
en systemudvidelse, er det ikke et problem for QUINT Power. I  
industriel produktion sker det sommetider, at der opstår en fejl i dele 
af systemet på trods af strømreserver. Den defekte sti afbrydes takket 
være SFB Technology (se bokstekst på næste side), som kun fås i 
Phoenix Contacts strømforsyninger. Det forebygger effektivt påvirk-
ning af alle maskiner, der er tilsluttet parallelt. Ligesom forebyggende 
rapporter fra trafikken på vejene kommunikerer QUINT Power denne 
fejlmeddelelse via et analogt eller et individuelt tilpasset digitalt  
system. Signalet tillader tidlig indgriben og tilbyder en alternativ vej  
til målet. 

Sikker forsyning selv i tilfælde af fasefejl

For at sikre høj systemrådighed i det lange løb skal en strømforsyning 
være i stand til at forsyne 24 V DC stabilt til maskinen, selv hvis net-
værksforsyningen er ustabil. Den tilgængelige netværksforsyning i et 
produktionsanlæg – som oftest en 3-faset tilslutning – belastes ofte 
assymetrisk med flere AC belastninger, som tilsluttes forskellige faser. 
Det kan resultere i en fasefejl i applikationen. Målet er i det tilfælde,  
at holde produktionen kørende – ligesom en fejl i en lysregulering i 
trafikken ikke betyder, at trafikken skal gå helt i stå. 

Øget remote diagnose og overvågningskrav: QUINT Power  
strømforsyningen tilbyder mange muligheder for overvågning  
takket være deres analoge og digitale kontakter

En grøn bølge for produktion
Strømforsyning med større effektivitet og længere levetid

(fortsættes næste side)

Markedet for strømforsyninger er ekstremt dynamisk  
– utallige innovationer med fokus på stadig stigende power 
kapacitet til større effektivitet i hele systemet. Med nye 
komponenter fra QUINT Power produktprogrammet under-
streger Phoenix Contact sin position som teknologisk leder: 
den 3-fasede 40 A komponent er den første af sin slags på 
markedet, som ikke genererer nogen startstrøm og dermed 
forebygger utilsigtet udløsning af back-up sikringer efter en 
kort afbrydelse af netværket. 

Det er enhver chaufførs drøm: i stedet for at skulle stoppe og vente 
ved hvert røde lys, kan de glide gennem trafikken på en grøn bølge. 
Slid på køretøjet reduceres. Sikkerhed, effektivitet og komfort øges. 
Det er måske ønsketænkning på vejene, men i produktionsanlæg er 
det allerede en realitet. Særligt inden for industriel produktion er det 
vigtigt, at maskiner kan køre konstant. Ikke-planlagte stilstandstider 
kan betyde forsinkelse af levering af produkterne og, det kan også have 
en væsentlig indvirkning på udbyttet. De mange udfordringer, der 
hører med til at designe produktionslinjer, at holde energiforbruget og 
skadelige udledninger lave og øge sikkerheden for mennesker og 
maskiner, fortsætter med at vokse. Det kræver komplekse systemer 
at køre produktion uden afbrydelser og uden fejl. En strømforsyning, 

som er skræddersyet præcist til kravene fra den respektive applikation, 
udgør systemets hjerte. Først og fremmest skal strømforsyningen 
muliggøre et højt niveau af systemrådighed på lang sigt. Skulle der 
opstå driftsforstyrrelser eller fejl, skal de opdages og rapporteres på 
et tidligt tidspunkt. Produktionen kan så tilpasses. Strømforsynings-
serien QUINT Power fra Phoenix Contact er velegnet til præcist 
dette formål: en grøn bølge for produktionen. 

Udvidelse af systemet uden  
overdimensionering

For at starte pålideligt kræver maskiner ofte en høj startstrøm, når de 
tændes. Derfor er systemets strømforsyning næsten altid overdimen-
sioneret. Et alternativ er den nye QUINT Power strømforsyning fra 
Phoenix Contact. Den 3-fasede strømforsyning med en nominel strøm 
på 40 A tilbyder innovative funktioner til maskiner og systemer, som 
kan øge rådigheden for et system. Den nye model er f.eks. udstyret 
med dynamisk boost, som giver en strøm på op til 60 A i 5 sekunder, 
og dermed leverer tilstrækkelig strøm til det øjeblik, hvor maskinen 
tændes. Overdimensionering af strømforsyningen er ikke længere 
nødvendigt. Et statisk boost leverer permanent en strøm på 45 A. 
Hvis en højere strøm er påkrævet i en længere periode på grund af 
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En grøn bølge for produktion: 
QUINT Power strømforsyninger 
sikrer høj systemrådighed



Fejl på en fase bør derfor ikke påvirke produktionen. Den 3-fasede 
strømforsyning QUINT Power med 40 A bevarer fuld performance, 
selv hvis en fase fejler og garanterer dermed en sikker DC forsyning. 
Yderligere sendes et signal med en notificering om fasefejlen til ope-
ratøren. Dette signal bruges ikke kun til forebyggende funktionsover-
vågning men også til at lokalisere fejl. Det gør det muligt hurtigt at 
udbedre fejl, inden flere fejl opstår. 

Pålidelig opstart af systemet

Udover fasefejl kan netværksudsving eller netværksafbrydelse også 
opstå i produktionsanlæg og forårsage fejl. Disse fejl bliver tydelige, 
når systemet ikke automatisk starter op efter en kort afbrydelse i  
netværksforsyningen, eller når en sikring udløses. Grunden til dette er 
AC belastningernes høje startstrøm, som også omfatter strømfor-
syningen. Den uundgåelige konsekvens er længere stilstandstid. Med 
den nye 3-fasede QUINT Power 40 A er Phoenix Contact den første 

QUINT Power – større rådighed takket være SFB

De kompakte strømforsyninger i QUINT Power produkt-
programmet øger systemrådighed takket være SFB  
Technology (Selective Fuse Breaking). De tilbyder seks gange 
den nominelle strøm i 15 ms og tillader endda hurtig og 
pålidelig udløsning af standard miniature automatsikringer. 
Defekte strømstier afbrydes individuelt, defekten lokaliseres 
og vigtige systemdele forbliver i drift. Omfattende diagnose 
leveres gennem konstant overvågning af udgangsspændingen 
og strøm. Den forebyggende funktionsovervågning visualise-
rer kritisk driftsstatus og signalerer dem til controlleren, før 
fejl opstår. 

Den forventede levetid for strømforsyninger ved en omgivende 
temperatur på +40°C og en nominel strøm på 960 W til sammenlig-
ning: den 3-fasede 40 A QUINT Power har en forventet levetid, der 
er dobbelt så lang som konkurrenterne 

Den 3-fasede 40 A QUINT Power strømforsyning er den første 
strømforsyning i verden uden startstrøm – når hovedspændingen er 
til stede (øverste kurve), starter strømforsyningen sikkert og 
pålideligt med en blød start, og belastningen i forsyningsnetværket 
fordeles jævnt (nederste kurve)

virksomhed, der tilbyder en DIN-skinne strømforsyning, som kan 
modstå denne udfordring. Det er fordi komponenten, som har et 
output på op til 960 W, tilbyder en langsom start ved input og ikke 
længere kræver startstrøm. Denne innovation gør det muligt at sikre 
flere strømforsyninger med en delt sikring. Efter en kort afbrydelse i 
netværksforsyningen, starter systemet automatisk op igen, og produk-
tionen kan fortsætte. Systemrådighed garanteres – alle lys er grønne, 
og det er et ”go” for alle systemer. 

Overblik

En grøn bølge for produktion – QUINT Power strømforsyningen med 
40 A strøm tilbyder en lang række fordele hvad angår miljø, timing og 
omkostningen. Udover høj systemrådighed og tidlig fejldetektering og 
notificering spiller lang levetid en vigtig rolle. Den 3-fasede 40 A 
QUINT Power strømforsyning tilbyder markedets længste levetid i sin 
klasse takket være et sofistikeret afkølingsprincip. 

Overblik over fordele:
•	 Kompakt bufferløsning
•	 Hurtig udløsning af standard miniature automatsikringer
•	 Forebyggende funktionsovervågning
•	 Pålidelig start af store belastninger og nem udvidelse  
 af systemet

For mere information om programmet af strømforsyninger og UPS kan du besøge vores hjemmeside:
Strømforsyninger og UPS


