreeks van de 

MIКA-familie. Typische toepassings domei-

nen voor banken zonder filterspoelen zijn bv. 

transformator- of vaste motor compensatie 

in netten met verwaarloosbare vervorming 

door harmonischen. Het standaardgamma 

begint bij banken met slechts 1 condensa-

toreenheid en gaat tot banken met tot 12 

condensatoreenheden. Er staan systemen 

ter beschikking met 1-fasige, 3-fasige en ge-

splitste 1-fasige eenheden. Voor de conden-

satorbewaking kunnen bij lage vermogens 

overdruk-contacten (potentiaalvrije contac-

ten die omschakelen bij interne fout) of bij 

grotere vermogens een onevenwicht-bevei-

liging met stroomtrafo en -relais. 

Als beschermingsgraad wordt als basis 

IPoo aangeboden voor opstelling in geslo-

ten elektrische lokalen. De IP54-uitvoering 

biedt bovendien een aanrakingsveilige en 

tegen weersinvloeden beschermde varian-

TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-CBANK

bedrijfspanning 

nom. frekwentie 

isolatieniveau

nom. vermogen 

type-reeksen

beschermingsgraad 

omgevingstemperatuur

opstelling

opstelhoogte 

drenkmiddel 

douanetariefnummer

opties

1 kV - 24 kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

50 / 125 kV

50 kvar - 9900 kvar*

B-reeks (B01-B03)

(3-fasige condensatoren + overdrukcontact)

C-reeks (C03)

(condensatoren met 2 deelvermogens + 

onevenwichtbewaking)

E-/G-reeks (G06, G06/G12)

(1-fasige condensatoren + onevenwichtbewaking

IP00 / IP54*

–25 °C tot 40 °C*

binnen of buiten

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

85.32.10.00

inschakelstroombegrenzende spoelen

klemmenkastje voor de overdrukcontacten

IP54-behuizing

TAG-nummer

„C5-I“-lakbehandeling

*andere op eenvoudig verzoek

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen 
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condensatorbanken voor middenspanning

MIКA-CBANK

KENMERKEN

ekonomische uitvoering

robuust ontwerp

optimale natuurlijke koeling

verliesarme All-Film-technologie       

PCB-vrij

B-/C-/E-/G-reeksen

kleine vermogens met overdrukcontact

grote vermogens met oneven-

wicht-bewaking

warmverzinkte en gelakte kap

in optie met inschakelstroom-

begrenzende spoelen

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

te. Een uitvoering met inschakelstroom-be-

grenzende spoelen is tevens beschikbaar.

MIКA powered by Condensator Dominit

Wetenswaardigheden omtrent „onevenwichtbewaking”: zie blz. 24 tot 27



LBANK

De LBANK in de MIКA-familie is een 

door-ontwikkeling van de CBANK-reeks. 

Typische toepassingsgebieden voor ban-

ken met filterspoel van het type LBANK 

zijn bv. transformator- of vaste mo¬tor-

compensatie in moderne industrienetten 

met harmonische belasting (bv. volgens 

IEC 61000-2/4 - klasse 2). Het koelconcept 

van de LBANK voorziet in een gescheiden 

volume voor condensatoren en filterspoel. 

De filterspoel en de vermogenaansluiting 

bevinden zich onder een 2 mm dikke behui-

zingsplaat, terwijl de temperatuurgevoeli-

ge condensator-eenheden erbuiten staan 

en natuurlijk gekoeld worden.  Er worden, 

zoals bij de CBANK, systemen aangeboden 

met 1 tot 12 condensator-eenheden. De 

bank is gebouwd op een warmverzinkt sta-
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MIКA-LBANK

KENMERKEN

eenvoudig en doordacht

natuurlijke convectie-koeling

robuust ontwerp

verliesarme All-Film-technologie

dubbel gedrenkte Polygap®-

filterspoelen 

PCB-vrij

aansluitklaar

één transporteenheid 

IP34D-behuizing

u

u

u

u

u

u

u

u

u

len raamwerk, zodat het systeem gemak-

kelijk verplaatsbaar is.

TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-LBANK

bedrijfspanning 

nom. frekwentie 

isolatieniveau

nom vermogen

type-reeksen

afstemfrekwentie

beschermingsgraad

omgevingstemperatuur

opstelling

opstelhoogte

drenkmiddel

norm

douanetariefnummer 

opties

1 kV - 15 kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

50 kvar - 5500 kvar*

B-reeks (B01-B03)

(3-fasige condensatoren + overdrukschakelaar)

C-reeks (C03)

(condensatoren met 2 deelvermogens + 

onevenwichtbewaking)

E-/G-reeks (G06, G06/G12)

(1-fasige condensatoren + onevenwichtbewaking)

189 Hz (7 %)* of zuigfilteruitvoering

IP34D*

–15 °C tot 35 °C*

Binnen of buiten

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

85.37.20.91

HUV-smeltzekeringen (HH)

onevenwichtbewakingsrelais

inox-klemmenkast

bijkomend regen- en zonnedak

en zoveel meer …

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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condensatorbanken voor middenspanningMIКA powered by Condensator Dominit

Wetenswaardigheden omtrent „ filterspoelen”: zie blz. 24 tot 27
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TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-RCOMP

bedrijfspanning 

nom. frekwentie 

isolatieniveau 

nom. vermogen 

typereeksen 

uitvoering

afstemfrekwentie

beschermingsgraad 

omgevingstemperatuur

opstelling

opstelhoogte 

drenkmiddel  

norm

opties

1 kV - 24 kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV tot 50 / 150 kV

150 kvar - 20 000 kvar*

B-/C-/E-reeks

-F (vaste trap)

-E (met magneetschakelaar voor externe aansturing)

-A (automatisch geregelde bank)

189 Hz (7 %)*

141 Hz (12,5 %)*

LINR- inschakelstroombegrenzende spoelen

of filtertoepassingen

IP00

–15 °C tot 40 °C*

binnen

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

fasestroom-meettransformatoren

klemmenkast

vacuüm-magneetschakelaar of vermogenschakelaar

snelontlading-transformatoren

spanningtransfo’s, overstroombeveiliging enz.

stuurkast

scheidingsschakelaar / aardingsschakelaar

olie-opvangkuip

overspanningsafleiders

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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condensatorbanken voor middenspanning

De juiste keuze als het om grote regel-

bare vermogens gaat, is de RCOMP uit 

de MIКA-reeks.

Dankzij het rack-systeem is het 

RCOMP-concept compact en zeer ge-

makkelijk  transporteerbaar. Alle com-

ponenten (behalve de filterspoelen) 

worden in de fabriek vooraf gemonte-

erd en dienen ter plaatse enkel nog op-

gesteld te worden.  In het bijzonder bij 

grote vermogens laat dit systeem een 

merkelijk groter trap-vermogen toe dan 

bv. een bank in een kast. De installatie 

gebeurt in een afgesloten elektrische 

ruimte. Voor bewaking en sturing is een 

afzonderlijke stuurkast voorzien (bv. 

GC-GS-A), die in optie kan verbonden 

MIКA-RCOMP

KENMERKEN

compacte ontwerp

groot trapvermogen 

zekeringbewaking

Polygap®-filterspoel(en)

verliesarme All-Ffilm-technologie

robuust warmverzinkt chassis

flexibel uitbreidbaar

optioneel met visualisering en 

koppeling met een beheersysteem

aanraakscherm in de stuurkast

u

u

u

u

u

u

u

u

u

worden met een voorhanden beheer-

systeem.

RCOMP

MIКA powered by Condensator Dominit

Wetenswaardigheden omtrent „verluchting”: zie blz. 24 bis 27



ECOMP

De ECOMP-reeks is een metaalomsloten, 

aanraakveilig schakelkastsysteem voor 

compensatie- en filtertoepassingen voor 

een nom.  netspanning tot 15 kV. Dit type 

wordt doorgaans ingezet in elektrische 

verdeelinstallaties.  Het ECOMP-systeem 

is in  principe beschikbaar in drie uitvoe-

rings-varianten: ECOMP-F als vaste trap 

met externe aansturing zonder eigen scha-

kelaar, ECOMP-E als extern geschakelde 

bank met eigen magneetschakelaar en 

ECOMP-A als automatisch geregelde bak 

met eigen regel- en bewakingsfunkties. 

Verder staan voor deze reeks de standaard 

spoeltypes ter beschikking: LINR   (inscha-

kelstroom-begrenzingspoel), 7 % (189 Hz) 

of filtertoepassingen voor allerlei harmoni-

schen.

Het ECOMP-systeem is, naast   

standaard-toepassingen, bovendien  bij-

12

MIКA-ECOMP

UITVOERINGEN

ECOMP-F is uitgerust met:

HH-smeltzekeringen inkl. 

zekeringsbewaking

1 stel inschakelstroombegrenzende 

of harmonische filterspoelen

standaanduiding voor de stroomop- 

waartse vermogenschakelaar

ontladingsbewaking

meldlampje – bank bedrijfsklaar 

meldlampje – ontlaadtijd loopt 

meldlampje – storing 

noodstop

eendraadschema op de voorzijde 

deurbewaking

gescheiden MS-compartiment

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

zonder geschikt voor  klantspecifieke spe-

ciale oplossingen en aangepaste versies.

TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-ECOMP

bedrijfspanning 

stuurspanning 

nom. frekwentie 

isolatieniveau

nom. vermogen

als filtertoepassing
condensatortypes

uitvoeringen

afstemfrekwenties

beschermingsgraad 

omgevingstemperatuur

opstelling

opstelhoogte

drenkmiddel 

norm

douanetariefnummer 

kleur

afmetingen (B x D x H)

opties

1 kV - 15 kV*

230 V
AC

 / 220 V
DC

 *

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

50 kvar - 2500 kvar* per trap

tot max. 230 Aeff per trap
B-reeks (B01-B03)

(3-fasige condensatoren + overdrukschakelaar)

C-reeks (C03)

(condensatoren met 2 deelvermogens +

onevenwichtbewaking)

E-/G-reeks (E03, E06, G06)

(1-fasige condensatoren + onevenwichtbewaking)

-F (vaste trap)

-E (met magneetschakelaar voor externe  bediening)

-A (automatisch geregelde bank)

189 Hz (7 %)*

filtertoepassingen
LINR - inschakelstroombegrenzende spoelen

IP21 - IP4xD*

0 °C tot 35 °C*

binnen

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

85.37.20.91

RAL 7035

condensatorveld: 1000 x 1200 x 2054 mm

voedings- / filterspoelveld: 800 x 1200 x 2054 mm
sokkel 100 / 200 mm, deurvergrendeling met

bewaking van de ontladingstijd, ontladingstransfo,

verwarming, verluchting, fasestroom-transfo’s, 

overstroombeveiliging, aardings- /  scheidings-

schakelaar, Dominit Management Console-regelaar 

enz.

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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condensatorbanken voor middenspanning

ECOMP-E zoals ECOMP-F maar bovendien:

+ vacuüm-magneetschakelaar

+ inschakelbewaking

u

u

ECOMP-A zoals ECOMP-E maar  bovendien:

+ cos-regelaar

+ centrale sturing in het voedingsveld

+ als optie: DMC-regelaar

u

u

u

MIКA powered by Condensator Dominit

wetenswaardigheden omtrent   
 „ontladingstijd”: zie blz. 24 tot 27



SCOMP

Bij middenspanning wordt dikwijls de 

voorkeur gegeven  aan metaalomsloten 

banken wanneer het aankomt op perso-

nen- en zaakveiligheid. 

Om in geval van een fout (kortsluiting / 

inwendige vlamboog) een hogere graad 

van personenveiligheid te kunnen waar-

borgen, beschikt deze uitvoering over 

versterkte dubbele wanden, deurver-

grendelingen, drukontlasting-kleppen 

met bewaking, een vernuftig verluch-

tingsconcept,  vlamboog-afleidende pla-

ten, scheidingswanden tussen de ver-

schillende velden en nog veel meer.

Zoals bij het ECOMP-systeem, staan bij 

SCOMP dezelfde drie varianten ter be-

schikking: -F / -E / -A. 

Elk van deze systeemvarianten kan zo-

wel voor enkel cos-compensatie als voor 

filtertoepassingen worden gebouwd. 

Wil u op zeker spelen, zet dan in op  

„SCOMP” !
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MIКA-SCOMP
TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-SCOMP

bedrijfspanning 

stuurspanning 

nom. frekwentie 

isolatieniveau

nom. vermogen 

typereeksen

uitvoering

afstemfrekwentie

beschermingsgraad

omgevingstemperatuur 

opstelling 

opstelhoogte

drenkmiddel 

norm 

douanetariefnummer 

kleur

afmetingen (B x D x H)

opties

1 kV - 12 kV*

230 V
AC

 / 220 V
DC

* (afgezekerd)

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

50 kvar - 2500 kvar* per trap

C-reeks (C03)

(condensatoren met 2 deelvermogens 

+ onevenwichtbewaking)

E-/G-reeks (E03, E06, G06)

(1-fasige condensatoren + 

onevenwichtbewaking)

-F (vaste trap)

-E (met magneetschakelaar voor externe bediening)

-A (automatisch geregelde bank)

189 Hz (7 %)*

LINR- inschakelstroombegrenzende spoelen

IP41D

0 °C - 35 °C*

binnen

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

85.37.20.91

RAL 7035

condensatorveld: 1000 x 1200 x 2054 mm³

voedings-/filterspoelveld: 800 x 1200 x 2054 mm³

ontladingstransformatoren, verwarming, 

verluchting, spanningstransformator, 

overstroombeveiliging, voedingsveld met 

optionele scheidings- / aardingsschakelaar, 

aanraakscherm, koppeling aan  beheersysteem, 

en zo voort

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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condensatorbanken voor middenspanning

KENMERKEN

vlamboog-getest op 25 kA / 1 s

volgens de IEC 60298 1990 IAC-test

max. nom. netspanning 12 kV

tot 6 compensatietrappen ( met in 

totaal max. 12 Mvar)

beschermingsgraad IP41D

trappen afzonderlijk metaal-omsloten  

2 mm sterke dubbele wanden en 

deuren

meldlichtjes – storing

bewaking van temperatuur, 

onevenwicht, deuren- en 

overdrukontlastingskleppen

veelvuldige vervolledigings- en  uit-

breidingsmogelijkheden

geïntegreerde netanalysator met 

verschillende communicatie-interfa-

ces

deurvergrendeling

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

MIКA powered by Condensator Dominit

Wetenswaardigheden omtrent „vlambogen”: zie blz. 24 tot 27



WCOMP

De WCOMP-condensatorbanken zijn de  ide-

ale keuze, wanneer het om buiten-opstel-

ling van gevoelige componenten gaat. De 

middenspanningscomponenten en het 

stuurgedeelte worden ingebouwd in een  

containerbehuizing uit inox en worden zo-

doende beschermd tegen weersinvloeden. 

Dit banktype wordt vaak toegepast voor 

centrale compensatie in bv. windparken, 

als CAB-sperfilter voor netkoppeling of als 

harmonischen filter. De lengte van de behui-

zing gaat van 1,8 m tot 7 m en laat een ma-

ximaal vermogen toe van ca. 7 Mvar (bij 10 

kV). Zoals bij de banktypes R-, E- en SCOMP 

staan ook hier drie systeem-varianten ter 

beschikking: WCOMP-F als vaste trap voor 

externe  schakeling maar zonder eigen scha-

kelaar, WCOMP-E als extern geschakelde 

bank met ingebouwde magneetschakelaar 

en WCOMP-A als automatisch geregelde 

bank met eigen regel- en bewakingsfunk-

ties. Verder staan bij dit type  standaard vier 

soorten spoelen ter beschikking: LINR (voor 
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MIКA-WCOMP

inschakelstroom-begrenzing), 7 % (189 Hz),  

CAB-toepassingen of als filter voor aller-

hande harmonischen. De soort van spoel 

wordt gekozen afhankelijk van de kenmer-

ken van het net en van de belasting. Het 

WCOMP-systeem is naast de standaarduit-

voering ook bijzonder geschikt voor klant-

specifieke speciale oplossingen en aange-

paste uitvoeringen.

TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-WCOMP

bedrijfspanning

stuurspanning

nom. frekwentie 

isolatieniveau

nom. vermogen 

typereeksen

uitvoering

afstemfrekwentie

beschermingsgraad 

omgevingstemperatuur 

opstelling 

opstelhoogte

drenkmiddel 

norm

kleur

afmetingen (B x D x H) 

opties

1 kV - 20 kV*

230 V
AC 

/ 220 V
DC

 (afgezekerd)*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

150 kvar tot 7000 kvar* 

B-reeks (B01-B03)

(3-fasige condensatoren + overdrukcontact)

C-reeks (C03)

(condensatoren met 2 deelvermogens +

onevenwichtbewaking)

E-/G-reeks (E06, G06)

(1-fasige condensatoren + 

onevenwichtbewaking)

-F (vaste trap)

-E (met magneetschakelaar voor externe aansturing)

-A (automatisch geregelde bank)

189 Hz (7 %)*

210 Hz (5,67 %)*

LINR-inschakelstroombegrenzende spoelen

IP34D*

–20 °C - 40 °C*

buiten

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

RAL 7032

op aanvraag

ontladingstrafo, verwarming, ventilatie, spanning-

transfo’s, overstroombeveiliging, drukontlastings-

kleppen (dak), gedwongen ventilatie, dubbel vergren-

delsysteem, kabelaardingsschakelaar, inkomende 

scheidingsschakelaar enz.

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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condensatorbanken  voor middenspanning

KENMERKEN

gepatenteerd labyrint-ventilatie-

concept

aansluitklaar totaalsysteem

robuust ontwerp

laagspanningsgedeelte in  een 

gescheiden stuurkast (inox)

één transporteenheid 

beschermingsgraad IP34D

behuizing in (gelakt) inoxstaal

u

u

u

u

u

u

u

MIКA powered by Condensator Dominit

Wetenswaardigheden omtrent „IP-beschermingsgraad”: zie blz. 24 tot 27
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MIКA-BCOMP
TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-BCOMP

bedrijfspanning 

stuurspanning

nom. frekwentie 

isolatieniveau 

trapvermogen

typereeksen

uitvoering

afstemfrekwentie

beschermingsgraad 

omgevingstemperatuur 

opstelling

opstelhoogte 

drenkmiddel

norm

kleur

afmetingen (B x D x H) 

opties

1 kV - 36 kV*

230 V
AC 

/ 220 V
DC

 (afgezekerd)*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV tot 70 / 170 kV

250 kvar tot 5000 kvar*

afhankelijk van de spanning worden 

condensator-banken van de C- of de E-/G-

reeks ingebouwd.

-F (vaste trap)

-E (met magneetschakelaar voor externeaanstring)

-A (automatisch geregelde bank)

189 Hz (7%)*

LINR- inschakelstroombegrenzende spoelen

op aanvraag

–20 °C - 40 °C*

buiten

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

op aanvraag

op aanvraag 

stuurkast met standaanduidingen,

deurvergrendeling met bewaking van de ontlaad-

tijd, ontladingstransfo, verwarming, ventilatie, 

verlichting, spanningtransfo‘s, overstroombevei-

liging, drukontlastingskleppen, visualisatiesys-

teem, koppeling aan een beheersysteem, 

airco en zo veel meer.

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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BCOMP

Wanneer u een groot compensatie-vermo-

gen nodig hebt, maar binnen over weinig 

plaats beschikt en buiten geen voldoen-

de grote oppervlakte kan afbakenen, dan 

is de BCOMP de juiste oplossing voor u. 

Door gebruik van componenten voor bin-

nenopstelling (bv. filterspoelen met ijzer-

kern) kan een geheel voor buitenopstel-

ling verwezenlijkt worden met zeer hoge 

vermogendichtheid. Bij de BCOMP-reeks 

wordt steeds een concept met twee vo-

lumes voorzien. Het vermogen-gedeelte 

(middenspanningscomponenten) wordt 

ruimtelijk gescheiden van het stuur- en 

bedieningsgedeelte. Het stuurgedeelte 

is zodoende altijd toegankelijk, terwijl de 

vermogenelementen dankzij de deur-ver-

grendeling en de noodstop onbereikbaar 

zijn.  Dit type van bank wordt veel gebruikt 

in wind- en zonneparken of in grote indus-

triële installaties. BCOMP staat zowel als 

vaste trap (-F), als afstandgeschakelde (-E) 

of als automatisch geregelde (-A) bank ter 

beschikking. Het concept kan zowel met 

standaardspoelen of met klantspecifieke 

filterspoelen worden gebouwd. 

KENMERKEN

kant-en-klaar totaalconcept 

ideaal bij beperkte vrije oppervlakte

hoge vermogendichtheid 

uitvoering als meertraps-filterconcept  

is mogelijk

wanden met hoge brandweerstand (F90)

dakisolatie

afzonderlijk middenspannings- en

stuurcompartiment

lagere geluidsopwekking

in optie met gedwongen ventilatie of 

airconditioning

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Wetenswaardigheden omtrent „condensatie”: zie blz. 24 tot 27
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MIКA-FILT
TECHNISCHE GEGEVENS  – MIКA-FILT

bedrijfspanning 

stuurspanning

nom. frekwentie 

isolatieniveau

nom. vermogen 

typereeksen

uitvoering

afstemfrekwenties

beschermingsgraad

omgevingstemperatuur

opstelling 

opstelhoogte 

drenkmiddel 

norm

afmetingen (B x D x H) 

opties

1 kV - 36 kV*

230  V
AC

 / 400  V
AC

 / 220 V
DC

 (afgezekerd)*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV tot 70 / 170 kV

250 kvar tot 70 000 kvar*

G-/F-reeks (1-fasige condensatoren met

onevenwichtbewaking)

-F (vaste trap)

-E (met magneetschakelaar voor externe aansturing)

-A (automatisch geregelde bank)

189 Hz (7 %)*

filtertoepassingen

LINR- inschakelstroombegrenzende spoelen

IP23D - IP34D*

–25 °C - 40 °C*

buiten

< 1000 m boven de zeespiegel*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

op aanvraag

klemmenkast uit inox, ontladingstransfo,

spanningstransformatoren, overstroombeveili-

ging, overspanningsafleiders, dempweerstand, 

vermogenschakelaar voor buitenopstelling, 

aardings-/scheidings-schakelaar, Dominit 

Management Console-regelaar enz.

*andere op aanvraag

onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen.
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FILT

Als het om een specifieke filteroplossing 

van groot vermogen gaat, zowel voor bin-

nen- als voor buitenopstelling, dan biedt 

de MIКA-FILT-reeks u een oplossing op 

maat. Middenspanningscomponenten 

nemen vooral bij hogere (> 20 kV) span-

ningen zeer veel ruimte in, omwille van 

mechanische afmetingen, magnetische 

afstanden en/of voorgeschreven veilig-

heid-afstanden. Vandaar is de IP00-vari-

ante vaak de meest ekonomische en/of 

technisch meest zinvolle oplossing. Bij 

oplossingen in open lucht worden enkel 

spoelen met luchtkern ingezet.  Bij bin-

nenopstelling kunnen ook spoelen met 

ijzerkern worden ingezet. Filterkringen 

van het type FILT worden steeds specifiek 

gedimensioneerd voor de vereisten van 

het betreffende net. Vanwege hun nauw- 

keurige dimensionering zijn zij bijzonder 

effektief. Bijzondere toepassingen zoals 

bv. CAB-sperfilters of induktieve compen-

satie kunnen evenzeer verwezenlijkt wor-

den.

KENMERKEN

tot 110 kV

ideaal voor grote vermogens 

> 5 Mvar 

IP00 voor binnen- en buitenoptelling

spoelen met luchtkern en ijzerkern  

onevenwichtbewaking

in optie met dempingsweerstand (HP)

optie: fasenstroomtransformatoren

optie: systeemvisualisering & DMC-

regelaar 

u

u

u

u

u

u

u

u

Wetenswaardigheden omtrent „lucht- & ijzerkernspoelen”: zie blz. 24 tot 27
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INBEDRIJFNAME

Het ogenblik dat uw bank voor de eerste keer op het net geschakeld wordt, is altijd 

spannend gezien de enorme energie-inhoud van een dergelijke bank. Een installatie-

fout kan immers dramatische schade met zich meebrengen. Daarom is een volledig 

nazicht voor de eerste inschakeling van het grootste belang. Er is ons dan ook veel 

aan gelegen om tot een perfekt resultaat bij te dragen en het te bewaken. Vanzelfs-

prekend worden al onze banken worden voor levering vakkundig beproefd en in deze 

toestand gedokumenteerd, maar gedurende het transport en de installatie op de werf 

kunnen er fouten binnensluipen. Het is dan ook van wezenlijk belang dergelijke fou-

ten voor de inschakeling te herkennen en 

op te heffen. Laat uw banken door een er-

varen medewerker van Condensator-Do-

minit nazien, vooraleer zij op het net 

geschakeld  worden. Graag kunnen wij te-

gelijkertijd een vergelijkende meting uit-

voeren met de toestand van de installatie 

voor en na de inschakeling van de bank.

MIКA-SERVICE

ONDERHOUD

Midden- en hoogspanningsbanken uit de MIКA-produktfamilie zijn algemeen zeer robuust 

en voor een lange levensduur ontworpen.  Toch ondergaan alle ingebouwde componenten een 

zeker verouderingsproces. Bovendien kunnen elektrische netten waarin, deze banken zijn aan-

gesloten, evolueren en zodoende ook hun ge-

drag. Een regelmatige onderhoudsservice op 

de banken is dan ook onontbeerlijk om de be-

schikbaarheid van het systeem doorlopend te 

kunnen verzekeren. Condensator Dominit be-

veelt zijn klanten daarom aan om jaarlijks een 

nazicht te laten doorvoeren. Wij geven hier- 

omtrent graag advies en ondersteuning ...

NETANALYSES

De basis oorn een ideale dimensionering van een installatie is meestal  een gedetail-

leerd meetverslag met concrete besluiten resp. een netanalyse van het te compen-

seren / filteren net.    De kwaliteit van  de meetverslagen is daarbij van groot belang. 

Vakkundige metingen leveren voor de  

netanalyse noodzakelijke informatie  en  

vormen de basis voor een adequate toe-

passing. Laat uw net daarom door een  

vakman analyseren, dan bent u er zeker 

van dat uw installatie optimaal gedimen-

sioneerd is voor de neteigenschappen 

en voor uw produktieprocessen. Graag 

bezorgen wij u een aanbieding voor een 

dergelijke professionele analyse.

MIКA-SERVICE

ENGINEERING

Op basis van gekwalificeerde meetverslagen en/of duidelijke voorschriften van de klant 

evenals van een aantal belangrijke randgegevens (bv. opstelplaats, omgevingsfaktoren, 

toepassing) zal ons team uw op maat gedimensioneerde bank ontwerpen en bouwen.  

Die kan ofwel uit ons brede standaardportfolio gekozen en aangepast worden, ofwel 

volledig individueel volgens uw eisen wor-

den ontworpen. Bij het ontwerp en de di-

mensionering zijn zowel de uitstekende 

kwaliteit als de lange levensduur van de 

bank van het hoogte belang, getrouw aan 

de slogan: „zo veel als nodig, zo weinig als 

mogelijk”.

Uw installatie moet bij uw toepassing en

bij uw net passen en zo vlug mogelijk 

terugverdiend worden.

MIКA® powered by Condensator Dominit
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condensatorbanken voor middenspanning

Onevenwichtbewaking

De technologisch beste beveiliging voor condensator-ban-
ken wordt met een onevenwichtbeveiliging bereikt. Daar-
toe wordt de bank in dubbele ster (Y-Y) geschakeld en 
wordt tussen beide sterpunten de verschilstroom geme-
ten.
Omdat de condensatoren volledig symmetrisch opgesteld 
zijn, hebben beide sterpunten -onafhankelijk van de net-

situatie- hetzelfde potentiaal. Elke inwendige wijziging in een condensator 
tast dit evenwicht aan en hierdoor verandert de verschilstroom. Door meting 
van die stroom kan een ideaal beveiligingssyteem verwezenlijkt worden.
Smeltzekeringen en vermogenschakelaars verminderen de schade die door uit-

val van componenten kan ontstaan, maar onevenwichtbewaking voorkomt uit-

val!

Inschakelstroombegrenzende spoelen

Schokspoelen of inschakelspoelen beperken de stroom 
die op het ogenblik van inschakeling van de condensator 
vloeit, met de volgende voordelen voor gevolg:
• beperking van de spanningsdip op het net bij  

inschakeling
• lichtere dimensionering van de stroomopwaartse 

vermogenschakelaar
• gemakkelijkere eerbiediging van selektiviteitskriteria
• onproblematisch parallel schakelen van meerdere condensatorbanken
• vermindering van de inschakelstroom (Î) volgens norm < 100 x I

N
 (IEC 60871)

Spoelen

Condensatoren zonder spoelen kunnen samen met de 
transformator of andere induktieve componenten uit 
het voedingsnet tot resonanties leiden, die de netspan-
ningskwaliteit kunnen verslechteren. Om onbepaalde / 
ongewenste netresonanties door de bank te verhinde-
ren, worden in moderne industriële netten condensa-
torbanken met filterspoelen aanbevolen.

Door serieschakeling van een filterspoel met condensatoren, onstaat een wel-
bepaalde minimale impedantie van de bank. De afstemfrekwentie hangt samen 
met de spoelfaktor die doorgaans in procent uitgedrukt wordt.

typische spoelfaktoren:

• 7 % (189 Hz)
• 12,5 % (141 Hz)
• 14 % (134 Hz)

De meeste banken uit de MIKA-familie zijn leverbaar als filteruitvoering.

Optimale verluchting

Condensatoren worden inwendig opgebouwd uit organi-
sche film als diëlektricum, waarvan de verwachte levensdu-
ur afhangt van de thermische belasting en van de koel- 
mogelijkheden.
Een zo open mogelijke opbouw van de bank laat over
het algemeen een optimale koeling toe zonder gedwongen
ventilatie. In het bijzonder voor grotere vermogens met  
overeenkomstig hogere warmteverliezen, is een IP00-uitvoering verkieslijk. 
Alle Condensator Dominit-banken worden zo ontworpen dat zij tenminste een 
levensduurverwachting van gemiddeld 15 jaar bereiken.

Ontladingstijd van condensatoren

Condensatoren zijn energiebuffers. Onmiddellijk na 
uitschakeling van een bank moet er van uitgegaan 
worden dat de condensatoren nog onder spanning 
kunnen staan. Enerzijds betekent dit een gevaar voor 
personen, anderzijds is de herinschakeling van een 
geladen condensatorbank ongunstig voor haar le-
vensduur.
• tenzij contractueel anders overeengekomen, be-

vatten alle middenspanningscondensatoren van de firma Condensator 
Dominit een ingebouwde ontlaadinrichting, die ontlading volgens de 
norm verzekert.

• de norm voor middenspanningsbanken eist ontlading tot een restspan-
ning van 75 V binnen 10 min.

• alle regelaars van Condensator Dominit verzekeren dat de inschakeling 
van condensatorbanken past na de vereiste ontlaadtijd gebeurt.

• klassieke AC-spanningstester zijn daarvoor ongeschikt om de ontlading 
van een condensator te beproeven – let er op: gebruik hiervoor een ge- 
lijkspanningstester (DC)!

WEETJES-      PRES
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Elektrische vlambogen

De energie-inhoud van een vlamboog, voo-
ral bij middenspanning, kan aanzienlijk zijn.   
De schade die door een vlamboog ver-
oorzaakt wordt, is groter naarmate de span-
ning en het korstsluitvermogen van het net 
hoger zijn en de vlamboog langer duurt.

.Treedt in een condensatorbank een vlamboog op voorbij de filterspoel, dan 
valt de vlamboog veel kleiner uit. Dit heeft als voordeel dat het risiko op een 
vlamboog bij een condensatorbank over het algemeen kleiner is dan bij scha-
kelborden ; hiermee dient rekening gehouden te worden bij de instelling van 
gebeurlijke stroomopwaartse vermogenschakelaars.   
De energie-inhoud van een vlamboog die bij een spanning van 20 kV bestaat 

gedurende 1 s, komt overeen met de kracht van ca. 1 kg T N T per 10 kA korts-

luitstroom!!!

IP-beschermingsgraad

Vooral bij buiten opgestelde MS-banken is 
de  beveiliging van personen tegen toeval-
lige aanraking en bescherming van de bank 
tegen weersinvloeden en betreding door 
onbevoegden van belang.
Volgens de normering van IP-klassen geeft 
het 1ste cijfer de bescherming tegen stof aan, het 2de tegen waterindringing en 
vaak een extra letter bijzonderheden betreffende personenbeveiliging. Enkele 
veel gebruikte voorbeelden:
• IP00 – geen aanraakbeveiliging, geen bescherming tegen weersinvloeden, 

volledig open. Dergelijke banken moeten gescheiden door een hek opgesteld 
worden of in een hal geplaatst worden.

• IP21 – bescherming tegen vreemde lichamen met een doormeter > 12 mm en 
waterdruppels van boven; dergelijke banken zijn in de eerste plaats geschikt 
voor binnenopstelling in afgesloten elektrische ruimtes.

• IP42 – bescherming tegen vreemde lichamen met een doormeter > 1 mm 
en schuin invallend water; wordt bijvoorbeeld ingezet in fabriekshallen met 
sprinklers of voor buitenopstelling.

• IP34D – bescherming tegen vreemde lichamen met doormeter > 2,5 mm, 
sproeiwater uit alle richtingen. „D” betekent een verhoogde personenbevei-
liging: ook met een draad of een werktuig kunnen na  100 mm indringings-
diepte geen spanningvoerende delen bereikt worden.

Condensatie

Elektrotechnische installaties in gesloten gebou-
wen of stations zijn tegen rechtstreekse weersin-
vloeden  beschermd.
Verder is optimale verluchting belangrijk voor de 
levensduur van condensatorbanken in gesloten 
ruimten, waardoor zij onrechtstreekse blootge-
steld worden aan weersinvloeden.
Om deze tegenspraak ,op te lossen, worden de betonnen behuizingen van Con-
densator Dominit in twee delen gesplitst.
De stuurelektronica, programmeerbare bouwstenen en dergelijke gevoelige 
componenten worden ondergebracht in een afzonderlijke kast met airco of in 
een gescheiden gedeelte van het betonnen huis met airconditioning.
Deze componenten veroorzaken nauwelijks warmte en de airco kan eenvoudig 
verwezenlijkt worden. De eigenlijke vermogencomponenten worden zo ont-
worpen dat zij door bv. Een dubbele drenking en dergelijke maatregelen niet 
meer weersgevoelig zijn.

Lucht- en ijzerkern-spoel

Spoelen met ijzerkern zijn com-
pact, veroorzaken  een klein 
strooiveld, zijn ideaal voor bin-
nenopstelling en laten hoge 

induktiviteitswaarden toe binnen een klein volume. Spoelen met luchtkern 
hebben rondom een ijzervrije ruimte nodig om magnetische inkoppeling te ver-
mijden, zijn ideaal voor buitenopstelling en zijn zeer geschikt voor hoge vermo-
gens. 
Typisch zijn luchtspoelen erg zinvol bij toepassingen vanaf 20 kV en trapvermo-
gens vanaf 2,5 Mvar ; daaronder genieten ijzerkernspoelen meestal de voorkeur.

WEETJES-      PRES
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