
Voltage Controller
VC6K-1P-000
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Voltage Controller for 
lavspennings distribusjonsnett.
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Produktbeskrivelse

VC6K-1P-000 er en 1-fase voltage controller  
for lavspennings distribusjonsnettverk.  
Installeres i nærheten av forbruker  
grensesnittet, for å måle tilført spenning

og gradvis justere utgående spenning.  
Enheten kan øke og redusere linje  
spenningen fra -10% - +15% og  
spennings økning/reduksjons funksjon

blir automatisk valgt etter den lokale  
spenningsmålingen.  Boosting funksjonen  
er aktiv, når tilført spenning er  
mellom 160-260V. 

Boosting funksjonen er aktiv, når tilført spenning er mellom 160-260V.



Hvorfor Ensto Voltage Controller? 

RASK

• Rask installering 

– uten forkunnskaper

• Tas raskt i bruk 

– uten ekstra instillinger eller  

kalibreringer

TRYGG
• Luft avkjølt, unødvendig med kjøleveske

• Økologisk materialet 

• Resirkulerbar

• Enkel tilkobling med  
Ensto Clampo Pro klemmer

• Tverrsnitt 10-50 mm2

KOMPAKT
• Liten størrelse: B= 400 mm, 
H= 600 mm and D= 350 mm
• Lett, veier mindre enn 35kg

• Effektiv
• Dobbelt-isolert - unødvendig med jording

BESKYTTELSE

• Voltage Controlleren er beskyttet av et  
overbelastningsvern.

• Temperaturen på elektronikken og 
autotransformatoren blir overvåket.

 • Ved overoppheting blir  
bypass modus aktivert.

• Enheten har beskyttelses index IP44, 
utluftes via ventilasjon.

blir automatisk valgt etter den lokale  
spenningsmålingen.  Boosting funksjonen  
er aktiv, når tilført spenning er  
mellom 160-260V. 



Egenskaper VC6K-1P-000

Nominell effekt [kVA] 6
Nominell strøm [A] 25
Maks tilført strøm [A] 28
Nettverk 1-fase
Reaksjonstid [ms] 300
Tap < 5W
Effektivitet [%] > 98,5%
Vekt [kg] 35
Størrelse B x H x D [mm] 400 x 600 x 350

Boosting nivå + 5%  +10%  +15%
- 5%  -10%

Skap UV-resistant composite, RAL7035
EL nummer 2838320

Produktinformasjon
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ENSTO VOLTAGE CONTROLLER

• I nærheten av problem området

• Fikser problemet ved å sikre 230 V.

ANBEFALT TILBEHØR

Overspenningsavledere

2864976 LV-280 B Ex.tilkobling
2864975 LV-440 B Ex.tilkobling

ISO klemme

2871583 ISO klemme AI 10-95/CU 1,5-70                       SLIP 22.1



Ensto Nor AS
Professor Birkelandsvei 26A 1081 Oslo, Norge 
Tlf +47 22 90 44 00
firmapost@ensto.com

ENSTO NOR tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av dette dokumentet må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde. ENSTO NOR fraskriver seg ethvert ansvar for skade 
eller tap som måtte oppstå som følge av bruk av opplysningene i dette dokumentet. Under ingen omstendighet utgjør opplysningene i dette dokumentet noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle 
avtaler. For øvrig er ENSTO NORs ansvar begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår, som er tilgjengelig på selskapets nettsider.
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