Přístroje nízkého napětí
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Nejprve si přečtěte
O tomto návodu k obsluze
Tento návod k obsluze uvádí podrobné informace, které vám pomohou rychle instalovat a uvést do provozu regulátor
účiníku RVT.
Výstraha
Pozor, nebezpečí: Tento symbol je výstražným symbolem, který označuje některé důležité informace.
Před instalací a uvedením regulátor RVT do provozu si přečtěte pečlivě všechny bezpečnostní pokyny. Udržujte tento
návod na přístupném místě, pro potřebu pracovníků, kteří odpovídají za instalaci, údržbu a provoz.
Bezpečnost
Regulátory RVT splňují požadavky evropské směrnice LVD 2006/95/EC.
Pozor! Riziko úrazu elektrickým proudem. Tento symbol znamená výstrahu pro uživatele, která označuje, že tato informace se týká bezpečnosti a je třeba jí vyhovět.
Instalaci, údržbu a provoz regulátoru RVT smí provádět pouze pracovníci kvalifikovaní v oboru elektrotechniky.
Nepracujte pod napětím.
Při čištění odstraňte prach suchým hadříkem. Nepoužívejte prostředky, které způsobují oděr, nepoužívejte rozpouštědla
nebo alkohol.
Před čištěním vypněte napájení a obvod pro měření napětí.
Neotvírejte pouzdro regulátoru RVT. Uvnitř přístroje se nenachází žádné díly, na kterých by uživatel měl provádět servisní
práce.
Regulátor RVT se připojuje k měřicímu transformátoru proudu. Neodpojujte tento měřicí transformátor proudu dříve,
dokud si nebudete jisti, že jeho sekundární svorky jsou zkratovány nebo připojeny k jiné paralelní zátěži s dostatečně
nízkou impedancí. V opačném případě hrozí nebezpečí přepětí.
Používejte tento výrobek pouze k účelu, k němuž je navržen.
Elektromagnetická kompatibilita
Regulátory RVT vyhovují evropské směrnici EMC 2004/108/EC.
Regulátor RVT je ověřen z hlediska shody s evropskými směrnicemi EU pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), pro
provoz na kmitočtu 50 Hz a v tomto smyslu je opatřen značkou CE.
Pokud je nějaký přistroj zapojen do systému, vyžadují některé směrnice EU, aby takový přístroj byl ověřen z hlediska
shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Následující zásady jsou výhodné pro zlepšení parametrů elektromagnetické kompatibility systému:
Kovové kryty obecně zlepšují parametry EMC.
1. Kabely veďte mimo otvory v krytech/skříních.
2. Kabely veďte v blízkosti uzemněných kovových konstrukcí.
3. Pro napojení dveří nebo dalších částí panelu použijte vícežilové zemnicí pásky.
4. Nepoužívejte společné zemnicí impedance.
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1 Úvod do regulátoru
Co obsahuje tato kapitola?
Tato kapitola uvádí všeobecný popis regulátoru účiníku RVT. Popisuje základní konstrukci
regulátoru, hlavní vlastnosti a uživatelské rozhraní regulátoru ve formě dotykové obrazovky.
1.1 Výkonný, plně trojfázový, individuálně řízený regulátor účiníku
Regulátor RVT je schopen vykompenzovat účiník jak v symetrických, tak také nesymetrických sítích. Regulátor RVT je
dodáván ve dvou modelech: základní model RVT Base Model RVT6/RVT12 a trojfázový model RVT Three Phase Model
RVT12-3P. Základní model je plně kompatibilní s předchozími regulátory RVT, majícími 6 nebo 12 výstupů, používá se v
symetrických trojfázových sítích nebo jednofázových sítích (fáze-fáze). Trojfázový model RVT12-3P je výkonnější verzí,
s individuálními funkcemi řízení účiníku v každé fázi díky třem měřicím transformátorům proudu, zapojeným do každé
jednotlivé fáze. Trojfázový model RVT12-3P má pouze 12 výstupů.
Regulátor RVT je možno použít také pro automatickou kondenzátorovou baterii VN. Podrobnosti ohledně připojení RVT
k takové VN kondenzátorové baterii jsou uvedeny v odstavci 4.2.1.1.
1.2 Hlavní vlastnosti regulátoru RVT
Řízení účiníku
Regulátor účiníku RVT představuje řídicí jednotku automatické kondenzátorové baterie, která se používá pro kompenzaci jalového výkonu v instalacích s převážně induktivními zátěžemi. Regulátor pak připojuje nebo odpojuje kondenzátory
tak, aby bylo dosaženo uživatelem definované hodnoty cílového účiníku cos φ.
• Všechny spínací parametry je možno naprogramovat manuálně nebo automaticky (popis viz odst. 4.2.2 a 4.2.1)
• Kromě cílové hodnoty účiníku (angl. target cos φ) je možno naprogramovat noční cílový účiník (night target cos φ)
a cílový účiník cos φ v regenerativním režimu (popis v odst. 4.2.1.3).
• U trojfázového modelu RVT12-3P je možno regulátor nakonfigurovat tak, aby připojoval/odpojoval jednofázové kondenzátory v nesymetrické síti., Tato funkce se pak používá pro úpravu nízkého účiníku v každé jednotlivé fázi; např.
účiník 0,6 ve fázi 1, účiník 00,8 ve fázi 2 a účiník 0,95 ve fázi 3. Toto je velmi praktická funkce v určitých bytových
oblastech nebo oblastech s budovami veřejné vybavenosti, kde trojfázové zátěže nemusí být vždy symetrické kvůli
spoustě jednofázových zátěží.
Měření a monitorování
• Měření (popis v odst. 4.1).
• Ochrana proti neočekávaným jevům a/nebo neoprávněnému používání (popis v odst. 3.1.4 a 4.2.1.1.
• Protokolování dat a alarmových hlášení podle reálného hodinového času (popis v odst. 4.1.5 a 4.3).
• Kontrola a testování stavu relé (popis v odst. 4.3.2 a 4.3).
• Měření teploty: připojit je možno max. 8 teplotních snímačů do uzavřeného sériového řetězce (popis v odst. 4.2.1.4.3).
Komunikace
• Protokol Modbus (vyžaduje mít adaptér Modbus RS485)
• Připojení přes USB (kompatibilní se specifikacemi USB2.0
• Rozhraní Ethernet TCP/IP
• CAN 2.0 s rozšířeným počtem výstupů na 32. Technické vybavení je schopno splnit tento požadavek u aktuální verze
RVT, software bude implementován v budoucnu.
Podrobné informace jsou uvedeny v odst. 4.4.
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1.3 Pohled zepředu a zezadu

Obr. 1: Pohled na RVT zepředu

Obr. 2: Pohled na RVT zezadu (základní model RVT6/RVT12)
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Obr. 3: Pohled na RVT zezadu (trojfázový model RVT12-3P)
1.4 Barevná dotyková obrazovka tvořící rozhraní mezi strojem a člověkem
Barevná dotyková obrazovka QVGA s 320 x 240 obrazovými body usnadňuje uživateli ovládání regulátoru.
Veškerá navigace v menu a nastavování parametrů je snadnou záležitostí a je vedeno intuitivně na této dotykové obrazovce.

Obr. 4: Startovací obrazovka RVT
Detailní navigační menu je uvedeno v odst. 3.1.
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2 Instalace
Co obsahuje tato kapitola?
V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro montáž regulátoru do panelu a vysvětleny způsoby elektrického připojení k
regulátoru. Schéma zapojení je uvedeno v kap. 2.3.
2.1 Montáž
Montáž regulátoru RVT do panelu probíhá podle níže uvedených kroků.
• Krok 1: Nasuňte RVT (a) svisle do skříně s kondenzátorovou baterií (b).
• Krok 2: Otáčením RVT nasuňte regulátor do skříně s kondenzátorovou baterií.

Krok 2 (b)

Krok 1 (a)

Obr. 5: Montáž regulátoru RVT
Pozn.: velikost výřezu je 138 x 138 mm.
• Krok 3: Nasaďte montážní držák (c) do příslušných upevňovacích otvorů (d) RVT.
• Krok 4: Zatáhněte montážní držák dozadu.
• Krok 5: Našroubujte šroub (šrouby) do montážního držáku a utáhněte tak, aby RVT byl bezpečně usazen do příslušného místa.
Krok 3 (c)

Krok 4 (d)

Krok 5 (e)

Opakujte kroky 3 až 5 pro
spodní montážní držák

Obr. 6: Montáž regulátoru RVT
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2.2 Připojení vodičů
Při připojování vodičů na svorky na zadní straně regulátoru postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Šroubovákem zatlačte na páčku svorky přívodního vodiče.

2. Nasaďte vodič (průřezu do 2,5 mm2/jednožílový) do příslušného připojovacího otvoru a přitom stále tlačte na páčku.

Obr. 7: Připojení vodičů

Obr. 8: Připojení vodiče

3. Uvolněte šroubovák

4. Vodič je v tomto okamžiku správně připojen.

Obr. 9: Připojení vodiče

Obr. 10: Připojení vodiče
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2.3 Schéma zapojení
Na schématu je uvedeno připojení hlavních obvodů a řídicích/ovládacích obvodů.
Základní model RVT6/RVT12

Obr. 11: Schéma zapojení/připojení RVT (základní model RVT6/RVT12)
Trojfázový model RVT12-3P

Obr. 12: Schéma zapojení regulátoru RVT (trojfázový model RVT12-3P)
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PS1, 2 – Napájení
ML1-3 – Měření napětí
N.C. – Nepřipojen
N – Přívod nuly
Přívody k1-3, I1-3CT
Sběrnice canH, canLCAN bus
Earth – uzemnění
Temp – připojení teplotního snímače
RS485 Modbus Adapter – sériové rozhraní RS485
IN1+/- - Digitální vstup pro volbu cílové hodnoty účiníku ve dne (Day) nebo v noci (Night)
IN2+/- - Digitální vstup pro aktivaci externího alarmu
A – Společný zdroj pro výstupní relé
1-12 – Výstupní relé
NO/NC – Výstupní kontakty alarmového relé
AL – Společný zdroj pro alarmové relé
FAN 1-2FAN/ - Pomocné výstupní relé
USB – Připojení rozhraní USB
RJ45 – Připojovací místo pro Ethernet
Lock – Hardwarové zablokování

Pozor: je doporučeno instalovat do přívodů PS1, PS2 nadproudovou ochranu
Přívody: pojistky 6 A ef., 10 x 38 gl 690 V
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3 Snadné spuštění přístroje
Co obsahuje tato kapitola?
Tato kapitola krátce popisuje rychlé spuštění přístroje a postup automatického uvedení regulátoru do provozu.
3.1 Navigace v menu
Po zapnutí regulátoru RVT na napájení se jako první objeví startovací (spouštěcí) obrazovka – viz Obr. 13.

Obr. 13: Startovací obrazovka RVT
Čtyři dílčí obrazovky tvaru ikon, nacházející se uprostřed obrazovky (Measurements = Měření, Settings = Nastavování,
Bank monitoring = Monitorování kondenzátorové baterie a Communications = Komunikace ) znázorňují čtyři hlavní
úrovně menu.
Na spodní straně obrazovky je pak stavový pruh, který ukazuje aktivní kondenzátorové stupně, pak jsou zde stavové
ikony zablokování regulátoru, výstrahy, zdroj, kterým je RVT řízen (lokální dotykovou obrazovkou nebo přes komunikační rozhraní), požadavek na připnutí nebo odpojení kondenzátorových stupňů a nakonec ikona provozního režimu:
A (automatický režim), M (manuální režim) a S (nastavovací režim). Podrobný význam stavových ikon je možno najít
v následujícím popisu.
3.1.1 Legenda k ikonám na dotykové obrazovce

aktivní výstup (neaktivní výstupy nejsou zvýrazněny svitem)

odblokování režimu nastavování kondenzátorové baterie

zablokování nastavování kondenzátorové baterie

nastavování možné pouze přes komunikační port

nastavování možné přes uživatelské rozhraní nebo komunikační port

teplotní alarm (aktivováno alarmové relé) nebo výstraha (aktivován ventilátor/pomocné relé)

žádný teplotní alarm ani výstraha (alarm případně ventilátor/pomocné relé nejsou aktivovány)

dosaženo výstražné úrovně (došlo k aktivaci ventilátoru/pomocného relé)
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alarm aktivován (aktivováno alarmové relé)

není aktivován žádný alarm (alarmové relé není aktivováno)

nastavování zablokováno hardwarovým spínačem na zadní straně regulátoru

nastavení odblokováno hardwarovým spínačem na zadní straně regulátoru

požadavek na připnutí kondenzátorového stupně/stupňů

požadavek na odpojení kondenzátorového stupně/stupňů

žádný požadavek na připojení kondenzátorových stupňů

automatický režim (kondenzátorové stupně jsou spínány automaticky, podle nastavení regulátoru)

manuální režim (kondenzátorové stupně jsou spínány manuálně )

nastavovací režim (v tomto režimu je možno provádět nastavení)

změna režimu

online nápověda

zavřít okno

validace, potvrzení

další stránka
Kromě startovací obrazovky každá další obrazovka regulátoru RVT sestává ze tří částí: pruh záhlaví nahoře, stavový
pruh dole a nastavovací plocha uprostřed obrazovky.

Pruh záhlaví

Nastavovací plocha

Stavový pruh

Obr. 14: Uspořádání obrazovky RVT
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3.1.2 Pruh záhlaví
Na levém konci pruhu záhlaví se nachází modré tlačítko „Mode“ (=režim), které slouží k přepínání mezi třemi provozními
režimy RVT regulátoru: automatickým režimem (Automatic), manuálním (Manual) a nastavovacím (Set) režimem. Obrazovku, kde je možno provést změnu provozního režimu, vidíme na Obr. 15 , která se objeví po stlačení tlačítka Mode.
Pokud nastavíme jeden z výše uvedených režimů na RVT, například nastavovací (Set) režim, objeví se dole vpravo na
obrazovce malá jednopísmenová ikonka
a ta říká, že RVT je nastaven do nastavovacího režimu (Set).

Obr. 15: Spínání provozních režimů RVT regulátoru
Text uprostřed pruhu záhlaví, např. “Measurements” (=měření) – viz Obr. 14, zobrazuje aktuální menu, v němž se nacházíme.
Po stlačení tohoto tlačítka s otazníkem se operátorovi zobrazí příslušná nápověda, jejíž pomocí může pochopit
a snadno nastavovat jednotlivé parametry. Po stlačení tlačítka s otazníkem dle Obr. 15 se objeví následující obrazovka:

Obr. 16: Informace s nápovědou pro RVT
Stlačením červeného tlačítka s křížkem, vpravo nahoře v pruhu záhlaví

se aktuální aktivní obrazovka zavře.

Pozn.: Pokud ponecháme dotykovou obrazovku v nečinnosti po dobu delší než 5 minut, tedy pokud během této doby
nestlačíme nic na obrazovce, regulátor RVT se automaticky vrátí do režimu AUTO.
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3.1.3 Nastavovací plocha
Nastavovací plocha sestává z tlačítek, polí pro nastavování a informačních políček. Po skončení nastavování na jedné
obrazovce bychom měli stlačit tlačítko      a tímto tlačítkem potvrdit nastavení. Pokud jsou i další nastavení, která
nelze zobrazit na jedné obrazovce, objeví se na obrazovce tlačítko se šipkou      Kliknutím na toto tlačítko se
šipkou se na následující obrazovce objeví zbývající nastavovací položky.
3.1.4 Stavový pruh
Stavový pruh zobrazuje aktuálně aktivní kondenzátorové stupně a provozní stav regulátoru RVT. Význam stavových ikon
je možno najít v odstavci. 3.1.1.
Hardwarový a softwarový zámek
Regulátor RVT je vybaven hardwarovým i softwarovým zámkem. Hardwarový spínač, označený modrou barvou, se nachází na zadní straně regulátoru. Po stlačení tohoto spínače se regulátor RVT zablokuje a ve stavovém pruhu dole na
obrazovce se objeví následující modrá ikona
Po uvolnění spínače tato stejná ikona se změní na:
Pokud je RVT zablokován (uzamknut) pak není přístup k žádnému z kondenzátorových stupňů a regulátor nelze uvést
do chodu (ani manuálně, ani automaticky).
Ikona   znamená, že nastavování kondenzátorových stupňů je softwarově zablokováno.
   Tato zelená ikona znamená, že nastavování kondenzátorových stupňů je softwarově odblokováno. Pokud je regulátor softwarově zablokován, pak všechna nastavování stupňů jsou zablokována, tzn. není přístup ke kondenzátorovým
stupňům
Popis softwarového zámku je uveden v odst. 4.2.1.1.
3.1.5 Obrazovka se zadávací klávesnicí
Všechny údaje jsou do regulátoru zadávány přes klávesnicové rozhraní.

Obr. 17: Obrazovka se zadávací klávesnicí
Hodnoty cos φ je možno zadávat symbo-

lem

(induk-

tivní) nebo

(kapacitní).
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3.2 Spuštění regulátoru RVT
Po přivedení napájení do RVT regulátoru se zobrazí obrazovka podle Obr. 13.
• Na spouštěcí (start) obrazovce jsou čtyři velké ikony: Measurements, Settings, Bank monitoring a Communication.
Stlačením jedné z těchto čtyř ikon vstoupíme do následující, nižší úrovně menu.
• Na regulátoru RVT je možno komunikovat v pěti jazycích: angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a zjednodušené čínštině. Přístup ke konkrétnímu jazyku si zajistíme volbou následující cesty:
• Startovací obrazovka ►Communication ►I/O Configuration ►Set language.
3.3 Automatické první uvádění do provozu
První uvádění regulátoru RVT do provozu je velmi snadné. Pro tento účel se používá funkce automatického prvního
uvedení do provozu, která rychle provede všechny nutné kroky.
3.3.1 Popis
Regulátor RVT při tomto automatickém prvním uvádění do provozu provádí následující úkony:
• Automatickou identifikaci:
• Fázového posuvu a rotace pro každý předdefinovaný typ zapojení
• Počtu výstupů
• Typu spínací sekvence
• Automatické nastavení těchto parametrů: C/k, startovací proud. Podrobný popis k parametru C/k je možno najít
v odst. 4.2.1.2.
3.3.2 Příprava k automatickému prvnímu uvádění do provozu
Během tohoto automatického procesu potřebujeme znát následující parametry:
• Type of connection = druh zapojení. Druhem či typem zapojení je definován způsob připojení transformátoru proudu k regulátoru RVT. Existuje celkem 8 různých typů zapojení pro tyto transformátory proudu. Závisí na tom, kolik
proudových měření má být prováděno a jakým způsobem mají být tyto transformátory proudu (CT) zapojeny. Detailní
popis typu zapojení je možno najít v odst. 4.2.1.2.
• CT Scaling = převod měřicího transformátoru proudu: Například transformátor proudu 250A / 5A má převod 50).
Bližší informace je možno najít v odst. 4.2.1.2.
• Target cos φ = cílový účiník cos φ (viz kap. 4.2.1.3.)
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3.3.3 Automatické první uvádění do provozu
Pokud je vytvořen umělý zkrat na sekundárním vinutí transformátoru proudu, nezapomeňte tento zkrat rozpojit po připojení proudového vstupu regulátoru účiníku.
Pokud je pro měření napětí použit transformátor, musí být odpovídajícím způsobem upravena hodnota „V scaling“, tedy
převod transformátoru napětí (viz odst. 4.2.1.)
Pozn.: Pokud se ve stavovém pruhu na spodní straně obrazovky objeví tato modrá ikona   (hardwarový zámek), znamená to, že regulátor RVT je zablokován. Přístup do nastavovacího režimu (Set) je uživateli odepřen a prvotní uvedení
do provozu lze provést až tehdy, až tento RVT odblokujeme (viz popis v odst. 4.2.1.1.)
Následující obrazovková zobrazení ukazují způsob, jak proběhne typické prvotní automatické uvedení do provozu:
1. Startovací obrazovka; kliknout na “Settings”:

2. Kliknout na Commissioning:

3. Kliknout na Automatic:

4. Kliknout na OK:

5. Kliknout na OK:

6. Vybrat typ zapojení 3Ph-1LN3:
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7. Kliknout na OK:

8. Zablokovat (lock) nebo odblokovat (unlock)
“Bank settings – OK (nastavení kondenzátorové
baterie):

9. Kliknout na OK:

10. Kliknout na OK:

11. Kliknout na OK:

12. Zadáme “CT Scaling“: 50:
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13. Kliknout na OK:

14. Kliknout na OK:

15. Kliknout na OK:

16. Kliknout na OK:

17. Kliknout na OK:

18. Kliknout na OK:
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19. Kliknout na OK:

20. Kliknout na OK:

21. Automatické první uvádění do provozu je tímto ukončeno:

Výše uvedený je typický pro automatické první uvádění do provozu. Některé nastavované hodnoty, např. převod MTP
(CT ratio) a typ zapojení se u dané instalace mohou lišit.
V některých případech se při automatickém prvním uvádění do provozu mohou objevit chyby. Pro tento případ slouží
nápověda, kde si uživatel může identifikovat příčiny a dokončit pak toto uvádění do provozu.
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4 Měření a nastavování
Co obsahuje tato kapitola?
Tato kapitola popisuje všechna menu/dílčí menu pro měření, nastavování, monitorování kondenzátorové baterie, nastavení komunikačních linek, atd.
4.1 Měření (angl. Measurements)

Toto hlavní menu umožňuje uživateli prohlížet si různé parametry, např. napětí (angl. voltage), proud (current), výkon
(power) a teplotu (temperature). Toto hlavní menu obsahuje 5 dílčích menu: Overview (= přehled), Systém values (= systémové hodnoty), Waveform (= tvar vlny), Meter (= měřidlo, měřicí přístroj) a Event Logging (= záznam událostí).
Regulátor RVT představuje vysoce výkonný nástroj, pokud jde o měření a různá zobrazení naměřených hodnot. Všech-

na měření je možno zobrazit ve formě tabulky. Při měření tvaru vlny, např. napětí a proudu, je k dispozici také grafické
zobrazení. Všechna měření vyšších harmonických jsou doplněna sloupcovým diagramem (histogramem).
Overview (Přehled)
Dílčí menu „Overview“ vám zobrazí kompletní seznam všech měření.
System Values (Systémové hodnoty)
Naměřené hodnoty v napájecí síti, např. napětí, proud, výkon, energie, teplota atd. U trojfázového modelu RVT12-3P
jsou k dispozici také hodnoty platné pro každou jednotlivou fázi, např. účiník pro fázi 1, 2 a 3.
Waveform (Tvar vlny)
Napětí a proud systému (sdružené i fázové) se zobrazí jako sinusové (Sine wave).
Event Logging (Záznam událostí)
Toto dílčí menu umožňuje uživateli prohlížet si některé extrémní hodnoty určitých klíčových parametrů.
Meter (Měřicí přístroj či měřidlo)
Tato funkce dává uživateli možnost zobrazení tří naměřených hodnot na obrazovce, které uživatele nejvíce zajímají.
Např. je možno na jedné obrazovce zobrazit tři (sdružená) napětí na vodič, kvůli lepšímu rozlišení a pro lepší prohlížení.
Detailní pokyny k této funkce jsou uvedeny v odst. 4.1.4.
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4.1.1 Overview (Přehled)
Podrobné údaje o hodnotách měřených regulátorem RVT:
Označení

Jednotka

Slovní popis

Napětí

Rozsah

Přesnost

Max. hodnota

Vrms

V

Ef. Hodnota napětí

Do 690V AC •

±1%

10 6 V • • • •

V1

V

Ef. hodnota napětí základní harmonické

Do 690V AC •

±1%

10 6 V

Frequency

Hz

Frekvence základní harmonické

45Hz–65Hz

±0,5%

45Hz–75Hz

THDV

%

Celkové harmonické zkreslení napěťové složky

0–300%

±1%

10

Napětí vyšších harmonických,

2.–49.

Viz vysvětlení dále

V harm. table

zobrazené ve formě tabulky
V harm. Chart

Napětí vyšších harmonických,

v tomto odst.
2.–49.

Viz vysvětlení dále

zobrazené ve formě sloupcového grafu
Proud

v tomto odst.
Přesnost

Max. hodnota

Irms • • •

A

Ef. Hodnota proudu • • • • • •

0–5 A • • • •

±1%

10 6 A

I1

A

Ef. Hodnota proudu základní harmonické

0–5 A

±1%

10 6 A

THDI •

%

Celkové harmonické zkreslení proudu

0–300%

±1%

1000%

Vyšší harmonické proudu zobrazené ve

2.–49.

Viz vysvětlení dále

I harm. Table

Rozsah

formě tabulky
I harm. Chart •

Vyšší harmonické proudu zobrazené ve

v tomto odst.
2.–49. •

Viz vysvětlení dále

formě sloupcového grafu
Výkon
Cos φ

v tomto odst.
Rozsah

Přesnost

Max. hodnota

Účiník dPF; mezi 1. harm. U a I

-1 ►+1

±0,02% •

-1 ►+1 •

(Opravdový) účiník

-1 ►+1

±0,02%

-1 ►+1

P

W

Činný výkon

-10 9 ►109 W

±2%

-109 ►10 9 W

Q

var

Jalový výkon

-10 ►10 var

±2%

-10 9 ►10 9 var

S

VA

Zdánlivý výkon

0 ►10 VA

±2% •

0 ►109 VA

Missing Q

var

Chybějící výkon pro dosažení

0 ►10 9 var •

±2% •

0 ►109 var • •

Rozsah

Přesnost

Max. hodnota

-40°C ►+105 °C •

±1°C

-40°C ►+10 5 °C

PF

9

9

9

přednastaveného alarmového cos φ
Missing steps

Chybějící kondenzátorové stupně pro dosažení
přednastaveného alarmového cos φ

Teplota (volitelná funkce)
T1-T8

°C/°F

Teplota T1-T8 (volitelná externí sonda; max. 8) •

Rozsah

Přesnost

Max. hodnota

Supplied Active Energy

kWh

Činná energie dodaná do napájecí sítě

0 ►10 12

± 3% •

0 ►1012

Consumed Active Energy

kWh

Činná energie dodaná do zátěže;

0 ►10 12

± 3% •

0 ►1012

Total Active Energy

kWh

Suma dodané a spotřebované energie

-10 12 ►10 12

± 3% •

-1012 ►1012

Inductie Reactive Energy

kvarh

Jalová energie induktivního charakteru

0 ►10 12

± 3% •

0 ►1012

Capacitive Reactive Energy

kvarh

Jalová energie kapacitního charakteru

0 ►10

± 3% •

0 ►1012

Total Reactive Energy

kvarh

Suma energie induktivního a kapacitního charakteru

-10

± 3% •

-1012 ►1012

Total Apparent Energy

kVAh

Suma činné a jalové energie

0 ►10 12

± 3% •

0 ►1012

Energie

spotřebovaná či odebraná energie

12

12

►10

12

Pozn.:
• Všechny tyto naměřené hodnoty jsou počítány jako průměrná hodnota v časovém intervalu jedné sekundy.
• Při použití měřicího transformátoru pro měření napětí se může stát, že naměřená napětí vyšších harmonických nemusí být správná vlivem filtračních vlastností transformátoru.
Použití transformátoru vysoké jakosti minimalizuje tuto chybu.
(1) Hodnoty rozsahu je třeba násobit převodem MTP (Irms - I1 - P - Q - S - chybějící Q) a převodem PT ratio (Vrms
- V1 - P - Q - S - chybějící Q).
(2) Účiník dPF, platný pro první harmonickou, neboli cos φ: výpočet se opírá o hodnoty základní harmonické naměřených hodnot. Tato hodnota je pak použita elektrorozvodnými závody jako referenční hodnota.
(3) Účiník PF: výpočet vychází ze základní harmonické plus vyšších harmonických naměřených hodnot. Tento účiník
je vždy nižší nebo roven účiníku dPF, tedy cos φ.
Menu „Overview“ zobrazuje všechny měřené položky ve formě seznamu.
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Uživatel si může zákaznicky upravovat zobrazení naměřených hodnot podle svých konkrétních potřeb, prostým přesunem důležitých položek v seznamu do požadovaného místa.
Klikněte na položku v seznamu, kterou chcete přemístit (na příkladu níže bylo vybráno celkové harmonické zkreslení
THDV L-L)

Přemístěná položka

Pak klikněte do místa, kam chcete položku v seznamu umístit (na příkladu níže chceme THDV L-L umístit na místo
Frequency (tj. kmitočtu). Přemisťovaná položka se pak automaticky umístí v seznamu těsně pod položkou, na kterou
jste klikli).

Přemístěná položka

Obrazovka „Overview“ je současně určitým typem menu, ve kterém je možno aktivovat (připojovat) nebo deaktivovat
(odpojovat) určité kondenzátorové stupně. Do manuálního (Manual) režimu vstoupíte stlačením tlačítka “Mode”.
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Tlačítka pro
připojení (ON)
a odpojení (OFF)
stupně

Tlačítka “Switch ON 1 step” a „Switch OFF 1 step“ (česky: připojit/odpojit 1 stupeň) jsou nyní aktivní.
Stlačováním těchto tlačítek připojujete/odpojujete manuálně tyto kondenzátorové stupně.

Pozn.: Model RVT12-3P přejde do nové obrazovky a zeptá se, jaký druh kondenzátorového stupně byste chtěli aktivovat/deaktivovat. Rozdíly mezi jednotlivými stupni jsou uvedeny v odst. 4.2.1.1.
4.1.2 System values (Systémové hodnoty)
Menu „System Values“ zobrazuje všechny naměřené systémové hodnoty, roztříděné podle typu – viz Obr. 18. U trojfázového modelu RVT12-3P jsou obsaženy rovněž systémové hodnoty pro každou jednotlivou fázi.

Obr. 18: Obrazovka „System values“
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Měření napětí a proudu (angl. Voltage; Current)

Zobrazení vyšších harm.
formou grafu

Vyšší harmonické napětí a proudu ve formě tabulky (a sloupcového grafu)
Vyšší harmonické napětí/proudu je možno znázornit sloupcovým grafem – viz níže. Zobrazení konkrétní harmonické se
navolí přetáčecím pruhem a harmonická se pak zobrazí na horní straně obrazovky, s následujícími údaji: číslo harmonické, její hodnota a procentuální podíl na základní harmonické.
U napěťových a proudových hodnot dokáže regulátor RVT zobrazit vyšší harmonické formou tabulky nebo formou
spektra. Stlačením tlačítka „Select“ (= Vybrat) zvolíme, kterou naměřenou hodnotu chceme zobrazovat ve formě tabulky
nebo sloupcového grafu.

Volba zobrazení měřené
hodnoty

zvětšování/ zmenšování
sloupcového grafu – zoom

Obr. 19: Vyšší harmonické napětí zobrazené sloupcovým grafem
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Volba zobrazení měřené
hodnoty, kterou chceme
zobrazit

Obr. 20: Vyšší harmonické napětí zobrazené ve formě tabulky
Komentář: Přesnost měření harmonických napětí (proudu) je ± 1 % of Vef (Ief)
Výkon, měření účiníku PF a cos φ
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Měření teploty, angl. „Temperature“

Měření energie
Měřené hodnoty energie jsou k dispozici pouze u modelu RVT12-3P (tento 3-fázový model je vybaven hodinami reálného času).

Nulování (reset) hodnot energie

Hodnoty energie je možno resetovat, tedy nastavit zpět na 0.
4.1.3 Waveform (Tvar vlny, průběh)
Napětí mezi fázemi (tzn. sdružené napětí), fázové napětí, proud tekoucí fázovým vodičem a proud v nulovém vodiči
je možno zobrazovat na obrazovce. Obr. 21 ukazuje tvar vlny, tedy průběh fázového napětí (napětí mezi fází a nulou).

Volba tvaru vlny

Obr. 21: Tvar vlny napětí a proudu
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4.1.4 Meter (Měřicí přístroj, měřič)
Tato funkce nabízí uživateli lepší pohled na tři pro něj nejzajímavější měřené hodnoty.
Klikněte na požadovanou položku a pak stlačte tlačítko „Select“. Tím se zobrazí hodnoty na obrazovce Meter Selection.

Na obrazovce níže vidíme tři pro uživatele důležité naměřené hodnoty.

Obr. 22: Tři měřené hodnoty zobrazené na obrazovce „Meter“ (=měřicí přístroj)
4.1.5 Event logging (Záznam událostí)
Popis
Funkce „Event Logging“ (= záznam událostí) umožňuje uložit do registru každou významnou naměřenou položku (viz
seznam níže) od posledního výmazu:
• maximální (nebo minimální) hodnotu
• trvání této hodnoty nad (nebo pod) prahovou hodnotou
Po nastavení prahové hodnoty (viz příklad níže začne regulátor RVT zapisovat automaticky maximální (nebo minimální)
hodnoty a také jejich trvání. To trvá až do okamžiku vynulování (resetu).

Prahová hodnota

Zaznamenané maximum

Celkové trvání = t1 + t2 + t3
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Čas

Zaznamenávané hodnoty
Funkce „Event Logging“ umožňuje uživateli zaznamenávat dobu, po kterou měřená hodnota překročila nastavený práh,
a dále maximální hodnotu pro následující parametry: Vrms [V],
Irms [A], P [kW], Q [kvar], S [kVA], THDV [%], THDI [%], chybějící Q [kvar], frekvence* [Hz], T1* [°C nebo °F] až T8* [°C nebo °F].
* Minimální hodnoty a jejich trvání pod prahovou hodnotou jsou zaznamenávány u frekvence a teplot.

Obr. 23: Hodnota zaznamenané funkcí „Event logging“ (Záznam událostí)
Příklad:
Záznam informací o efektivní hodnotě napětí „Vrms“.
Napětí sítě: 400V.

Obr. 24: Nastavení prahové hodnoty pro funkci „Event logging“ – efektivní hodnota napětí „Vrms“

Obr. 25: Nastavení prahové hodnoty pro funkci „Event logging“ – Frequency (= frekvence, kmitočet)
Zaznamenanou informaci (maximální hodnota a celkové trvání) je možno vymazat navolením a potvrzením tlačítkem „Reset“.
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4.2 Settings (Nastavení)

Hlavní menu „Settings“ obsahuje víceúrovňová podružná menu, která umožňují uživateli naprogramovat regulátor, uskutečnit prvotní uvedení do provozu a také realizovat testovací funkce.
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4.2.1 Manual settings (Manuální nastavení) (nastavovací režim)
Obrazovka „Manual settings“ umožňuje uživateli zajistit přístup ke všem nastavením kondenzátorových baterií (Bank),
instalacím (Installation), uživatelským nastavením (User settings) a konfiguracím ochranných/výstražných funkcí. Uživatel rovněž může obnovit nastavení od výrobce prostřednictvím tohoto podružného menu.

Obr. 26: Manual settings = Manuální nastavení
Před každým nastavením regulátoru se napřed přesvědčte, zda se regulátor nachází v režimu „Set“, tzn. v nastavovacím
režimu. Viz kap. 3.1.4 a 4.2.1.1, kde je popsáno nastavení režimu regulátoru a jeho zamknutí/odemknutí (zablokování/
odblokování).
4.2.1.1 Bank settings (Nastavení kondenzátorové baterie)
start ►settings ►manual settings ►bank settings
Menu „Bank Settings“ obsahuje všechny konfigurační parametry týkající se kondenzátorové baterie.

Volba výstupů a nastavení

Nastavení prodlev

Nastavení režimu řízení
účiníku

Obr. 27: Obrazovka „Bank settings“ (= Nastavení kondenzátorové baterie)
Následující obrazovka ukazuje seznam parametrů, které slouží pro zobrazení nastavovacích parametrů kondenzátorové baterie.
V nominal = jmenovité napětí kondenzátorové baterie.
Při zadání hodnoty „V nominal“ (= jmenovitá hodnota napětí) se úroveň ochrany podpětí a předpětí automaticky nastaví
na 80% a 120% „V nominal“.
Tyto hodnoty úrovně je možno měnit manuálně.
V scaling: převod externího transformátoru napětí
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Příklady: pro transformátor napětí 15kV/100V hodnota „V scaling“ = 150.
pokud není použit externí transformátor napětí, je hodnota „V scaling“ = 1.
Tato funkce umožňuje, aby regulátor RVT řídil kondenzátorovou baterii VN. Transformátor napětí s odpovídajícím napětím musí být připojen k měřicím svorkám RVT. Následně pak RVT bude zobrazovat odpovídajícím způsobem naměřené
hodnoty VN.
Q step 1ph: nejmenší velikost připojovaného stupně jednofázových kondenzátorů (podle fázového napětí), použitých
pro individuální kompenzaci účiníku v nesymetrické napájecí síti.
Q step 3ph: nejmenší velikost stupně při připojování trojfázových kondenzátorů v symetrické síti.
Pro výše uvedená dvě nastavení platí, že:
a) Po automatickém prvním uvedení do provozu se tato hodnota nastaví podle nejmenšího stupně v kondenzátorové baterii.
b) U manuálně řízeného prvotního uvádění do provozu (viz 4.2.2.2) musí tato hodnota být nastavena manuálně.
Následuje příklad kondenzátorové baterie, u níž je účiník korigován jak individuálně (3 stupně), tak trojfázově (3 stupně):
Jednofázová sekvence*: 1 ( 5kvar) 2 (10kvar) 2 (10kvar) ►Q step 1ph = 5 kvar
Trojfázová sekvence: 1 (10kvar) 2 (20kvar) 2 (20kvar) ►Q step 3ph = 10 kvar
nebo:
Trojfázová sekvence: 2 (15kvar) 4 (30kvar) 5 (37.5kvar) ►Q step = 7,5 kvar
*Sequence: relativní hodnota jalového výkonu kondenzátorů připojovaných k výstupům regulátoru RVT. Tyto relativní
hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 8.
Pro jednofázový model RVT6/RVT12 a trojfázový model RVT12-3P má standardní sekvence tvar: 1:1:….:1. Zákaznicky
upravenou sekvenci si může zákazník nastavit manuálně.
Pro zákaznicky specifické nastavení sekvence navigujte v menu následujícím způsobem:
Start screen ►Settings ►Manual settings ►Bank settings ►Outputs.

Obr. 28 ukazuje výstup (angl. output) 1 – 6. Kliknutím na
tlačítko se šipkou se zobrazí obrazovka se zbývajícími výstupy 7-12 – viz obr. 29.

Obr. 28: Výstupy 1-6 regulátoru RVT
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Obr. 29: Výstupy 7-12 regulátoru RVT (trojfázový model RVT12-3P)
Na pravé straně obrazovky se ve sloupci “Status” (= stav) zobrazí stav každého výstupu. Je zde šest možností:
Fixed OFF: tento výstup je deaktivován (standardní nastavení od výrobce);
Fixed ON: tento výstup je aktivován (je k němu stále připojen příslušný kondenzátor);
1PhL1, 1Phl2, 1PhL3: tento výstup řídí jednofázový kondenzátor připojený k fázím 1, 2 nebo 3.
3Ph: tento výstup řídí trojfázový kondenzátor.
U základního modelu RVT6/RVT12 může být výstup pouze v těchto stavech: “Fixed OFF, Fixed ON a Enabled”. Aby
konkrétní výstup mohl připojovat/odpojovat kondenzátor, musí být napřed aktivován, tzn. uveden do stavu „Enabled“.
Některá typická nastavení výstupů u trojfázového modelu RVT12-3P:
Typické nastavení číslo jedna: 12 stupňů jednofázových kondenzátorů (na fázové napětí):

Obr. 30: Typické nastavení výstupů 12 x 1ph (trojfázový model RVT12-3P)
Typické nastavení číslo dvě: 6 stupňů trojfázových kondenzátorů + 6 stupňů jednofázových kondenzátorů (na fázové napětí):

Obr. 31: Typické nastavení výstupů 6 x 3ph + 6 x 1ph (trojfázový model RVT12-3P)
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Delay (Prodleva)
Kliknutím na tlačítko “Delay” (= prodleva) na obrazovce podle Obr. 27 si uživatel může na následné obrazovce nastavit
prodlevu, se kterou bude probíhat spínání kondenzátorové baterie.

Obr. 32: Nastavení prodlevy RVT
ON-Delay:
• V normálním provozu se jedná o čas, který uplyne mezi požadavkem na připojení určitého kondenzátorového stupně
a skutečným připojením.
• V tzv. integračním provozu (popis viz str. 39) se jedná o dobu integrace mezi dvěma rozhodnutími o sepnutí.
Parametr ON-delay je potřebný k tomu, aby mohlo nastat vybití kondenzátoru před jeho připojením.
Pozor: příliš krátká doba prodlevy může způsobit závažné poškození kondenzátorové baterie.

OFF Delay:
• V normálním provozu se jedná o čas mezi požadavkem na odpojení kondenzátorového stupně a skutečným odpojením.
• V integračním provozu se parametr OFF-Delay nepoužívá.
Reset Delay:
čas, který RVT vyčkává než restartuje provoz kondenzátorové baterie po výpadku napájení.
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Control
Kliknutím na tlačítko “Control” na obrazovce podle Obr. 27 může pak uživatel na následující obrazovce nastavit způsoby
měření a strategie spínání kondenzátorové baterie.

Obr. 33: Nastavení způsobu řízení kondenzátorové baterie regulátorem RVT
1Ph/3Ph
Toto nastavení definuje druh zapojení pro měření proudu. RVT umožňuje 8 různých topologií zapojení transformátoru
proudu, v závislosti na typu sítě (trojfázová, třívodičová, trojfázová čtyřvodičová, jednofázová síť (fáze vůči fázi, tzn.
sdružené napětí):
Jednofázové měření proudu (k dispozici u základního RVT6/12 i trojfázového modelu RVT12-3P):
1Ph-1LL1, 3Ph-1LL1, 3Ph-1LN1:

Connection type = druh zapojení
Name = název
Schematics = schéma
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Trojfázové měření proudu (možné pouze u trojfázového modelu RVT12-3P):
3Ph-3LL3, 3Ph-3LL2, 3Ph-3LN3, 3Ph-1LL3, 3Ph-1LN3

Detailní informace o zapojení je možno najít v příloze A7 „Druh zapojení měřicího transformátoru proudu (MTP) a vodičové připojení MTP ke svorkám regulátoru“ na konci této příručky.
Definice výše zmíněných druhů zapojení:

3Ph – 3 LN 3
1: připojen jeden MTP; 2: připojeny dva MTP; 3: připojeny tři MTP
LN: napětí měřeno mezi L a N; LL: napětí měřeno mezi dvěma fázovými vodiči
1: jedno měření napětí; 3: tři měření napětí
1Ph: jednofázová síť (L-N nebo L-L), 3Ph: trojfázová síť
Pozn.: L znamená fázový vodič (angl. Line), N znamená nulový vodič (angl. Neutral).
Linear/Circular (na obrazovce uvedeno jako Lin./Circ.)
• Lineární spínání probíhá podle zásady „první dovnitř, poslední ven“
• Kruhové spínání (Circular) probíhá podle zásady „první dovnitř, první ven“.
Obě operace jsou popsány v následující tabulce.
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Kruhové spínání (Circular) prodlužuje životnost kondenzátorů a stykačů tím, že rozděluje namáhání rovnoměrně na
všechny vstupy.
V případě „dvojitého prvního stupně” (1:1:2:2:…, 1:1:2:4:4.,…) platí tato cirkularita pro první dva výstupy a také pro
výstupy vyšší hodnoty.
Lineární

Kruhové (Circular)

 Požadavek na připojení stupně
 Požadavek na odpojení stupně
 Výstup uzavřen
 Výstup otevřen
Progressive / Direct (na obrazovce uvedeno jako Prog./Direct)
• Progresivní provoz znamená, že kondenzátorové stupně jsou spínány sekvenčně jeden po druhém.
• Přímý (Direct) provoz je takový, že největší kondenzátorové stupně jsou spínány jako první, aby bylo možno rychleji
dosáhnout cílové hodnoty účiníku cos φ (angl. target cos φ).
Přímý režim umožňuje vyhnout se řadě zbytečných vložených spínacích kroků
Progressive

Direct
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Normal / Integral (na obrazovce uvedeno jako Normal/Int.)
Normální provoz: spíná kondenzátorové stupně v případě, že požadavek na ně je trvale přítomen po celou dobu spínací
prodlevy (switching delay).
Integrační provoz: spíná kondenzátorové stupně podle zprůměrované hodnoty požadovaného jalového výkonu.
Integrační provoz se hodí pro aplikace, jejichž zátěž se rychle mění.
Integrační =

+

Q

+

Připojení jednoho kondenzátorového stupně

Normální =

Spínací prodleva

čas

žádný stupeň

žádný stupeň

Žádné spínání

Ochrana „Bank setting“ (softwarový zámek)
Nastavení kondenzátorové baterie (bank setting) je možno chránit hardwarově i softwarově proti neoprávněnému přístupu. Hardwarová ochrana je popsána v kap. 3.1.4. Následující obrazovka ilustruje způsob fungování softwarového
zámku. Cesta k této obrazovce je uvedena na Obr. 34:
Start screen ►Settings ►Manual settings ►Bank settings ►Control.

Obr. 34: Ochrana nastavení kondenzátorové baterie regulátorem RVT. Ochrana nastavena do režimu „nechráněno“
(unlocked = odblokováno)
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Pro ochranné zablokování nastavení kondenzátorové baterie zaškrtněte rámeček „Bank settings Unclock”. Obrazovka
se pak přemění na tu, která je uvedena na Obr. 35.
1. Políčka pro nastavení kondenzátorové baterie přejdou do šedé barvy.
2. Parametr “Bank settings Unlocked” (= nastavení baterie odblokováno) se změní na “Bank settings Locked (= nastavení
kondenzátorové baterie zablokováno)
3. Ve stavovém pruhu se objeví aktivovaná ikona softwarového blokování:

Regulátor je softwarově zablokován

Obr. 35: Ochranná funkce RVT kondenzátorové baterie: baterie chráněna softwarově
4.2.1.2 Instalační nastavení (angl. Installation settings)
Start screen ►Settings ►Manual settings ►installation settings
V menu „Installation settings“ jsou uvedeny pokyny jak nastavovat parametry mající vazbu na měřicí transformátor proudu.

Obr. 36: Instalační nastavení RVT
CT scaling: převod transformátoru proudu
Příklad: Měřicí transformátor proudu 250A / 5A má parametr „CT Scaling“ = 50.
C/k: startovací proud regulátoru RVT. Obvykle se nastavuje na 2/3 proudu kondenzátorového stupně (Qstep) (viz kap. 4.2.1.1.)
U parametru C/k se jedná o prahovou hodnotu proudu pro připojování nebo odpojování určitého kondenzátorového
stupně (je dána podílem hodnoty proudu nejmenšího kondenzátoru a převodu měřicího transformátoru na vstupu).
Programovací rozsah C/k: 0,01 až 5.
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Následující příklad ukazuje vliv příliš nízké hodnoty C/k a jak tato hodnota může způsobit zbytečné spínání (too low =
příliš nízká; correct = správná; useless switching = zbytečné spínání; target cos φ = cílová hodnota účiníku)

Příliš vysoká hodnota C/k naopak způsobí připojování kondenzátorů nedostatečně velké hodnoty pro dosažení cílového cos φ.
Doporučené nastavení parametru C/k se dá vypočítat z následujícího vzorce, případně je možno tuto hodnotu vyčíst
přímo z tabulky níže.
Vzorec
Trojfázová síť

Jednofázová síť (L-L nebo L-N)

Tabulka 2: Tabulka hodnot C/k pro 3-fázovou symetrickou síť 400V
Capacitor step rating (kvar)
CT ratio

K

5

10

15

20

30

40

50

10.1

50/5

10

0.48

0.97

1.45

1.93

2.90

3.87

4.84

60

70

90

100

20.1

100/5

20

0.24

0.48

0.73

0.97

1.45

1.93

30.1

150/5

30

0.16

0.32

0.48

0.64

0.97

40/1

200/5

40

0.12

0.24

0.36

0.48

0.73

60/1

300/5

60

0.08

0.16

0.24

0.32

80/1

400/5

80

0.06

0.12

0.12

100/1

500/5

100

0.05

0.10

0.15

120/1

600/5

120

0.04

0.08

160/1

800/5

160

0.03

200/1

1000/5

200

0.02

300/1

1500/5

300

400/1

2000/5

600/1

3000/5

120

2.42

2.90

3.38

4.35

4.84

1.29

1.61

1.93

2.26

2.90

3.22

3.87

0.97

1.21

1.45

1.69

2.18

2.42

2.90

0.48

0.64

0.81

0.97

1.13

1.45

1.61

1.93

0.24

0.36

0.48

0.60

0.73

0.85

1.9

1.21

1.45

0.19

0.29

0.39

0.48

0.58

0.68

0.87

0.97

1.16

0.12

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48

0.56

0.73

0.81

0.97

0.06

0.09

0.12

0.18

0.24

0.30

0.36

0.42

0.54

0.60

0.73

0.05

0.07

0.10

0.15

0.19

0.24

0.29

0.34

0.44

0.48

0.58

0.02

0.03

0.05

0.06

0.10

0.13

0.16

0.19

0.23

0.29

0.30

0.39

400

0.01

0.02

0.04

0.05

0.07

0.10

0.12

0.15

0.17

0.22

0.23

0.29

600

0.01

0.02

0.02

0.03

0.05

0.06

0.08

0.10

0.11

0.15

0.15

0.19

Pozn.: U regulátoru RVT12-3P se nastavují dvě hodnoty C/k a to: C/k 1ph a C/k 3ph; u RVT6/RVT12 se nastavuje
pouze jedna hodnota C/k.
C/k 3ph (nebo C/k) platí pro instalaci s jedním, dvěma nebo třemi měřicími transformátory proudu (MTP; angl. CT;
v trojfázové symetrické síti). C/k 1ph platí pro instalace se třemi MTP (nesymetrická trojfázová síť). Předpokládá se, že
u nesymetrické trojfázové sítě bude použit jednotný parametr C/k 1ph na všechny tři jednotlivě spínané jednofázové
kondenzátory.
Předpokládá se, že všechny měřicí transformátory proudu, připojené k RVT12-3P (dva nebo tři MTP, podle druhu zapojení) mají stejný převod. Přesto však minimální kondenzátorový stupeň pro jednofázový a trojfázový kondenzátor se
může lišit a to je také důvod, proč u trojfázového RVT máme dvě různé hodnoty C/k.
Phase shift (= fázový posuv; platí pouze pro základní model: fázový posuv mezi napětím a proudem, způsobený typem
měřicího zapojení.
Pokud je regulátor RVT zapojen podle schématu v odst. 2.3, činí fázový posuv 90° (standardní nastavení).
U jiného zapojení je možno tento programovatelný fázový posuv vybrat z tabulek v příloze A6.
Všimněte si, že RVT si může tento fázový posuv automaticky upravit během automatického prvotního uvádění do provozu.
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4.2.1.3 Uživatelská nastavení (angl. User settings)
Start screen ►Settings ►Manual settings ►user settings

Na obrazovce User Settings si uživatel může nastavovat různou cílovou hodnotu účiníku (target power factor) a prodlevu
alarmu (alarm delay).

Obr. 37: Uživatelská nastavení RVT
Target cos φ: cílová hodnota účiníku
Cílovou hodnotu „target cos φ“ je možno nastavit v rozmezí od 0,70 induktivního do 0,70 kapacitního.
označuje induktivní cos φ			

označuje kapacitní cos φ

Night cos φ: alternativní účiník (dPF) platný pro noční období, standardně deaktivován (=disabled).
Přepnutí z „target cos φ“ na „target night cos φ“ se provádí externím signálem přivedeným na externí digitální vstup IN
1 +/- (popis odst. 2.3).

Obr. 38: Uživatelské nastavení RVT: aktivován noční (night) a alternativní (reg.) účiník
Reg. cos φ: alternativní cílová hodnota účiníku. Aktivován v případě reverzace toku výkonu:P < 0 (standardně deaktivován).
Alarm: parametry alarmového relé je možno nastavit pro podmínku Alarm cos φ , tedy vyslání alarmu.
Alarmová podmínka Alarm cos φ je splněna v okamžiku, kdy všechny kondenzátorové stupně jsou připojeny a aktuální
hodnota účiníku cos φ se stále nižší než alarmová prahová hodnota cos φ, takže je třeba připojit ještě minimálně jeden
kondenzátorový stupeň.
• Alarm delay: trvání alarmového stavu cos φ předtím, než sepne relé.
• Alarm reset delay: prodleva, která uběhne od skončení alarmového stavu do okamžiku vypnutí relé
• Alarm cos φ: prahová hodnota
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4.2.1.4 Ochrany a výstrahy (angl. Protections/Warnings)
Start screen-> Settings-> Manual settings-> Prot.&Warn.

V případě překročení určitých prahových hodnot v napájecí síti zahájí regulátor RVT určité kroky. Ochranná úroveň (protection) je přísnější než výstražná úroveň (warning).

Obr. 39: Nastavení ochranných a výstražných funkcí regulátoru RVT
4.2.1.4.1 Ochrany (angl. Protections)

Obr. 40: Nastavení ochranných funkcí RVT
Ochranné úrovně (Protections): tato obrazovka slouží pro nastavení úrovní ochrany před podpětím, přepětím, zakázanými vyššími harmonickými, ochrana před určitou max. ef. hodnotou proudu (Irms). Při aktivaci ochrany se aktivuje také
externí ochrana, inicializovaná přes optoelektronický oddělovací vstup 2. Alarmové relé obsahuje jeden spínací (NO) a
jeden rozpínací (NC) kontakt.
Po dosažení nastavené ochranné úrovně proběhnou následující kroky:
• dojde k odpojení (vypnutí) všech kondenzátorových stupňů
• na displeji se objeví alarmové hlášení
• zaktivuje se alarmové relé (NO kontakt se rozpojí / NC kontakt sepne )
• dojde ke zvýraznění této ikony
Pozn.: pokud je aktivován signál na externím vstupu, je možné navolit výsledek externí ochrany (ext. protection):
• Disconnection and alarm = Odpojení a alarm
• Disconnection only = Pouze odpojení (bez alarmu)
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Jakmile přestane působit jev, který vyvolal aktivaci ochrany, RVT po uplynutí určité prodlevy zahájí znovu svůj normální
provoz. Délka prodlevy závisí na druhu jevu. Postup restartu po alarmu na RVT je popsán podrobně v Příloze A4.
Pozn.: pokud je nastavena do aktivního stavu, je možno externí ochranu (Ext. Prot.) aktivovat přivedením externího
signálu přes digitální vstup 2 na RVT (viz kap. 1.3).
4.2.1.4.2 Výstrahy (angl. Warnings)

Výstražné úrovně jsou v zásadě nižší než ochranné úrovně. Po dosažení výstražné úrovně proběhnou tyto kroky:
• zapne přídavný ventilátor/sepne pomocné relé: spínací (NO) kontakt sepne
• dojde ke zvýraznění této ikony

Obr. 41: Nastavení výstrah na regulátoru RVT
4.2.1.4.3 Teplotní ochrany (angl. Temp protections)

RVT obsahuje 8 teplotních ochran kondenzátorové baterie, které využívají 8 teplotních snímačů. Každou teplotní úroveň
ochrany pro každý teplotní snímač je možno nastavit individuálně. Jakmile teplota dosáhne kterékoli z nastavených
ochranných teplotních úrovní, proběhnou následující kroky:
• dojde k vypnutí všech kondenzátorových stupňů
• na displeji se objeví alarmové hlášení
• dojde k aktivaci parmového relé (kontakt NO rozpíná / kontakt NC zapíná)
• ikony

a

se světelně zvýrazní.

Obr. 42: Nastavení teplotních ochran na RVT regulátoru
Regulátor účiníku RVT | Měření a nastavování – 43

4.2.1.4.4 Teplotní výstrahy (angl. Temp warnings)

RVT obsahuje 8 teplotních výstrah kondenzátorové baterie, které jsou aktivovány osmi teplotními snímači. Výstražná
úroveň každého teplotního snímače se dá nastavovat nezávisle. Jakmile teplota dosáhne kterékoli z nastavených výstražných teplotních úrovní, proběhnou následující kroky:
• aktivuje se ventilátor / pomocné relé; spínací kontakt (NO) sepne
• ikona

se světelně zvýrazní

Obr. 43: Nastavení teplotních výstrah na regulátoru RVT
Pozn. 1: regulátor RVT má vlastní ochranu proti internímu překročení teploty 85°C. Výše popsané kroky proběhnou
v případě, že interní teplota překročí tuto ochrannou úroveň.
Po poklesu teploty pod 80°C se RVT automaticky uvede do činnosti (restartuje se).
Pozn. 2: teplotní ochranné úrovně jsou ve standardním případě deaktivovány. Po zadání úrovně RVT zkontroluje jednu
z osmi připojených sond.
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4.2.1.5 Obnovení standardního nastavení (angl. Restore default settings)
Start screen->Settings->Manual settings->restore default set.

Obr. 44: Obnovení standardního nastavení na regulátoru RVT
Po navolení a potvrzení položky „Restore default set.“ se hodnoty všech parametrů RVT nastaví zpět na standardní
hodnotu (viz samostatný dokument dodávaný spolu s RVT). Výjimkou je případ, kdy položka „bank setttings“ (=nastavení kondenzátorové baterie) je zablokována, tedy nastavena do stavu „locked“. V takovém případě nedojde ke změně
nastavení kondenzátorové baterie.
Výstraha: může dojít ke ztrátě důležitých parametrů
Komentář: před obnovením standardních nastavení zkontrolujte, zda:
• RVT je odblokován (popis v odst. 3.1.4 a 4.2.1.1)
• RVT se nachází v nastavovacím (SET) režimu (popis v odst. 3.1.2.)
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4.2.2 Prvotní uvádění do provozu (angl. Commissioning, nastavovací SET režim)

Toto dílčí menu umožňuje uživateli provést kompletní automatické prvotní uvedení do provozu, případně provést řízené
uvedení regulátoru do provozu.
4.2.2.1 Automatické (Automatic) uvedení do provozu

Viz kap. 3.3, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
4.2.2.2 Řízené uvádění do provozu (angl. Guided Commissioning)

RVT provede řízený proces uvádění do provozu. Tento proces vyžaduje zadání následujících parametrů (viz tabulka
níže).
Pozn.: Před provedením řízeného uvádění do provozu zkontrolujte zda:
1. RVT je odblokován (popis v odst. 3.1.4 a 4.2.1.1)
2. RVT se nachází v nastavovacím SET režimu (popis v odst. 3.1.2.)
3. Pokud je na sekundárním vinutí MTP vytvořen zkrat, nezapomeňte po připojení proudového vstupu PF regulátoru tuto
zkratovací spojku rozpojit.
Řízené uvádění do provozu (nastavované parametry)
Parametr

Popis

1Ph / 3Ph

Druh připojení kondenzátorové baterie a měřicí zapojení RVT

Phase rotation

Kontrola směru otáčení točivého magnetického pole; kontrola sledu fází

C.T. scaling

Převod měřicího transformátoru proudu

CT redirection

Přesměrování vstupů MTP v případě umístění MTP na nesprávnou fázi.

Phase shift

Fázový posuv mezi napětím a proudem, způsobený měřicím zapojením. Tento fázový posuv činí 90°(standardní nastavení) v
případě, že RVT je připojen podle schématu v kap. 2.3). Pokud jde o jiná zapojení – viz Příloha A.5.

V scaling

Převod externího transformátoru napětí.

V nom

Jmenovité napětí kondenzátorové baterie.

ON-Delay

Prodleva při připojení

OFF-Delay

Prodleva při odpojení

Sequence

Relativní hodnota jalového výkonu každého výstupu

Q step

Nejmenší rozdíl hodnoty jalového výkonu mezi stupni.

C/k

Nastavený startovací proud.

Target cos φ

Cílová hodnota účiníku
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4.2.2.3 Uvedení teplotních snímačů/sond do provozu (angl. T Probes)
Regulátor RVT může mít připojeno až 8 teplotních sond v uzavřeném okruhu. Každá sonda musí být před vlastním použitím zprovozněna. Postup je následující:
Každou sondu je třeba jednotlivě identifikovat (angl. Probe recognition):
• připojíme sondu ke vstupu pro tyto teplotní sondy (pouze jednu sondu)
• klikneme na řádek pro přiřazení čísla sondě
• klikneme na tlačítko “Start”
• RVT automaticky identifikuje adresu sondy
• stejný postup opakujeme pro každou sondu
Pokud některá ze sond má určitý problém, je možno jej odstranit stlačením nulovacího tlačítka „Clear“.
Po identifikaci je každé aktivované sondě přiřazena jednoznačná adresa.

Obr. 45: Automatická identifikace teplotní sondy
• Připojujeme následně po sobě každou sondu:

vodič D

vodič -

vodič -

vodič D
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4.3 Monitorování kondenzátorové baterie (angl. Bank Monitoring)

Funkce monitorování kondenzátorové baterie zajišťuje uživateli přístup k diagnostice, záznamu alarmů, testovací funkci
a hodinám reálného času (hodinami reálného času je vybaven pouze trojfázový model RVT12-3P).
Jedná se o velmi užitečný diagnostický nástroj.

Obr. 46: Monitorování kondenzátorové baterie
4.3.1 Diagnostika (angl. Diagnosis)

Uvádí počet operací každého výstupního kondenzátorového relé od doby vyrobení RVT.

Obr. 47: Monitorovací diagnostika kondenzátorové baterie

48 – Měření a nastavování | Regulátor účiníku RVT

4.3.2 Testovací funkce (angl. Test function)

Toto dílčí menu umožňuje uživateli testovat každé relé RVT.
Test alarm: umožňuje testování alarmového relé
Test fan: umožňuje testování ventilátoru/pomocného relé
Test outputs: umožňuje testování každého výstupního kondenzátorového relé

Obr. 48: Testovací a monitorovací funkce kondenzátorové baterie

Obr. 49: Testovací/monitorovací výstupy kondenzátorové baterie
Příslušné relé zapneme/vypneme (ON/OFF) zaškrtnutím rámečku.

Dříve než přejdete do testovací funkce zajistěte aby:
• RVT byl odblokován (popis v odst. 3.1.4 a 4.2.1.1)
• RVT se nacházel v nastavovacím SET režimu (popis v odst. 3.1.2.)
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4.3.3 Záznam alarmů (angl. Alarm logging)

Obrazovka Alarm logging zobrazuje posledních pět alarmových hlášení s razítkem v reálném čase.

Obr. 50: Monitorování kondenzátorové baterie – záznam alarmů
4.3.4 Hodiny reálného času (angl. Real time clock)

Obr. 51: Regulátor RVT – Hodiny reálného času
Hodiny běží i když RVT není připojen na napájení.

50 – Měření a nastavování | Regulátor účiníku RVT

4.4 Komunikace, komunikační možnosti (angl. Communications)

Regulátor RVT může komunikovat nejrůznějšími způsoby. V tomto hlavním menu je možno nastavit jazyk, teplotní
jednotku, konfiguraci obrazovky a nastavovací parametry pro komunikaci po síti Ethernet a protokol Modbus. Bližší informace ohledně protokolů Modbus, rozhraní USB, protokolu TCP/IP a programování jsou uvedeny v manuálu
2GCS213013A0050_RVT (komunikace prostřednictvím protokolů Modbus, USB či TCPIP).
RS485 / Modbus Adapter
Modbus Adapter je volitelné zařízení pro regulátor účiníku RVT, které umožňuje vytvořit spojení mezi RVT a systémem s
protokolem RS485 Modbus. Regulátor funguje pak na síti jako podřízená jednotka (slave) na síti s protokolem Modbus.
Viz uživatelský návod č. 2GCS214013A0050-RVT Modbus RS485, kde jsou uvedeny bližší informace o adaptéru RS485
Modbus Adapter.

Regulátor účiníku RVT | Měření a nastavování – 51

Fixing screw = upevňovací šroub; Resistor terminativ switch = Spínač pro připojení zakončovacího odporu; Screwed terminal for bus cable
connection = šroubová svorka pro připojení sběrnicových vodičů; Extra depth to the controller = přídavná hloubka pro regulátor.

Pozor! Adaptér RS485 MODBUS ADAPTER by měl mít textové označení GREEN zelenou barvou (napájecí napětí 3,3V).
Adaptér s bílou WHITE textovou barvou popisu je vyhrazen pro starý model (napájecí napětí zdroje 5V)
To znamená, že nový adaptér Modbus není kompatibilní se starým RVT a starý adaptér Modbus nelze připojit k novému RVT (s dotykovou obrazovkou).
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Ethernet / TCP/IP
Připojení s protokolem TCP/IP může být inicializováno lokálně nebo dálkově.
Standardně použitý TCP port má č. 4250.
Připojení k RVT je provedeno kabelem RJ45 Cat5e Ethernet.

RVT je možno připojit přímo k síti LAN nebo přes Internet.

USB
Rozhraní USB slouží pro připojení RVT přes sériový port.
Počítač se připojí konektorem USB-A male (sameček) k USB-Mini B male (sameček).

Pozor! USB port na RVT není izolován a proto je nezbytně nutné při práci přes tento port připojit ochrannou zem.
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4.4.1 Konfigurace vstupů/výstupů (angl. I/O configuration)

Obr. 52: Konfigurace vstupů/výstupů RVT ( I/O)
4.4.1.1 Nastavení jazyka (angl. Set languages)
Pro dialog s RVT je možno vybrat pět různých jazyků.

Pro aktivaci vybraného jazyka by se uživatel měl vrátit do hlavního menu.
Obr. 53: Výběr dialogového jazyka pro RVT
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4.4.1.2 Teplotní jednotka (angl. Temp unit)

Toto menu nabízí dvě teplotní jednotky: °C a °F.
Zvolená jednotka bude pak použita u všech dalších měřených teplot nebo nastavení.
4.4.1.3 Nastavení komunikace (angl. Communications settings)
Komunikační připojení Modbus a Ethernet musí být pro správnou funkci správně konfigurována.

Obr. 54: Nastavení komunikačního protokolu na regulátoru RVT

Obr. 55: Nastavení komunikačního protokolu Modbus na regulátoru RVT
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Adresa „Slave address“ je ta, kterou používá Modbus master pro adresaci RVT prostřednictvím protokolu Modbus.
Baud rate (přenosová rychlost), Parity (parita), Stop bit musí přesně odpovídat nastavení komunikace řídicího počítače
Modbus master, který řídí komunikační síť RS485/Modbus.

RVT pro přímé připojení k PC nebo síti Ethernet potřebuje mít IP adresu.
Tato IP adresa může být pevná a v případě deaktivace DHCP serveru musí být zadávána manuálně. Standardní adresa
je: 192.168.1.40.
V případě, že IP adresa je přidělována automaticky z implicitní brány mezisíťového počítače gateway nebo ze sítě Ethernet LAN, nastavte protokol DHCP na „enabled“ (= aktivováno).
Dále ukážeme několik příkladů:
Příklad 1: Obrazovka níže ukazuje standardní nastavení regulátoru pro přímé připojení k PC (všimněte si, že tento PC
musí být odpovídajícím způsobem nakonfigurován, s pevnou IP adresou 192.168.1.1, Subnet mask 255.255.255.0,
DHCP „disabled“ )

Obr. 56: Nastavení protokolu TCP/IP na RVT
Příklad 2 : Obrazovka níže ukazuje standardní nastavení pro připojení do sítě Ethernet (všimněte si, že PC, který je připojen také do sítě LAN, má vlastní IP adresu, která mu byla přidělena sítí s aktivovaným („enabled“) protokolem DHCP).

Podrobnosti ohledně nastavení komunikace je možno najít v příručce: „2GCS213013A0050_RVT Communication
through Modbus, USB or TCPIP Protocol“.
Pro inicializaci těchto parametrů je třeba restartovat RVT.
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4.4.2 Konfigurace Ethernetu (angl. Ethernet configurations)

Toto menu zobrazí aktuální IP adresu RVT, adresu masky (Mask) a adresu implicitní brány (gateway IP address).
Podle stavu DHCP se i zobrazovaná data mohou lišit.
Obrazovky níže uvádí výsledek platný pro výše uvedené příklady 1 a 2:
Příklad 1: Obrazovka níže ukazuje aktuální pevnou adresu s deaktivovaným DHCP.

Příklad 2: Obrazovka níže ukazuje aktuální nastavení vyplývající z automatického rozlišení adresy IP s aktivovaným
DHCP („enabled“).
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4.4.3 Konfigurace obrazovky (angl. Screen configuration)

Toto menu pomáhá uživateli upravit souřadnice XY dotykové obrazovky a jas podsvícení.

Kalibrace dotykové obrazovky není za normálních podmínek nutná, pokud obrazovku používáme standardním způsobem a ve standardních podmínkách okolí.
Aby se zabránilo ztrátě připojení přes toto obrazovkové rozhraní, může si uživatel manuálně kalibrovat souřadnice XY,
nutné pro detekci aktivace tlačítka.
Výstraha: kalibraci dotykové obrazovky je třeba provádět opatrně, pomocí pera nebo neostrého hrotu a jejich pomocí
přesně vyznačit a detekovat kalibrační body!

Menu „Backlight“ (= podsvícení) nastaví standardní světelnou intenzitu podsvícení při používání dotykové obrazovky. Po
10 minutách nečinnosti na obrazovce se intenzita podsvícení vrátí na hodnotu 10%.

58 – Měření a nastavování | Regulátor účiníku RVT

4.4.4 Informace „o“ regulátoru RVT (angl. About)
Toto menu uvádí softwarovou verzi RVT, sériové číslo (serial number), číslo výrobku (article number) a typ (RVT type).

4.4.5 MAC adresa
Toto menu zobrazuje fyzickou adresu MAC regulátoru RVT, která je jedinečným identifikátorem zařízení).
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Přílohy
A1. Rozměry

A2. Technické specifikace
Typy RVT:
Funkce, vlastnosti

RVT 6 / RVT 12

RVT 12-3P

1 / 3 fázová měření

1 Měřicí vstup napětí

3 Měřicí vstupy napětí

1 Měřicí vstup proudu

3 Měřicí vstupy proudu

Hodiny reálného času

Ne

Ano

Měření energie

Ne

Ano

Připojení na Ethernet

Ne

Ano

Připojení na USB hostitelského počítače

Ne

Ano

Připojení USB zařízení

Ano

Ano

Digitální vstupy

Ano

Ano

Alarm / relé ventilátoru

Ano

Ano

Výstupní relé

6 nebo 12

12

Blokovací spínač

Ano

Ano

Připojení na RS485 Modbus

Ano

Ano

Externí teplotní sondy

Ano

Ano
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Měřicí systém:
Mikroprocesorový, pro symetrické trojfázové/jednofázové sítě a nesymetrickou síť. K dispozici je individuální řízení účiníku.
Napájecí napětí:
Od 100V AC do 460V AC.
Příkon:
15 VA max.
Druh zapojení:
Mezi fázi-fázi nebo fázi-nulu u symetrických a nesymetrických sítí
Tolerance napětí:
± 10% z indikovaného napájecího napětí
Kategorie měření (podle IEC 61010-1) :
CAT III
Měření napětí:
Do 690V AC, příp. vyššího napětí přes měřicí transformátor napětí
Přesnost: 1% plného rozsahu stupnice
Frekvenční rozsah:
45 nebo 65 Hz (automatické nastavení na kmitočet sítě
Proudový vstup:
5A nebo 1A (ef. hodnota (třída1 C.T.).
Vstupní impedance pro proud:
< 0,1 .
Odpojení v případě výpadku napájení:
Automatické odpojení všech kondenzátorů v případě výpadku napájení v trvání déle než 20ms.
Počet výstupů:
základní model RVT6/RVT12: počet výstupů programovatelný, do 6 nebo 12
Trojfázový model RVT12-3P: programovatelný do počtu 12 výstupů
Dimenzování výstupních kontaktů:
• Max. trvalý proud: 1,5A (AC) – 0,3A (110V DC).
• Max. špičkový proud: 8A
• Max. napětí: 440 V AC.
• Svorky A-A jsou dimenzovány na trvalý proud 18A (9A/svorku).
Dimenzování alarmových kontaktů: (beznapěťový kontakt)
• Jeden rozpínací a jeden spínací kontakt
• Max. trvalý proud: 1,5A (AC).
• Jmenovité napětí: 250V AC (max. vypínané napětí: 440V AC).
Dimenzování kontaktů ventilátoru: (beznapěťové kontakty)
• Spínací kontakt
• Max. trvalý proud: 1,5A (AC).
• Jmenovité napětí: 250V AC (max. vypínané napětí: 440V AC).
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Nastavení účiníku:
Od 0,7 induktivního do 0,7 kapacitního
Nastavení startovacího proudu (hodnota C/k):
• 0,01 až 5A.
• automatické měření parametru C/k.
Spínací sekvence:
1:1:1:1:1:..:1 - 1:2:2:2:2:..:2 - 1:2:4:4:4:..:4
1:2:4:8:8:..:8 - 1:1:2:2:2:..:2 - 1:1:2:4:4:..:4
1:1:2:4:8:..:8 - 1:2:3:3:3:..:3 - 1:2:3:6:6:..:6
1:1:2:3:3:..:3 - 1:1:2:3:6:..:6
a jakákoli další sekvence programovatelná zákazníkem.
Připojení 10/100 Base-T Ethernet
Připojení k PC nebo síti LAN protokolem TCP/IP
Elektrická izolační úroveň mezi RVT a signály RJ45: 1500 Vef.
Přenosová rychlost v síti s protokolem Modbus:
300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 - 38400 – 57600 bps
Připojení CAN:
Podporuje rozhraní CAN 2.0B (pro budoucí použití)
Připojení USB host:
(pro budoucí použití
Připojení zařízení přes USB port
Připojení teplotní sondy na vstup
Pouze 2 kontakty používající protokol „1-wire“
• Parazitický napájecí režim (není třeba mít žádný externí napájecí zdroj)
• Připojení k více uzlům na síti v uzavřeném okruhu
• Připojení 8 teplotních sond
• Max. 8 měřičů mezi RVT a teplotní sondou, příp. mezi sondami
• Max. délka 64 m
• Měří teploty od -55°C do +125°C (-67°F do +257°F)
• Přesnost +/-0.5°, v rozmezí od -10°C do +85°C
• Montáž na lištu DIN
• Připojení k RVT dvěma vodiči, kroucenou dvojlinkou, kategorie 1, telekomunikační kabel
Konfigurace kondenzátorového stupně:
Auto=automatická, fixed=pevná, disabled=vyřazena.
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Displej:
QVGA 320 x 240 pixelů, barevná dotyková obrazovka
Nastavitelné podsvícení displeje
Spínací doba mezi kondenzátorovými stupni:
Programovatelná od 1s do 18h.
Funkce ukládání do paměti:
Všechny naprogramované parametry a režimy jsou ukládány do trvalé (nevolatelní) paměti.
Automatická adaptace k typu zapojení a směru otáčení točivého pole sítě (sled fází).
Automatická adaptace na svorky MTP
Operace korektury účiníku (Power Factor Correction) je necitlivá na přítomnost vyšších harmonických.
Spolupracuje s pasivními a regenerativními zátěžemi (čtyřkvadrantový provoz).
Provozní teplota:
-20° C až 70° C.
Skladovací teplota:
- 30° C až 85° C.
Montážní poloha:
Montáž do vertikálního panelu
Rozměry:
Čelná strana: 146 x 146 mm (VxŠ)
Zadní strana: 205 x 135 mm
Celkové rozměry: 146 x 211 x 67 mm (VxŠxH).
Hmotnost:
650g (bez obalu).
Připojovací svorka:
Klecová (průřez jednožilového vodiče do 2,5mm²).
Stupeň krytí z přední strany:
IP 43 (IP 54 na požádání).
Relativní vlhkost:
Max. 95%; bez kondenzace
Značka CE udělena.
A3. Testování a odstraňování závad
Testování
Po instalaci automatické kondenzátorové baterie a naprogramování spínacích parametrů je možné provést následující
testy, v závislosti na zatěžovací situaci.
A. Bez zátěže, příp. cos φ = 1 nebo kapacitní zátěž (nastavte požadovaný cos φ na 0,95 ind.)
1. Zvolte manuální režim
2. Přidejte dva nebo tři kondenzátorové stupně.
3. Zvolte automatický režim.
Všechny kondenzátorové stupně musí být vypnuty v souladu s naprogramovanou prodlevou mezi jednotlivými spínacími
operacemi.
Pokud nedojde k odpojení všech kondenzátorových stupňů, zkontrolujte následující:
• Byla připojena induktivní zátěž?
• Byly správně naprogramovány hodnoty parametru C/k a/nebo velikost stupně?
(Je doporučeno nastavit C/k na hodnotu o něco málo větší než je vypočtená hodnota)
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B. Induktivní zátěž
1. Jako požadovaný nastavte cos φ =1
2. Zvolte automatický režim.
Nyní bude probíhat automatické připojování kondenzátorových stupňů, které budou kompenzovat induktivní zátěž (regulátor nebude připojovat tyto kondenzátorové stupně v případě, že induktivní proud bude nižší než přednastavená
hodnota C/k. V takovém případě proveďte test podle bodu A výše).
Pokud jsou už připojeny všechny kondenzátorové stupně a stále existuje potřeba připojovat další, zkontrolujte nastavení C/k.
Pokud je tato hodnota správná, pak kondenzátorová baterie je příliš malá pro kompenzaci cos φ = 1. V takovém případě
nastavte nižší hodnotu pro cos φ.
Pokud některý kondenzátorový stupeň je opakovaně připojován a odpojován, znamená to, že parametr C/k je nastaven
na příliš malou hodnotu (pokud ovšem nedochází k tomu, že velikost zátěže se periodicky mění s časovou periodou
rovnou nebo blízkou spínací prodlevě).
Odstraňování závad
Poruchy, vady •

Možný způsob nápravy

Regulátor je připojen, avšak nepracuje (žádný údaj na displeji).

Zkontrolujte nastavené napětí a pojistky.

Regulátor nepřipojuje příp. neodpojuje kondenzátorové stupně, ačkoli

- Zkontrolujte, zda regulátor se nachází v automatickém režimu.

zátěž, induktivního charakteru, se významným způsobem mění.

- Zkontrolujte nastavení fázového posuvu a C/k.
- Zkontrolujte, zda zkratovací můstek na sekundáru MTP je odpojen •

Zdá se, že regulátor není schopen aktivovat žádný z kondenzátorových

Počkejte až uplyne doba prodlevy mezi spínáním a/nebo doba prodlevy

stupňů.

nastavená pro výpadek napájení.

Není dosaženo přednastavené hodnoty účiníku.

Při nízké nebo nulové zátěži může nízká hodnota účiníku odpovídat velmi
malému induktivnímu proudu. Příslušné kondenzátorové stupně jsou
příliš malé pro kompenzaci. • Pokud průměrná hodnota cos φ za určitou
časovou periodu je příliš nízká, je možno zvětšit přednastavený cos φ.

Jsou připojeny všechny kondenzátory, ačkoli požadovaný jalový výkon je
relativně nízký.•
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Zkontrolujte nastavení fáze a C/k.

Po skončení procedury automatického uvádění do provozu se na displeji regulátoru objeví následující hlášení:
Hlášení během automatického procesu uvádění do provozu •

Doporučený možný způsob nápravy

Phase rotation was detected to be wrong. L2 and L3 phases will be inter-

Stlačte OK

nally inverted. Press OK to validate. •
Zjištěn nesprávný směr otáčení magn. pole. Fáze L2 a L3 budou interně
zaměněny. Stlačením OK potvrďte tento krok.
Error: Step size too small. Chyba: příliš malý kondenzátorový stupeň.

Upravte velikost kondenzátorového stupně nebo převod MTP.

Error: CT not sensing any current.

Zkontrolujte zda zkratovací můstky na MTP jsou odstraněny, zda MTP je

Chyba: měřicí transformátor proudu nesnímá žádný proud)

řádně vodičově připojen. Pak znovu odstartujte proceduru automatického
uvádění do provozu.

Error: Load changing too fast.

Snažte se nastavit poněkud stabilnější podmínky zátěže a pak restartujte

Chyba: zátěž se příliš rychle mění.

proceduru automatického uvádění do provozu. Případně nastavte parametry manuálně.

Error: Too wide phase dispersion in input nr ‘X’ ‘Y’ ‘Z’.

Na každém vstupu MTP a každém výstupu je prováděna identifikace

Chyba: příliš široký rozptyl fáze na vstupech X, Y, Z.

fáze a je kontrolován fázový rozptyl. Zkontrolujte připojení kondenzátoru
a stykače. Zkontrolujte proudy kondenzátoru pro každou fázi.

Error: At least two CT input sensing the same line current.

Zkontrolujte instalaci MTP.

Chyba: minimálně dva vstupy MTP snímají proud stejné fáze.
Error: No significant current in input nr ‘X’ ‘Y’ ‘Z’

Zkontrolujte, zda MTP má odstraněn zkratovací můstek, zda přívody MTP

Chyba: žádný významnější proud na vstupech č. X, Y, Z

jsou správně vodičově připojeny. Pak odstartujte znovu proceduru automatického uvádění do provozu.

Error: Inconsistent phase shift.

- Zkontrolujte přívody a instalaci MTP.

Chyba: nekonzistentní fázový posuv

- Zkontrolujte připojení kondenzátoru a stykače.
- Zkontrolujte proudy kondenzátoru pro každou fázi.

Error: Inconsistent phase shift.

- Zkontrolujte, zda převod jednotlivých MTP má stejnou hodnotu.

Chyba: nekonzistentní fázový posuv

- Zkontrolujte připojení kondenzátorů a stykačů.
- Zkontrolujte proudu kondenzátorů pro každou fázi.

Error: Too big step difference

Zkontrolujte nastavenou sekvenci připojování kondenzátorových stupňů

Chyba: příliš veliký rozdíl mezi kondenzátorovými stupni

a hodnotu jalového výkonu pro každý výstup.

Regulátor účiníku RVT | Přílohy – 65

A4. Postup opakovaného spuštění (restartu) po alarmu
Po dosažení úrovně ochrany (viz kap. 4.2.1.4.1) nebo v případě, že interní teplota dosáhne hodnoty vyšší než 85°C:
• dojde k odpojení všech kondenzátorových stupňů
• na LCD displeji se objeví alarmové hlášení
• alarmové relé vypne
Jakmile přestane působit konkrétní alarmová podmínka, RVT se automaticky uvede do činnosti. Procedura restartu
závisí na typu události, která způsobila alarm – viz následující tabulka.
Událost, k níž došlo

Chování RVT po restartu, jakmile přestane působit událost

Urms < Umin prot

- Okamžitě vypne alarmové relé
- Po uplynutí doby rovnající se prodlevě ON-Delay(*) znovu obnoví normální provoz

Výpadek napájení

- Obnoví normální provoz po době rovnající se prodlevě „Reset-delay(*)"

Urms > U max prot.

- Okamžitě vypne alarmové relé
- Po uplynutí doby rovnající se prodlevě ON-Delay(*) znovu obnoví normální provoz

Interní teplota > 85°C

- Událost je považována za ukončenou v případě, že interní teplota poklesne pod 80°C
- Okamžitě vypne alarmové relé
- Po uplynutí doby rovnající se prodlevě ON-Delay(*) znovu obnoví normální provoz.

Jedna z osmi teplotních sond „T probe“ zjistila teplotu,

- Okamžitě vypne alarmové relé (externí přídavná teplotní sonda T1-8)

která je vyšší než max. nastavená úroveň ochrany.

- Obnoví normální provoz po uplynutí doby rovnající se prodlevě ON-Delay(*)

THDV > THDV max prot.

- Okamžitě vypne alarmové relé.
- Obnoví normální provoz po uplynutí doby rovnající se prodlevě ON-Delay(*)
Ochrana proti parazitním zákmitům (anti-hunting):
- Pokud stejná událost nastane během jedné hodiny, RVT obnoví svůj normální provoz
po době, která se rovná 2x ON-Delay.
- Pokud stejná událost nastane znovu během jedné hodiny, pak doba restartu se zdvojnásobí na 4 x ON-Delay a tak to bude pokračovat dále až do max. trvání jedné hodiny.
Toto pravidlo umožňuje odstranit vlivy parazitních zákmitů (anti-hunting) způsobených
rezonancí.

Došlo k aktivaci externího vstupu.

- Okamžitě vypne alarmové relé
- Po uplynutí doby rovnající se prodlevě ON-Delay(*) znovu obnoví normální provoz

(*) Bližší informace ohledně prodlevy při resetu (Reset-Delay) a prodlevy při zapnutí (ON-Delay) jsou uvedeny v kompletním popisu v odst. 4.2.1.1.
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A5. Měření napětí a přívod napájení
Tato příloha uvádí praktické postupy pro připojení napětí k RVT za účelem měření tohoto napětí v případě, že se jedná
o stejné svorky jako ty, které jsou použity pro napájecí napětí RVT.
Popis
Jak je vidět na Obr. 57, RVT obsahuje dvě svorky pro napájecí napětí a tři další vstupní svorky pro měření napětí.
RVT nepoužívá napájecí napěťové svorky napětí pro měření velikosti napětí.
Napětí je měřeno na vyhrazených napěťových vstupních svorkách.
Pokud pomocné napájecí napětí RVT a napěťový měřicí signál přichází ze stejného zdroje, je možno vytvořit můstek
mezi příslušnými svorkami.

Obr. 57: Svorky
Připojení můstku (praktický návrh)
Vzhledem k omezenému prostoru není možné připojit dva vodiče do jediného připojovacího místa. Proto pro připojení
dvou vodičů k jedné společné svorce musí být použita jiná, alternativní metoda.
Takové připojení může být provedeno několika různými praktickými způsoby. Jedno z řešení je uvedeno na Obr. 58.
Každý vodič přivádějící napájecí napětí je opatřen dvojitou terminálovou koncovkou, přičemž jedno rameno této koncovky slouží jako propojovací můstek.
Tyto druhy koncovek a příslušný krimpovací nástroj pro jejich vytvoření patří mezi běžně dostupné položky v obchodní
síti. Zapamatujte si, že u těchto koncovek musí být použity vodiče stejného průměru.
V našem případě vidíte, že byly použity dvě koncovky.

Obr. 58: Zapojení s můstkovým propojením
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A6. Tabulka fázového posuvu (platná pro základní model Base Model)
Trojfázové zapojení (fáze vůči fázi; sdružené napětí)
Napětí je měřeno mezi fázemi L2 a L3

Trojfázové zapojení (fáze vůči nule; fázové napětí)
Napětí je měřeno mezi fází L1 a nulou

Jednofázové zapojení
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A7. Druh zapojení měřicího transformátoru proudu (MTP) a vodičové připojení MTP ke svorkám regulátoru
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A8. Řízení účiníku v jednotlivých fázích (platné pro trojfázový model RVT12-3P)
Pro individuální řízení účiníku je standardně k dispozici pouze model s 12 výstupy.
Stejně jako u základního modelu RVT probíhá řízení účiníku (PFC) u trojfázového modelu regulátoru RVT 12-3P porovnáváním hodnoty C/k s naměřenou hodnotou jalového proudu základní harmonické.
Řízení probíhá různými způsoby podle toho, jaký typ zapojení je použit (viz A7. Druh zapojení měřicího transformátoru
proudu (MTP) a vodičové připojení MTP ke svorkám regulátoru) a jakého druhu jsou výstupní kondenzátorové stupně.
A9. Recyklace
Pokud je na výrobku umístěn tento znak, znamená to, že výrobek po skončení životnosti by neměl být likvidován spolu s
domovním odpadem. Takový výrobek oddělte od ostatních typů odpadů a recyklujte jej. Pomáháte tím zachovat cenné
materiálové zdroje a ochráníte životní prostředí a lidské zdraví.

Uživatelé/vlastníci objektu, kde byl tento regulátor zabudován, by měli kontaktovat buď maloprodejce, u něhož tento
výrobek zakoupili, nebo příslušný státní orgán ochrany životního prostředí a požádat o pokyny kde a jak mají tento výrobek bezpečně odevzdat do recyklace.
Obchodní provozovatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
by neměl být kombinován s dalšími odpady. Jeho likvidace musí probíhat v souladu se směrnicí WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment).
Tento výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky a splňuje požadavky směrnice RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances = Omezení používání určitých nebezpečných látek).
Použité baterie by měly být likvidovány v souladu s národními nařízeními pro likvidaci baterií (Battery Directive).
Desky elektroniky by měly být recyklovány v souladu s místně platnými nařízeními.
Recyklace plastových obalů a dílců by měla proběhnout odděleně.
Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii CR2032 Li-MnO2. Tu je možno vyjmout pro likvidaci po otevření plastového
krytu (4 šrouby na zadní straně přístroje).
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A10. Doplňková ustanovení ohledně volně sdíleného softwaru:
Tento výrobek obsahuje některý volně sdílený software (nebo software licencovaný tak, že je možno jej volně využívat, vytvářet kopie, distribuovat, využívat pro studijní účely, měnit a vylepšovat). Týká se to následujících výrobků: Linux-2.6.30.1, na který se vztahuje licence „GNU General Public License“, verze 2; busybox-1.15.3, na který se vztahuje
licence „GNU General Public License“, verze 2; dropbear-0.48.1, na který se vztahuje licence „GNU General Public
License“, verze 2; iana-etc-2.20, na který se vztahuje licence „GNU General Public License“, verze 2; mtd-utils-1.2.0,
na který se vztahuje licence „GNU General Public License“, verze 2; u-boot-1.3.4, na který se vztahuje licence „GNU
General Public License“, verze 2; ifplugd-0.28, na který se vztahuje licence „GNU General Public License“, verze 2;
AT91Bootstrap1.9, na který se vztahuje licence „GNU General Public License“, verze 2 a uClibc v 0.9.29, na který se
vztahuje licence „GNU Lesser General Public License“, verze 2.1,(kupujícímu nebo uživateli by nemělo být bráněno
měnit knihovny, poskytnuté mu podle licence Lesser General Public License (verue 2.1) a/nebo zpětně dešifrovat tyto
knihovny pro potřeby odladění (odstranění chyb) těchto modifikací.
Tyto softwarové produkty patří k volně šiřitelným produktům (svoboda s jejich zacházení podlého ustanovení
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html, kde najdete další detaily), vyvinutým společností Free Software Foundation, která je neziskovou organizací. Tím, že jste dostali zdarma tyto softwarové programy, měli byste vědět, že
vám tím byla udělena licence z a podmínek buď GNU General Public License nebo GNU Lesser General Public License (“Licence”; jejich kopie jsou k dispozici na: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html ). Tyto Licence vám umožňují volně kopírovat, modifikovat a redistribuovat tento software. Software je k dispozici na: http://search-ext.abb.
com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/
96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file/2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip
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