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Koszty oúwietlenia ulicznego w budøecie miast i gmin sπ znaczπce, dlatego obecnie szuka siÍ
sposobÛw na ich obniøenie. Bezpiecznym rozwiπzaniem jest zmniejszenie natÍøenia oúwietlenia poprzez zastosowanie centralnej redukcji w godzinach najmniejszego natÍøenia ruchu.
Jest to prosta metoda, ktÛra umoøliwia wprowadzenie oszczÍdnoúci nawet do 40%, przy zachowaniu parametrÛw w≥aúciwych dla danej drogi.

N

ajczÍúciej stosowanym sposobem
zmniejszania zuøycia energii
przez oúwietlenie uliczne sπ wy≥πczenia nocne ca≥ego oúwietlenia lub wy≥πczenia co drugπ lampÍ. Ma to niestety
wp≥yw na pogorszenie siÍ warunkÛw bezpieczeÒstwa na drodze i w jej otoczeniu.
Poza tym wy≥πczenie nocne zaprzecza
g≥Ûwnym funkcjom oúwietlenia ulic i drÛg.
Duøo bezpieczniejszym i efektywniejszym
energetycznie rozwiπzaniem jest zmniejszenie natÍøenia oúwietlenia poprzez zastosowanie centralnej redukcji. S≥uøπ do
tego tzw. reduktory mocy.
Firma Rabbit posiada w ofercie centralne reduktory mocy typu Iluest oraz reduktory ma≥ej mocy serii GreenBoX. Ponadto
producent proponuje wyposaøenie szafy

Rys. 1. Reduktor-stabilizator mocy typu Iluest
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oúwietlenia z reduktorem mocy w system
sterowania i monitoringu CPAnet, ktÛry
umoøliwia zdalne zarzπdzanie oúwietleniem poprzez stronÍ www.

Reduktor-stabilizator mocy
typu Iluest
Reduktor-stabilizator mocy Iluest jest
urzπdzeniem s≥uøπcym do ograniczenia
poboru mocy oraz stabilizacji napiÍcia
w obwodach oúwietlenia ulicznego i drogowego, a takøe w systemach oúwietleniowych zak≥adÛw przemys≥owych. Reduktor
mocy umoøliwia centralnπ redukcjÍ mocy
w øπdanym zakresie od 0 do 40% oraz stabilizacjÍ napiÍcia na poziomie nominalnym 220 lub 230 V w ca≥ym obwodzie

oúwietleniowym. Zastosowana w reduktorze mocy transformatorowa metoda obniøania napiÍcia a zarazem mocy pozwala na
oszczÍdnoúci energii niezaleønie od rodzaju ürÛde≥ (z wyjπtkiem LED), nie wprowadza zak≥ÛceÒ harmonicznych i nie wp≥ywa
negatywnie na pracÍ oúwietlenia. Reduktor mocy instaluje siÍ bezpoúrednio przy
szafie oúwietleniowej i nie wymaga on
wprowadzania øadnych zmian w infrastrukturze oúwietleniowej.
OszczÍdnoúci
OszczÍdnoúci sπ osiπgane poprzez: stabilizacjÍ napiÍcia na zadanym poziomie
oraz obniøenie napiÍcia. NapiÍcie redukcji
i stabilizacji sπ parametrami programowalnymi. WartoúÊ napiÍcia nominalnego

Rys. 2. Przebieg pracy reduktora-stabilizatora mocy Iluest
0 ñ 1: powolny rozruch ñ 210 V, wzrost o 5 V/min do UN;
1 ñ 2: stabilizacja U (programowalna ñ np. 220 V);
2 ñ 3: redukcja mocy, powolny spadek o 5 V/min;
3 ñ 4: zredukowane napiÍcie do zadanego poziomu;
5 ñ powolny wzrost napiÍcia o 5 V aø do napiÍcia stabilizacji
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serii GreenBoX

Rys. 3. Schemat dzia≥ania systemu CPAnet

w sieciach powinna wynosiÊ 230 V,
a w praktyce ñ zw≥aszcza pÛünπ nocπ ñ jego wartoúÊ osiπga nawet 240 V. Iluest zapewnia stabilizacjÍ napiÍcia na poziomie
230 V, a nawet niøszym 220 V, co oznacza
oszczÍdnoúÊ energii rzÍdu 7-8%. Redukcja mocy pozwala na obniøenie napiÍcia
do takiego poziomu, aby ürÛd≥o úwiat≥a nadal efektywnie pracowa≥o, ale nie obciπøa≥o pe≥nπ mocπ obwodu. W praktyce daje to
oszczÍdnoúci rzÍdu do 40%. NatÍøenie
oúwietlenia zmniejsza siÍ wÛwczas do bezpiecznego poziomu zalecanego przez normÍ europejskπ EN 13201.
Stabilizacja i redukcja
W zaleønoúci od potrzeb moøna ustawiÊ
rÛøne poziomy stabilizacji i redukcji.
Ograniczenie stanowi jedynie wysokoúÊ
napiÍcia zapewniajπcego poprawnπ pracÍ
ürÛde≥ úwiat≥a. Dla ürÛde≥ rtÍciowych napiÍcie to wynosi 190 V, dla sodowych
ñ 180 V, dla metalohalogenkowych
ñ 200 V. Rozwiπzania techniczne urzπdzenia pozwalajπ na p≥ynnπ regulacjÍ napiÍcia zasilania (gradacja co 5 V). Stabilizacja
napiÍcia (w okresie normalnej pracy oraz
w czasie redukcji) eliminuje negatywny

Rys. 4. Reduktor ma≥ej mocy serii GreenBoX

wp≥yw gwa≥townych zmian napiÍcia, co
zapewnia poprawnπ pracÍ opraw oúwietleniowych. W czasie redukcji obniøenie napiÍcia powoduje wyd≥uøenie czasu pracy
ürÛde≥ úwiat≥a, zwiÍksza øywotnoúÊ opraw
i ca≥ego systemu (mniejszy pobÛr mocy,
mniejsze wydzielanie ciep≥a, mniejsze
straty). Urzπdzenie jest bezpieczne dla sieci, nie wprowadza zak≥ÛceÒ, nie generuje
wyøszych harmonicznych. Przebieg pracy
reduktora mocy Iluest przedstawia rys. 2.
Wersje
Reduktor mocy Iluest produkowany jest
w wersji jednofazowej (dla obwodÛw
o mocy 3,5-20 kVA) i trÛjfazowej (dla obwodÛw o mocy 7,5-150 kVA). Jest dostÍpny jako urzπdzenie pracujπce na wolnym
powietrzu (szafa dostawna do szafy oúwietleniowej) lub we wnÍtrzu (do montaøu
w szafach oúwietleniowych lub rozdzielczych).
Sterowanie
Reduktor mocy Iluest moøe byÊ sterowany cyfrowym programatorem typu
CPA, co umoøliwia automatyczne uruchamianie i wy≥πczanie procesu redukcji
w okreúlonych porach. Moøna takøe zastosowaÊ system sterowania i monitoringu
CPAnet, ktÛry pozwala na zarzπdzanie
oúwietleniem z poziomu komputera poprzez stronÍ www w czasie rzeczywistym.
System ten zapewnia sta≥y zdalny nadzÛr
nad oúwietleniem, generowanie rÛønego
rodzaju raportÛw oraz informacji za pomocπ wiadomoúci sms, np. o zanikach zasilania, o sytuacjach alarmowych majπcych
miejsce w sieci oúwietleniowej. Bardzo
dobrze sprawdza siÍ w zarzπdzaniu strukturπ oúwietleniowπ i pozwala na nadzÛr,
analizÍ, raportowanie i zdalnπ zmianÍ ustawieÒ poziomu redukcji mocy.

Reduktor ma≥ej mocy serii GreenBoX to
urzπdzenie o ma≥ych gabarytach, ktÛre
moøna pod≥πczyÊ do obwodÛw oúwietleniowych o ma≥ej mocy. Dobrze sprawdza
siÍ takøe w sieciach napowietrznych. Podobnie jak w reduktorze Iluest, zastosowano tu transformatorowπ metodÍ redukcji
mocy, a regulacja poziomu redukcji mocy
wynosi do 40%. Reduktor GreenBoX dostÍpny jest w wersji jedno lub trÛjfazowej,
o zakresie mocy do 5,5 kVA dla wykonania jednofazowego i 16 kVA dla trÛfazowego.
Firma Rabbit wykonuje takøe kompletne
szafy oúwietlenia ulicznego wraz z sekcjπ
pomiarowπ, rozdzielczπ i z reduktorem
mocy Iluest lub serii GreenBoX.

DobÛr reduktora
Dla poprawnej pracy reduktora mocy
waøny jest w≥aúciwy jego dobÛr do obwodu oúwietleniowego oraz jego regulacja.
Na wstÍpie naleøy dokonaÊ pomiaru prπdu na zasilaniu szafy oúwietleniowej. Konieczne jest takøe dokonanie inwentaryzacji oúwietlenia i usuniÍcie awarii typu
uszkodzone (niesprawne) ürÛd≥a oraz okreúlenie typu obwodu (jedno czy trÛjfazowy)
i rodzaju ürÛde≥ úwiat≥a, np. sodowe, rtÍciowe, mieszane. Ma to znaczenie przy
pÛüniejszym ustalaniu poziomu redukcji
mocy i regulacji reduktora. Po przekazaniu powyøszych informacji firma Rabbit
moøe zaproponowaÊ odpowiedni reduktor
mocy i najkorzystniejsze dla danej struktury oúwietleniowej rozwiπzanie. Stopa
zwrotu inwestycji wynosi od roku do
trzech lat, przy czym im bardziej obciπøone obwody oúwietleniowe, tym szybciej
zwraca siÍ koszt zakupu reduktora mocy.
Magdalena Miko≥ajko-Frπckowiak
Autorka jest pracownikiem
firmy Rabbit

Rabbit Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wroc≥aw
tel. (71) 328 50 65
fax (71) 328 02 77
e-mail: handel@rabbit.pl
www.rabbit.pl

93

