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 Fázisjavítás és energia-menedzsment  

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Az energia-menedzsment fontos eleme a meddőteljesítmény kompenzáció, azaz a fázisjavítás. Ahhoz, hogy 

gazdaságos és megbízható rendszert hozzunk létre, kiemelkedően fontos, hogy kondenzátoraink a lehető legjobbak 

legyenek.  Ezúton szeretnénk bemutatni a FRAKO fázisjavító kondenzátorok előnyeit. 

Az egyetlen gyártó a piacon, aki háromszoros védelemmel látja el kondenzátorait a lehető leghosszabb 

élettartam érdekében: 

szegmentált film a világon először kisfeszültségű kondenzátorokban; 

öngyógyító képesség; 

túlnyomásos megszakítás. 

A piacon kapható legkisebb méretű kondenzátorok. Száraz kialakítás. Az MSZ EN 60831-1 és -2 szabvá-

nyoknál szigorúbb követelményeknek való megfelelés a gyártás során. Tesa Holospot® többszörös védelemmel 

ellátott matrica a hamisítványok ellen. Négyféle kondenzátor sorozat maximálisan illeszkedve az igénybevételekhez. 

A kondenzátor típusától függően akár 2,7-szeres túláram tűrőképesség névleges feszültségen. Akár 450-

szeres bekapcsolási áram tűrőképesség névleges feszültségen a kondenzátor kialakításától függően.  

A kondenzátor típusától függően az élettartam akár 200 000 óra (22,8 év) is lehet a különleges gyártási tech-

nológiának köszönhetően. A kondenzátor típusától függően az éves kapcsolási szám akár 100 000 is lehet. 

Akár -40 / +65°C folyamatos (!) környezeti hőmérséklet tűrőképesség a kialakítástól függően. 

Az integrált kisütő ellenállások nak köszönhetően nem szükséges külső kisütő eszköz. 

Könnyű, gyors és villamosan is megbízható bekötés a speciális, szabadalmaztatott WAGO laprugós bekötő kapcsok 

nak köszönhetően. 

A FRAKO fázisjavító kondenzátorokat részletesen is megismerheti német vagy angol nyelvű anyagainkból. 

 

További információkat kaphat Tőlünk elérhetőségeink valamelyikén. 

Az eddigi hírlevelek elérhetőek a ROBEX Irányítástechnikai Kft. weboldalán - www.robex.hu.  

Üdvözlettel: 

 

Krén Attila 
 
ROBEX Irányítástechnikai Kft. 
1106 Budapest, Maglódi út 17.C. I. em. 112. 
Mobil: +36-30/819-9830 
E-mail: frako@robex.hu 

Levelünket csak olyan címzetteknek szeretnénk eljuttatni, akik a 

témában valóban érintettek, és akinek az általunk küldött infor-

mációk értékesek lehetnek. 
  

Amennyiben nem szeretne tőlünk a továbbiakban hasonló  üzene-

tet kapni, kérjük küldjön egy e-mailt a frako@robex.hu címre, a 

tárgyba írja bele: LEIRATKOZÁS.  

 

Elnézését kérjük, ha levelünkkel zavartuk! 
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A FRAKO fázisjavító kondenzátorok előnyei 
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Az Ön kondenzátorai tudják ezt? 

A FRAKO kondenzátorok tudják! 
 

Hamisítás elleni védelem 

(Tesa Holospot matrica) 

Mik egy minőségi kondenzátor ismérvei? 

Rugós csatlakozás és 
integrált kisütő ellenállás 

A piacon kapható legkisebb 
méret azonos kapacitással 

Száraz kialakítás 

Akár 200.000 óra 
élettartam 

Akár -40/+65°C folyamatos 
környezeti hőmérséklet 

Egyedülálló 3X-os védelem: 

− öngyógyító technológia 

− szegmentált film  
− túlnyomás elleni védelem 

Akár 2,7-szeres túláram 

tűrőképesség névleges 
feszültségen 
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