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PrezentacjaPrezentacjaPrezentacjaPrezentacjaPrezentacja
Automatyczne baterie kondensatorów Rectimat 2 sà produkowane w:
c obudowach C1 i C2
c szafach A1, A2, A3 i A4
Szafy A2, A3 i A4 mogà byç wyposa˝one w d∏awiki ochronne (DR)

Wskazówki dotyczàce odbioruWskazówki dotyczàce odbioruWskazówki dotyczàce odbioruWskazówki dotyczàce odbioruWskazówki dotyczàce odbioru
c Nasze wyroby zawsze sà transportowane na ryzyko odbiorcy.
c Nie bierzemy odpowiedzialnoÊci za zagubione cz´Êci lub uszkodzenia
sprz´tu spowodowane przez firm´ spedycyjnà. Wszelkie reklamacje
muszà byç przes∏ane listem poleconym na adres firmy spedycyjnej.
c Nale˝y upewniç si´ ˝e ˝adne elementy nie zosta∏y zagubione.
Sprawdziç czy sprz´t nie ma uszkodzeƒ zagra˝ajàcych jego izolacji lub
prawid∏owemu dzia∏aniu.
c Sprawdziç zgodnoÊç danych na tabliczce znamionowej z danymi w
formularzu zamówienia.
c W przypadku niezgodnoÊci nale˝y zaznaczyç to w formula˝u
reklamacji.

Ustawianie (Ustawianie (Ustawianie (Ustawianie (Ustawianie (rys. 1rys. 1rys. 1rys. 1rys. 1)))))
c Rozpakowaç urzàdzenie w miejscu instalacji.
c Zaleca si´ u˝ycie wózka wid∏owego i dêwigu.
c Ustawianie za pomocà dêwigu powinno odbywaç si´ w pozycji
pionowej. Szafy A1, A2 i A3 podnosiç za dwa górne uchwyty.
c Szafy A4 podnosiç za cztery górne uchwyty (obowiàzkowo).

MagazynowanieMagazynowanieMagazynowanieMagazynowanieMagazynowanie
c Urzàdzenia przechowywaç w suchym, wentylowanym pomieszczeniu
zabezpieczonym przed dzia∏aniem wody, py∏u i Êrodków chemicznych.
c Temperatura przechowywania : - 20 °C + 45 °C.

Wymiary i masa (Wymiary i masa (Wymiary i masa (Wymiary i masa (Wymiary i masa ( rys. 2 rys. 2 rys. 2 rys. 2 rys. 2)))))
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     Szafa A3      Szafa A4

     Szafa A1      Szafa A2

    Obudowa C1

    Obudowa C2

         Szafa A4

    Szafa A1, A2, A3

d∏aw.d∏aw.d∏aw.d∏aw.d∏aw. d∏aw.d∏aw.d∏aw.d∏aw.d∏aw.
d∏aw.d∏aw.d∏aw.d∏aw.d∏aw.



AAAAA : styczniki poszczególnych cz∏onów baterii
BBBBB : zabezpieczenie cz∏onów baterii (bezpieczniki)
CCCCC : kondensatory
DDDDD : przy∏àcze przek∏adnika pràdowego
EEEEE : zabezpieczenie obwodów sterowania
FFFFF : przy∏àcze kabli zasilajàcych
GGGGG : wentylator (odpowiednio do mocy baterii)
HHHHH : otwory wentylacyjne
IIIII : transformator obni˝ajàcy
JJJJJ : d∏awiki ochronne (odpowiednio do typu baterii)
KKKKK : uchwyty transportowe
NNNNN : szyny g∏ówne
RRRRR : regulator mocy biernej

3

Opis

Rys. 3 Obudowy C1 i C2

Rys. 4 Szafy A1 i A2, standardowe i typu DR (z d∏awikami)

Rys. 5 Szafy A3 i A4, typu DR



Wentylacja

c UmieÊciç urzàdzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
c Zapewniç wymaganà temperaturà otoczenia dla pracy urzàdzenia
   (patrz str. 6 rozdzia∏ ,,dane techniczne’’)
c Zapewniç w∏aÊciwà cyrkulacj´ powietrza wokó∏ otworów
   wentylacyjnych
c Upewniç si´ ˝e urzàdzenie jest zabezpieczone przed kurzem i
   wilgocià

Rys. 6 Szafy A1 i A2

Rys. 7 Szafy A3 i A4
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przep∏yw powietrza

   Szafy
  A1 i A2

   Szafy
  A3 i A4

przep∏yw powietrza



Instalacja

Zamocowanie
c UmieÊciç urzàdzenie w sposób zapewniajàcy prawid∏owà wentylacj´:
   odleg∏oÊç pomi´dzy baterià a sicianà musi wynosiç minimum 10 cm
   (patrz str. 4 rys 6 i 7).
c Mocowanie
v obudowy: do Êciany lub podstawy
v szafy: do pod∏o˝a za pomocà dostarczonych elementów
   mocujàcych.

Dla wszystkich szaf:Dla wszystkich szaf:Dla wszystkich szaf:Dla wszystkich szaf:Dla wszystkich szaf:
c przygotowano dwa punkty mocowania z przodu i dwa z ty∏u szafy
   (rys. 8).
c opcjonalnie istnieje mo˝liwoÊç dodatkowego punktu mocowania przy
   pomocy 2 kàtowników dostarczonych z baterià (rys. 9).

Rys. 8

Rys. 9



Schematy po∏àczeƒ

Dane techniczneDane techniczneDane techniczneDane techniczneDane techniczne

c Napi´cie, cz´stotliwoÊç, moc: jak na
   tabliczce znamionowej
c Tolerancja pojemnoÊci : 0, + 10 %.
c Najwy˝sze dopuszczalne napi´cie ( 8 h/ 24
   h wg IEC 831-1/2) : 10 %.
c Poziom izolacji : 660 V
c Napi´cie wytrzymywane 50 Hz 1 min : 2,5
   kV.
cDopuszczalne temperatury otoczenia :
v temperatura maksymalna : 40 °C
v temperatura Êrednia dobowa : 35 °C
v temperatura Êrednia roczna : 25 °C
v temperatura minimalna : - 5 °C.
c Straty mocy:
v 1,5 W/kvar, baterie standardowe i
   wzmocnione
v 6 W/kvar, baterie d∏awikowe
c Stopieƒ ochrony : IP 31.
c Kolor :
v  obudowa metalowa: RAL 9002
v p∏yta czo∏owa: RAL 7021.
c Normy: PN-IEC 439-1, EN 60439

Rys. 11 Schemat pod∏àczeƒ, bateria d∏awikowa

Rys. 10 Schemat pod∏àczeƒ, bateria standardowa
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Po∏àczenia elektrycznePo∏àczenia elektrycznePo∏àczenia elektrycznePo∏àczenia elektrycznePo∏àczenia elektryczne

Po∏àczenia elektryczne sà przedstawione na
schemacie (str. 6, rys. 10 i 11). W niektórych
przypadkach muszà byç zastosowane aparaty
zabezpieczajàce.
c Minimalny przekrój przewodów
   po∏àczeniowych przek∏adnika pràdowego:
   2,5 mm.
c Dobór przewodów i aparatury ∏àczeniowej
   dla 400V, 50 Hz, (30°C):
v 2 A/kvar: standardowe i typu d∏awik.
v 2,2 A/kvar, typ wzmocniony.

Pod∏àczenie obwodu pràdowego
ccccc  Dla istniejàcego CT (przek∏adnika Dla istniejàcego CT (przek∏adnika Dla istniejàcego CT (przek∏adnika Dla istniejàcego CT (przek∏adnika Dla istniejàcego CT (przek∏adnika
   pràdowego) (rys. 12)   pràdowego) (rys. 12)   pràdowego) (rys. 12)   pràdowego) (rys. 12)   pràdowego) (rys. 12)
v Upewniç si´ êe CT jest zainstalowany
   powy˝ej miejsca zainstalowania baterii i
   odbiorów
v Upewniç si´, ˝e pràd obwodu wtórnego
   przek∏adnika jest: 5A
v Pod∏àczyç regulator mocy biernej w szeregu
z istniejàcym obwodem
c Dla CT który b´dzie instalowany (rys. 13 iDla CT który b´dzie instalowany (rys. 13 iDla CT który b´dzie instalowany (rys. 13 iDla CT który b´dzie instalowany (rys. 13 iDla CT który b´dzie instalowany (rys. 13 i
   14)   14)   14)   14)   14)
v Przek∏adnik pràdowy musimusimusimusimusi byç
    zainstalowany powy˝ej miejsca
    zainstalowania baterii i odbiorów na szynie
    g∏ównej jednej z faz (zwykle L1).
P1: zacisk przek∏adnika pràdowego od strony
transformatora;
P2: zacisk przek∏adnika pràdowego od strony
baterii i odbiorów

c Podczas instalacji przek∏adnika CT : Podczas instalacji przek∏adnika CT : Podczas instalacji przek∏adnika CT : Podczas instalacji przek∏adnika CT : Podczas instalacji przek∏adnika CT :
v instalowaç przek∏adnik CT na przewodzie
   fazy L1
v Upewniç si´ ˝e faza L1 baterii jest
   pod∏àczona do szyny g∏ównej, w której
   zainstalowany jest CT
v Pod∏àczyç przewody przek∏adnika CT: S1-
   do zacisku K, S2 - do zacisku L w bloku
   zacisków przek∏adnika (rys. 10, 11, i 12)

Pod∏àczenie zasilania
ccccc      Pod∏àczyç przewody fazowe L1, L2, L3
    do przy∏àcza kabli zasilajàcych baterii L1,
    L2, L3 (rys. 15, 16, 17, 18)

Pod∏àczenie uziemnienia
(rys. 19 i 20)

Rys. 12 Pod∏àczenie wejÊcia pràdowego przek∏adnika

Rys. 13 Rys. 14

Rys. 15 Pod∏àczenie zasilania                 Rys. 16 Pod∏àczenie zasilania
              d o  o b u d ó w  C 1  i  C 2           w  s z a f i e  A 2
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Uruchomienie
regulatora

Ustawianie regulatora
Regulator wspó∏czynnika mocy jest fabrycznie skonfigurowany
odpowiednio do danych technicznych baterii kondensatorów.

W celu uruchomienia nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
ccccc  model R6 i R12 (patrz str. 9 i 10) : model R6 i R12 (patrz str. 9 i 10) : model R6 i R12 (patrz str. 9 i 10) : model R6 i R12 (patrz str. 9 i 10) : model R6 i R12 (patrz str. 9 i 10) :
v ustawiç wymagany cos ϕ
v uruchomiç automatyczne wyszukiwanie’’C/K’’
ccccc  model R12 (patrz instrukcja obs∏ugi RC12): model R12 (patrz instrukcja obs∏ugi RC12): model R12 (patrz instrukcja obs∏ugi RC12): model R12 (patrz instrukcja obs∏ugi RC12): model R12 (patrz instrukcja obs∏ugi RC12):
v ustawiç wymagany cos ϕ
v uruchomiç automatyczne wyszukiwanie’’C/K’’
v wprowadziç przek∏adni´ przek∏adnika pràdowego CT
v aktywowaç alarm funkcjà ‘’A12’’ (rozpocz´cie kontroli pojemnoÊci
stopni)

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:
c W przypadku pojawienia sià alarmów podczas ustawiania regulatora
nale˝y sprawdziç ich znaczenie w rozdziale ‘’awarie i sposoby...’’ (lub w
rozdziale ‘’dezaktywacja alarmów’’ w instrukcji obs∏ugi regulatora)
c Pomiar cos ϕ w regulatorze odbywa si´ poprzez pomiar pràdu
c Je˝eli automatyczne ustawianie parametru C/K nie zadzia∏a, nale˝y
ustawiç ten parametr r´cznie po obliczeniu tej wartoÊci. Opis sposobu
ustawiania C/K na nast´pnej stronie.

Sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania
c Skontrolowaç czy wartoÊç cos ϕ odpowiada wymaganej wartoÊci
c W przypadku pracy przy pe∏nym obcià˝eniu, sprawdziç poprawnoÊç
za∏àczania poszczególnych stopni baterii
c Po kilku godzinach pracy urzàdzenia sprawdziç temperatur´ w
pomieszczeniu
Wa˝ne :Wa˝ne :Wa˝ne :Wa˝ne :Wa˝ne :
w instalacjach wykorzystujàcych zespo∏y generatorowe, od∏àczenie
baterii kondensatorów powinno nastàpiç przed do∏àczeniem do zespo∏u
generatorowego, bàdê te˝ nale˝y od∏àczyç zasilanie regulatora lub
od∏àczyç fazy L2 i L3 zasilajàce regulator poprzez zdalny sterownik.

Obliczanie parametru C/K
Parametr mo˝e byç wyznaczony nast´pujàco :
c jako iloraz pràdu najmniejszego stopnia baterii ( w amperach) i
przek∏adni przek∏adnika pràdowego.
c u˝ywajàc poni˝szej tabeli, wa˝nej dla sieci  400 V.
Dla innych napi´ç zasilania, wartoÊci te muszà byç pomno˝one przez
wspó∏czynnik: 400/napi´cie sieci.
Przyk∏adPrzyk∏adPrzyk∏adPrzyk∏adPrzyk∏ad: Sieç 230V. WartoÊç wspó∏czynnika 400/230=1.74. Przez t´
wartoÊç nale˝y pomno˝yç dane z tabeli

Parametr C/K dla sieci 400 V

Przek∏adniaPrzek∏adniaPrzek∏adniaPrzek∏adniaPrzek∏adnia  7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
CTCTCTCTCT kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar
300/5 0,18 0,24 0,30 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,44 1,68 1,92 - -

400/5 0,14 0,18 0,23 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80

500/5 0,11 0,14 0,18 0,22 0,29 0,36 0,43 0,51 0,58 0,65 0,72 0,87 1,01 1,15 1,30 1,44

600/5 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20

750/5 0,07 0,10 0,12 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,38 0,43 0,48 0,58 0,67 0,77 0,87 0,96

1000/5 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,29 0,32 0,36 0,43 0,51 0,58 0,65 0,72

1250/5 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,58

1500/5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24 0,29 0,34 0,38 0,43 0,48

2000/5 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,22 0,25 0,29 0,32 0,36

2500/5 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29

3000/5 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24

4000/5 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18

Uwaga : W przypadku zasilania z kilku transformatorów, przek∏adniki sumujà sygna∏y pràdowe, a parametr C/K jest sumà wartoÊci C/K
poszczególnych przek∏adników pràdowych.
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Programowanie regulatora w
miejscu instalacji

Parametry niezb´dne do prawid∏owego dzia∏ania baterii kondensatorów
sà ustawiane u wytwórcy urzàdzenia
Dwa parametry: wymagany cos ϕ i wartoÊç C/K zale˝à od danych
technicznych instalacjii muszà byç modyfikowane podczas
uruchamiania baterii w miejscu zainstalowania. Ustawienia
standardowe:
c  cos ϕ ustawiony na 0,97
c C/K ustawiona na 0,5
Pozosta∏ych parametrów nie wolno modyfikowaç. W szczególnoÊci
wartoÊci czasu opóênienia - roz∏adowania kondensatorów nie moêe byç
mniejsza ni˝ 50 s, w przeciwnym razie nastàpi uszkodzenie
kondensatorów nie obj´te naprawà gwarancyjnà

0.80

+ 1 -

ent 0.97

0.95-

ent 1 -

+ 2 -

ent AS
l s fl }

0K
kilka sekund

E r

+ 3 -

ent 0.50
impuls

0.51+

ent 3 -
impuls

esc 0.80
impuls

impuls

impulsowo

kilka sekund

2 -

2 -

Regulator R6Regulator R6Regulator R6Regulator R6Regulator R6
klawisze u˝ywane wyÊwietlacz

(np.)

r´czne ustawianie cos ϕ
0-0-0-0-0- Kiedy urzàdzenie jest w∏àczone, regulator

 wyÊwietla zmierzony cos ϕ i dzia∏a przy parametrach

ustawionych standardowo.

1-1-1-1-1- Przytrzymaç klawisz (+) przez 2 s

w celu ustawienia parametrów

2-2-2-2-2- Wcisnàç (Enter)

3-3-3-3-3- Wcisnàç klawisz (+) lub (-) aby zmieniç wartoÊç
wymaganego cos ϕ

4- 4- 4- 4- 4- Zatwierdziç ustawienia poprzez wciÊni´cie (Enter)

automatyczne wyszukiwanie C/K

5- 5- 5- 5- 5- Wcisnàç klawisz (+) w celu ustawienia parametru C/K

6- 6- 6- 6- 6- Wcisnàç klawisz (Enter) aby rozpoczàç automatyczne
wyszukiwanie C/K
Ta operacja mo˝e zajàç od 2 do 8 min.

7- 7- 7- 7- 7- Przypadek 1: wyszukiwanie zakoƒczy∏o si´ pomyÊlnie
Przejdê do kroku 12 aby zakoƒczyç programowanie

8- 8- 8- 8- 8- Przypadek 2: wyszukiwanie nie powiod∏o si´

Przejdê do ustawieƒ r´cznych poprzez wciÊni´cie

klawisza (+)

r´czne ustawienia C/K

9- 9- 9- 9- 9- zatwierdziç ten wybór poprzez wciÊni´cie klawisza

(Enter)

10- 10- 10- 10- 10- Wprowadziç obliczonà wartoÊç C/K poprzez

wciÊni´cie klawisza (+) lub (-) Np: C/K = 0,51

11- 11- 11- 11- 11- Zatwierdziç ustawienia poprzez wciÊni´cie (Enter)

12- 12- 12- 12- 12- Wcisnàç klawisz (Esc)

Konfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczona



Programowanie regulatora w
miejscu instalacji cd.
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Regulator R12
klawisze u˝ywane wyÊwietlacz

                                                                                                                                           (np.)

r´czne ustawianie cos ϕ
0-0-0-0-0- Kiedy urzàdzenie jest w∏àczone, regulator

 wyÊwietla zmierzony cos ϕ i dziala przy parametrach

ustawionych standardowo.

1-1-1-1-1- Przytrzymaç klawisz (+) przez 2 s

w celu ustawienia parametrów

2-2-2-2-2- Wcisnàç (Enter)

Wcisnàç klawisz (Enter) drugi raz

3-3-3-3-3- Wcisnàç klawisz (+) lub (-) aby zmieniç wartoÊç
wymaganego cos ϕ

4- 4- 4- 4- 4- Zatwierdziç ustawienia poprzez wciÊni´cie (Enter)

automatyczne wyszukiwanie C/K

5- 5- 5- 5- 5- Wcisnàç klawisz (+) w celu ustawienia parametru C/K

6- 6- 6- 6- 6- Wcisnàç klawisz (Enter) aby rozpoczàç automatyczne
wyszukiwanie C/K
Ta operacja mo˝e zajàç od 2 do 8 min.

7- 7- 7- 7- 7- Przypadek 1: wyszukiwanie zakoƒczy∏o si´ pomyÊlnie
Przejdê do kroku 12 aby zakoƒczyç programowanie

8- 8- 8- 8- 8- Przypadek 2: wyszukiwanie nie powiod∏o si´

Przejdê do ustawieƒ r´cznych poprzez wciÊni´cie

klawisza (+)

r´czne ustawienia C/K

9- 9- 9- 9- 9- zatwierdziç ten wybór poprzez wciÊni´cie klawisza

(Enter)

Wcisnàç (Enter) drugi raz.

10- 10- 10- 10- 10- Wprowadziç obliczonà wartoÊç C/K poprzez

wciÊni´cie klawisza (+) lub (-) Np: C/K = 0,51

11- 11- 11- 11- 11- Zatwierdziç ustawienia poprzez wciÊni´cie (Enter)

12- 12- 12- 12- 12- Wcisnàç klawisz (Esc)

13- 13- 13- 13- 13- Wcisnàç klawisz (Esc)

14- 14- 14- 14- 14- Wcisnàç klawisz (Esc) drugi raz

(powrót do wyÊwietlania cos ϕ )

Konfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczonaKonfiguracja jest zakoƒczona
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Konserwacja

Dost´p do kondensatorów w szafach i obudowach jest mo˝liwy poprzez
pokryw´ przednià (drzwi).

Konserwacja obwodu pràdowego (rys. 21, 22, 23)
c Zdiàç podk∏adk´ izolacyjnà M, u˝yç zworki O do zwarcia zacisków S1 i
   S2 w przek∏adniku CT(zaciski K i L w bloku przy∏àcza)
c Po zakoƒczeniu przeglàdu nale˝y roz∏àczuç zwork´ O i w∏o˝yç na
   miejsce podk∏adk´ izolacyjnà M.

Ochrona przeciwpora˝eniowa
Wszystkie kondensatory sà wyposa˝one w rezystory, które powodujà
roz∏adowanie kondensatorów do napi´cia 50 V w czasie 1min. od
momentu wy∏àczenia zasilania.

Przed przystàpieniem do konserwacji nale˝y:Przed przystàpieniem do konserwacji nale˝y:Przed przystàpieniem do konserwacji nale˝y:Przed przystàpieniem do konserwacji nale˝y:Przed przystàpieniem do konserwacji nale˝y:
c od∏àczyç zasilanie
c poczekaç na zakoƒczenie cyklu roz∏adowania  (obowiàzkowo) (obowiàzkowo) (obowiàzkowo) (obowiàzkowo) (obowiàzkowo)
c zapewniç pe∏ne roz∏adowanie wszystkich kondensatorów poprzez
   zwarcie i uziemnienie zacisków styczników.

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:
Sposób po∏àczenia styczników i kondensatorów pokazany jest na
schemacie

Roz∏adowywanie kondensatorówRoz∏adowywanie kondensatorówRoz∏adowywanie kondensatorówRoz∏adowywanie kondensatorówRoz∏adowywanie kondensatorów
c Wy∏àczanie fazowe(rys. 24)
   Dla zapewnienia ca∏kowitego roz∏adowania kondensatorów naleêy
   zewrzeç kolejno zaciski AB, AC, BC.
c Wy∏àczanie w ga∏´ziach trójkàta (rys. 25)
   Dla zapewnienia ca∏kowitego roz∏adowania kondensatorów naleêy
   zewrzeç kolejno nast´pujàce zaciski:
   AD, AE, AF
   BD, BE, BF
   CD, CE, CF.

Kontrola roczna
Przy kontroli corocznej nale˝y sprawdziç :
c ogólnà czystoÊç urzàdzenia
c filtry i system wentylacji
c w∏aÊciwy moment dokr´cajàcy po∏àczeƒ elektrycznych
c stan aparatury zabezpieczajàcej i ∏àczników
c poziom temperatury w pomieszczeniu
c pojemnoÊç kondensatorów
W przypadku odchy∏ek powy˝ej 10 % wartoÊci znamionowych dla baterii
d∏awikowej nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem

BezpieczeƒstwoBezpieczeƒstwoBezpieczeƒstwoBezpieczeƒstwoBezpieczeƒstwo
Wszystkie czynnoÊci opisane w tej instrukcji muszà byç wykonane
przez osoby uprawnione przy zachowaniu odpowiednich
standardow bezpieczeƒstwa.

Rys. 24 Wy∏àczanie fazowe          Rys. 25 Wy∏àczanie w ga∏´ziach trójkàta

Rys. 22

do  szyn
do szyn

do
kondensatorów

Rys. 23

K L

K L

K L

L
K

O

M

K L

K L

K L

K L

K L

K L

do
kondensatorów



Awarie i sposoby ich
usuwania

Wykrycie usterek podczas uruchamiania urzàdzenia jest mo˝liwe dzi´ki
informacjà ukazujàcym si´ na wyÊwietlaczu regulatora

Informacje na wyÊwietlaczuInformacje na wyÊwietlaczuInformacje na wyÊwietlaczuInformacje na wyÊwietlaczuInformacje na wyÊwietlaczu Prawdopodobna przyczynaPrawdopodobna przyczynaPrawdopodobna przyczynaPrawdopodobna przyczynaPrawdopodobna przyczyna RozwiàzaniaRozwiàzaniaRozwiàzaniaRozwiàzaniaRozwiàzania

brak wyÊwietlania c brak zasilania regulatora v sprawdziç napi´cie na zaciskach
v je˝eli nie ma napi´cia sprawdziç obwody

                                                                                                                         zasilania, zabezpieczenia itp.
c przepi´cie v Regulator przwdopodobnie uleg∏

                                                                                                                         uszkodzeniu i nale˝y go wymieniç

LowLowLowLowLow c nieprawid∏owe pod∏àczenie v sprawdziç miejsce przek∏adnika CT w
(ma∏a wartoÊç pràdu)    instalacji (1)

v sprawdziç czy zworka na zaciskach K i L
                                                                                                                          jest otwarta

c zbyt du˝a przek∏adnia CT v sprawdziç poprawnoÊç dobrania
                                                                                                                          przekladnika CT

c uszkodzony CT v wymieniç przek∏adnik CT

Alarm A3A3A3A3A3 lub A5A5A5A5A5 c nieprawid∏owe pod∏àczenie v sprawdziç miejsce przek∏adnika CT w
(nieprawid∏owy cos ϕ )    instalacji (1)

(pojemnoÊciowy cos ϕ ) c nieprawid∏owe ustawienie napi´cia v sprawdziç ustawienia napi´cia w
   regulatorze (wyÊwietlacz LL)

c obecnoÊç w instalacji sta∏ej v dezaktywowaç alarm A5
   pojemnoÊci

Alarm A1A1A1A1A1 c nieprawid∏owe pod∏àczenie v sprawdziç miejsce przek∏adnika CT w
   instalacji (1)

c brak napi´cia pomocniczego v sprawdziç zabezpieczenia w obwodzie
   napi´cia pomocniczego

c nieprawid∏owa wartoÊç C/K v uruchomiç ponownie konfiguracj´
   automatycznà C/K lub wprowadziç
   r´cznie wyliczonà wartoçÊç

c po˝àdany cos ϕ momentami v dezaktywowaç alarm A1
   nieosiàgalny

c cos ϕ zbyt wysoki v skorygowaç wartoÊç cos ϕ

c niedostateczna kompensacja v zwi´kszyç moc baterii
   mocy biernej (za mala bateria)

(1) Przek∏adnik CT nale˝y instalowaç powy˝ej miejsca pod∏àczenia kompensowanych odbiorów, w fazie L1. Upewniç si´, ˝e faza L1 do
której pod∏àczony jest  przek∏adnik jest po∏àczona z fazà L1 baterii kondensatorów. Zapewniç po∏àczenie zacisku pod∏àczenia fazy L1 w
przek∏adniku z zaciskiem fazy L1 w baterii ( ró˝nica potencja∏ów tych dwóch punktów musi byç równa zero).
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