Regulátor jalového výkonu
Prophi7/ Prophi 7-RS

Verze 4.0 - D
Provoz. napětí: 110-440V

Verze 4.0 D , 03/2016
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POZOR!

!

1. Přístroj pod napětím!
2. Používejte přístroj pouze v interiéru!
3. Programovatelná doba vybití regulátoru musí
souhlasit s dobami vybití předepsanými
pro kondenzátory!
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Kapitola 1: Všeobecné info
Regulátor jalového výkonu Prophi7 (jednofázový) rozšiřuje paletu regulátorů jalového
výkonu díky smysluplné kombinaci vlastností osvědčených typových řad s přednostmi
lepší vizualizace.
Větší grafický displej umožňuje přehledné programování a rozšířené zobrazení na displeji
jako velké zobrazení v indikačním režimu a zobrazení různých parametrů v režimu
sloupcového ukazatele.
Díky přidané funkci tlačítka „ESCAPE“ může nyní probíhat navigace ve všech menu také
zpětně.
Tlačítko „HELP“ umožňuje interaktivní nápovědu v příslušné položce menu.
Regulátor se vyznačuje uživatelsky přívětivě uspořádanou ovládací plochou díky
zobrazení menu provedeném v prostém textu. Zobrazení různých parametrů sítě,
ukládání různých hodnot, a rovněž možnost testovacího chodu umožňuje snadnou
analýzu chyb a monitoring systému.
V případě potřeby je možná automatická inicializace, která snižuje dobu uvádění do
provozu na minimum..
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12, příp. 13 spínacích výstupů
Rozšířený rozsah provozního napětí (110 - 440 V)
20 předprogramovatelných regulačních řad s autooptimalizací, inteligentním
regulačním procesem
Editor regulačních řad pro vlastní regulační řady
Komplexní ovládání a zobrazení vedené pomocí menu
Osvětlený grafický displej 128 x 64 px
4kvadrantový provoz
Možná automatická inicializace
Zobrazení různých síťových parametrů také velkoplošně
Zobrazení harmonizací napětí a proudu/také jako sloupcový graf
Zobrazení a monitoring teploty
Monitoring výkonů jednotlivých kondenzátorů
Ukládání max. hodnot síťových parametrů, a rovněž spínací cykly a doby spínání
jednotlivých stykačů kondenzátorů
Manuální/automatický provoz
Možné programování pevných stupňů nebo přeskočení jednotlivých výstupů
Vypnutí při nulovém napětí
Poruchové hlášení různých stavů a výstup poruchového hlášení (relé)
Chybová paměť
Testovací chod zařízení s analýzou chyb
Možné provedení jako vestavěné pouzdro tabletu 144 x 144 x 53 mm
Možná aktualizace firmwaru
Pouze u provedení s rozhraním (Prophi7-RS)
Včetně externího vstupu (programovatelná funkce), např. pro 2. sadu parametrů
Přídavné, volně programovatelné signální relé, např. pro ventilátor, stavová hlášení
Sériové rozhraní RS485 pro reléová spojení, napojení do sítí
Možná vizualizace, programování a zpracování dat pomocí PC s přiloženým
softwarem
Parametrizace regulátoru přes PC
Využití jako systémového rozhraní
Použití s MMI6000/MMI7000 pro měření vlastního proudu nebo vzdálenu správu
měření (COM1)
Redundantní paralelní provoz 2 regulátorů
Přípojka systémového příslušenství, např. dataloggeru (COM 1)

Sériově je regulátor dodáván pro provozní napětí 110 - 440 V AC (+/-10 %), měřicí napětí
30 - 440 V (L-N)/ 50 - 760 V (L-L), 50/60 Hz a měřicí proud 5 A, příp. 1 A
(lze naprogramovat). Při odlišných provozních napětích je nutný měnič napětí.

Pozor!
Připojení na příliš vysoká napětí může vést ke zničení přístroje !

!

Obrázek 1: Prophi7 - čelní náhled
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Obrázek 2: Prophi7 - zadní náhled
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Kapitola 2: Instalace a připojení přístroje
Prophi7 je koncipován pro čelní panelovou vestavbu v kompenzačních zařízeních. K tomu
je nutný výřez pro spínací panel o rozměrech 138 x 138 mm podle DIN 43700/IEC 61554.
Regulátor je usazen zepředu a upevněn pomocí přiložených spon.
Regulátor musí být používán výhradně kvalifikovaným personálem a provozován podle
předepsaných bezpečnostních ustanovení.
Před připojením kompletního vedení je nutno zkontrolovat neexistenci napětí, proudový
měnič je nutno zkratovat. Je nutno dbát na správné obsazení fází měřicího napětí
a měřicího proudu. Měřicí proudový okruh je nutno propojit Cu dráty s průřezem
2,5 mm2. Připojení probíhá podle obrázku 3. Je nutno bezpodmínečně dodržet
předepsané hodnoty jištění.
Měřicí napětí může být v rozsahu 30 - 440 V AC (L-N), příp. 50 - 760 V (L-L).
(Je nutné naprogramovat odpovídající posun fází)
Provozní napětí činí 110 - 440 V +/-10 % .

Pozor !
Napětí cívek pro stykače kondenzátorů a měřicí napětí musí být
vztaženo na stejnou fázi, protože jinak je monitorováno pouze měřicí
napětí (ochrana před přímým opětovným zapnutím výkonových
stykačů při krátkodobém jednofázovém výpadku sítě)

!

Obrázek 3: Plán připojení
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2.1 Měření proudu
Při instalaci proudového měniče je třeba dbát na to, že jím protéká proud spotřebiče a
kompenzačního zařízení. Odbočky kompenzačního zařízení je nutno instalovat (ve směru
proudu) za proudový měnič. Je-li regulátor připojen přes sumační proudový měnič, tak se
zadává suma přechodového poměru.

Měření přes sumační proudový měnič
Napájení 1
K

k

L

l

Napájení 2

K

L

K

k

K

l

L
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Příklad:
k

Proudový měnič 1: 1000/5A
Proudový měnič 2: 1000/5A
Sumační proudový měnič: 5A+5A / 5A

l

k

l

Měření proudu

Poměr proudového měniče: 2000 /5A

2.2 Programování fázového posunu - přímá přípojka na 400 V L-L
Programování fázového posunu mezi měřicím proudem a měřicím napětím, viz expertní
režim 1/bod 13
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2.3 Chybová hlášení: Alarmové relé/signální relé*
Prophi7 je vybaven alarmovým relé a ve variantě Prophi7-RS dodatečným signálním relé. Funkce
mohou být naprogramovány následovně:
Alarmové relé: Nastavení přes Signální relé: Nastavení přes
programování: 14 alarmové relé ROZHRANÍ: 1 SIGNÁLNÍ RELÉ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13. stupeň
VYP
CHYBA
CHYBA inverzně
Ventilátor
Dodávka
Podproud
Horní kmitání
Nadměrná kompenzace
Nedostatečná kompenzace
Výstraha spínacích cyklů
Chyba Modbus
\Chyba Modbus
Chyba MMI
C - defekt

Poznámka

Alarmové relé = 13. stupeň
VYP
CHYBA
CHYBA-souhrnné hlášení, vypsání
CHYBA inverzně
chyb v expertním režimu 2 CHYBA:
Ventilátor
Rel v příp. chyby uzavř. CHYBA inverzně
Dodávka
(tovární nastavení): Kontakt v případě
Podproud
chyby otevřen
Horní kmitání
Nadměrná kompenzace
Nedostatečná kompenzace
Výstraha spínacích cyklů
Chyba Modbus
\Chyba Modbus
Chyba MMI
C - defekt
Pevný stupeň OUT
Ext. vstup řídí pevný stupeň

Přizpůsobení, příp. potlačení všech CHYB je možné v expertním režimu 2. Tato úprava má účinek na
obě relé.

Kapitola 3: Režimy provozu
Po připojení provozního napětí se regulátor přihlásí pomocí označení a softwarové verze, aby poté
přepnul do automatického provozu.
Další hlášení viz.
poslední strana
obálky!

AUTO MODE
-----------------cos j0.987 IND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aktivní kondenzátorové větve

Směr regulace
(zde: připojovaný)

Zobrazení dodávky
(u 4kvadrantového
provozu)

Směr regulace je symbolizován
uzavřenou šipkou
připojovaný
odpojovaný
Připojovaná šipka se nachází vždy
za max. možným počtem stupňů
(koncový stop).
Otevřená šipka signalizuje aktuální
průběh nutné doby zablokování
(doba vybíjení) před spínacím krokem,
který nastal dříve.
Dvojitá šipka symbolizuje rychlé
sepnutí více větví.

Aktivací tlačítek šipky může být změněn režim zobrazení:
Uložit jako standardní zobrazení pomocí ENTER.
Režim displeje

U
I
Q

223.0
V
-----------------268 A
-----------------107 kvar

Sloupcový graf harmonických

HARMONICS [V]
2.0%
1.0%
0%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Opakovanou aktivací tlačítka

se dostanete postupně do různých menu:

Automatický provoz

Programování

Manuální provoz

Expertní režim 1

Expertní režim 2

Editor na displeji

Servis

ROZHRANÍ

Zpět do
automatického
provozu

Kapitola 4: Automatický provoz - zobrazení parametrů sítě
Standardně se nachází Prophi7 v automatickém provozu (žádná automatická
inicializace). Zde jsou kondenzátorové stupně automaticky připojovány nebo odpojovány,
aby se dosáhlo nastaveného cíle cos Phi. To se děje, když je požadovaný jalový výkon cca
o 1/3 větší než hodnota nejmenšího kondenzátorového stupně.
Opakovanou aktivací tlačítka „ENTER“ se dostanete postupně do různých síťových
parametrů.

Akce

Zobrazení

ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENTER
ENTER
ENTER

ENTER
ENTER
ENTER

SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
ve V
PROUD v A/%/jalový proud/efektivní proud
JALOVÝ VÝKON
v kvar
EFEKTIVNÍ VÝKON
v kW
ZDÁNLIVÝ VÝKON
v kVA
DIF. kVAR K CÍLI COS
FREKVENCE
v Hz
TEPLOTA
v °C / °F
3.-19. HARMONICKÉ
V/% I / %
také jako sloupcový graf
(výběr pomocí tlačítek se šipkami)
10 HARMONICS THD-V/%, THD-I/%
relativní nebo absolutní
11 Komp.výkon v kvar/%
12 PRÁCE (kWh+, kWh - kvarh+, kvar-)
(+ odběr, - dodávka)
Reset v servisním menu: reset max. hodnot
13 DATUM - ČAS*
14 Verze softwaru
zpět k: 1

AUTO-MODE
-----------------3 BLINDLEISTUNG
118 kvar

AUTO-MODE
-----------------10 HARMONICS THD rel.
V 1.7% I 0.8%

Výkonová hodnota udává celkový výkon (3fázový) - předpokládá se symetrická zátěž.
Není-li po dobu 120 s aktivováno žádné tlačítko, nastává automaticky skok zpět na
provozní displej!
*Ve „13 Datum - čas“ může být pomocí tlačítek s šipkou měněn formát data mezi
12 h/24 h (pouze verze -RS).
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Kapitola 5: Programování
Jednorázovou aktivací tlačítka

se dostanete do REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ.

Displej udává nahoře neustále parametry a dole uvádí nastavitelnou hodnotu.
Editovatelné hodnoty jsou zásadně uváděny v hranatých závorkách [ ].
Změna těchto hodnot se děje pomocí tlačítek
Aktivací tlačítka ENTER

ESC

se hodnota uloží a dostanete se k dalším parametrům.

“ESCAPE” umožní skok zpět na předchozí položku menu.

Režim programování lze v každém kroku opustit pomocí tlačítka

.

5.1. Automatická inicializace
(Spouštět pouze, když jste v expertním režimu 2: „2 Chyba Auto Init = YES")
Automatická inicializace slouží automatické detekci parametrů kompenzačního zařízení,
kontrole plausibility a k ukládání parametrů, takže zákazník nemusí provádět žádná
nastavení, příp. jen velmi málo. Vyvolání nastává z položky menu „Programování“ aktivací
tlačítka
AUTO INIC [ANO] s potvrzením ENTER.
Nyní je nutno zadat buď hodnoty proudového měniče NEBO hodnotu nejmenšího stupně
zařízení. Zadání jedné z těchto hodnot je naléhavě nutné.
Po zadání (potvrzení pomocí ENTER) nastává automatický testovací chod regulátoru.

AUTO-INIT
------------------

AUTO-INIT
------------------

AUTO-INIT
------------------

1 STROMWANDLER

4 LEISTUNG 1.STUFE

START TESTLAUF

[ UNBEKANNT ]

[25].00 kvar

Provedeny jsou 3 testovací chody, ve kterých jsou všechny stupně po sobě připojovány a
odpojovány. Přitom jsou evidovány všechny požadované parametry, jsou vyhodnocovány
a ukládány. Podle okolností mohou být pro správnou inicializaci nutné další 3 testovací
chody. Po úspěšném ukončení AUTO INIT přechází Prophi7 do normálního provozu.
Při detekci nesrovnalostí (plausibilita) nebo chybném ukončení je rozpoznaná chyba po
ukončení AUTO INIT zobrazena v textové formě a je nutno ji odstranit (možné indikace
chyb viz přehled na konci příručky). Následně může být AUTO INIT opakována.
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5.2. Manuální programování (menu programování)
0

VOLBA JAZYKA výběr jazyka menu obsluhy
[německy, anglicky, španělsky, rusky, francouzsky, česky,
nizozemsky, polsky, portugalsky, turecky]

1 I-MĚNIČprim [ 5 ... 13000 ] A
Zde je volen primární proud proudového měniče zařízení.

2 I-MĚNIČsek
[ 5 oder 1 ] A
Zde je volen sekundární proud proudového měniče zařízení.

3

KONCOVÝ STOP
[12, příp. 13] přepnutí na 13. stupeň pro alarmové relé
v expertním režimu 2
Nastavením koncového odpojení je přizpůsoben počet aktivních
kondenzátorových větví na příslušném kompenzačním zařízení. Toto probíhá
tlačítky é / ę. Viditelné symboly kondenzátorů odpovídají připojeným
výstupům. Tovární nastavení: 12

4 REGULAČNÍ ŘADA [ 1...20 + E ]
Poměr výkonů kondenzátorových větví odpovídá regulační řadě, přičemž výkon
1. kondenzátoru je vždy přiřazen k hodnotě 1. Regulační řada nutná pro
kompenzační zařízení je zase zvolena pomocí tlačítek é / ę Není-li, proti
očekávání, požadovaná regulační řada (Příloha 1) k dispozici, může být
vytvořena vlastní speciální regulační řada (regulační řada „E“). Více k tomu viz
editor regulačních řad v Příloze 1.

5 PRINCIP REGULACE Zde může být vybrán druh chování při regulaci:
- POSTUPNÉ SPÍNÁNÍ
- OKRUHOVÉ ZAPOJENÍ
- INTELIGENTNÍ (tovární nastavení)
- KOMBINOVANÉ ŠKRCENÍ
Vysvětlení různých chování při regulaci, viz kapitola 9.
6 VÝKON 1. STUPEŇ [0,01...255,99] kvar
(...25500 kvar)
Ke zjištění citlivosti aktivace regulátoru je požadována veličina nejmenšího
kondenzátoru zařízení (stupeň 1). Zadání v kvarech probíhá ve 2 krocích.
Nejdříve jsou zvoleny celé jednotky kvar (před desetinnou čárkou) pomocí
tlačítka é / ę , uloženy pomocí ENTER a následně jsou zvolena místa za
desetinnou čárkou pomocí tlačítek é / ę Není-li dosaženo aktivační citlivosti,
následuje výstraha (zobrazení “!” na displeji).
V expertním režimu 1 je možné přepínání rozsahů do 25500 kvar! Uložit/Dále
pomocí ENTER.
7 CÍL COS PHI [ 0,1 IND ... 0,1 CAP ]
nebo
TAN PHI [9,0 IND ... 9,0 CAP]
Pomocí nastavení cíle cos Phi je stanoven výkonový faktor, kterého má být
prostřednictvím kompenzace jalového výkonu dosaženo. Přepnutí COS/TAN
PHI v expertním režimu 1: 21 ZOBRAZENÍ
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8

MĚŘICÍ NAPĚTÍ [ 30...760 ]V
Programování měřicího napětí.
Zde naprogramované hodnoty se vztahují vždy na napětí svorkách přístroje!

9

U- POMĚR MĚNIČE [ NE / 230V...380kV ]
Při použití měřicího měniče napětí (např. při měření středního napětí) je zde
nutno naprogramovat převáděcí poměr měniče napětí. Zadání primárního
napětí! (Sekundární odpovídá měřicímu napětí z bodu 8)

Střední napětí
Měřicí proud
Im (X/1A)

Nízké napětí
20 kV / 400 V

Měřicí
napětí
Um

Provozní
napětí
Ub

L1 (R)

L1 (R)

L2 (S)

L2 (S)

L3 (T)

L3 (T)
N
PE

20000

Im

T 2A

T 2A

100

Um

Ub

10 DOBA PŘIPOJENÍ: Dobou připojení se rozumí doba mezi připojením kondenzátorů
ke zvýšení momentální kapacity zařízení. Je nutno dbát na to, aby reálná doba
připojení mohla být během doby vybíjení (doba zablokování) v praktickém
provozu ovlivňována.
Rozsah nastavení: 1 s - 137 min. (dlouhá doba pro zařízení o středním napětí)
Tovární nastavení: 40 s.
11 DOBA ODPOJENÍ: Dobou odpojení se rozumí doba mezi odpojením kondenzátorů
ke snížení momentální kapacity zařízení. Rozsah nastavení: 1 s - 137 min.
(dlouhá doba pro zařízení o středním napětí)
Tovární nastavení: 40 s.
12

DOBA VYBÍJENÍ: Doba vybíjení je doba blokování, na kterou je zablokován
jednotlivý výstup mezi jeho připojením a odpojením. Tato doba blokování má
přednost před dobou připojení nebo odpojení. Řídí se podle vybíjecích zařízení
kondenzátorů a tím je dána kompenzačním zařízením. Doba vybíjení běžného
zařízení bez dodatečných rychlovybíjecích odporů nebo škrcení nemá být
nastavena menší než 40 s.
Rozsah nastavení: 1 s - 137 min.
Tovární nastavení: 60 s..
Nastavení 2. doby vybíjení (doba rychlovybíjení) pro určité stupně, viz expertní
režim 1: bod 11
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13 TEPLOTA ALARMU [ 40...85 ]°C
Zde programovatelná alarmová hodnota teploty, při které nastane postupné
odpojení kondenzátorových stupňů. Po 10 minutách se aktivuje sériové
alarmové relé regulátoru (tovární nastavení). Současně je na displeji
zobrazena příčina alarmu (nadměrná teplota). Po opětném poklesu teploty
nastává postupné opětovné připojování požadovaných větví.
Tovární nastavení: 55 °C

14 ALARMOVÉ RELÉ
zde může být naprogramováno na jednu z následujících funkcí:
CHYBA = souhrnné poruchové hlášení (viz níže)

0
1
2
3

13. stupeň
VYP
CHYBA
CHYBA inverzně

4

Ventilátor

5
6
7

Dodávka
Podproud
Horní kmitání

8
9
10
11
12
13
14

Výstup relé = 13. stupeň kondenzátoru
Kontakt v případě chyby uzavřen (kromě výpadku napětí)
Kontakt v případě chyby otevřen (tovární nastavení)
CHYBA, příp. CHYBA inverzně je souhrnné poruchové
hlášení, které zahrnuje následující chyby: Nadměrná
teplota, chyba měřicího napětí, nadměrné napětí, podpětí,
nadměrně kompenzováno, nedostatečně kompenzováno,
nadproud, horní vlny, výstraha spínacích cyklů
Pro externí ventilátor
Parametrizace pod "15 Teplota ventilátoru"
Hlášení při dodávce efektivního výkonu
Nedosažení měřicího proudu
Překročení mezní hodnoty THD-V (7 %)
Parametrizace pod "16 Harmonické"

Nadměrná kompenzace
Nedostatečná kompenzace
Výstraha spínacích cyklů Překročení parametrizovaných spínacích cyklů
Chyba Modbus
pouze verze -RS
\ Chyba Modbus
(chyba Modbus inverzní) - pouze verze -RS
Chyba MMI
pouze verze -RS
C - defekt
pouze verze -RS

Výběr nastává vždy pomocí tlačítek é / ę. Uložit/Dále pomocí ENTER.
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15 Teplota vzduchu* [15...70]°C
Zadání prahu spínání pro ventilátor
* Aktivní pouze, pokud byla zvolena možnost Ventilátor
16 HARMONICKÉ THD-V (mezní hodnota horního kmitání) [0,1...25,5]%
Zde je zadávána mezní hodnota faktoru zkreslení (v %), u které nastává
překročení hlášení. Jakou spouštěč přichází v úvahu THD-V a/nebo THD-I.
Zadání: -,- znamená deaktivováno. Tovární nastavení: 7 %
16 HARMONICKÉ THD-I (mezní hodnota horního kmitání) [0,1...25,5]%
Viz výše. Tovární nastavení: -,17 HARMONICKÉ
Výběr harmonických pro zobrazení ve sloupcovém grafu v režimu displeje
[3. 5. 7. - 19.]
Lichá až do 19.
(tovární nastavení)
[3. 5. 7. - 33.]
Lichá až do 33.
[2. 3. 4. - 17.]
Sudá a lichá až do 17.
18 KONTRAST
Možné nastavení optimálního kontrastu pro displej
19 - 28 Programování všech hodnot 2. parametrické sady *
* pouze u verze s rozhraním
Aktivní pouze, pokud je aktivován v menu ROZHRANÍ: 3 EXT. VSTUP funkce
2
2. parametrické sady
Standardně odpovídají hodnoty 2. parametrické sady těm parametrům, které
jsou normální. Změnou cílených parametrů může být zde například přepnut cíl
cos Phi. Další případy použití jsou přepnutí měniče nebo změna spínacích časů.
Zavedením řídicího napětí (110 - 230 V~) na externí vstup se 2. parametrická
sada aktivuje s následně zadanými hodnotami:
19. I-měnič prim,
20. I-měnič sek., 21. konc. stop, 22. regulační řada
23. princip regulace, 24. výkon l. st.,
25. cíl cos-Phi, 26. doba připojení
27. doba odpojení, 28. doba vybíjení.
29

Q-OFFSET
[NE]
(vícenásob. nejmenšího stupně)
V tomto bodu je nezávisle prostřednictvím cíle cos Phi a regulace připojen
dodatečný kapacitní výkon - např. pevná kompenzace pomocí trafa (hodnotu
je zde možno naprogramovat pomocí tlačítek s šipkami).

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ: [ ANO/NE ]
Při výběru ANO a potvrzení pomocí ENTER nastává reset všech parametrů do
základního nastavení výrobce zařízení (optimální hodnoty pro zařízení, když
byl regulátor dodán s kompletním zařízením). Je-li regulátor expedován ze
závodu, odpovídá tento bod továrnímu nastavení.
POZOR: Všechna vlastní nastavení se ztratí!
5.3 Blokování programování
Na ochranu před neoprávněným nebo mylným přestavením systémových parametrů je
přístroj opatřen blokováním programování. To může být aktivováno v expertním režimu 1
(9. Blokování programování). Při aktivním blokování si můžete všechny parametry
prohlížet, ale nelze je měnit.
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Kapitola 6:

Manuální provoz (uvedení do provozu, údržba, servis)
Programování pevných stupňů

V manuálním provozu mohou být - nezávisle na disponibilních poměrech v síti připojovány nebo odpojovány kondenzátorové větve v nastavené regulační řadě a
spínací době.
Manuální provoz 1: Výchozím stavem je STOP (nejsou sepnuty žádné stupně).
Připojení (PLUS C) nastává stisknutím tlačítka é.
Následné stisknutí ę vede nejdříve zpět do režimu STOP.
Dalším stisknutím ę nastává odpojení stupňů (MINUS C).
Na displeji se neustále zobrazuje aktuální provozní stav, a rovněž výkonový faktor.

HANDBETRIEB 1
------------------

HANDBETRIEB 1
------------------

HANDBETRIEB 1
------------------

STOPP C 1.000

PLUS C

MINUS C 0.871 CAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stop regulátoru

0.871 CAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Manuální připojení

Manuální odpojení

ENTER vede k manuálnímu provozu 2. Standardně jsou naprogramovány všechny
stupně pro automatický provoz (tovární nastavení).
HANDBETRIEB 2
------------------

HANDBETRIEB 2
------------------

HANDBETRIEB 2
------------------

C1 - [AUTO]

C1 - [ FEST]

C1 - [EIN] 20 s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V případě potřeby zde mohou být pevně po sobě (další spínání prostřednictvím ENTER)
definovány všechny výstupy regulátoru (C1 - C12) pro následující stavy:
PEVNÝ: Výstup je neustále sepnut pevně, např. pro stálou základní
kompenzaci. Výstup je označen podtrhnutým symbolem kondenzátoru.
AUTO: Automatický provoz - normální provoz
Dotyčný výstup je označen symbolem kondenzátoru.
VYP: Výstup je stále vypnutý, např. pro předchozí odpojení vadného
kondenzátoru. Symbol kondenzátoru tohoto výstupu je potlačen. Objeví se
podtržítko.
ZAP: Spíná se zvolený stupeň ZAP (např. pro uvedení do provozu) - zobrazí se
eventuálně ještě nutný čas pro vybití stupně.
Aktuální stupeň se zobrazuje blikáním. Nastavení požadovaného stavu nastává pomocí
é / ę. Pomocí ENTER uložíte a přesunete se k dalšímu stupni.
Naprogramované stavy pro výstupy zůstávají viditelné na displeji také v automatickém
provozu.
Po provedení požadovaných nastavení se pomocí tlačítka "Druh provozu" dostanete k
dalšímu menu "Servis" nebo dále do "Automatického provozu".
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Kapitola 7: Servisní menu
Vyvolání servisního menu nastává opět pomocí
Zde může být vedle uložených maximálních hodnot parametrů sítě zobrazen také počet
spínacích cyklů jednotlivých kondenzátorů a jejich provozní doba. Vyvolání
požadovaného stupně [v hranatých závorkách] probíhá pomocí tlačítek s šipkou.
* Ve verzi přístroje -RS je pro max. hodnoty uloženo časové razítko!
Dále je k dispozici chybová paměť, ve které je uloženo posledních 100 chybových stavů
zařízení s kódy chyb a textem (např. krátkodobé překročení teploty nebo přepětí)

Akce

Zobrazení

ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
+/ENTER
+/ENTER
ENTER
ENTER
ENTER

1
2
3
4
5
6
7
8

ENTER

9
10
11
12
13

min/max NAPĚTÍ
ve V
max. JALOVÝ VÝKON
v kvar
max EFEKTIVNÍ VÝKON
v kW
max ZDÁNLIVÝ VÝKON
v kVA
max TEPLOTA
v °C /°F
max.THD-V / THD-I
v%
RESET MAX. HODNOT
SPÍNACÍ CYKLY
C [1] - ...
do
C [12]
PROVOZNÍ DOBA
C [1] - ... v h
do
C [12]
CHYBOVÁ PAMĚŤ
... jako prostý text
RESET CHYBOVÉ PAMĚTI
START TEST. CHODU
C - VÝKON C[1] xxx kvar MEAS. (naměřená hodnota)
C[1] xxx kvar NOM. (požadovaná hod.)
Zpět k 1

Testovací chod:
Tímto bodem menu získá uživatel možnost prověřit nastavení regulátoru jalového
proudu. Po aktivace testovacího chodu regulátor všechny stupně jeden po druhém připojí
a odpojí a z toho propočítá výkon napojených kondenzátorů (tento proces nastává 3x,
aby se vyloučily možné chyby). Zjištěné hodnoty jsou ukládány (bod menu: C-výkon).
Současně je prováděn test plausibility s naprogramovanými hodnotami. Při neshodách
jsou tyto následně zobrazeny formou textu:
-

k dispozici není měřicí napětí
příliš vysoké měřicí napětí - prověřte programování
příliš nízké měřicí napětí - prověřte programování
žádný měřicí proud? - zkratovací přemostění proudového měniče?
umístění fází proudového měniče? - k/l nebo fáze zaměněna?
poměr proudového měniče/1. výkon stupně chybný?
regulační řada? - kontrola programování
koncový stop? - prověřte programování
vadný kondenzátor nebo chybné vedení

Pozor: Zobrazené výsledky jsou hlášení, která mají být uživateli nápomocná při
vyhledávání chyb. Konečné vyhodnocení náleží uživateli. Při komplikovaných poměrech
v síti nemůže být zaručeno žádné 100% rozpoznání chyby.
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Kapitola 8.1 Expertní režim 1
Expertní režim slouží k nastavení hodnot, které v normálním případě nemají být měněny.
Z důvodu ochrany před chybnou obsluhou má tato úroveň přístupový kód. Tovární
nastavení ČÍSLA KÓDU je „6343“. Číslo kódu může být změněno v bodu menu 22.

1 ČÍSLO KÓDU ????

(tovární nastavení 6343)

2 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ NOVÉ [NE]
(možné NE/ANO)
Uložení aktuálního programování jako nového základního nastavení
(pro výrobce zařízení)
Pozor: Všechny původní hodnoty budou přepsány!!
3 RESET SPÍNACÍCH CYKLŮ [NE]
(možné NE/ANO)
Uložené spínací cykly všech kondenzátorových stupňů jsou vynulovány
(reset jednotlivých stupňů v expertním režimu 2).
4 RESET PROVOZNÍ DOBY [NE]
(možné NE/ANO)
Uložené provozní doby všech výstupů jsou vynulovány
stupňů v expertním režimu 2).

(reset jednotlivých

5 DOBA INTEGRACE
[1] s
(1...255 s)
Časový interval, který je vyžadován pro utvoření středních hodnot měření
6 SPÍNACÍ VÝKON max [100] kvar
(násobek nejmenšího stupně)
Tento faktor udává, jaký výkon smí být maximálně připojen v rámci jednoho
spínacího kroku. Tím může být ovlivněna inteligentní regulace, která v závislosti
na potřebě jalového výkonu spíná vícero stupňů
(tovární nastavení:
4x minimální výkon stupně)
7 SPÍNACÍ SPOUŠTĚČ IND
[66]%
Spínací práh k zapnutí dalšího stupně

(30...100%)

8 SPÍNACÍ SPOUŠTĚČ CAP
[66]%
Spínací práh k vypnutí dalšího stupně

(30...100%)

9 BLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ

(NE/ANO)

[NE]

10 VÝSTRAHA SPÍNACÍCH CYKLŮ [50 000] (10.000 ... 2.550.000)
Po tomto počtu spínacích cyklů výstupu nastane výstražné hlášení (opotřebení
kontaktů stykače/kondenzátorů).
11 RYCHLOVYBÍJENÍ [NEIN]
(NE, příp. X u požadovaných stupňů)
Jsou-li pouze některé stupně zařízení vybaveny rychlovybíjecími zařízeními,
mohou být tato zde označena pomocí X. V tomto případě může být v dalším
bodu parametrizována požadovaná doba vybíjení.
12 DOBA VYBÍJENÍ [1] s
s pro rychlovybíjení (1 s ... progr. normální doba vybíjení)
K dispozici pouze, pokud je naprogramováno rychlovybíjení. V tomto případě je
zde přebírána nastavená doba vybíjení také do normálního zobrazení..
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13 FÁZE I

[L1]

Nastavení umístění fáze proudu
Výběr fáze proudového měniče
Výběr nastává pomocí tlačítek é / ę

14 FÁZE U

[L1-N]

Nastavení umístění fáze napětí:
Mezi kterými vodiči je měřicí napětí regulátoru připojeno:
L-L, příp. L-N všech fází možné Výběr nastává pomocí
tlačítek é / ę

Fázová korekce mezi napětí a proudem v měřicím systému (viz např.: str. 6)
15 C-TEST
[ANO]
( ANO/NE)
Při každém sepnutí je výkon jednotlivých kondenzátorových stupňů propočítán
a porovnán s výkonem stupně kondenzátoru. Při odchylce od jmenovité hodnoty
nastane chybové hlášení!
Zde může být tento test přerušen.
Ve spojeném provozu není aktivní C-TEST.
16 C-CHYBA

(+)
[150] %
(-)
[ 50 ] %
Spouštěcí hodnota (max./min.) při které nastává chybové hlášení (viz bod 15)

17 TESTOVACÍ POKUSY
[6]
( 2...9)
C-chybové hlášení je vydáno, pokud byla s tímto počtem měření po sobě zjištěna
chyba výkonu kondenzátoru.
18 VÝKON 1. STUPEŇ
[0...255]
(0...2550; 0...25500)
Rozsah pro zadání výkonu stupně může být zde zvýšen na max. [0 - 25500]
(např. pro měření středních hodnot).
19 REGULACE
[3] fázová [CAP]
Měřicí systém regulátoru je založen na bázi jednofázového měření.
3fázový CAP (tovární nastavení) Měření je přepočítáno a všechny výkony
zobrazeny jako 3fázové (předpokládá se symetrie v síti).
1fázový CAP (zobrazení a regulace probíhá pouze pro naměřenou jednofázovou
hodnotu (např. 1fázové kompenzace v nesymetrických sítích)
3fázový IND: Struktura indukční kompenzace pomocí škrcení možná
1fázový IND: Struktura indukční kompenzace – jednofázová
3fázový C/I: Struktura smíšené kompenzace možná (CAP/IND)
1fázové C/I: (realizace podle odděleného aplikačního řešení)
20 DODÁVKA
Nastavení, jak má regulátor reagovat při provozu dodávky:
[1]
----- (žádná reakce) - tovární nastavení
[2]
postupné odpojování
[3]
kompletní odpojení
[4]
2. cos-Phi
21 Zobrazení [cos j]
(cos j / tan j)
Přepnutí kompletního displeje přístroje na tan j možné (tangens Phi)
22 ČÍSLO KÓDU [NE]
( ANO/NE)
ČÍSLO KÓDU pro expertní režim zde
(možná jsou všechna čísla a kombinace písmen).

může

být

změněno

27 CHYBA PODSVÍCENÍ
Zobrazení (chybových) hlášení a výstrah je zvýrazněno prostřednictvím
barevného podsvícení pozadí displeje. Toto zde může být modifikováno
(možné: VYP/bílá/červená/světle červená).

Kapitola 8.2 Expertní režim 2
Expertní režim 2 obsahuje všechna provozní, výstražná a poruchová hlášení, která jsou
prostřednictvím Prophi7 zobrazována. Tato mohou být zde jednotlivě deaktivována. Při
deaktivaci jsou potlačena jak zobrazování hlášení na displeji, tak i eventuální aktivace
alarmového, příp. signálního relé a účinky na regulační chování.
Kromě toho mohou být jednotlivě resetovány spínací cykly a provozní doby
kondenzátorů.
1 ČÍSLO KÓDU ???? (tovární nastavení 6343)
V expertním režimu 1/položce menu 20 může být změněno číslo kódu.
2 Aktivace/deaktivace/časová prodleva jednotlivých poruchových hlášení - viz výše:
Měřicí napětí; přepětí; nadměrně kompenzováno; nedostatečně kompenzováno; horní
vlny!; nadměrná teplota; nadproud; podpětí; výstraha spínacích cyklů; měřicí proud<;
chyba Modbus Com1; chyba Modbus Com2; chyba MMI; dálkové ovládání Modbus; proud
zařízení<; chyba Bus externí; C-defekt; proud zařízení>; přetížení zařízení; externí
chyba; C-defekt-VYP; chyba Auto Init
3 DOBA ALARMU

[10] min.
(1...255min.)
Doba, po které sepne alarmové relé.

4 PODPĚTÍ

[50] %
(20...100%)
Je-li měřicí napětí pod touto hodnotou,
jsou všechny stupně současně odpojeny

5 PŘEPĚTÍ

[130] %
(105...140%)
Je-li měřicí napětí nad touto hodnotou,
jsou stupně krok po kroku odpojovány.

Když měřicí napětí leží opět v definovaném rozsahu,
nastává postupné opětovné připojení stupňů.
6 FREKVENCE
[42...80] Hz
(50Hz / 60 Hz / 42...170Hz / 16.7Hz)
V sítích s extrémně špatnou kvalitou napětí se doporučuje pevně předvolit
frekvenci (50 nebo 60 Hz)
7 NADMĚRNÁ KOMPENZACE
[QDIFF]
(0,1 ...0,99 CAP)
QDIFF = tovární nastavení; zde může být naprogramován odlišný spínací bod
pro hlášení „Nadměrná kompenzace".
8 NEDOSTATEČNÁ KOMPENZACE
[QDIFF]
(0,1 ...0,99 IND)
QDIFF = tovární nastavení; zde může být naprogramován odlišný spínací bod
pro hlášení „Nedostatečná kompenzace".
9 SPÍNACÍ CYKLY

C1
C12

RESET [NE] (ANO/NE) až
RESET [NE] (ANO/NE)

Reset spínacích cyklů jednotlivých kondenzátorů
10 PROVOZNÍ DOBA C1
C12

RESET [NE] (ANO/NE) až
RESET [NE] (ANO/NE)

Reset provozních dob jednotlivých kondenzátorů

Kapitola 9: Princip regulace
Proces regulace může být zvolen v programovacím režimu. Prophi7 má v zásadě
následující možnosti regulace:


POSTUPNÉ SPÍNÁNÍ
Při postupném spínání jsou požadované kondenzátorové stupně krok za krokem
jeden po druhém připojovány, příp. odpojovány (last in first out). Zatřídění stupňů
každého kroku odpovídá vždy výkonu nejmenšího stupně.
Výhoda:
přesná definice vždy dalšího spínajícího kondenzátoru
Nevýhoda: dlouhá doba regulace, vysoká četnost spínání malých stupňů,
nerovnoměrné namáhání kondenzátorů
Aby se proto doba regulace zkrátila, spíná regulátor při velké potřebě
jalového výkonu více stupňů současně. To platí pro všechny druhy regulace.
Maximální velikost současně spínajících větví může být měněna v
expertním režimu. Při volbě hodnoty nejmenšího stupně vzniká obvyklé
postupné spínání.



OKRUHOVÉ ZAPOJENÍ
V této variantě pracuje regulátor v antiparalelním zapojení šetřícím zařízení (first in
first out), tzn. u stupňů stejné hodnoty je stále připojován ten stupeň, který byl
nejdéle odpojen.
Výhoda: stejnoměrné vytížení stupňů, zvýšení životnosti zařízení
Nevýhoda: účinné u regulačních řad se skupinami stejného výkonu stupně, dlouhá
doba regulace



INTELIGENTNÍ (tovární nastavení)
Inteligentní regulační princip spojuje výhody okruhového zapojení šetřícího zařízení
(first in first out) s podstatně rychlejší dobou regulace také při větších zátěžových
skocích a dosahuje tohoto cíle pomocí co možná nejméně spínacích manipulací
kondenzátorových stupňů. Optimalizovaného chování v čase je dosaženo
prostřednictvím současného spínání více nebo větších kondenzátorových skupin v
závislosti na chybějícím jalovém výkonu v síti. Kromě toho je brán v úvahu jak počet
reálných četností spínání kondenzátorů, tak i doby spínání větví.
Přednost: Dosažení cíle cos Phi v rychlejší optimalizované době regulace při nižší
četnosti spínání kondenzátorů.



KOMBINOVANÉ ŠKRCENÍ (specifikum pro kombinovaně škrcená zařízení)
Párové škrcení vyžaduje tomu odpovídající regulační řadu
(např. 1:1:1:1..., 1:1:2:2:..., 1:1:2:2:4:4.. nebo jinou)
Podmínka pro spínací proces je definována tak, aby počet zapnutých lichých stupňů
byl vždy větší nebo stejný jako počet připojených sudých stupňů. Regulátor plní
požadavky v tomto regulačním režimu dále s ohledem na výše uvedené inteligentní
spínací chování.

Jednotlivé výkony kondenzátorů jsou neustále sledovány. U vadného kondenzátoru
nebo větší odchylce od jmenovitého výkonu je odpovídající kondenzátor na
displeji zobrazen inverzně.
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Kapitola 10: Editor na displeji
Editor na displeji je zapnut stisknutím tlačítka provozních režimů.
Na editoru na displeji může být proveden výběr měřicích hodnot, které se mají na displeji
v režimu indikace objevovat (srov. str. 7).
Z následujících disponibilních měřicích hodnot mohou být jedna po druhé zvoleny
3 hodnoty, které jsou pak k dispozici v režimu zobrazování jako velký displej.
Výběr nastává vždy pomocí tlačítek se šipkami, potvrzení pomocí ENTER:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Síťové napětí
Zdánlivý proud
Jalový výkon
Efektivní výkon
Zdánlivý výkon
Diference jalového výkonu
Frekvence
Teplota
THD-V
THD-I
cos Phi
tan Phi
Systémové hodiny
Relays/Error
--- (bez indikace)

DISPLAY-EDITOR
-----------------1.ANZEIGE [1]
[ Relays / Error]

Příklad: Indikace v REŽIMU DISPLEJE 1 2 3 4 5 6 7 8101112
9

------------------

zvolené parametry:

cos
phi

1. Relays / Error
2. Cos Phi
3. Dif. jalového výkonu

Q
dif

A

M

0.960 IND
19.5 kvar

------------------

Pokyn:
Také v režimu displeje pracuje Prophi7 v pozadí dále jako regulátor jalového výkonu se
všemi naprogramovanými funkcemi!

Kapitola 11: Uvedení do provozu
Regulátor musí být uveden do provozu a provozován pouze v zabudovaném stavu.
Kompletní programování všech parametrů specifických pro zařízení probíhá
odpovídajícím způsobem podle kapitoly 5 (Programování). Následně se přístroj pomocí
tlačítka
uvede do automatického provozu. Tímto je regulátor připraven k provozu.
Kapitola 12: Servis a záruka
Servis přístroje není při dodržování provozních podmínek nutný. Doporučuje se ovšem ve
spojení s turnusovou kontrolou kompenzačního zařízení provést zkoušku funkčnosti
regulátoru. Při zásazích do přístroje během záruční doby ztrácíte jakýkoliv nárok na
záruku.
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Kapitola 13: Menu ROZHRANÍ (pouze verze /-RS)
Prophi7 je volitelně vybaven rozhraním RS485, interními hodinami, bezpotenciálovým
externím vstupem (110 - 230 V), a rovněž jedním přídavným signálním relé. Verze
Prophi7 -RS: tedy disponuje následujícími funkcemi.
1

SIGNÁLNÍ RELÉ [1]
Funkce a nastavení viz kapitola 2.3 Chybová hlášení (str. 7)

2 Teplota ventilátoru
Zadání prahu spínání, pokud je zvoleno signální relé = ventilátor
3

EXTERNÍ VSTUP
Zde může být stanovena funkce externího vstupu (110 - 230 V):
(Neaktivní, pokud je signální relé naprogramováno jako „externí“ nebo
je-li dálkové ovládání).
[0] - VYP
[1] - 2. parametrická sada
Aktivací vstupu je v tomto druhu provozu spuštěna 2. parametrická
sada s následujícími hodnotami: 19/20 I-měnič; 21 koncový stop;
22 regulační řada; 23 princip regulace; 24 výkon 1. st.; 25 cíl cos Phi;
26-28 spínací doby
[2] - EXTERNÍ CHYBA V tomto druhu provozu způsobí aktivace vstupu
kontrolované vypnutí všech stupňů (dálkové vypnutí)
[3] - Q-OFFSET V tomto druhu provozu je aktivací vstupu nezávisle na cíli
cosPhi a regulaci připojen dodatečný kapacitní výkon (hodnotu v offset
výkonu lze programovat)
[4] - Paralelní spojený provoz - spojený provoz dvou zařízení, vstup obdrží
signál spojovacího spínače mezi systémy, zařízení připojují stupně vždy
symetricky (paralelně).
[5] - Sériový spojený provoz - spojený provoz dvou zařízení, vstup obdrží
signál spojovacího spínače mezi systémy, zařízení připojují stupně
jeden po druhém (nejdříve zařízení 1, pak zařízení 2)
[6] [VSTUP PEVNÝ STUPEŇ]

4 OFFSET VÝKON (výkon pevného stupně) - pouze, pokud je ext. vstup na Q-OFFSET!
Zadání výkonu, který je při aktivaci vstupu pevně přičten k požadovanému
jalovému výkonu.
5 ... 9 Nastavení interních hodin (hodina, minuta, datum)
10 PROTOKOL COM 1
----MODBUS KTR
MODBUS RTU
ASCII OUT

MASTER MMI
EXTERN

SLAVE MODE
MASTER MODE

VYP
Modbus s monitoringem
Protokol Modbus pro individuální využití
Výstup hodnot sítě ve formátu dat ASCII,
ta jsou vydávána neustále po sobě:
U, I, Q, P, S, sepnuté stupně
(zobrazení ”XXX---------” = 3 aktivní stupně)
Nastavení při měření vlastního proudu pomocí
MMI6000/7000 viz aplikaci na str. 29.
Využití externího měřidla k vzdálenému měření
(MMI6000/MMI7000). Hodnoty externího přístroje jsou
používány k zobrazení a regulaci!
Spojení více regulátorů přes rozhraní (viz str. 27/28)
Viz výše

V závislosti na nastaveném protokolu jsou částečně deaktivovány následující body menu:
11 PŘENOSOVÁ
RYCHLOST COM1

Nastavitelná přenosová rychlost 9600 - 256000
Parita: NONE (žádná), ODD (nepárová), EVEN (párová)

12 ADRESSE COM1

[1]

(1...255)

13 POČET MMI

[1]

(1...9)

14 TYP MĚŘICÍHO
PŘÍSTROJE

počet připojených MMI

(MMI6000 / MMI7000 / MMI8003 / UCM-5)

15 POČET BR7000-1

[1]

(1...4)

počet přístrojů při kaskádování

16 Vysílací interval ASCII

[10] s

(1-255) doba opakování vysílání ASCII

17 Oddělovací znak

(pro protokol ASCII)
Výběr HT; LF/CR; SP; CR/LF; mínus; CSV

Volitelný adaptér rozhraní „IF8000“ na servisním rozhraní rozšiřuje regulátor o rozhraní COM2:
18 PROTOKOL COM2

---MODBUS KTR
MODBUS RTU
SYNC-MODE
EXTERN

VYP
Modbus s monitoringem protokolu
Modbus pro individuální využití
Režim synchron, viz aplikace

19 PŘENOSOVÁ
RYCHLOST COM2

viz COM1

20 ADRESA COM2

viz COM1

21 TYP MĚŘICÍHO
PŘÍSTROJE

viz COM1

Pokyny pro kabeláž BUS při použití rozhraní:
R
R
R

Pro kabeláž BUS je nutno použít odstíněný kabel!
Kabeláže BUS (příchozí a odchozí vedení) je vždy nutno vést přímo až k přístroji!
(Žádné „rozdvojky“!)
U přístrojů na konci BUS je nutno aktivovat v přístroji integrované zakončovací
odpory. (DIP spínač na ON)

Plán připojení ROZHRANÍ:
Ub

L

N

On

L1
N
(L3) (L2)

SERVIS

Im

k

l

INTERFACE RS 485

EXT. VSTUP/VÝSTUP

1 2

Spínač pro
zakončovací odpor

Um

Gnd B

A PE

ext. vstup Signální
110...230V
relé
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Příloha 1: Pokyny při poruchách
Při cíli cos Phi = 1 a indukčním zatížení
dojde k odpojení, příp. k připojení ve
vykompenzované síti.
Zaměnění dodávka/odběr

Zkontrolujte přípojky měřicího napětí
a měřicího proudu (l a k)! Kontrola umístění fází

Zobrazuje se chybný síť. cos Phi

viz výše

Zobrazení: „MĚŘICÍ PROUD < ??"
(podproud)

Proud v rozsahu měření? Přerušení výkonu?
Chybný faktor proudového měniče? Zkrat
proudového měniče?

Zobrazení: „NADPROUD“ alarmové relé
po 10 min.

Kontrola poměru proudového měniče (1/5 A)
přejetý rozsah měřicího proudu

Zobrazení: „NEDOSTATEČNÁ
KOMPENZACE“ alarmové relé po 10
min.

Kontrola přípojky a umístění fází!
Všechny stupně připojeny, nedosaženo cíle cos
Phi: Je kompenzační zařízení dostatečně
dimenzováno?

Zobrazení: „NADMĚRNÁ KOMPENZACE“
alarmové relé po 10 min.

Kontrola přípojky a umístění fází!
Nebo kapacitní síť, ačkoliv jsou všechny stupně
odpojeny!

Zobrazení: „MĚŘICÍ NAPĚTÍ???“
Alarmové relé po 10 min.

Není měřicí napětí!

Zobrazení: „NADMĚRNÁ TEPLOTA“
alarmové relé po 10 min.

Teplota zařízení je příliš vysoká: Výstupy jsou
odpojeny nezávisle na poměrech v síti v krocích.

Při indukční síti jsou stupně odpojeny,
příp. u cap. Síťové poměry byly
připojeny ve stupních.

Je-li prostřednictvím 1 nastaven odlišný cíl cos
Phi, může i přes ind. zatížení sítě svítit indikace
<. Šipky udávají směr regulace a ne poměry v
síti.

Regulátor nepřipojí všechny stupně,
příp. se při posledních stupních
nezmění cos Phi.

Kontrola KONCOVÉHO STOP!

V automatickém provozu nejsou
jednotlivé stupně připojovány nebo
odpojovány:

Zkontroluje, zda jsou v menu „Manuální
provoz/pevné stupně“ naprogramovány
jednotlivé stupně jako pevné stupně nebo VYP.

V silně nesymetricky zatížených sítích
může dojít k diferencím mezi regulací a
měřením jalového výkonu, neboť
evidence jalového výkonu probíhá
jednofázově.

Síťovými měřením může být zjištěna pro
evidenci jalového výkonu ta nejvýhodnější fáze,
ve které je umístěn proudový měnič pro měřený
proud.

Chybí provozní napětí

Upozornění: žádná indikace na displeji
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Příloha 2: Technická data
Typová řada
Výstupy
Jazyky menu
Spínací výkon výstupů relé
Počet aktivních výstupů
Displej
Provedení

Automatická inicializace
Provozní napětí
Měřicí napětí
Měřicí proud
Příkon
Citlivost
Cíl cos Phi

Prophi7
12 (13)
D / E / ES / RU / NL / CZ / PL / F / PT / TR
250 V AC, 1000 W
Programovatelné
Osvětlený grafický displej 128 x 64 px
LCD displej
bílo/červené podsvícení
20
1
Následné spínání, antiparalelní zapojení nebo
inteligentní 4kvadrantový provoz se spínacím
procesem
ANO
110 - 440 V AC,+/-10 %, 50/60 Hz
30 - 440 V~, (L-N), příp. 50 - 760 V~ (L-L)
X: 5/1 A volitelné
cca 3 VA
20 mA
0,1 ind. až 0,1 cap. Nastavitelné

Doba připojení
Doba vypínání
Doba vybíjení

Volitelně od 1 s - 20 min.
Volitelně od 1 s - 20 min.
Volitelně od 1 s - 20 min.

Přeskočit pevné stupně/stupně
Alarmové relé
Spuštění při nulovém napětí

Programovatelné
Sériově
Sériově

Zobrazení síť. parametrů

Cos-Phi, napětí, frekvence jalového, efektivního,
zdánlivého proudu, jalový, efektivní, zdánlivý
výkon - chybějící kvar, teplota, horní vlny, práce

Ukládání maximálních hodnot

Napětí, jalový výkon, efektivní výkon, zdánlivý
výkon, teplota, THD-V, THD-I
Ano, každý výstup jednotlivě resetovatelný
Ano, každý kondenzátor jednotlivě resetovatelný

Počet regulačních řad
Volně editovatelná regulační řada
Princip regulace

Ukládání počtu spínání
Ukládání provozní doby
Rozsah měř. teplot
Chybová paměť
Přesnost
Pouzdro
Hmotnost
Provozní okolní teplota
Druh krytí podle DIN 40 050
Bezpečnostní ustanovení
Odolnost proti rušení
Odolnost proti rušení EMK

-30 °C - 100 °C
Registr posledních 100 chyb
Proud/napětí: 1 %
Efektivní, jalový, zdánlivý výkon: 2 %
Vestavěné pouzdro tabletu
DIN 43 700, 144 x 144 x 53 mm
1 kg
-20 až +60 °C
Čelo: IP 54, zadní strana: IP 20
IEC 61010-1:2001, EN 61010-1:2001
EN 50082-1:1995
IEC 61000-4-2: 8 kV
IEC 61000-4-4: 4 kV
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Příloha 3

Tabulka regulačních řad

Čís.

Regulační řada

Okruhové zapojení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1
1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2
1:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3
1:2:3:4:4:4:4:4:4:4:4:4
1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4
1:2:3:6:6:6:6:6:6:6:6:6
1:2:4:8:8:8:8:8:8:8:8:8
1:1:1:1:2:2:2:2:2:2:2:2
1:1:1:1:1:6:6:6:6:6:6:6
1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2
1:1:2:2:2:4:4:4:4:4:4:4
1:1:2:2:4:4:4:4:4:4:4:4
1:1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2
1:1:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3
1:1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4
1:1:2:4:8:8:8:8:8:8:8:8
1:2:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3
1:2:3:4:4:8:8:8:8:8:8:8
1:2:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4
1:2:2:2:4:4:4:4:4:4:4:4

možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné

"E"

Editor regulačních řad

možné

Editor regulačních řad - programování hodnot až do 30
Editor regulačních řad umožňuje bezproblémové vytvoření vlastních regulačních řad
v případě, že by vyžadovaná regulační řada nebyla k dispozici.
V „Programování“ (bod 4: Regulační řada) je zvolena poslední regulační řadou regulační
řada E a potvrzena pomocí ENTER. Tím je do hlavního menu přidána dodatečná položka
menu -> Editor regulačních řad. Ten je dosažitelný pomocí tlačítka „Režim provozu“.

Automatika

Programováni

Editor regulačních
řad

Manuální provoz

Servis

V editoru regulačních řad mohou být všechny stupně jeden po druhém pomocí volicích
tlačítek é / ę dosazeny na požadovanou výši hodnoty. Pomocí ENTER je dosaženo vždy
příštího stupně.
V editoru regulačních řad mohou být jednotlivé stupně naprogramovány až na výši
hodnoty 30(!). Zobrazí se výše hodnoty >9 na displeji a to následně:
10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F, 16=G .... 30 = U
Pozor: Mohou být zřízeny všechny regulační řady (také sestupně). Zda má regulační
řada také „smysl“, o tom rozhodne zákazník.
Maximální počet stupňů může být omezen naprogramovaným KONCOVÝM STOPEM <12.
Tlačítkem „Provozní režim“ se editor opouští.
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Příloha 4:

Tovární nastavení

Poznámka: Následující hodnoty továrního nastavení jsou aktuální tehdy, pokud je
regulátor expedován přímo ze závodu. Jinak jsou tyto hodnoty nahrazeny základním
nastavením výrobce kompenzačního zařízení (optimální hodnoty pro odpovídající
kompenzační zařízení).
Čís.

Parametr

Tovární nastavení

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VOLBA JAZYKA
I MĚNIČ prim.
I MĚNIČ sek.
KONC. STOP
REGULAČNÍ ŘADA
PRINCIP REGULACE
VÝKON 1. STUPNĚ
CÍL COS-PHI
MĚŘICÍ NAPĚTÍ
U - POMĚR MĚNIČE
DOBA PŘIPOJENÍ
DOBA ODPOJENÍ
DOBA VYBÍJENÍ
TEPL. ALARM
ALARMOVÉ RELÉ
TEPL. VENTILÁTORU
HARMONICKÉ
HARMONICKÉ (sloupcový graf)
KONTRAST

NĚMČINA
1000 A
5 A
12
1
INTELIGENTNÍ
25,00 kvar
0,98 IND
230 V L-N
- NE 40 s
40 s
60 s
55° C
VENTILÁTOR
30°C
THD-V:7 %; THD-I:-:3.5.7. - 33.
4

Hodnoty tohoto zařízení
(zapíše výrobce zařízení nebo
provozovatel)

Stupně kondenzátoru
AUTO
Čís. kódu expert. režimu 1 6343
Čís. kódu expert. režimu 2 6343
Doba integrace
1 sek.
Ovládací spouštěč
66 %
Max. současný spínací
výkon
Blokování ovládání
Výstraha spínacích cyklů
Rychlovybíjení
Fázový posun U/I
C - test
C - chyba (max/min)
Testovací pokusy
Výkon 1. stupně
Regulace
Zobrazení
Protokol*
Přenosová rychlost*
Adresa*
Typ měřicího přístroje*
Počet BR7000-1*
ASCII doba zasílání*

4 x min. stupeň
- NE 50.000
- NE 0°
- ANO 150% / 50%
6
0 ...255 kvar
3fázová
Cos Phi
Modbus-RTU
9600/None
1
MMI7000
1
10 s
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* v závislosti na verzi

Aplikace: Spojení 2 kompenzačních zařízení bez zpětného účinku
Spojení dvou kompenzačních zařízení přes rozhraní regulátoru jalového proudu Prophi7-RS nabízí
následující přednosti:
- Není nutný žádný sumační proudový měnič
- Snadná instalace, opravdu symetrická regulace obou kompenzačních systémů

Napájení 1

Napájení 2

Trafo 1

Trafo 2

Proudový měnič 1
X / 5A

Proudový měnič 2
X / 5A

Spojení

ext. vstup (110...230V~)

Spotřebič (1)

Spotřebič (2)
LAN kabel (CAT5/CAT6)
Rozhraní
(RJ45)

Rozhraní
(RJ45)

Prophi7-RS
(Master)

Prophi7-RS
(Slave)

Kompenzace 1

Kompenzace 2

Použití:
Dvě oddělená zařízení pracují na 2 trafonapájeních, existuje jedno spojení pomocí spojovacího spínače
obou systémů:
1) Spojení je otevřeno: Obě zařízení pracují autonomně a zcela nezávisle na sobě
2) Spojení je uzavřeno: Regulačních spojením jsou obě zařízení provozována PARALELNĚ
(symetricky) nebo SÉRIOVĚ (jako rozšíření). Nežádoucí vzájemná ovlivnění kompenzačních zařízení
při provozu na společné sběrné liště (kolísání) jsou vyloučena.
Popis:
U regulačního spojení je příslušný proud zachycován oběma regulátory. Měřené hodnoty diferenčního
jalového výkonu jsou předávány přes rozhraní na „Master“, který řídí a synchronizuje spínání obou
regulátorů. Není tak nutná žádná dodatečná instalace.
Instalace:
Spojení 2 regulátorů jalového výkonu nastává pomocí rozhraní (slot RJ45) pomocí standardního LAN
kabelu. Signál „Spojovací spínač uzavřen“ je nutno vést na bezpotenciálový externí vstup regulátoru
(Master).
Programování:
1. “Master”-regulátor: Menu ROZHRANÍ /
3 EXTERNÍ VSTUP:
PAR. SPOJENÝ REŽIM (Symetrické připojení zařízení) nebo
SÉR. SPOJENÝ REŽIM (zařízení připojit po sobě)
11 PŘENOSOVÁ RYCHLOST COM1: volně volitelná (všechny přístroje ovšem stejně)
2. Regulátor 2. zařízení: Menu ROZHRANÍ/
10 PROTOKOL COM1:
MODBUS RTU
11 PŘENOS. RYCHL. COM1:
jako Master regul.
12 ADRESA COM1:
1
POKYN: Ve spojeném provozu není aktivní C-TEST a C-detekce chyb!

Aplikace:
Smíšené dynamické kompenzační kaskádování regulátorů
Smíšeně dynamická zařízení mají přednosti dynamických zařízení, mohou být ovšem nabídnuta ještě
cenově výhodněji. (Rychle se měnící zátěže jsou dynamicky kompenzovány, základní zátěže a pomalu
se měnící zátěže jsou kompenzovány konvenčním způsobem).
Speciálně pro tyto případy byl zkoncipován hybridní regulátor Prophi7-1-TH. Ten podporuje až 12
tranzistorových výstupů (ke spínání tyristorových modulů) a 12 reléových výstupů (ke spínání
kondenzátorových stykačů). Kromě toho může být řízeno až 32 tyristorových spínačů TSM-LC-S přímo
pomocí sítě. Pro tento typ je k dispozici oddělená příručka.
Ve smíšených zařízení, u kterých je vyžadováno více než 12 reléových výstupů, mohou být použity
následující aplikace:
Varianta 1:
Hybridní systém s dynamickými a 1-2 standardními regulátory jalového výkonu pro až
36 výstupů
Prophi7-III-T15 (3fázový)
(pro dynamický stupně)

bis zu 2 Prophi7-RS
(pro konvenční stupně)

Menu: PROGRAMOVÁNÍ

Menu: ROZHRANÍ

2 REGUL. MÓD: 7 - 14

Protokol: [Slave Hybrid]
Přenosová rychlost: [38400/NONE]
Adresa:

[1]

LAN kabel (CAT5/CAT6)

Adresa:

[2]

LAN kabel (CAT5/CAT6)
Adaptér
CV-1xRJ45-BR6000

Prophi7-III-T15

Prophi7-RS

Prophi7-RS

Varianta 2:
Rozšíření kompenzačních zařízení až na 48 výstupů díky kaskádování až 4 standardních
regulátorů Prophi7-RS; regulátory pracují symetricky!
Programování v menu „ROZHRANÍ“
10 PROTOKOL:
[Master Mode]
11 PŘENOSOVÁ RYCHLOST: [38400/NONE]
12 ADRESA:
15 POČET:
[2] (1...4)

[Slave Mode]
[38400/NONE]
[1]

LAN kabel (CAT5/CAT6)

[Slave Mode]
[38400/NONE]
[2]

LAN kabel (CAT5/CAT6)
Adaptér
CV-1xRJ45-BR6000

Prophi7-RS

Prophi7-RS
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Prophi7-RS

Aplikace:

Monitorování proudu kondenzátorů s MMI6000
(měření vlastního proudu)

Použití:
Pro permanentní sledování proudu kompenzačního zařízení (celkový proud), a rovněž monitoring
jednotlivých proudů v kondenzátorových větvích je doporučováno použití Multimess-Interface
MMI6000 jako příslušenství k regulátoru (měření vlastního proudu).
Monitoringem kondenzátorového jmenovitého proudu pomocí MMI6000 jsou rozpoznávány
nebezpečné stavy sítě (např. proudy horní vlny, které mohou vést ke zničení výkonového
kondenzátoru). V tomto případě regulátor jalového výkonu vypíná dotyčné stupně na dobu, kdy trvá
nebezpečí. Monitoringem jmenovitého proudu jsou rozpoznány stavy kondenzátorů (poškození,
stárnutí) a je zabráněno případným následným škodám. Použití MMI6000 zvyšuje spolehlivost zařízení.

Funkce:
MMI6000 měří celkový proud zařízení. Zde je nutný proudový měnič v napájení kompenzačního
zařízení. Při každé manipulaci sepnutí je prověřen aktuální kondenzátorový proud a porovnán s
příslušným jmenovitým kondenzátorovým proudem. Mezi spínáními je monitorován celkový proud
zařízení.
Při příliš vysokém proudu (+50 %) je kondenzátor odpojen - zobrazení na displeji formou inverzního
symbolu kondenzátoru. Proud je dále cyklicky testován - kondenzátor je opět připojen při dosažení
jmenovitého proudu.
Je-li celkový proud zařízení příliš vysoký, jsou stupně jeden po druhém odpojeny a sepne poruchové
signální relé. Cyklicky se testuje, zda proud již dosahuje jmenovitého rozsahu.

MMI6000:

Prophi 7-RS:

- režim provozu: spojení MMI-BR6000
- síť: 3fázová

Menu: ROZHRANÍ:
- 10 protokol: Master-MMI
- 11 přenosová rychlost
- 13 počet MMI
Expertní režim 1:
- 15 C-TEST: ANO
- 16 C-chyba (+150 %/-50 %)
(nastavení mezní hodnoty odpojení)

Principiální spínání:
Spotřebič

MMI6000

Kompenzace s Prophi7-RS

L1
L2
L3
N

M M I - 6000
Program

Multi-Measuring

Interface
Enter

POZOR:

Vedení BUS RS485

- Pro kabeláž BUS je nutno použít odstíněný kabel!
- Kabeláže BUS (příchozí a odchozí vedení) je vždy nutno vést přímo až k přístroji!
- U přístrojů na konci kabelu BUS je nutno aktivovat v přístroji integrované zakončovací odpory.
(DIP spínač na ON)
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Možná alarmová a stavová hlášení na displeji (v závislosti na verzi)

AUTO MODE
------------------

Indikace stavů (viz tabulka)

cos j 0.987 IND

2 IND CAP MASTER SLAVE

A F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U H OC UC ME

Hlášení se objeví, pokud nastane chyba,
příp. je aktivní relé (viz tabulka).

A M

Signalizační relé bylo parametrizováno
pomocí funkce (pouze verze/-RS)
Alarmové relé bylo parametrizováno pomocí funkce
Indikace stavů:
2

2. Sada parametrů aktivní

IND
CAP

Při struktuře smíšené kompenzace (CAP/IND) je tímto indikována aktuální
situace regulace (spínání kapacitních nebo indukčních stupňů).
Srov. s expertním režimem 1: 19 Regulace

MASTER
SLAVE

Při spojení regulátorů, případně rozšíření zařízení (více regulátorů)
způsobem odpovídajícím aplikacím (str. 27/28) je odpovídající indikace
(Master/Slave) zapnuta, dokud není spojení úspěšně navázáno a
komunikace běží bez problémů.
Indikace funkcí alarmového a signalizačního relé
Programování alarmového relé v: PROGRAMOVÁNÍ: 14 ALARMOVÉ RELÉ
Programování signalizačního relé v: ROZHRANÍ: 1 SIGNÁLNÍ RELÉ

A

Zobrazení souhrnného poruchového hlášení
(relé programováno jako CHYBA, příp. CHYBA inverzně)

F

Zobrazení VENTILÁTOR ZAP (relé programováno: „VENTILÁTOR“)

U

Zobrazení PODPROUD

H

HORNÍ KMITÁNÍ

OC

NADMĚRNÁ KOMPENZACE

UC

NEDOSTATEČNÁ KOMPENZACE

Zobrazení DODÁVKA efektivního výkonu (relé programováno: „DODÁVKA“)

SPÍNACÍ CYKLY (dosaženo počtu naprogramovaných spínacích cyklů)

ME

Chyba Modbus nebo chyba MMI
C-DEFEKT
13. STUPEŇ (možná pouze programování u alarmového relé)
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Aktivací tlačítek se šipkami může být změněn
způsob zobrazení
(sloupcový graf nebo zobrazení v procentech).

AUTO MODE
--------------cosj 1.000 IND

PROGRAMOVÁNÍ
AUTO INIC*
[NE]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
230.0 V-L/N

0

VOLBA JAZYKA
[ NĚMECKY ]

16

HARMONICKÉ
THD-V [ 7.0 ] %

1 PROUDOVÝ MĚNIČ
[ ZNÁMÝ ]

2

PROUD [1]
200.0 A

1

l-MĚNIČ primární
[ 1000 ] A / X A

16

HARMONICKÉ
THD-I [ -.- ] %

2 I-MĚNIČ primární
[ 1000 ] A / X

3 JALOVÝ VÝKON
88.88 kvar

2

l-MĚNIČ sekundární
1000 A / [5] A

17

HARMONICKÉ
[ 3. 5. 7. - 19.]

3

4

3

KONC. STOP [12]

5 ZDÁNLIVÝ VÝKON
88.88 kVA

4

REGULAČNÍ ŘADA [1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]

2 19

l-MĚNIČ primární
[ 1000 ] A / X

6 DIFER.- JAL. VÝK.
88.88 kvar

5

PRINCIP REGULACE [2]
[ INTELIGENT. ]

2 20

l-MĚNIČ sek.
1000 A / [5] A

7

6

VÝKON 1. STUPNĚ
[ 25 ]. 00 kvar

2 21

7

CÍL
cos Phi [ 0.98 IND ]

2 22 REGULAČNÍ ŘADA [1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]

8

EFEKTIVNÍ VÝKON
88.88 kW

FREKVENCE
50.0 Hz
TEPLOTA [1]
25 °C

18
KONTRAST
*****[4]*****

l-MĚNIČ sek.
1000 / [5] A

4 VÝKON 1. STUPNĚ
[ 25 ].00 kvar

TEST 1...3
(automatická inicializace)

* AUTO INIC možná pouze
pokud je v Expert. režimu 2
"2 Auto-Inic Chyba = YES"

KONC. STOP [12]

Změna hodnot
pomocí tlačítek:

9

HARMONICKÉ [ 3. ]
V: 0.5% - I: 0.1%

8

MĚŘICÍ NAPĚTÍ
[ 230 ] V - L/N

2 23 PRINCIP REGULACE [2]
[ INTELIGENT. ]

10 HARMONICKÉ THD rel.
V: 0.5% I: 0.3%

9

U-MĚNIČ
[ NE ]

2 24

VÝKON 1. STUPNĚ
[ 25 ]. 00 kvar

11 KOMP. VÝKON
88.88 kvar

10 DOBA PŘIPOJENÍ
[ 40 ] s

2 25

CÍL
cos Phi [ 0.98 IND ]

12

11 DOBA ODPOJENÍ
[ 40 ] s

2 26 DOBA PŘIPOJENÍ
[ 40 ] s

13 DATUM - ČAS [1]
06.11.2015 - 10:13:40

12 DOBA VYBÍJENÍ
[ 60 ] s

2 27 DOBA ODPOJENÍ
[ 40 ] s

14

13 ALARM TEPLOTY
[ 55 °C ]

2 28 DOBA VYBÍJENÍ
[ 60 ] s

PRÁCE [1]
88.88 kWh ( + )

SOFTWARE
V4.0

ZPĚT K 1
Nedojde-li 120 s k aktivaci žádné klávesy,
nastává automaticky skok zpět
do automatického provozu
Světle šedě podsvícená pole
jsou aktivní pouze v závislosti na
různých nastaveních a jsou - pokud
nejsou potřeba - potlačena.

14

ALARM RELÉ [3]
[ chyba inverzně ]

29

15

TEPL. VENTILÁTORU
[ 30 °C ]

RESET ZÁKL. NASTAVENÍ
- NE -

Q-OFFSET
[ NE ]

ZPĚT
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K dispozici pouze, pokud je
zvolena regulační řada „E“

EDITOR REGULAČNÍCH ŘAD

MANUÁLNÍ PROVOZ

SERVIS

EXPERT.REŽIM 1

1 ČÍSLO KÓDU ????
[ 6343 ]

MANUÁLNÍ PROVOZ 1
HODNOTA C1 [ 1 ]
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

STOP C

1 min/max NAPĚTÍ
0 / 250.0 V

1.00 IND

HODNOTA C2 [ 1 ]
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 max JALOVÝ VÝKON
88.88 kvar

2 ZÁKLADNÍ NASTAV.
NOVĚ? [NE]
3

RESET SPÍN. CYKLU
[NE]

4

RESET PROVOZNÍ
DOBY [NE]

MANUÁLNÍ PROVOZ 2
HODNOTA C3 [ 2 ]
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C1 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

3 max EFEKTIVNÍ VÝKON
88.88 kW

HODNOTA C4 [ 2 ]
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C2 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

4 max ZDÁNLIVÝ VÝKON
88.88 kVA

5 DOBA INTEGRACE
[1]s
6 SPÍNACÍ VÝKON
max [100] kvar
7 SPÍNACÍ SPOUŠTĚČ
IND [ 66 ] %

do posledního kondenzátoru

WERTIGKEIT [ 2 ]
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ZPĚT K 1

C3 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

5 max TEPLOTA
40.0 °C

C4 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

6

max THD V/I
V 2.7 % - I 1.0 %

C5 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

7

RESET MAX.
HODNOT [NE]

C6 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

8

SPÍNACÍ CYKLY
C [ 1 ] - 123

C7 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

9

PROVOZNÍ DOBA
C [ 1 ] - 12h

C8 : AUTO (FEST / AUS / EIN )

10 CHYBOVÁ PAMĚŤ
„text chyby“...

C9 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

11 RESET CHYBOVÉ PAMĚTI
[NE]
12 START TEST. CHODU
[NE]

C10 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

C-VÝKON
C[1] = 23 kvar MEAS
C[1] = 25 kvar NOM.

C11 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)

8 SPÍNACÍ SPOUŠTĚČ
CAP [ 66 ] %
9 BLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ
[ NE ]
10 VÝSTRAHA SPÍNACÍCH
CYKLŮ [50 000]
11 RYCHLOVYBÍJENÍ
[ NE ]
12 DOBA RYCHLOVYBÍJEN
[ 10 ] s
13 FÁZE I
[ L1 ]
14 FÁZE U
0°
[ L1 - N ] I: L1
15
16

C - CHYBA
(+) [ 150 ] %

16

C - CHYBA
( - ) [ 50 ] %

17 TESTOVACÍ POKUSY
[6]
18

VÝKON 1.ST
[ 0 ... 255 kvar ]

19

REGULACE
[ 3 ] FÁZ. CAP

20

DODÁVKA [ 1 ]
[ -------- ]

21

ZOBRAZENÍ
[ COS j ]

C12 : AUTO (PEVNÝ/VYP/ZAP)
ZPĚT K 1
ZPĚT K 1

Diagram obsluhy (stručná reference)
regulátoru jalového výkonu Prophi7-RS

Vyvolání hodnot
C1 - C12
pomocí tlačítek

C - TEST
[ ANO ]

22 ZMĚNIT ČÍSLO KÓDU?
[ NE ]
27 PODSVÍCENÍ CHYBY
[ RŮŽOVÁ ]
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ZPĚT K 2

* pouze verze /-RS
EXPERTNÍ REŽIM 2

EDITOR NA DISPLEJI

ROZHRANÍ *

Zpět na
ÚVODNÍ
OBRAZOVKU

1 ČÍSLO KÓDU ????
[ 6343 ]

Zde je možné spuštění,
zablokování nebo zadání
doby prodlevy pro
následující chyby:
[ANO/NE/2-255 s]
Toto ovlivní indikaci
signálního relé
2 MĚŘICÍ NAPĚTÍ
2 PŘEPĚTÍ
2 NADMĚRNÁ KOMPENZACE
2 NEDOSTATEČNÁ KOMPENZ.
2 HORNÍ VLNY
2 NADMĚRNÁ TEPLOTA
2 NADPROUD
2 PODPĚTÍ
2 SPÍNACÍ CYKLY
2 MĚŘICÍ PROUD < ??
2 MODBUS-CHYBA COM1
2 MODBUS-CHYBA COM2
2 CHYBA MMI
2 MODBUS DO
2 PROUD ZAŘÍZENÍ <?
2 CHYBA BUS EXTERNÍ
2 C-DEFEKT
2 PROUD ZAŘÍZENÍ >0
2 PŘETÍŽENÍ ZAŘÍZENÍ
2 EXT. CHYBA
2 C-DEFEKT VYP
2 CHYBA AUTO INIC

1. INDIKACE [1]
[RELAYs / ERROR]

1 SIGNALIZAČNÍ RELÉ [1]
[ VYP ]

2. INDIKACE [2]
[COS PHI]

2

3. INDIKACE [3]
[DIF. VÁZANÝ VÝKON]

3 EXTERNÍ VSTUP [0]
[ NE ]

TEPLOTA VENTILÁTORU
[ 30°C ]

4

OFFSET VÝKONU
[25.00] kvar

5

ČAS-HODINA
[10] : 55

6

ČAS-MINUTA
10 : [55]

7

DATUM-DEN
[07]. 12 . 2013

ZPĚT K 1

16 ASCII INTERVAL ZASÍLÁNÍ
[ 10 ] s

3

ČAS ALARMU
[ 10 ] min.

8

DATUM - MĚSÍC
07 . [12]. 2013

4

PODPĚTÍ
[ 50 ] %.

9

DATUM-ROK
07 . 12 .[2013]

17

ODDĚLOVACÍ ZNAK
[ HT - 09H ]

5

PŘEPĚTÍ
[ 130 ] %

10

PROTOKOL COM1
[ MODBUS RTU ]

18

PROTOKOL COM2
[ MODBUS RTU ]

6

FREKVENCE
[ 42...80 ] Hz

11 PŘENOSOVÁ RYCHL. COM1
[ 9600 / NONE]

19 PŘENOSOVÁ RYCHL. COM2
[ 9600 / NONE]

7 NADMĚRNÁ
KOMPENZACE [ Qdiff ]

12

ADRESA COM1
[1]

20

8 NEDOSTATEČNÁ
KOMPENZACE [ Qdiff ]

13

POČET MMI
[1]

21 TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE
[ MMI8003 ]

9 RESET SPÍNAC. NAPĚTÍ
C1 [ NE ]

14 TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE
[ MMI6000 ]

C1...C12 (C13)
15

9 RESET SPÍNAC. NAPĚTÍ
C12 [ NE ]
10 RESET PROVOZNÍ
DOBY C1 [ NE ]
C1...C12 (C13)
10 RESET PROVOZNÍ
DOBY C12 [ NE ]
ZPĚT K 2
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POČET BR7000-I
[1]

ADRESA COM2
[1]

ZPĚT K 1
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