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Wstęp

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.
Aby zapoznać się z obsługą i programowaniem urządzenia oraz móc w pełni wykorzystać możliwości tego
wysokiej jakości produktu, prosimy o dokładne przeczytanie dołączonej instrukcji obsługi.
W poszczególnych rozdziałach objaśniono zarówno techniczne szczegóły urządzenia, jak i sposób, w jaki
poprzez prawidłową instalację i uruchomienie można uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Instrukcja obsługi należy do zakresu dostawy urządzenia i należy ją przechowywać w miejscu łatwo dostępnym
dla użytkownika urządzenia (np. w szafie rozdzielczej). Także w przypadku odsprzedaży urządzenia osobom
trzecim instrukcja stanowi część urządzenia.
Jeżeli pomimo zachowania przez nas najwyższej staranności zauważą Państwo w instrukcji obsługi błędy lub
niewystarczająco dokładne informacje, z góry dziękujemy za przesłane nam komentarze. W załączeniu do
instrukcji znajduje się formularz, przy pomocy którego mogą się Państwo z nami podzielić swoimi propozycjami
zmian.

Z poważaniem
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Objaśnienia symboli bezpieczeństwa
Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje, których należy przestrzegać dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu
uniknięcia szkód materialnych. Instrukcje te przedstawiono w postaci trójkąta ostrzegawczego lub symbolu
informującego w zależności od stopnia zagrożenia.

a

Niebezpieczeństwo

a

Ostrzeżenie

a

Uwaga

b

Wskazówka

Oznacza, że niepodjęcie odpowiednich środków ostrożności
doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała albo znacznych
szkód materialnych.

Oznacza, że niepodjęcie odpowiednich środków ostrożności może
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała albo znacznych
szkód materialnych.

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała lub
ryzyko wystąpienia szkód materialnych, jeżeli nie zostaną podjęte
odpowiednie środki ostrożności.

Ważna informacja o produkcie, obchodzeniu się z nim lub konkretna
część instrukcji obsługi, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.

Wyłączenie odpowiedzialności
Treść niniejszej dokumentacji została porównana z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Pomimo tego
nie można wykluczyć różnic, przez co nie można udzielić gwarancji pełnej zgodności. Kontrola danych
zawartych w niniejszej dokumentacji odbywa się regularnie, natomiast wymagane poprawki są uwzględniane
w kolejnych wydaniach.
Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje ulepszeń.

© KBR GmbH
Zastrzega się możliwość zmian technicznych
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Instrukcje techniczne dotyczące bezpieczeństwa
Aby uniknąć błędów w obsłudze, sposób obchodzenia się z niniejszym urządzeniem został świadomie opisany
możliwie najprostszym językiem. W ten sposób można względnie szybko uruchomić urządzenie.
Dla swojego dobra należy dokładnie zapoznać się z poniższymi technicznymi instrukcjami bezpieczeństwa.

a

Ostrzeżenie
Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów DIN /
VDE!
Czynności związane z przyłączeniem do sieci, uruchomieniem oraz
eksploatacją
urządzenia
może
wykonywać
jedynie
wykwalifikowany personel. Wykwalifikowany personel, w
rozumieniu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w
niniejszym podręczniku stanowią osoby, które posiadają
uprawnienia do uruchamiania, uziemiania i oznaczania urządzeń,
instalacji oraz obwodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi
standardami.
Aby nie dopuścić do pożaru i porażenia prądem elektrycznym nie
wolno narażać niniejszego urządzenia na działanie deszczu i
wilgoci!
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdzić, czy lokalne
warunki sieciowe spełniają wymogi podane na tabliczce
znamionowej.
Nieprawidłowe
urządzenia!

przyłączenie

może

spowodować

zniszczenie

Podczas przyłączania urządzenia przestrzegać schematu połączeń
(patrz rozdział „Schemat połączeń”) oraz zwrócić uwagę na brak
napięcia w przewodach przyłączeniowych. Stosować przewody
wyłącznie w nienagannym stanie technicznym i koniecznie zwrócić
uwagę na prawidłową biegunowość okablowania!
Prawidłowa oraz bezpieczna eksploatacja opisywanego produktu
zakłada prawidłowy transport, właściwe składowanie, ustawienie
oraz montaż, jak również prawidłową obsługę i konserwację.
Urządzenie wykazujące widoczne usterki zasadniczo nie jest
gotowe do pracy i należy je odłączyć od zasilania!
Diagnostyka błędów, prace naprawcze i konserwacyjne mogą być
przeprowadzane tylko przez naszą firmę lub po konsultacji z
naszym serwisem. Samowolne otworzenie urządzenia skutkuje
wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.
Nie można wówczas zagwarantować prawidłowego działania
urządzenia!
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Podczas otwierania urządzenia może dojść do odsłonięcia
elementów będących pod napięciem. Po odłączeniu urządzenia od
wszystkich źródeł zasilania kondensatory w urządzeniu mogą być
jeszcze naładowane. Eksploatacja otworzonego urządzenia jest
kategorycznie zabroniona!
W
przypadku
instalacji
zagrożonych
wyładowaniami
atmosferycznymi należy zapewnić ochronę odgromową dla
wszystkich przewodów wejściowych i wyjściowych (zalecenia –
patrz rozdział „Środki ochronne”)!
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Odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu
Dostarczony przez nas produkt to wyrób wysokiej jakości.
Zastosowane w nim zostały wyłącznie podzespoły charakteryzujące się wysoką niezawodnością i najwyższą
jakością.
Każde urządzenie przechodzi przed jego wydaniem długotrwałe testy.
W odniesieniu do odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu odsyłamy do naszych
ogólnych warunków handlowych dla urządzeń elektronicznych.

Gwarantowane właściwości urządzenia obowiązują wyłącznie w przypadku
zastosowania zgodnie z przeznaczeniem!

Utylizacja
Uszkodzone, przestarzałe lub już nieużytkowane urządzenia utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na życzenie przyjmujemy także urządzenia do utylizacji.
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1

Pamięć urządzenia podtrzymywana przy pomocy baterii

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną pamięć danych, której funkcja podtrzymywana jest przez baterię
do przechowywania danych długoterminowych. Ta bateria pomocnicza (np. Varta CR 2032) ze względu na
zabezpieczenie przed rozładowaniem nie jest montowana w dostarczanym urządzeniu, lecz jest do niego
dołączana.

a

Uwaga
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy włożyć baterię zgodnie z
poniższym opisem, gdyż w przeciwnym razie wszystkie dane zapisane w pamięci
zostaną utracone w razie przerwy w zasilaniu!

Wkładanie lub wymiana baterii:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Podważyć górną pokrywę obudowy przy pomocy odpowiedniego narzędzia (np. małego wkrętaka).
3. Przy pomocy narzędzia wyciągnąć rozładowaną baterię (w razie wymiany) z zacisku.
4. Wcisnąć nową baterię do zacisku, zwracając uwagę na prawidłowe osadzenie i biegunowość.
5. Ponownie założyć górną pokrywę obudowy i docisnąć do momentu zatrzaśnięcia.
6. Podłączyć ponownie urządzenie do zasilania.

a

Uwaga
Ze względu na fakt, że w przypadku rozładowanej lub wyjętej baterii oraz braku
zasilania dojdzie nie tylko do utraty danych z pamięci, lecz zmiany godziny,
należy ją na nowo ustawić poprzez polecenie ustawienia godziny przy pomocy
visual energy!

Uwaga!

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Ze względu na niebezpieczeństwo zwarcia:
zalecany wkrętak z ostrzem z materiału
nieprzewodzącego!
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Podłączenie multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO

2.1

Instalacja i montaż
•
•
•
•

a

Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów VDE.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdzić, czy lokalne warunki sieciowe spełniają
wymogi podane na tabliczce znamionowej. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować
zniszczenie urządzenia. Inna częstotliwość sieciowa wpływa na wynik pomiaru.
Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem połączeń.
W przypadku instalacji zagrożonych wyładowaniami atmosferycznymi należy zapewnić ochronę
odgromową dla wejścia zasilania elektrycznego.

Uwaga
Zarówno dla napięcia sterującego, jak i pomiarowego urządzenia należy
przewidzieć w miejscu instalacji zabezpieczenie wstępne.
Podczas podłączania przekładnika prądowego należy zwrócić uwagę na
kierunek przepływu prądu oraz prawidłowe przyporządkowanie do toru
napięciowego!

Podczas instalacji należy stosować się także do wskazówek dotyczących środków ochronnych przed
przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi zawartych w rozdziale „Środki ochronne”.

b

Wskazówka
Podczas podłączania urządzenia zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- kierunek przepływu energii
- przyporządkowanie – wejście napięcia pomiarowego / wejście przekładnika
prądowego

Podłączenie
przekładnika

•

Kierunek przepływu energii:
Podczas podłączania przekładnika należy zwrócić uwagę na kierunek
przepływu prądu lub energii. Nieprawidłowe podłączenie przekładnika
prądowego można rozpoznać po znaku minus przed wskazywaną wartością
pomiarową prądu.
Pod warunkiem poboru energii.

•

Przyporządkowanie – wejście
przekładnika prądowego:

napięcia

pomiarowego

/

wejście

Przekładnik prądowy na zacisku 20/21 (k1/l1) musi być zainstalowany w fazie,
z której pochodzi napięcie pomiarowe dla zacisku 10 (L1).
- przy prawidłowym podłączeniu i kierunku przepływu energii urządzenie
wskazuje prąd dodatni.
- przy nieprawidłowym podłączeniu wskazywany jest prąd ujemny. Zamieniać
miejscami
przyłącza do momentu, aż wskazywane będą prawidłowe wartości.

Strona 4 z 68

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

a

Uwaga
Przed każdą zamianą należy zewrzeć przekładnik prądowy!
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2.2

Schemat połączeń

Zasilanie, patrz tabliczka znamionowa

Napięcie w cewce dla styczników kondensatorowych oraz napięcia
pomiarowego musi pochodzić z tej samej fazy, ponieważ nadzorowane jest tylko
napięcie pomiarowe (ochrona przed bezpośrednim ponownym załączeniem
styczników w razie krótkotrwałej przerwy w jednej fazie zasilania).

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

a

Uwaga
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2.3

Oznaczenie zacisków

Zacisk

1 (L) i 2 (N):

Przyłącze zasilania
Do zasilania urządzenia konieczne jest napięcie sterujące.
Urządzenie jest wyposażone w zasilacz uniwersalny i może być
zasilane napięciem 85 - 265 V AC/DC (napięcie urządzenia, patrz
tabliczka znamionowa).

Zacisk

Zacisk

10 (L1, Lx):

Wejście pomiarowe napięcia

13 (N, Ly):

Pomiar napięcia zarówno jako pomiar L-N, jak i L-L. Pomiar
bezpośredni dla 100... 500...600 V AC. Możliwość zaprogramowania
zakresów pomiaru. Przekroczenie zakresu pomiaru jest
sygnalizowane komunikatem błędu.
Dla wyższych napięć konieczne jest podłączenie przez przekładnik
napięciowy (pomiar średniego napięcia x/100 V), zakres pomiaru od
500 V do 30,0 kV L-L.

20 (k1) i 21 (l1):

Wejście pomiarowe prądu
Wejście pomiarowe prądu musi być podłączone przez przekładnik
prądowy x/1A AC lub x/5A AC.
Przy podłączaniu przekładnika prądowego należy zwrócić uwagę na
kierunek
przepływu
prądu,
jak
również
prawidłowe
przyporządkowanie pomiędzy wejściem napięcia pomiarowego a
przekładnikiem prądowym!

Zacisk

30 (C) i 31 (S):

Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy
Zestyk ten służy jako wyjście sygnalizacyjne lub wyjście alarmowe.
Możliwe jest włączenie sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej albo
wyłączenie odbiornika. W przypadku braku zasilania urządzenia oraz
przy aktywnym komunikacie zestyk jest otwarty. Maks. moc
przełączania 2 A przy 250 V AC.

Zacisk

40 (C):

Przyłącze dla zasilania wyjść przekaźników zacisku 41 do 45
Przekaźniki wyjść sterujących posiadają wspólne przyłącze dla
zasilania.

Zacisk

41 (K1) do 45 (K5):

Potencjałowe zestyki przekaźnikowe
Zestyki te służą jako wyjścia sterujące dla styczników
kondensatorowych. Przy braku zasilania urządzenia i niezałączonych
stopniach zestyki są otwarte.
Maks. moc przełączania 2 A przy 250 V AC.

Zacisk

51 (-) i 52 (+):

Wejście czujnika temperatury
Tutaj można podłączyć czujnik temperatury, np. PT1000, do pomiaru
temperatury w rozdzielnicach.
Zakres pomiaru temperatury od - 20°C do 100°C +/- 2°C.

90 (masa):

Przyłącze interfejsu

91 (A)

Do komunikacji po szynie KBR eBus lub Modbus

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Zacisk

92 (B)
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Instrukcja uruchomienia multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO

Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomóc w prawidłowym uruchomieniu regulatora mocy biernej multicomp
4D6-ESBSDS-1V1C6RO. Prowadzi ona krok po kroku przez instrukcję obsługi, ułatwiając odnalezienie
ważnych opcji.
Na samym początku należy rozróżnić dwa przypadki sposobu uruchomienia multicomp 4D6-ESBSDS1V1C6RO.
Przypadek 1: Zakupiono kompletną instalację kompensacji mocy biernej firmy KBR posiadającą już regulator.
W takim przypadku w regulatorze skonfigurowano już wstępnie niektóre ustawienia.
Przypadek 2: Zakupiono jedynie regulator lub regulator z modułami dodatkowymi i poszczególnymi stopniami
kondensatorowymi bez montażu końcowego. W takim przypadku regulator dostarczono z ustawieniami
fabrycznymi (patrz rozdział Ustawienia fabryczne) i przez to nie jest wstępnie skonfigurowany.

3.1

Regulator bez wstępnej konfiguracji

Aby uruchomić regulator bez wstępnej konfiguracji, należy wykonać kolejno następujące czynności.
1. Konfiguracja modułów dodatkowych:
W przypadku braku dodatkowych modułów temperaturowych, przekaźnikowych lub pomiaru prądu
kompensacji można ten krok pominąć. Aby skonfigurować moduły dodatkowe, należy je połączyć przy pomocy
zawartego w zakresie dostawy przewodu szyny z modułem podstawowym. Obecnie można w trybie
skanowania, który należy włączyć na module podstawowym przy pomocy jednostki obsługowej oraz
dodatkowo przy pomocy przełącznika DIP lub przycisku skanowania na module dodatkowym, aktywować
poszczególne moduły dodatkowe. Jeżeli układ kompensacji składa się z większej liczby szaf, wtedy należy
dodatkowo ustawić prawidłowo przyporządkowanie szaf.
Dokładny sposób postępowania dotyczący tego kroku został opisany w rozdziale Ustawienia / Podmenu
Moduły / Wyświetlacz.
2. Ustawianie parametrów przekładnika prądowego
Aby wyniki pomiarów regulatora mocy biernej były miarodajne, należy prawidłowo ustawić wszystkie parametry
dotyczące przekładnika prądowego. Należy dokonać nastawy prądu pierwotnego i wtórnego przekładnika.
Parametry te można odczytać z tabliczki znamionowej przekładnika prądowego. Ponadto należy dokonać
prawidłowej nastawy przyporządkowania faz przekładnika. Oznacza to, że należy ustawić na regulatorze fazę
(L1, L2, L3), w której zainstalowano przekładnik prądowy.
Dokładny sposób postępowania dotyczący tego kroku został opisany w rozdziale Przekładnia przekładnika.
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Uruchomienie / Podmenu Ustawienia przekładnika.
3. Ustawienie zadanego cos
Informacje na temat zadanego cos, który należy ustawić w tym miejscu, można uzyskać od właściwego
zakładu energetycznego. Zadany cos jest fabrycznie ustawiony (patrz rozdział Ustawienia fabryczne) na 0,95
ind.
Dokładny sposób postępowania dotyczący tego kroku został opisany w rozdziale Ustawianie zadanego cos.
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Uruchomienie / Podmenu Zadany cos.
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4. Konfiguracja stopni kondensatorowych
Stopnie kondensatorowe można zaprogramować na dwa sposoby. Stopnie można skonfigurować ręcznie lub
w trybie samouczenia.
Najważniejszym ustawieniem, jakie należy uwzględnić, to moc stopni. Moc stopni można odczytać z tabliczki
znamionowej stopnia lub ze schematu połączeń, a następnie zaprogramować je ręcznie. Tryb samouczenia
ustawia tą wartość automatycznie. Po zakończeniu procesu samouczenia należy ją jednak potwierdzić i
sprawdzić.
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Dokładny sposób postępowania w trybie samouczenia znajduje się w rozdziale Dodatki → Uruchomienie →
Stopnie → Stopień → Tryb samouczenia.
Po zaprogramowaniu mocy stopni należy ustawić jeszcze współczynnik tłumienia. Informacje na jego temat
można odczytać na pierwszej stronie schematu połączeń lub tabliczce znamionowej stopnia.
Jeżeli układ kompensacji składa się z większej liczby szaf, należy wtedy jeszcze dostosować
przyporządkowanie szaf.
Dokładny sposób postępowania dotyczący tego kroku został opisany w rozdziale Uruchomienie / Podmenu
Stopnie.
5. Kontrola działania
Po zaprogramowaniu kolejno wszystkich punktów należy przeprowadzić kontrolę działania. W tym celu należy
najpierw odłączyć regulator na klika sekund od zasilania.
Po ponownym załączeniu zasilania regulator musi włączyć się samoczynnie. Jeżeli bezpośrednio po włączeniu
napięcia zostanie odczytany cosφ w menu cosφ, to powinien być tam widoczny niższy ind. cosφ. Po ok. 60
sekundach regulator rozpocznie załączać poszczególne stopnie kondensatorowe.
Cosφ, jaki można odczytać w menu cosφ chwilowy, powinien być w porównaniu z poprzednim wyższy lub dalej
wzrastać w miarę załączania kolejnych stopni. Jeżeli układ kompensacji jest zbudowany
prawidłowo, regulator powinien po pewnym czasie ustawić nastawioną wartość zadanego cos.

3.2

Regulator z konfiguracją wstępną

Aby uruchomić regulator fabrycznie zamontowany w instalacji kompensacji mocy biernej firmy KBR, należy
jedynie ustawić parametry przekładnika prądowego.
1. Ustawianie parametrów przekładnika prądowego
Aby wyniki pomiarów regulatora mocy biernej były miarodajne, należy prawidłowo ustawić wszystkie parametry
dotyczące przekładnika prądowego. Należy dokonać nastawy prądu pierwotnego i wtórnego przekładnika.
Parametry te można odczytać z tabliczki znamionowej przekładnika prądowego. Ponadto należy dokonać
prawidłowej nastawy przyporządkowania faz przekładnika. Oznacza to, że należy ustawić na regulatorze fazę
(L1, L2, L3), w której zainstalowano przekładnik prądowy.
Dokładny sposób postępowania dotyczący tego kroku został opisany w rozdziale Przekładnia przekładnika.
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Uruchomienie / Podmenu Ustawienia przekładnika.
2. Kontrola działania
Po zaprogramowaniu kolejno wszystkich punktów należy przeprowadzić kontrolę działania. W tym celu należy
najpierw odłączyć regulator na klika sekund od zasilania.
Po ponownym załączeniu zasilania regulator musi włączyć się samoczynnie. Jeżeli bezpośrednio po włączeniu
napięcia zostanie odczytany cosφ w menu cosφ chwilowy, to powinien być tam widoczny niższy ind. cosφ. Po
ok. 60 sekundach regulator rozpocznie załączać poszczególne stopnie kondensatorowe.
Cosφ, jaki można odczytać w menu cosφ chwilowy, powinien być w porównaniu z poprzednim wyższy lub dalej
wrastać w miarę załączania kolejnych stopni. Jeżeli układ kompensacji jest zbudowany
prawidłowo, regulator powinien po pewnym czasie ustawić nastawioną wartość zadanego cos.
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Funkcje regulatora w koncepcji bezpieczeństwa i konserwacji
secureC

b
4.1

Wskazówka
Opisane funkcje dostępne są tylko z modułem nadzorowania prądu kompensacji
multisio 1D2-4CI!

Nadzorowanie częstotliwości rezonansowej stopni

W celu dalszej pracy stopień jest blokowany tylko wtedy, gdy w wyniku utraty pojemności osiągnie on wartość
krytyczną (częstotliwość rezonansowa). Na wyświetlaczu stopień zostanie oznaczony symbolem X.

a

Uwaga
Odblokowanie stopnia odbywa się w menu Sterowanie stopniami, podmenu
Tryb.
Przy zablokowanym stopniu (utrata pojemności) nie wolno aktywować trybu
programowania. Należy wówczas wymienić uszkodzony kondensator!!!
1. Ocena częstotliwości rezonansowej:
a) Współczynnik tłumienia wynosi 5,5%, 7% lub 8% (piąta harmoniczna jest krytyczna)
Jeżeli częstotliwość rezonansowa jest większa niż 89% piątej harmonicznej, to
przekroczono ostrzegawczą wartość progową.
Jeżeli częstotliwość rezonansowa jest większa niż 93% piątej harmonicznej, to
przekroczono alarmową wartość progową.
b) Współczynnik tłumienia wynosi 12,5% lub 14% (trzecia harmoniczna jest krytyczna)
Jeżeli częstotliwość rezonansowa jest większa niż 96% trzeciej harmonicznej, to
przekroczono ostrzegawczą wartość progową.
Jeżeli częstotliwość rezonansowa jest większa niż 97% trzeciej harmonicznej, to
przekroczono alarmową wartość progową.

Przy przekroczeniu
ostrzegawczej wartości progowej wyświetlany jest komunikat (E28 Utrata pojemności)
(ostrzegawcza wartość progowa przy za niskim prądzie kompensacji o ok. 35%)
alarmowej wartości progowej wyświetlany jest komunikat (E28 Utrata pojemności)
(alarmowa wartość progowa przy za niskim prądzie kompensacji o ok. 45%)
Jeżeli po pięciu kolejnych próbach załączenia nadal wykryta zostanie utrata pojemności, stopień zostanie
zablokowany dla kolejnych załączeń i wyświetlony będzie komunikat E30 Stopień zablokowany.
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4.2

Nadzorowanie poboru prądu i mocy stopni

b

Wskazówka
Nadzorowanie odbywa się tylko podczas załączania lub wyłączania stopni!

Jeżeli stopień zostanie uznany przez system nadzorowania prądu kompensacyjnego za uszkodzony (E26
Prąd kondensatorów za wysoki lub E 28 Utrata pojemności (prąd kondensatorów za niski)), wyświetlony
zostanie komunikat. Warunkiem granicznym jest raster wykonanych stopni.

Wersja 4.01

Strona 9 z 68

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
Komunikat o błędzie E27 Sprawdzić bezpiecznik jest wyświetlany, jeżeli po załączeniu stopnia pobór prądu
przez układ (szafy, w której dokonywany jest pomiar) nie zmieni się.
Jeżeli po wyłączeniu stopnia wartość się nie zmieni, wygenerowany zostanie komunikat E29 Uszkodzony
stycznik (sklejony).

4.3

Nadzorowanie poboru prądu i mocy we wszystkich szafach

Nadzorowanie poboru prądu poszczególnych szaf stanowi ważną funkcję bezpieczeństwa.
Pomiaru poboru prądu dokonuje się za pomocą modułu pomiarowego prądu multisio 1D2-4CI i przekładników
prądu kompensacji w szafie. Każda szafa jest nadzorowana osobno. Uwzględniany jest za wysoki lub za niski
pobór prądu.
Sposób działania przy zbyt wysokim poborze prądu:
Nadzorowanie odbywa się w sposób ciągły, odstęp czasu pomiędzy pomiarami jest zależny od liczby
podłączonych modułów (odstęp pomiędzy pomiarami wynosi od 50 ms do 500 ms).
Jeżeli w szafie rozpoznany zostanie zbyt wysoki pobór prądu, wówczas stopnie będą w niej kolejno wyłączane
do momentu, aż wszystkie stopnie zostaną wyłączone lub pobór prądu znajdzie się z powrotem w
dopuszczalnym zakresie.
Ustawienia:Ustawień dokonuje się w menu Narzędzia => Ustawienia => System => Parametry =>Wartości
graniczne => GW U => GW +Ie.
Możliwe ustawienia:

Dopuszczalne przekroczenie 110% do 200% prądu znamionowego.
Nadzorowanie przekroczenia aktywne lub wyłączone

Czynności w przypadku błędu:Załącza się tylko przekaźnik sygnalizacji zakłóceń
Wyłączane są tylko stopnie kompensacyjne
Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń załącza się, a stopnie kompensacyjne są
wyłączane
Brak działania, tylko komunikat przez KBR eBus
Ponadto w przypadku błędu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wyświetlany jest komunikat.
Przykład:
E31 GW Ie przekroczona, nr szafy: 2
W przypadku nadzorowania trójfazowego prądu kompensacji do każdej szafy potrzebny jest moduł
pomiarowy prądu multisio
1D2-4CI.
W przypadku nadzorowania jednofazowego prądu kompensacji, przy pomocy jednego modułu
pomiarowego prądu można nadzorować 4 szafy. Przyporządkowanie szafy modułu pomiarowego prądu
odpowiada przy tym pierwszemu wejściu modułu pomiarowego prądu.
Przykład:
Moduł pomiarowy prądu przyporządkowany do szafy 1:
Wejście 1 =
Szafa 1
Wejście 2 =
Szafa 2 itd.
EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Moduł pomiarowy prądu przyporządkowany do szafy 2:
Wejście 1 =
Szafa 2
Wejście 2 =
Szafa 3 itd.
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4.4

Nadzorowanie temperatury stopni

Proces przełączania stopni w przypadku zbyt wysokiej temperatury przebiega następująco:
1.) Redukcja temperatury w szafie w przypadku przekroczenia progu alarmowego (warunek: min. 2
szafy)
W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej po upływie czasu zwłoki wynoszącego 3 minuty
podejmowana jest próba zastąpienia stopnia innym równoważnym stopniem (taka sama moc stopnia, takie
samo tłumienie i taki sam typ (tyrystor/stycznik) z szafy, w której panuje niższa temperatura. Po upływie
kolejnego czasu zwłoki wynoszącego 3 minuty podejmowana jest próba zastąpienia kolejnego stopnia.
Jeżeli temperatura w szafie spadnie poniżej temperatury alarmowej (ale jeszcze nie poniżej progu histerezy),
stopień nie zostanie zastąpiony (histereza nie działa w takim przypadku!).
2.) Temperatura jako kryterium wyboru przy załączaniu lub wyłączaniu stopni
Jeżeli przekroczona została temperatura alarmowa w szafie, przy wyborze stopnia, który ma być załączony,
jako kryterium brana jest pod uwagę temperatura.
Jeżeli do wyboru są stopnie z taką samą mocą stopnia i takim samym tłumieniem, przy wyłączaniu
preferowany jest stopień o wyższej temperaturze w szafie.
Podczas załączania preferowany jest stopień o niższej temperaturze w szafie.
Temperatura jest wykorzystywana jako kryterium wyboru tylko w przypadku przekroczenia temperatury
alarmowej, ponieważ w innym razie nie zadziała „przełączanie rotacyjne” stopni.
3.) Wyłączenie awaryjne
W przypadku przekroczenia temperatury wyłączenia wyłączany jest najpierw tylko jeden stopień. Dopiero po
upływie 2 minut wyłączany jest kolejny stopień.
Jeżeli temperatura spadnie poniżej temperatury wyłączenia (ale jeszcze nie poniżej progu histerezy), to dalsze
stopnie nie zostaną wyłączone. W tej szafie nie będą także załączane żadne inne stopnie, dopóki temperatura
nie spadnie poniżej temperatury histerezy.
Gdy tylko temperatura spadnie poniżej temperatury histerezy, stopnie w tej szafie zostaną z powrotem
odblokowane w celu kompensacji.

Ustawienia fabryczne:
Próg przełączania wentylatora
= 28°C / histereza = 5°C
Próg przełączania alarmu
= 45°C / histereza = 5°C
Próg przełączania w przypadku zbyt wysokiej temperatury= 48°C / histereza = 5°C

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Oznacza to, że wentylator jest załączany po przekroczeniu temperatury 28°C i wyłączany po spadku
temperatury poniżej 23°C. Alarm zbyt wysokiej temperatury jest załączany po przekroczeniu temperatury 45°C
i ponownie wyłączany po spadku temperatury poniżej 40°C. Wyłączenie stopni w przypadku zbyt wysokiej
temperatury jest załączane po przekroczeniu temperatury 48°C. Po spadku temperatury poniżej 43°C i po
upływie czasu rozładowania stopnie są w razie potrzeby ponownie załączane.
Wyłączenia poszczególnych stopni w przypadku zbyt wysokiej temperatury są sumowane, co umożliwia
późniejsze sprawdzenie, czy i w której szafie wystąpiły problemy z temperaturą.
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5

Jednostka obsługowo-wskazująca

1

2

3

5.1
►

Opis przycisków

1

Pasek nawigacji na wyświetlaczu
Pasek nawigacji wskazuje wybrane menu główne, znacznie ułatwiając w ten sposób
obsługę urządzenia.
Użytkownik natychmiast rozpoznaje, w którym menu znajduje się w danej chwili.

►

2

Wskazanie jednostek
Ekran z matrycą punktową jest standardowo wykorzystywany do wskazywania wartości
pomiarowych.
W niektórych podmenu ten obszar wskazań jest wykorzystywany do wyświetlania
dodatkowych informacji w celu zapewnienia wygodnej obsługi.

3

Obszar przycisków skrótu
Wiersz tekstu koresponduje z odpowiednimi przyciskami funkcyjnymi i służy do
wyświetlania komunikatów i tekstów. Współdziałanie przycisku i przynależnego ekranu
pozwala na bardzo wygodną i intuicyjną obsługę.
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►

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
Nawigacja i wskazania urządzenia
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5.2
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5.3

Objaśnienie pojęć

Na wyświetlaczu ukazują się następujące znaki i skróty:
Napięcie gwiazdowe
5

4
3
6
2
1

Napięcie trójkątne

±

Przewijanie w menu głównym lub podmenu

¢

Cofnij

¥

Podmenu lub wybór parametru

+

Wprowadzanie wartości

7

Wybór

a

Zasilanie drugostronne (praca generatora)

b

Komunikat ostrzegawczy

c

Edit (Edycja)

d

Przełączyć (załączyć lub wyłączyć)

e

Wartość maksymalna

f

Wartość minimalna

cos8

Współczynnik mocy czynnej

cosPhi

Współczynnik mocy czynnej

Max (Maks)

Wskazanie i edycja wartości maksymalnych

Mom

Wskazanie wartości chwilowych

Indukcyjny
Pojemnościowy
Włączyć
Wyłączyć
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Para (Para) Przejście do ustawiania parametrów
EDIT

Wykonanie ustawień parametrów

Freq

Częstotliwość sieciowa

U ph-n

Napięcie faza / przewód zerowy

I ph-n

Natężenie prądu faza / przewód zerowy

P 9

Suma mocy czynnej (trójfazowej)

PQS 9

Suma mocy czynnej / biernej / pozornej (trójfazowej)

GW

Wartość graniczna

DF

Współczynnik tłumienia

Modul

Sterowanie modułami

JA (TAK)

Potwierdzenia zapisania ustawionych parametrów

NEIN (NIE)

Anulowanie ustawionych parametrów

SCAN

Tryb skanowania (tryb szukania) w celu wyszukiwania modułów lub przydzielania adresu

Modus

Tryb włączania stopni

Harm.

Wyższe harmoniczne napięcia (współczynnik odkształcenia napięcia)

Harm.

Wyższe harmoniczne prądu (współczynnik odkształcenia prądu)

Firmware

Oprogramowanie podstawowego urządzenia lub modułu wskazującego

Setup

Ustawianie parametrów urządzenia

Meld.

Komunikaty o błędach i status błędów

Anz.

Oprogramowanie firmowe modułu wyświetlającego

Grundpara

Parametry podstawowe (podmenu)

÷ÿŸU

Przekładnik napięciowy pierw./wtór.

÷ÿŸI

Główny przekładnik prądowy pierw./wtór.

Wersja 4.01
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Lern
BUS (Szyna)
LCD
Dfakt
Spr.
Code
Reset
Temp
Serv (Serw)

Funkcja uczenia się mocy stopni
Parametry szyny
Parametry wyświetlacza ciekłokrystalicznego (moduł wyświetlający)
Współczynnik tłumienia (częstotliwość przełączania stopni)
Język tekstu (moduł wyświetlający)
Zabezpieczenie hasłem
Funkcja reset wartości skrajnych i ustawionych parametrów
Aktywowanie pomiaru temperatury
Adres serwisu

Komunikaty robocze poszczególnych przełączanych stopni:
1
= numer przełączanego stopnia
= stopień wyłączony
A
= w trybie automatycznym
1
A

= numer przełączanego stopnia
= stopień załączony
= w trybie automatycznym

1
0

= numer przełączanego stopnia
= stopień wyłączony
= w trybie ręcznym

1
H

= numer przełączanego stopnia
= stopień załączony
= w trybie ręcznym

1

= numer przełączanego stopnia
= stopień wyłączony
= i niedostępny

X
1

= numer przełączanego stopnia
= stopień wyłączony
= oraz brak zaprogramowanej mocy stopnia

L

= brak stopnia kompensacji (inny tryb)
= włączony
= wentylator

S

= brak stopnia kompensacji (inny tryb)
= niewłączony (brak zakłócenia)
= przekaźnik sygnalizacji zakłóceń

S

= brak stopnia kompensacji (inny tryb)
= włączony, tzn. wystąpiło zakłócenie
= przekaźnik sygnalizacji zakłóceń
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L

= brak stopnia kompensacji (inny tryb)
= wyłączony
= wentylator
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Ustawienia:
Tłumienie (DF)
Czas spoczynku (t-spocz.)
Opóźnienie sygnalizacji zakłócenia (t-zakł.)

Histereza (hist.)

Częstotliwość przełączania
Granica cyklu łączeniowego
Wartość graniczna wyłączenia (GW-U)

Wartość graniczna wyłączenia GW Ie

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

5.4

= Redukcja wyświetlanych wahań, brak wpływu na cykl
pomiarowy regulatora.
= Rozpoczyna się po kompensacji, po upływie czasu
spoczynku następuje kolejne przełączenie.
= Odnosi się do komunikatu AZK (układ za mały), tzn.
wszystkie stopnie są włączone, nastawiony alarmowy cos fi
nie został jednak osiągnięty. Po upływie ustawionego czasu
generowany jest komunikat o zakłóceniu.
= Odnosi się do najmniejszej dostępnej mocy stopni oraz
niedokompensowania lub przekompensowania, tzn.
załączenie lub wyłączenie rozpoczyna się po osiągnięciu
ustawionej wartości procentowej.
= Ustawiony czas oznacza odstęp pomiędzy dwoma
przełączeniami.
= Po osiągnięciu nastawionej wartości generowany jest
komunikat. Wartość określona przez producenta styczników
= Wyłączenie w razie przepięcia w celu ochrony instalacji, tzn.
wyłączenie stopni rozpoczyna się po przekroczeniu
nastawionej wartości granicznej (histereza = 1% napięcia
pomiarowego)
= Wartość graniczna przetężenia przy pomiarze prądu
kompensacji

Zakresy nastaw parametrów programowalnych

Napięcie pierwotne
Napięcie wtórne
Prąd pierwotny
Prąd wtórny
Kolejność faz U
Kolejność faz I
Odniesienie docelowego Cosfind.
Oddawanie docelowego Cosfind.
AZK alarm. Cosfind.
Współczynnik tłumienia prądu
Współczynnik tłumienia napięcia
Współczynnik tłumienia Qbrak
Czas spoczynku
Czas sygnalizowania zakłócenia
Histereza załączania
Histereza wyłączania
Częstotliwość przełączania
Wartość graniczna cykli łączeniowych
Nr szafy
Moc stopni
Czas rozładowania
Tłumienie
Tryb przełączania stopni
Nadzorowanie wyższych harmonicznych
Wyłączanie w razie przepięcia
Wyłączenie w razie przetężenia
Wartość graniczna THD
Próg przełączania wentylatora
Próg przełączania alarmu
Próg przełączania przy zbyt wysokiej temperaturze
Częstotliwość próbkowania
Hasło
Język

Wersja 4.01

1 V do 9999 kV L-L
100 V do 500 V L-L
1 A do 99,99 kA
1i5A
L1N, L2N, L3N, L12, L23, L31
L1, L2, L3, -L1, -L2, -L3
0,80 do poj. 0,80
0,80 do poj. 0,80
0,50 do poj. 0,50
0 do 6
0 do 6
0 do 6
0 do 300 sek.
0 do 3000 sek.
70 do 150%
70 do 150%
0 do 10 sek.
0 do 99990
1 do 6
0 do 999,9 kvar indukcyjnie lub pojemnościowo
0, 3, 30, 60, 90, 300, 600, 900 sek.
0; 5,5; 7; 8; 12,5; 14%
Automatyczny, ręczne wyłączanie, ręczne załączanie
0 do 99%, z możliwością wyłączenia
zależne od napięcia pierwotnego
110% do 200%
0 do 10%
0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
Automatyczna, stała 50 Hz, stała 60 Hz
brak hasła (9999, wszystkie funkcje są dostępne)
niemiecki, angielski
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Regulacja kontrastu

5.5

60% do 100%

Programowanie urządzenia

Nawigacja po menu multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO odbywa się intuicyjnie.
Użytkownik jest prowadzony i wspierany przez urządzenie poprzez wyświetlane w danej sytuacji wskazówki
dotyczące obsługi. Przy programowaniu stosowane są następujące pojęcia:
Przejście do ustawiania parametrów
Wykonanie ustawień parametrów
Podmenu lub wybór parametru
Wprowadzanie wartości
Wybór
Potwierdzenie zapisania ustawionych parametrów
Anulowanie ustawionych parametrów
Cofnij

Para
EDIT
¥
+
7
JA
NEIN
¢

5.6

Menu startowe Uruchomienie

Jeżeli chodzi o multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO pierwsze uruchomienie, po podłączeniu multicomp
4D6-ESBSDS-1V1C6RO do zasilania jako ekran startowy (po fazie inicjalizacji) wyświetlane jest menu
Narzędzia / Uruchomienie:

Wskazanie to jest wykorzystywane do pierwszego uruchomienia regulatora, a wszystkie konieczne
ustawienia można przeprowadzić w tym miejscu.
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Szczegółowy opis ww. ustawień znajduje się w
punkcie menu Narzędzia / Uruchomienie
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b

Wskazówka
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5.7

Menu główne Cos φ

Pierwszy wiersz menu
Drugi wiersz menu
Trzeci wiersz menu

Czwarty wiersz menu

Piąty wiersz menu

Szósty wiersz menu

Wskazanie wyświetlacza można podzielić na różne wiersze menu. Ich liczba zależy od wybranej w danym
momencie opcji menu głównego lub podmenu:
Pierwszy wiersz menu:
Drugi wiersz menu:
Trzeci wiersz menu:
Czwarty i piąty wiersz menu:
Szósty wiersz menu:

Informacja o tym, które z ośmiu głównych menu jest wyświetlane
Wskazanie stanu linii wyjściowych
Nazwa aktualnego menu oraz wskazówki dot. komunikatów
Wyświetlane wartości aktualnego menu
Nawigacja po wyświetlanym menu

cos 8 Momentan (Chwilowy)

P

O

N

Oznaczenia menu

M

±
Max
Ziel
7
Obszar przycisków skrótu
I
I
I
I
I
I
I
Przejście do dodatkowych przełączanych stopni
I
I
Wskazanie zadanego cosφ
I
Wskazanie wartości maks. brakującej mocy kompensacji
Przewijanie w menu głównym
Przykładowe wskazanie:

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Menu główne:
Tryb stopnia:
Wentylator:
Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń:
Komunikat zakłócenia:
Nazwa menu:
Zmierzony cosϕ:
Załączenie / wyłączenie:
Brakująca moc kompensacji:
Inne moduły

Wersja 4.01

= cos φ chwilowy
= stopień 1 tryb ręczny zał
stopień 2 do 12 tryb automatyczny zał
stopień 13 do 16 tryb automatyczny wył
= zał
= zał
= występuje (!)
= cos φ chwilowy
= 0,87 ind.
= załączenie ze względu na brak mocy kondensatora
= 57,0 kvar
= występują (7 )
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O

powoduje wyświetlenie maksymalnej wartości brakującej mocy kompensacji.
Naciśnięcie przycisku
Wartość jest wyświetlana w kvar z godziną i datą. Wartość ta jest wyświetlana dopiero wtedy, gdy wszystkie
dostępne stopnie są załączone, a po upływie nastawionego czasu opóźnienia sygnalizacji zakłócenia nie
zostanie osiągnięty nastawiony alarmowy cos fi.
W przypadku tej wartości chodzi o wartość maksymalną (funkcja wskazówki holowanej), jaka pojawi się w
czasie opóźnienia sygnalizacji zakłócenia.
Po wprowadzeniu wartości w podmenu Komunikaty pojawi się komunikat stanu E12 Układ za mały z czasem
i wartością w kvar.

b

Wskazówka
Wprowadzona tutaj wartość jest jednak wartością uśrednioną z nastawionego
czasu opóźnienia sygnalizacji zakłócenia.
Tzn. wartość ta i wartość maksymalna brakującej mocy kompensacji mogą być
różne!

Naciśnięcie przycisku

M (7 ) powoduje wyświetlenie następującego wskazania:

Przykładowe wskazanie:
Menu główne:
Tryb stopnia:
Wentylator:
Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń:
Komunikat o zakłóceniu:
Nazwa menu:
Zmierzony cos ϕ:
Załączenie / wyłączenie:
Brakująca moc kompensacji:

Wskazówka
Okno to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zeskanowano więcej niż trzy
dodatkowe moduły przekaźnikowe (można to rozpoznać po napisie przycisku (7 )
przy
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b

= cosφ chwilowy
= stopień 17 do 24 tryb automatyczny zał
= zał
= zał
= występuje (!)
= cosφ chwilowy
= 0,87 ind.
= załączenie ze względu na brak mocy kondensatora
= 57,0 kvar

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
5.8

Menu główne Napięcie / Prąd

U, I Momentan (U. I
chwilowe)

P

O

N

M

±

Max

SPQ9

Ie/f

I
I
I

I
I
I

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Wskazanie prądu kompensacji, częstotliwości sieciowej, wartość maks.
Wartości sumaryczne trójfazowej mocy pozornej, czynnej i biernej, wartości min. i
maks.

I
Wskazanie i edycja wartości maks. U/I
Przewijanie w menu głównym
Przykładowe wskazanie:

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Napięcie fazowe:
= 231 V
Prąd pozorny jednofazowy: = 152 A

Wersja 4.01
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5.9

Menu główne Temperatura

Temperatura
Szafa nr 1

Oznaczenia menu

P

O

N

M

±

Max

∞Temp

¥

I
I
I

I
I
I

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Podmenu Moduły temperaturowe 1 do 3
Wskazanie wyłączeń w przypadku zbyt wysokiej temperatury uporządkowanych
według szaf

I
Wskazanie i edycja wartości maks. uporządkowanych według szaf
Przewijanie w menu głównym
Przykładowe wskazanie:
Szafa nr:
zmierzona temperatura:
Stan wentylatora:

=1
= 31,4°C
= załączony

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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5.10 Menu główne Sterowanie modułami

Modulverwaltung
(Sterowanie moduæami)

P

O

N

±

¥

Ø

I
I
I

I
I
I

M

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
I
Wyświetlenie innych modułów (malejąco)

I
Wyświetlenie innych modułów (rosnąco)
Przewijanie w menu głównym
Przykładowe wskazanie:
= Moduł temperaturowy regulatora (moduł podstawowy)
= wbudowany w szafie nr 1

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Moduł:
Przyporządkowanie szafy:

Wersja 4.01

Strona 25 z 68

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
5.11 Menu główne Stopnie

Oznaczenia menu

Stufenparameter
(Parametry stopni)

P

O

N

M

±

¥

Ø

Modus

I
I
I

I
I
I

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Ustawianie trybu przełączania stopni (zał, wył, tryb automatyczny)
Wyświetlenie innych stopni (malejąco)

I
Wyświetlenie innych stopni (rosnąco)
Przewijanie w menu głównym

Przykładowe wskazanie:
Nr stopnia i zacisk przyłączowy:
Typ stopnia:
Moc stopnia:
Cykle łączeniowe:
Wyłączenia w przypadku zbyt
wysokiej temperatury:

= stopień 01, zacisk K1 w module podstawowym
(w przypadku pierwszego modułu dodatkowego byłby to zacisk M1K1)
= stopień kondensatorowy
= 10 kvar
= 21
=3

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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5.11.1

Podmenu Tryb

Stufe 01 (Stopie¹ 01)

P

O

N

M

¢

¥

Ø

EDIT

I
I
I

I
I
I

I
Cofnij

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Edycja (zał, wył, tryb automatyczny)
Wyświetlenie innych stopni (malejąco)

Wyświetlenie innych stopni (rosnąco)

Parametry trybu:
Tryb specjalny:

b

Oznaczenia menu

= tryb ręczny zał, tryb ręczny wył, tryb automatyczny
= Zablokowane

Wskazówka
Dzięki nadzorowaniu częstotliwości rezonansowej stopni możliwy jest jeszcze
tutaj tryb Zablokowane!

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Opis nadzorowania częstotliwości rezonansowej, patrz rozdział „Funkcje regulatora w koncepcji
bezpieczeństwa i konserwacji” secureC.

Wersja 4.01
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5.12 Menu główne Uh Współczynnik odkształcenia napięcia

Przykładowe wskazanie:
Łącznie wyższe harmoniczne napięcia pomiarowego: = 0,7%.
Harm. (Harm.) U Mom (U chw) Oznaczenia menu

P

O

±

Max

I
I
I

I
I
I

N

M
¥

Obszar przycisków skrótu

I
Przejście do trzeciej oraz aż do dziewiętnastej wyższej harmonicznej

I
Maksimum
Przewijanie w menu głównym

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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5.13 Menu główne Ih Współczynnik odkształcenia prądu

Oznaczenia menu

Harm. (Harm.) I

P

O

N

±

M

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
Przewijanie w menu głównym

Menu to jest dostępne tylko przy pomiarze prądu kompensacji (należy
aktywować w menu Uruchomienie —> Przekładnik —> Przekładnik prądowy
—> Para)!
Należy sprawdzić, czy moduł do pomiaru prądu kompensacji został już
zeskanowany!

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

b

Wskazówka

Wersja 4.01
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Przy aktywowanym pomiarze prądu kompensacji (np. pomiar prądu jednofazowego) pojawia się następujące
okno:

Przy aktywowanym pomiarze trójfazowego prądu kompensacji pojawia się następujące okno:

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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Harm. (Harm.) I mom (I chw) Oznaczenia menu

P

O

±
I
I
I

N

M

S±

¥

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Przejście do trzeciej oraz aż do dziewiętnastej wyższej harmonicznej
Wskazanie wyższych harmonicznych przy pomiarze prądu kompensacji w kolejnej
szafie

I
Przewijanie w menu głównym
Przykładowe wskazanie:
Szafa nr:
Pomiar prądu kompensacji:
Wyższa harmoniczna:
Prąd harmoniczny L1:
Prąd harmoniczny L2:
Prąd harmoniczny L3:

=1
= trójfazowy
= łącznie Id
= 11 A
= 11 A
= 11 A

5.14 Menu główne Narzędzia

Oznaczenia menu

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Extras (Narzðdzia)

P

O

N

M

±

Inb.

Eins.

Meld.

I
I
I

I
I
I

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Wyświetlenie komunikatu (! = komunikat występuje)
Ustawienia Komunikacja / Wskazanie, System, Serwis

I
Parametry dot. uruchomienia
Przewijanie w menu głównym

Wersja 4.01
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b

Wskazówka
Przed uruchomieniem należy upewnić się, że ew. występujące moduły
dodatkowe zostały zeskanowane!!!

W podmenu Uruchomienie dostępne są następujące opcje:
1. Ustawienia przekładnika (natężenie, prąd kompensacji, napięcie)
a. Główny przekładnik prądowy
i. Prąd pierwotny
ii. Prąd wtórny
iii. Przyporządkowanie faz
b. Przekładnik prądu kompensacji
i. Aktywowanie, jedno- lub trójfazowy
ii. Prąd pierwotny – szafa 1
iii. Prąd wtórny – szafa 1
iv. Przejście do szaf od 2 do 6
c. Przekładnik napięciowy
i. Napięcie pierwotne
ii. Napięcie wtórne
iii. Przyporządkowanie faz
2. cosϕ - Ustawienia
a. Zadany cosϕ dla mocy pobieranej
b. Zadany cosϕ dla mocy oddawanej
c. Alarmowy cosϕ dla komunikatu AZK (układ za mały)
3. Stopnie – Ustawienia
a. Tryb samouczenia
b. Parametry stopni
i. Moc stopni
ii. Nr szafy
iii. Czas rozładowania
iv. Tłumienie
v. Cykle łączeniowe
vi. Wyłączenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury
vii. Typ urządzenia
viii.Wyjścia specjalne wentylator / przekaźnik sygnalizacji zakłóceń
c. Wartości znamionowe (napięcie sieciowe L-L, częstotliwość sieciowa)
W podmenu Ustawienia dostępne są następujące opcje:
1. Komunikacja / Wskazanie
2. System
3. Serwis
W podmenu Komunikaty dostępne są następujące opcje:
1. Aktywne komunikaty o błędach
2. Status błędu
3. Przyporządkowanie do komunikatu
a. Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń
b. Wyłączenie stopni

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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5.14.1

Uruchomienie
Oznaczenia menu

Inbetriebnahme
(Uruchomienie)

P

O

N

M

¢

÷Ÿ

Cos.

Stufe

I
I
I

I
I
I

I
Cofnij

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Stopnie – Ustawienia
cosφ - Ustawienia

Ustawienia przekładnika natężenie / napięcie

5.14.1.1 Podmenu Ustawienia przekładnika
W podmenu Ustawienia przekładnika dostępne są następujące opcje:
1. Główny przekładnik prądowy
2. Przekładnik prądu kompensacji
3. Przekładnik napięciowy
Przy przekaźniku prądu głównego należy podać prąd pierwotny, prąd wtórny oraz przyporządkowanie faz
głównego przekładnika prądowego.
Przy przekaźniku prądu kompensacji należy podać prąd pierwotny, prąd wtórny oraz przyporządkowanie faz
przekładnika prądu kompensacji. Ustawienie to należy dokonać oddzielnie dla każdej szafy !
Przy przekładniku napięciowym należy podać napięcie pierwotne, napięcie wtórne oraz przyporządkowanie
faz napięcia pomiarowego.
W menu Główny przekładnik prądowy dostępne są następujące opcje:
1. Prąd pierwotny
2. Prąd wtórny
3. Przyporządkowanie faz prądu głównego
Przy prądzie pierwotnym i prądzie wtórnym należy podać dany parametr przekładnika prądowego, np.
przekładnik 1000/5A oznacza prąd pierwotny o natężeniu 1000 A i prąd wtórny o natężeniu 5 A.
Zakres wprowadzeń wynosi od 1A do 99,99 kA dla prądu pierwotnego i od 1A do 5 A dla prądu wtórnego.
Przy przyporządkowaniu faz głównego przekładnika prądowego należy podać fazę mierzoną w prądzie
głównym, np. I = L1. Przy zmienionej biegunowości podłączonego przekładnika można wprowadzić fazę
I = -L1 (znak minus oznacza zamienione miejscami k oraz l).
W menu Przekładnik napięciowy dostępne są następujące opcje:
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1. Napięcie pierwotne
2. Napięcie wtórne
3. Przyporządkowanie faz napięcia pomiarowego
4. Sztuczny punkt neutralny
Przy napięciu pierwotnym i napięciu wtórnym należy podać dany parametr przekładnika napięciowego, np.
przekładnik 10 000/100 V oznacza napięcie pierwotne wynoszące 10 000 V i napięcie wtórne 100 V.
Zakres wprowadzeń wynosi od 1 V do 9 999 kV dla napięcia pierwotnego i od 100 V do 500 V dla napięcia
wtórnego.
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Przy przyporządkowaniu faz napięcia pomiarowego należy podać fazę, z której pochodzi mierzone
napięcie, np. faza U = L1N. W przypadku pomiaru faza/faza wprowadzona wartość wynosiłaby przykładowo
L23.
Przy sztucznym punkcie zerowym można aktywować pracę regulatora w sztucznym punkcie zerowym.
W sieciach energetycznych z przewodem zewnętrznym o potencjale ziemi należy zastosować
odpowiedni dławik izolowany elektrycznie (np. przekładnik napięciowy).
Te dodatkowe układy przekładnika (układy sztucznego punktu neutralnego) służą do stworzenia w sieci
trójfazowej bez przewodu zerowego sztucznego punktu zerowego dla urządzenia.
W wersji 700 V pomaga on dodatkowo w dostosowaniu napięcia pomiarowego do urządzenia.
Należy pamiętać o tym, że urządzenie jest ustawione na pracę ze sztucznym punktem zerowym.
Przekładniki dostępne są w następujących wersjach:
Wersja 400/100:

pierw:
wtórn.:

400 V napięcie faza-faza
100 V napięcie faza-faza

Wersja 700/100:

pierw:
wtórn.:

700 V napięcie faza-faza
100 V napięcie faza-faza

5.14.1.2 Podmenu Zadany cos
W podmenu Zadany cos dostępne są następujące opcje:
1. Zadany cosφ dla mocy pobieranej
2. Zadany cosφ do mocy oddawanej
3. Alarmowy cosφ
(Komunikat w przypadku braku osiągnięcia alarmowego cosφ po nastawionym czasie opóźnienia
sygnalizacji zakłócenia)
Przy zadanym cosφ dla mocy pobieranej oraz zadanym cosφ dla mocy oddawanej można wprowadzić
wartość ind. 0,80 do poj. 0,80.
W przypadku wykrycia faktu oddawania mocy czynnej zostanie to zasygnalizowane na wyświetlaczu
symbolem

a.

Przy alarmowym cosφ można wprowadzić wartość od ind. 0,50 do poj. 0,50.
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5.14.1.3 Podmenu Stopnie
W podmenu Stopnie dostępne są następujące opcje:
1. Tryb samouczenia
2. Parametry stopni-Bezpośrednie wprowadzanie
3. Wartości znamionowe
Na podglądzie istniejących stopni (opcja druga Parametry stopni-Bezpośrednie wprowadzanie) przy
pierwszym uruchomieniu pojawia się następujące okno:

W trybie samouczenia można rozpocząć automatyczną kontrolę podłączonych stopni kondensatorowych
poprzez wybranie opcji menu Dodatki Uruchomienie —> Stopnie —> Tryb samouczenia —> Start.
Jako pierwsze wyświetlane są zaprogramowane parametry. W razie potrzeby można je tutaj skorygować lub,
jeżeli są poprawne, potwierdzić przy pomocy N (OK). Po ostatnim potwierdzeniu wszystkie stopnie
kondensatorowe zostają wyłączone i można rozpocząć tryb uczenia się. Podczas tego procesu załączane są
poszczególne stopniei mierzona jest ich moc. Proces ten można przerwać przyciskiem O
(Stop). Na wskaźniku statusu widać postęp procesu. Podczas tego procesu załączane sąkolejno
poszczególne podłączone stopnie kondensatorowe. Na podstawie zmierzonego poboru prądu multicomp
4D6-ESBSDS-1V1C6RO oblicza odpowiednią moc stopni. Po zakończonym pomiarze mocy stopni
wyświetlany jest wynik, który można zapisać po potwierdzeniu (uruchamiać przycisk P (Return) do
momentu pojawienia się zapytania Zastosuj parametr Tak / Nie). W przypadku błędnych pomiarów można je
anulować i ponownie rozpocząć tryb.
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Warunki przeprowadzenia trybu samouczenia to:
1. Pomiar przez podłączony główny przekładnik prądowy
2. Alternatywnie pomiar przez przekładnik prądu kompensacji i moduły pomiarowe prądu multisio 1D24CI
3. Prawidłowe zaprogramowanie napięcia pierwotnego i wtórnego oraz przyporządkowania faz
4. Prawidłowe zaprogramowanie prądu pierwotnego i wtórnego oraz przyporządkowania faz
5. Prawidłowe zaprogramowanie prądu pierwotnego i wtórnego przekładnika prądu kompensacji
6. Ew. dodatkowo podłączone moduły muszą być rozpoznane przy pomocy opcji menu Ustawienia
—> Moduły / Wskazanie —> Sterowanie modułami i zapisane
7. Poziomy kondensatorowe muszą być podłączone
8. Konieczny jest pobór mocy czynnej
9. Aktualnie zmierzony cosφ musi mieć charakter indukcyjny
Wersja 4.01
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Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków można rozpocząć tryb samouczenia mocy stopni.
Przy opcji Parametry stopni-Bezpośrednie wprowadzanie można wprowadzić wszystkie parametry stopni
także ręcznie. Dostępne są następujące parametry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moc stopni od 0,00 do 999,9 kvar
Nr szafy od 1 do 6
Czas rozładowania 0, 3, 30, 60, 300, 600, 900 sek.
Tłumienie 0, 5.5, 7, 8, 12.5, 14%
Reset cykli łączeniowych
Reset wyłączeń w przypadku wysokiej temperatury
Typ urządzenia standardowe, filtr kombinowany, specjalne
Możliwość zaprogramowania specjalnych wyjść wentylatora / przekaźnika sygnalizacji zakłócenia
dla zacisków K5 (45) lub C/S (30, 31). Wyjścia te są oznaczone standardowo jako wentylator lub
przekaźnik sygnalizacji zakłócenia, możne ich jednak użyć jako stopni kondensatorowych.

Po ustawieniu wszystkich parametrów regulatora wyświetlane jest następujące okno:

Objaśnienie skrótów występujących powyżej:
St
SMK

QI
F
te
K J

Stopień
S = Nr szafy
M = Nr modułu
K = Wyjście stopnia kondensatorowego
Moc kompensacyjna stopnia w kvar
Tłumienie stopnia w %
Czas rozładowania stopnia w sekundach
Kursor do wyboru stopnia przy pomocy î lub -
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Opis programowania wyjść specjalnych (K5, S) jako stopnie kondensatorowe:
Menu Dodatki —> Uruchomienie —> Stopnie —> Parametry stopnie:
Po naciśnięciu przycisku N (Stopień) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

Przy pomocy przycisku O (î) wybrać wpis Wentylator lub Zak³.. i rozpocząć wprowadzanie przy pomocy
przycisku M (Para) i EDIT. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wentylatorem a stopniem lub
przekaźnikiem sygnalizacji zakłóceń, stopniem a wentylatorem. Następnie opuścić menu programowania
poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku P i potwierdzić zastosowanie zmian poprzez naciśnięcie przycisku
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N (Ja).
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5.14.2

Ustawienia

Einstellungen (Ustawienia)

P

O

N

M

Mod.

Syst.

Serv

I
I
I
I
Cofnij

I
I
I

I
I
System

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
Service (Serwis)

Moduły / Ekran

5.14.2.1 Podmenu Moduły/Ekran
W podmenu Moduły / Ekran dostępne są następujące opcje:
1. Modulverwaltung (Sterowanie modułami)
2. Bus Parameter (Parametry szyny)
3. Ekran / Język
Przy sterowaniu modułami odbywa się dodatkowo skanowanie, usuwanie i ustawianie parametrów
dodatkowo podłączonych modułów (moduł przekaźnikowy 2D2-4RO, moduł temperaturowy 2D2-1TI2RO i
moduł pomiarowy prądu 1D2-4CI).
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Opis procesu skanowania modułów:

Przy pomocy przycisku O (î) wybrać wpis scan i rozpocząć proces przy pomocy przycisku M (SCAN).
Dopóki wskazanie scan miga, można ustawić pierwsze, a następnie osobno wszystkie inne moduły, które
mają być wczytane, przy pomocy przycisku skanowania na modułach na tryb skanowania (patrz załącznik /
moduły dodatkowe). Wówczas moduł zostanie rozpoznany przed regulator i będzie go można
przyporządkować do odpowiedniej szafy.
Po wczytaniu wszystkich modułów tryb skanowania jest zatrzymywany przy pomocy przycisku M. Następnie
można sprawdzić kompletność listy modułów przy pomocy przycisku O (î) i N (í) oraz zmienić przy pomocy
przycisku M (Para) przyporządkowanie do danej szafy.
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Przykładowe wskazanie po procesie skanowania modułów
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W przypadku zeskanowanych już modułów można przy pomocy przycisku Mzmienić przyporządkowanie
(î) i
(í) można wyświetlić pozostałe moduły i ustawić ich parametry.
szafy, natomiast przy pomocy

O

N

Modulverwaltung
(Sterowanie moduæami)

P

O

N

M

¢

¥

Ø

Para

I
I
I

I
I
I

I
Cofnij

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Ustawianie parametrów numeru szafy
Wybór pozostałych modułów

Wybór pozostałych modułów

Parametry:
Sterowanie modułami= Szafy nr 1 do 6
Po naciśnięciu przycisku M (Para) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

P

O

¢

±
I
I
I

I
I
I
I
Cofnij

N

M

EDIT Obszar przycisków skrótu
Entf.
I
I
I
Ustawianie parametrów numeru szafy
Usuwanie wyświetlanego zeskanowanego modułu

Przejście do podmenu 3 i 4

Podmenu 3:

Rozpoznanie modułów (miganie zał i wył). Tutaj można włączyć tryb migania dla
odpowiedniego modułu i w ten sposób jednoznacznie go przyporządkować.

Podmenu 4:

Wyświetlenie typu modułu i aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego modułu.
Przykładowo Temp oznacza moduł wejściowy temperatury, 1.01 wersję
oprogramowania sprzętowego, a r013 wydanie wersji oprogramowania sprzętowego.

Po naciśnięciu przycisku M (EDIT) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

P
NEIN
I
I
I

O
JA
I
I
I

N
±

M
+

Obszar przycisków skrótu

I
Wprowadzanie wartości
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I
Opuszczenie menu ustawień i zapisanie
Opuszczenie menu ustawień bez zapisywania
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Po naciśnięciu przycisku
wskazanie:

P

O

Plub O w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące

N

¢

M
EDIT

I
I
I

Obszar przycisków skrótu

I
Przyporządkowanie numeru szafy

I
Cofnij

b

Wskazówka
Moduły dodatkowe – funkcja przełączników DIP oraz przycisku skanowania
modułów patrz załącznik !

Przy parametrach szyny ustawiane są parametry pracy szyny (KBR eBus i Modbus). Tutaj można ustawić dla
KBR eBus adres szyny, natomiast dla Modbus adres szyny i rodzaj protokołu.
Bus Parameter (Parametry
szyny)

P
¢
I
I
I
I

O

N

M

Ebus

EDIT

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
Wybór protokołu szyny KBR eBus lub Modbus
Ustawianie parametrów szyny (adres przy KBR eBus lub adres i rodzaj protokołu przy
Modbus)

I
Cofnij
Parametry:
KBR eBus

b

= KBR eBus lub Modbus
Adres szyny od 0 do 9999 przy KBR eBus
Adres szyny od 1 do 247 przy Modbus
Prędkość transmisji i protokół szyny przy Modbus:
ASCII lub RTU
4800, 9600 lub 19200 bd
even, odd lub no Parity

Wskazówka
Po ustawieniu rodzaju szyny (KBR eBus lub Modbus) regulator jest uruchamiany
ponownie, tzn. wszystkie załączone stopnie kondensatorowe są wyłączane i
ponownie załączane!
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Opis punktów pomiarowych, patrz informacje podane w normach i innych miejscach (dane techniczne).

Wersja 4.01

Strona 41 z 68

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
Przy wskazaniu / języku można wybrać ustawienia zewnętrznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz
język użytkownika niemiecki / angielski. Ponadto można tutaj ustawić czas, a także sprawdzić łączny czas
pracy regulatora. W tym miejscu można dokonać ustawień przełączania czasu letniego / czasu zimowego.
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
LCD Parameter (Parametry
LCD)

P

O

¢

test

I
I
I

I
I
I

I
Cofnij

N

M
EDIT

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
Ustawianie kontrastu i jasności

Test wyświetlacza

Parametry:
LCD

= Kontrast i jasność

Język:
Sprache (Język)

P

O

N

¢

Oznaczenia menu

M
EDIT

I
I
I
I
Cofnij

Obszar przycisków skrótu

I
Ustawianie języka użytkownika (niemiecki / angielski)

Parametry:
Język

= niemiecki / angielski

Czas pracy i godzina:
Laufzeit / Uhr (Czas pracy
/ godzina)

P

O

¢
I
I
I
I
Cofnij
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M

Obszar przycisków skrótu

I
I
Ustawianie czasu i wskaźnika czasu pracy regulatora
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Parametry:
Czas pracy
Godzina

N
Uhr

Oznaczenia menu

= Wskaźnik łącznego czasu pracy regulatora
= Ustawianie czasu
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Po naciśnięciu przycisku
następujące wskazanie:

N

(Godz.) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się

Uhrzeit/Datum (Godz./Data)

P
¢
I
I
I
I
Cofnij

O

N

M

EDIT Obszar przycisków skrótu
SZ
I
I
I
Edycja (ustawianie godziny i daty)
I
Ustawianie czasu letniego

Parametry Godzina/Data
Po naciśnięciu przycisku
wskazanie:

= godzina (ss:mm) i data (dd:mm:rrrr)

O(SZ) w

obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące

Oznaczenia menu

Sommerzeit (Czas letni)

P

Oznaczenia menu

O

N

¢

EDIT

I
I
I
I
Cofnij
Parametry czasu letniego

M

Obszar przycisków skrótu

I
Edycja (auto/wył, start i koniec)

= auto (automatyczna zmiana), wył (zmiana wyłączona)
pierwszy i ostatni miesiąc

5.14.2.2 Podmenu System
W podmenu System dostępne są następujące opcje:
1. Parametry
2. Reset
Przy parametrach można dokonać ustawień za-/wyłączania, parametrów temperatury i wartości granicznych.
W za-/wyłączaniu dostępne są następujące opcje:
Histereza za-/wyłączenia
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Czasy przełączeń:
Czas spoczynku po kompensacji

Wartości wprowadzane w % w odniesieniu do mocy stopnia
najmniejszego dostępnego stopnia kondensatorowego
Wartości wprowadzane w sekundach (0 - 300 sek.)

Opóźnienie sygnalizacji
zakłócenia dla AZK

Wartości wprowadzane w sekundach (3 - 3000 sek.) do momentu
wydania komunikatu
System za mały, tzn. nie osiągnięto alarmowego cosφ
po upływie nastawionego czasu.

Częstotliwość przełączania

Wartości wprowadzane w sekundach (0 do 10 sek.). Tutaj definiuje
się, w jakim odstępie czasu mają być załączane stopnie
kondensatorowe przy brakującej mocy kompensacyjnej, aby
osiągnąć nastawiony zadany cosφ.
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Współczynniki tłumienia U, I, Qbrak Współczynniki tłumienia (0 do 6) służą do redukcji
wyświetlanych wahań, bez wpływu na cykl pomiarowy
regulatora.
Parametry temperatury posiadają zasadniczą funkcję włączania lub wyłączania pomiaru temperatury i
wynikającego z tego za/-wyłączania. Ponadto można w tym miejscu dokonać ustawień progów przełączania i
histerezy przełączania wentylatora, jak również progu przełączania i histerezy wyłączania w przypadku zbyt
wysokiej temperatury. Dla progów przełączania i histerez dostępne są następujące parametry:
Próg przełączania wentylatora
Próg przełączania alarmu
Próg przełączania przy zbyt wysokiej temperaturze

= 0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
= 0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
= 0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C

Ustawienia fabryczne:
Próg przełączania wentylatora
Próg przełączania alarmu
Próg przełączania w przypadku zbyt wysokiej temperatury

= 28°C / histereza = 5°C
= 45°C / histereza = 5°C
= 48°C / histereza = 5°C

Oznacza to, że wentylator jest załączany po przekroczeniu temperatury 28°C i wyłączany po spadku
temperatury poniżej 23°C. Alarm zbyt wysokiej temperatury jest załączany po przekroczeniu temperatury 45°C
i ponownie wyłączany po spadku temperatury poniżej 40°C. Wyłączenie stopni w przypadku zbyt wysokiej
temperatury jest załączane po przekroczeniu temperatury 48°C. Po spadku temperatury poniżej 43°C stopnie
są po upływie czasu rozładowania w razie potrzeby ponownie załączane.
Wyłączenia poszczególnych stopni w przypadku zbyt wysokiej temperatury są sumowane, co umożliwia
późniejsze sprawdzenie, czy i w której szafie wystąpiły problemy z temperaturą (patrz Menu Stopnie).
Proces przełączania stopni w przypadku zbyt wysokiej temperatury przebiega następująco:
1.) Redukcja temperatury w szafie w przypadku przekroczenia progu alarmowego (Warunek: min. 2
szafy)
W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej po upływie czasu zwłoki wynoszącego 3 minuty
podejmowana jest próba zastąpienia stopnia innym równoważnym (taka sama moc stopnia, takie samo
tłumienie i taki sam typ (tyrystor/stycznik)) z szafy, w której panuje niższa temperatura. Po upływie kolejnego
czasu zwłoki wynoszącego 3 minuty podejmowana jest próba zastąpienia kolejnego stopnia. Jeżeli
temperatura w szafie spadnie poniżej temperatury alarmowej (ale jeszcze nie poniżej progu histerezy) stopień
nie zostanie zastąpiony. (histereza nie działa w takim przypadku!)
2.) Temperatura jako kryterium wyboru przy za-/wyłączaniu stopni
Jeżeli przekroczona została temperatura alarmowa w szafie, przy wyborze stopnia, który ma być załączony,
jako kryterium brana jest pod uwagę temperatura.
Jeżeli do wyboru są stopnie z taką samą mocą stopnia i takim samym tłumieniem, przy wyłączaniu
preferowany jest stopień o wyższej temperaturze w szafie. Podczas załączania preferowany jest stopień o
niższej temperaturze w szafie.
Temperatura jest stosowana jako kryterium wyboru tylko w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej,
ponieważ w innym razie nie zadziała „przełączanie rotacyjne” stopni.
3.) Wyłączenie awaryjne
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W przypadku przekroczenia temperatury wyłączenia wyłączany jest najpierw jeden stopień. Dopiero po
upływie 2 minut wyłączany jest kolejny stopień.
Jeżeli temperatura spadnie poniżej temperatury wyłączenia (ale jeszcze nie poniżej progu histerezy), to dalsze
stopnie nie zostaną (ze względu na wysoką temperaturę) wyłączone. W tej szafie nie będą także załączane
żadne inne stopnie, dopóki temperatura nie spadnie poniżej temperatury histerezy.
Gdy tylko temperatura spadnie poniżej temperatury histerezy, stopnie w tej szafie zostaną z powrotem
dopuszczone do procesu kompensacji.

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
Pomiar temperatury wraz z aktywowaniem:
Temperaturparameter
(Parametry temperatury)
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Oznaczenia menu

M

EDIT Obszar przycisków skrótu
Alarm
I
I
I
Włączenie / wyłączenie pomiaru temperatury
Próg przełączania i histereza przekaźnika alarmowego i wyłączenia w przypadku zbyt
wysokiej temperatury

Próg przełączania i histereza przekaźnika wentylatora i wyłączenia w przypadku zbyt wysokiej

Parametry:
Pomiar temperatury
Próg przełączania wentylatora
Próg przełączania alarmu
Próg przełączania przy zbyt wysokiej temperaturze

b

= aktywny / nieaktywny
= 0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
= 0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C
= 0 do 70°C / histereza = 0°C do 25°C

Wskazówka
Nastawione progi przełączania temperatury i histereza obowiązują zarówno dla
modułu podstawowego regulatora, jak i dodatkowo podłączonych modułów
temperaturowych!

Poza tym ustawione są wartości graniczne dla wyłączenia w razie przepięcia instalacji, nadzorowania
styczników kondensatorów oraz wyłączenia stopni w przypadku zbyt wysokich wyższych harmonicznych
napięcia.
Zakres nastawy wyłączenia w razie przepięcia dochodzi do 150% napięcia pomiarowego, tzn. przy
zaprogramowanym napięciu pomiarowym w obwodzie pierwotnym 400 V L-L zakres nastawy wynosi 230 V do
346 V L-N. Zakres nastawy jest zależny od zaprogramowanego pierwotnego napięcia pomiarowego.
W przypadku przekroczenia wartości granicznej wyłączenia w razie przepięcia załączone stopnie
kondensatorowe są natychmiast wyłączane. Po spadku wartości granicznej o 1% (wartości granicznej) stopnie
kondensatorowe są po upływie czasu rozładowania ponownie załączane.
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b

Wskazówka
Wartości graniczne w razie przepięcia są ustawione fabrycznie przy napięciu
pomiarowym 230 V L-N na około 10% więcej, a więc 253 V L-N. Podczas pracy
przekładnika napięciowego musi być ustawiona odpowiednio wyższa wartość
graniczna!
Przykład: W przypadku przekładnika napięciowego z 500 V L-L w obwodzie
pierwotnym i 230 V L-L w obwodzie wtórnym należy ustawić wartość graniczną
na 550 V L-L (500 V L-L + 10% (=50 V) co daje 550 V L-L).
Tę wartość graniczną należy zaprogramować ręcznie!

Wartość graniczna cyklów łączeniowych styczników kondensatorów służy jako informacja dla klienta o
tym, że wskutek wykonanych przełączeń (ich liczby) mogłoby dojść do zużycia styczników kondensatorów.
Komunikat E09 GW Cykle łączeniowe nie ma jednak żadnego wpływu na działanie układu kompensacji. Pełni
jedynie funkcję „wskazówki dotyczącej konserwacji”.
Funkcja zliczania cykli łączeniowych jest zawsze aktywna. Komunikat E09 GW Cykle łączeniowe jest jednak
wyświetlany tylko wtedy, gdy układ zdefiniowany jest jako układ standardowy, co oznacza, że wszystkie
stopnie przełączane są za pośrednictwem styczników.
Wersja 4.01
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W przypadku układu specjalnego (kombinacja styczników i łączników tyrystorowych) komunikat nie jest
generowany. Komunikat nie jest również wyświetlany, jeśli wartość graniczna funkcji zliczania cykli
łączeniowych zostanie ustawiona na 0.
Wartość graniczna wyłączenia przez wyższe harmoniczne odnosi się z jednej strony do sumy wszystkich
wyższych harmonicznych napięcia pomiarowego (GW harm. U HD), z drugiej natomiast strony dla każdej
wyższej harmonicznej (3. do 13. harm. U) można oddzielnie ustawić wartości graniczne.Zakres
programowania wynosi pomiędzy 0 a 99%.
Ponadto istnieje tutaj możliwość ustawienia, czy w przypadku przekroczenia wartości granicznej ma zadziałać
przekaźnik sygnalizacji zakłócenia, nastąpić wyłączenie stopnia, czy też obie czynności na raz. Poza tym
można tutaj wyłączyć nadzorowanie wyższych harmonicznych.
Przy opcji Reset dostępne są różne możliwości skasowania zaprogramowanych parametrów regulatora. Ma
to tę zaletę, że nie wszystkie zaprogramowane parametry są usuwane na raz, lecz tylko ich dany zakres.
Dostępne są następujące możliwości resetu:
1. Uruchomienie – Reset:

Tutaj parametry są sprowadzane do stanu uruchomienia,
tzn. wyzerowane zostają status błędu i przekładnia przekładnika
prądowego.

2. Reset wartości granicznych: Dla napięcia L-N i L-L, a także wyższych harmonicznych
napięcia nadzorowania prądu kompensacji.
3. Reset wartości skrajnych:

Wszystkie ustalone wartości maksymalne lub minimalne są usuwane
łącznie (przegląd wartości maks. lub min. patrz lista).

4. Reset parametrów stopni:

Parametry stopni, moc stopni, nr szafy, czas rozładowania, tłumienie,
granice alarmu cykli łączeniowych, typ urządzenia, wyjścia specjalne
wentylator / przekaźnik sygnalizacji zakłóceń są usuwane łącznie dla
wszystkich stopni.

5. Reset parametrów modułów: Kasowane są wszystkie zeskanowane moduły temperaturowe,
przekaźnikowe i pomiaru prądu kompensacji.
6. Reset do ustawień fabrycznych: W tym miejscu zaprogramowane parametry są sprowadzane do
ustawień fabrycznych. Lista ustawień znajduje się w menu
Dane techniczne.
Funkcje resetu:
Oznaczenia menu

reset (reset)
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Obszar przycisków skrótu

I
przejście do resetu wartości granicznych, wartości skrajnych, parametrów
stopni, parametrów modułów i resetu do ustawień fabrycznych

I
Reset do stanu uruchomienia
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Parametry:
Reset
= reset do stanu uruchomienia, wartości graniczne, wartości skrajne, parametry stopni,
parametry modułów oraz reset do ustawień fabrycznych

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
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Przegląd wartości skrajnych (maks. i min.), możliwość częściowego odczytu tylko przez KBR eBus lub
Modbus:

Maks.: Napięcie L-N
Maks.: Napięcie L-L
Maks.: Prąd (prąd główny)
Maks.: cos fi
Maks.: Współczynnik mocy
Maks.: Współczynnik odkształcenia napięcia
Maks.: Całk. moc pozorna
Maks.: Całk. moc czynna
Maks.: Całk. moc bierna
Maks.: Napięcie 3. harm.
Maks.: Napięcie 5. harm.
Maks.: Napięcie 7. harm.
Maks.: Napięcie 9. harm.
Maks.: Napięcie 11. harm.
Maks.: Napięcie 13. harm.
Maks.: Napięcie 15. harm.
Maks.: Napięcie 17. harm.
Maks.: Napięcie 19. harm.
Maks.: Suma prądów harmonicznych
Maks.: Prąd 3. harm.
Maks.: Prąd 5. harm.
Maks.: Prąd 7. harm.
Maks.: Prąd 9. harm.
Maks.: Prąd 11. harm.
Maks.: Prąd 13. harm.
Maks.: Prąd 15. harm.
Maks.: Prąd 17. harm.
Maks.: Prąd 19. harm.
Maks.: Częstotliwość sieciowa
Maks.: Brakująca moc kompensacji
Maks.: Załączona moc kompensacji
Maks.: Wartość temperatury urządzenia podstawowego
Maks.: Wartość temperatury modułu 1
Maks.: Wartość temperatury modułu 2
Maks.: Wartość temperatury modułu 3
Maks.: Wartość temperatury modułu 4
Maks.: Wartość temperatury modułu 5
Min.: Napięcie L-N
Min.: Napięcie L-L
Min.: Prąd (prąd główny)
Min.: cos fi
Min.: Współczynnik mocy
Min.: Częstotliwość sieciowa
Min.: Brakująca moc kompensacji
Min.: Załączona moc kompensacji
Min.: Moc pozorna
Min.: Moc czynna

Wersja 4.01

Wyjście informacji
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Szyna
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Szyna
Wyświetla
Wyświetla
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
Szyna
Wyświetla
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Wyświetla
Szyna
Wyświetla
Szyna
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Min.: Moc bierna
Min.: Wartość temperatury urządzenia podstawowego
Min.: Wartość temperatury modułu 1
Min.: Wartość temperatury modułu 2
Min.: Wartość temperatury modułu 3
Min.: Wartość temperatury modułu 4
Min.: Wartość temperatury modułu 5

Wyjście informacji
Wyświetla
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna
Szyna

5.14.2.3 Podmenu Serwis
W podmenu Serwis dostępne są następujące opcje:
1. Infolinia
2. Hasło
3. Wersja oprogramowania sprzętowego
W opcji infolinia można zobaczyć adres serwisu i numer infolinii firmy KBR GmbH, Schwabach.
W punkcie Hasło można zabezpieczyć zmiany parametrów regulatora hasłem. Można ustawić dowolny 4cyfrowy kod. Fabrycznie ustawiony kod dostępu regulatora to 9999, tzn. dostępne są wszystkie funkcje
urządzenia.
Infolinia (informacje serwisowe):
Oznaczenia menu

Service (Serwis)
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Hotl. Pass. Vers. Obszar przycisków skrótu
I
I
I
I
I
Wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia podstawowego i
I
Zabezpieczenie hasłem
Informacje serwisowe

Zabezpieczenie hasłem:
Passwort (Hasło)

P

O

¢
I
I
I
I
Cofnij

Strona 48 z 68

M
EDIT

Obszar przycisków skrótu

I
Wprowadzenie hasła (zabezpieczenie programowania)

= Kombinacja 4-cyfrowa,
Kod dostępu 9999 oznacza, że dostępne są wszystkie funkcje urządzenia.
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Parametry:
Kod

N

Oznaczenia menu

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
W opcji wersja firmware można zobaczyć wersje oprogramowania regulatora oraz zakupionego wyświetlacza
ciekłokrystalicznego. Skrót BS oznacza tutaj Basic, 4.00 wersję oprogramowania sprzętowego, r001 wydanie
wersji firmware modułu podstawowego, 4.00 wersję oprogramowania sprzętowego, a r001 aktualne wydanie
wersji oprogramowania modułu wyświetlacza.
Wersję oprogramowania ew. podłączonych modułów dodatkowych można zobaczyć pod Dodatki —>
Ustawienia —> Moduły / Wskazanie —> Sterowanie modułami poprzez ustawienie parametrów modułu.

5.14.3

Komunikaty

Meldungen (Komunikaty)
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Oznaczenia menu
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Obszar przycisków skrótu
Meld. Stat.
I
I
I
I
I
Przyporządkowanie przekaźnika sygnalizacji zakłócenia i wyłączenia
I
Status błędu
aktualne komunikaty o błędach
Rel.

5.14.3.1 Podmenu Komunikaty
W podmenu Komunikaty dostępne są następujące opcje:
1. Aktualne komunikaty o błędach
2. Status błędu
3. Przekaźnik / Wyłączenie stopni
W opcji aktualne komunikaty o błędach wydawane są komunikaty o błędach o charakterze tymczasowym,
których nie trzeba potwierdzać, ponieważ są generowane do momentu usunięcia błędu. Wyjątek stanowi
komunikat AZK (układ za mały), który jest wydawany zarówno w postaci aktualnego komunikatu p błędzie, jak
i komunikatu statusu.
W opcji status błędu wyświetlane są komunikaty, które należy usunąć ręcznie. W ten sposób unika się
sytuacji, że te ważne dla bezusterkowej pracy urządzenia komunikaty zostaną usunięte bez ich zauważenia.
Komunikaty stanu i komunikaty o błędach, jakie mogą zostać wyświetlone:
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Komunikaty statusu
(wymagają potwierdzenia)
E01
Wystąpiła przerwa w zasilaniu
E02
Przekroczona wartość graniczna
E05
Przeprowadzono reset
E09
Cykle łączeniowe jednego ze stopni przekroczyły wartość graniczną (stopień styczników)
E10
Przekroczona wartość graniczna napięcia
E11
Kierunek przepływu (zamiana miejscami k oraz I przekładnika prądowego)
E12
Układ za mały (AZK)
E13
Napięcie baterii krytyczne
E14
Błąd parametru (wartość domyślna zastępuje wartość nieprawidłową)
E15
Wejście przesterowane

Wersja 4.01
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Komunikaty błędów
(nie wymagają potwierdzenia)
Możliwe działanie:
Przekaźnik
sygnalizacji
zakłóceń
Wyłączenie stopni

E17

Brak napięcia pomiarowego

E19
E20
E21
E22

Moce stopni?
Układ za mały (AZK)
Przekroczona wartość graniczna
Przekroczona wartość graniczna, wyłączenie stopni aktywne

E23

Przynajmniej na jednym czujniku temperatury osiągnięta została Przekaźnik
temperatura wyłączenia stopnia
sygnalizacji

E24

Na którymś czujniku temperatury przekroczona została temperatura Przekaźnik
alarmowa
sygnalizacji

E25

Brak prądu pomiarowego (przy niskich obciążeniu stopnie są
wyłączane po godzinie)

E26
E27

Prąd kondensatorów za wysoki (przy pomiarze prądu kompensacji)
Przekaźnik
Sprawdzić bezpiecznik (przy pomiarze prądu kompensacji, brak Przekaźnik
przyrostu prądu
sygnalizacji

E28
E29
E30
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48

Utrata pojemności
Uszkodzony stycznik (brak spadku prądu po wyłączeniu stopnia)
Stopień zablokowany z powodu błędu prądu kompensacji
Moduł przekaźnikowy 1 nieosiągalny
Moduł przekaźnikowy 2 nieosiągalny
Moduł przekaźnikowy 3 nieosiągalny
Moduł przekaźnikowy 4 nieosiągalny
Moduł przekaźnikowy 5 nieosiągalny
Moduł temperaturowy 1 nieosiągalny
Moduł temperaturowy 2 nieosiągalny
Moduł temperaturowy 3 nieosiągalny
Moduł temperaturowy 4 nieosiągalny
Moduł temperaturowy 5 nieosiągalny
Moduł prądu kompensacji 1 nieosiągalny
Moduł prądu kompensacji 2 nieosiągalny
Moduł prądu kompensacji 3 nieosiągalny
Moduł prądu kompensacji 4 nieosiągalny
Moduł prądu kompensacji 5 nieosiągalny
Moduł prądu kompensacji 6 nieosiągalny

Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
sygnalizacji

Przekaźnik
sygnalizacji

Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik

W opcji Przekaźnik / wyłączenie stopni można przy komunikatach o błędach od E17 do E48 aktywować lub
wyłączyć działanie zgodnie z podaną listą.

KS
BR
NA

= Zwarcie
= Przerwanie przewodu
= Pomiar temperatury nieaktywowany
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W przypadku komunikatu o błędzie E24 na którymś czujniku temperatury przekroczona została
temperatura alarmowa albo nastąpiło zwarcie lub przerwanie przewodu w menu głównym Temperatura
wyświetlana jest wskazówka:

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
5.14.3.2 Nadzorowanie stopni poprzez pomiar pr¹du kompensacji

b

Wskazówka
Nadzorowanie odbywa się tylko podczas załączania lub wyłączania stopni!

Jeżeli stopień zostanie przez system nadzorowania prądu kompensacyjnego uznany za uszkodzony (E26
Prąd kondensatorów za wysoki lub E 28 Utrata pojemności (prąd kondensatorów za niski)), zostanie
wyświetlony komunikat. Warunkiem granicznym jest tutaj raster wykonanych stopni.
Komunikat o błędzie E27 Sprawdzić bezpiecznik jest wydawany, jeżeli po załączeniu stopnia pobór prądu
przez układ (szafy, w której dokonywany jest pomiar) nie zmieni się.
Jeżeli po wyłączeniu stopnia wartość się nie zmieni, zostanie wygenerowany komunikat E29 Uszkodzony
stycznik (sklejony).
5.14.3.3 Nadzorowanie poboru pr¹du i mocy we wszystkich szafach
Sposób działania przy zbyt wysokim poborze prądu:
Nadzorowanie odbywa się w sposób ciągły, odstęp czasu pomiędzy pomiarami jest zależny od liczby
podłączonych modułów (odstęp pomiędzy pomiarami wynosi od 50 ms do 500 ms).
Jeżeli w szafie rozpoznany zostanie zbyt wysoki pobór prądu, będą w niej wyłączane kolejno stopnie do
momentu, aż zostaną wyłączone wszystkie stopnie lub pobór prądu znajdzie się z powrotem w dopuszczalnym
zakresie.
Ustawienia: Ustawienia przeprowadzane są w menu Narzędzia => Ustawienia => System => Parametry =>
Wartość graniczna => GW U => GW +Ie.
Możliwe ustawienia:

Dopuszczalne przekroczenie 110% do 200% prądu znamionowego.
Nadzorowanie przekroczenia aktywne lub wyłączone.

Czynności w przypadku błędu:

Załącza się tylko przekaźnik sygnalizacji zakłóceń.
Wyłączane są tylko stopnie kompensacyjne.
Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń załącza się, a stopnie kompensacyjne
są wyłączane.
Brak działania, tylko komunikat przez KBR eBus

Ponadto w przypadku błędu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wydawany jest komunikat.
Przykład:

E31 GW le przekroczona, nr szafy: 2

W przypadku nadzorowania trójfazowego prądu kompensacji do każdej szafy potrzebny jest moduł
pomiarowy prądu multisio
1D2-4CI.
W przypadku nadzorowania jednofazowego prądu kompensacji, przy pomocy jednego modułu pomiarowego
prądu można nadzorować 4 szafy. Przyporządkowanie szafy modułu pomiarowego prądu odpowiada przy tym
pierwszemu wejściu modułu pomiarowego prądu.
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Przykład:
Moduł pomiarowy prądu przyporządkowany do szafy 1:

Wejście 1=Szafa 1
Wejście 2=Szafa 2 itd.

Moduł pomiarowy prądu przyporządkowany do szafy 2:

Wejście 1=Szafa 2
Wejście 2=Szafa 3 itd.
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6

Zasady programowania urządzenia

Nawigacja po menu multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO odbywa się intuicyjnie.
Użytkownik jest prowadzony i wspierany przez urządzenie poprzez wyświetlane w danej sytuacji wskazówki,
które dotyczą obsługi.
Zasadnicze postępowanie przy programowaniu przedstawiono na przykładzie funkcji w menu
Uruchomienie.
Opcja menu:

Wandler (Przekładnika)

Wandler (Przekładnika)

P

O

N

¢

÷Ÿ I

÷Ÿ Ie

I
I
I
I
Cofnij

6.1

Oznaczenia menu

M
÷Ÿ U

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
Wskazanie i edycja przekładnika napięciowego
I
Wskazanie i edycja przekładnika prądu kompensacji w szafie 1 do 6
Wskazanie i edycja głównego przekładnika prądowego

Ustawianie przekładnika

Po naciśnięciu przycisku
wskazanie:

O (÷Ÿ) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące

Wandler (Przekładnika)

P

O

N

¢

÷Ÿ I

÷Ÿ Ie

I
I
I
I
Cofnij

M
÷Ÿ U

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
Wskazanie i edycja przekładnika napięciowego
I
Wskazanie i edycja przekładnika prądu kompensacji w szafie 1 do 6
Wskazanie i edycja głównego przekładnika prądowego

Po naciśnięciu przycisku
wskazanie:

P

Oznaczenia menu

O

¢
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I) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące

M
EDIT

Obszar przycisków skrótu

I
Ustawianie przekładni przekładnika prądowego
EDEBDA0188 / 0611-1 PL

I
I
I
I
Cofnij

O(
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Po naciśnięciu przycisku M (EDIT) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

P

O

¢

¥

I
I
I
I
Cofnij

N
±

M
+

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
Wprowadzanie wartości
I
Przejście do następnego wskazania
Przewijanie wierszy w zakresie wartości

W przypadku zmiany ustawienia po naciśnięciu przycisku ¥ (funkcja przewijania) po trzecim wierszu w
obszarze przycisków skrótu wyświetlane jest następujące wskazanie:

P

O

NEIN

¥

N

M

JA

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
I
I
I
Opuszczenie menu ustawień i zapisanie
I
Przewijanie wierszy w zakresie wartości
Opuszczenie menu ustawień bez zapisywania

b

Wskazówka
Ustawianie przekładnika napięciowego przebiega w identyczny sposób!

Po naciśnięciu przycisku N (÷Ÿ Ie) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

P

O

N

M

¢

Para

¥

EDIT

I
I
I
I
Cofnij

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
Ustawianie przekładni przekładnika prądu kompensacji w szafie 1
I
Przejście do szafy 2 do 6
Wybór pomiaru prądu kompensacji: 1-fazowy lub 3-fazowy
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Po naciśnięciu przycisku M (EDIT) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

P

O

¢

¥

I
I
I
I
Cofnij
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M
+

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
Wprowadzanie wartości
I
Przejście do następnego wskazania
Przewijanie wierszy w zakresie wartości

Strona 53 z 68

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
W przypadku zmiany ustawienia po naciśnięciu przycisku ¥ (funkcja przewijania) po trzecim wierszu w
obszarze przycisków skrótu wyświetlane jest następujące wskazanie:

P

O

NEIN

¥

N

M

JA

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
I
I
I
Opuszczenie menu ustawień i zapisanie
I
Przewijanie wierszy w zakresie wartości
Opuszczenie menu ustawień bez zapisywania
Po naciśnięciu przycisku
wskazanie:

N (JA) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące

P

O

N

M

¢

Para

¥

EDIT

I
I
I
I
Cofnij

6.2

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
Rozpoczęcie ustawiania parametrów
I
Przejście do szafy 2 do 6
Wybór pomiaru prądu kompensacji: jednofazowy lub trójfazowy

Ustawianie zadanego cosφ

Po naciśnięciu przycisku N (cos.) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:
Ziel-Cosinus (Zadany cos)

P

O

N

¢

M
EDIT

I
I
I

Oznaczenia menu

Obszar przycisków skrótu

I
Edycja zadanego cos, pobierania, zasilania drugostronnego oraz cos
alarmowego (AZK)

I
I
Cofnij
Po naciśnięciu przycisku M (EDIT) w obszarze przycisków skrótu na wyświetlaczu pojawia się następujące
wskazanie:

P

O

¢

¥

±

M
ª

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
ª Wprowadzanie wartości
I
Przejście do następnegej cyfry
Przewijanie wierszy w zakresie wartości
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W przypadku zmiany ustawienia po naciśnięciu przycisku ¥ (funkcja przewijania) po trzecim wierszu w
obszarze przycisków skrótu wyświetlane jest następujące wskazanie:

P

O

NEIN

¥

N
JA

M

Obszar przycisków skrótu

I
I
I
I
I
I
I
I
Opuszczenie menu ustawień i zapisanie
I
Przewijanie wierszy w zakresie wartości
Opuszczenie menu ustawień bez zapisywania

6.3

Wskazówki dotyczące wyszukiwania błędów

Niedokompensowanie, za mało stopni jest załączonych.
Sprawdzić regulator pod kątem nieprawidłowych wskazań (patrz Menu główne Narzędzia / Komunikaty /
Podmenu Komunikaty). Jeżeli zadany cos fi zostanie ustawiony na pojem. 0,8 – musi rozpocząć się załączanie
kondensatorów. W przypadku instalacji o odpowiedniej wielkości muszą załączyć się prawie wszystkie stopnie.
Sprawdzić bezpiecznik główny i bezpieczniki grupowe instalacji. W załączonej dokumentacji podano wszystkie
wartości. Bezpieczniki grupowe muszą charakteryzować się min. 1,7-krotną wartością mocy kondensatorów.
Jeżeli pomimo prawidłowego doboru bezpieczniki nie wytrzymują, należy sprawdzić poszczególne zespoły pod
kątem zwiększonego poboru prądu orazuszkodzonych styczników.
Niedokompensowanie, wszystkie stopnie są załączone.
Obecna instalacja jest niewystarczająca (np. z powodu nowych indukcyjnych odbiorników).
Prosimy o kontakt z serwisem (w celu rozbudowy instalacji). Nr telefonu do serwisu można znaleźć na
pierwszej stronie niniejszej instrukcji lub w opcji menu Dodatki / Podmenu 7.
Przekompensowanie, za dużo załączonych stopni.
Sprawdzić ustawienia regulatora (zadany cos fi poj.?).
Przekaźnik zamontowany w niewłaściwym miejscu?
Regulator przełącza zbyt często, w szczególności przy niskich obciążeniach (w weekend, w nocy).
Sprawdzić zaprogramowaną przekładnię przekładnika.
Ewentualnie załączyć na stałe mały stopień (ręcznie).
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W przypadku niewykrycia żadnego błędu prosimy o kontakt telefoniczny z naszym serwisem. Nr telefonu
można znaleźć na pierwszej stronie niniejszej instrukcji obsługi lub w opcji menu Narzędzia / Podmenu Serwis.
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6.3.1

Konserwacja instalacji i urządzeñ zabezpieczających

Aby zapewnić prawidłowe działanie i długą żywotność instalacji, należy po uruchomieniu oraz raz do
roku przeprowadzać czynności kontrolne!
• Sprawdzenie i dociągnięcie wszystkich podłączeń. W początkowej fazie połączenia gwintowe mogą
się poluzować w wyniku naprężeń cieplnych.
• Sprawdzenie bezpieczników, urządzeń zabezpieczających i łączników. Styczniki należą do części
zużywalnych. Przy prawidłowo działającym styczniku przełączanie musi odbywać się bez
nadmiernego iskrzenia.
• Sprawdzenie regulacji w trybie automatycznym.
• Sprawdzenie warunków powietrza chłodzącego (wentylatory, funkcja nadzorowania temperatury):
- Przekaźnik temperaturowy regulatora załącza wentylatory przy 28°C,
- System nadzorowania temperatury wyłącza instalację przez regulator przy 48°C.
• Czyszczenie mat filtracyjnych w zależności od stopnia zabrudzenia.
• Kontrola wzrokowa kondensatorów pod kątem nieszczelności (pewne zamknięcie dielektryka
stanowi warunek długiej żywotności kondensatorów).
• Sprawdzenie poboru prądu przez instalację oraz napięcia na zaciskach kondensatorów
co kwartał.
• Sprawdzenie zużycia energii biernej na podstawie rachunku za energię elektryczną.

6.3.2

Temperatury graniczne

Obowiązują dla urządzeń w szafach:
+ 35°C średnio w cyklu 24 h
+ 20°C średnio w cyklu rocznym
+ 40°C krótkotrwała wartość maks.
- 10°C wartość min.
Podane wskazówki obowiązują w szczególności dla urządzeń z dławikami. Regularnie sprawdzać
pobór prądu i temperaturę ww. urządzeń, aby móc odpowiednio wcześnie rozpoznać przeciążenie
kondensatorów. Wyższy pobór prądu może być spowodowany wzrostem wyższych harmonicznych
lub zmianą pojemności kondensatorów.
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6.4

Schemat połączeń napięcia pomiarowego L-L
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* Zasilanie patrz tabliczka znamionowa.
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7

Dane techniczne

7.1

Wartości mierzone i wyświetlane

Napięcie

Wartość efektywna interwału
pomiaru

Faza - 0 lub faza - faza, w zależności od zaprogramowania

Jednostki

[V; kV; MV] Przełączanie wskazania odbywa się automatycznie

Zakres pomiaru

0,00 kV do 10,00 MV

Wartość efektywna interwału
pomiaru

Wartość chwilowa na fazę

Jednostki

[A;kA]; Przełączanie wskazania odbywa się automatycznie

Zakres pomiaru

0,00 A do 10,00k A

Pomiar częstotliwości sieciowej

fsieć ; pomiar ze śledzeniem sieci

Jednostki

[Hz]

Zakres pomiaru

40.....70 Hz

Obliczenie

Scałk, trójfazowa

Jednostki

[VA; kVA; MVA; TVA]; Przełączanie wskazania odbywa się automatycznie

Zakres pomiaru

0,00 VA do 200 TVA

Obliczenie

Pcałk; trójfazowa

Jednostki

[W; kW; MW; TW]; Przełączanie wskazania odbywa się automatycznie

Zakres pomiaru

0,00 W do 200 TW

Obliczenie —> ind. i poj.

Qcałk; rozróżnienie ind./poj.

Jednostki

[Var; kvar; Mvar]; Przełączanie wskazania odbywa się automatycznie.

Zakres pomiaru

0,00 VAr do 200 TVAr

Obliczenie —> ind. i poj.

cosϕ ; rozróżnienie ind./poj. cosφ na wskazaniu

Zakres pomiaru

cosφ 0,1 ind. <—1 —> 0,1 poj.

Współczynnik mocy

Zakres pomiaru

0,00 do 1,00, możliwość odczytu tylko przez szynę

Temperatura

Zakres pomiaru

-20°C do 100°C ±2°C

Wyższe harmoniczne

Współczynnik odkształcenia
(THD) napięcia

Napięcie:

Częściowe współczynniki
odkształcenia

3.; 5.; 7.; 9.; 11.; 13.; 15.; 17. i 19. wyższa harmoniczna napięcia

Jednostki

[%]

Zakres pomiaru

0,00% do 100%

Wyższe harmoniczne prądu
Suma wyższych harmonicznych
prądu

3.; 5.; 7.; 9.; 11.; 13.; 15.; 17. i 19. wyższa harmoniczna dla każdej fazy
Natężenie: ISum

Jednostki

[A]

Zakres pomiaru

0,00 A do 999,9 kA

Natężenie

Częstotliwość

Moc pozorna

Moc czynna

Moc bierna

cosφ (przesunięcie
fazowe podstawowej
harmonicznej)

Harm. (Harm.)
Wyższe harmoniczne
prądu

7.2

KF-U

Dokładność pomiaru
±

2% / ± 1 cyfra

Napięcie

±

2% / ± 1 cyfra

Moc

±

4% / ± 1 cyfra

Współczynnik mocy

±

2% / ± 1 cyfra

Częstotliwość

± 0,1% / ± 1 cyfra
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7.3

Zasada pomiaru

Próbkowanie

64 wartości pomiarowych na interwał

Przetwornik A/D

10 bit

Pomiar U oraz I

jednoczesne rejestrowanie wartości pomiarowych przy pomiarze U oraz I;

Szybkość aktualizacji (kompletny cykl pomiarowy)

~ 330 ms

Obliczanie wyższych harmonicznych

DFT z 64 punktami na interwał

Pomiar częstotliwości

Odniesienie: Pomiar napięcia pomiędzy fazą Lx - N / Ly);
prawidłowy pomiar częstotliwości dzięki śledzeniu sieci

7.4

Pamięć urządzenia

Pamięć danych

512 kB RAM podtrzymanie funkcji przy pomocy baterii

Pamięć programów i parametrów

256 kB typu flash

Typ pamięci

Pamięć pierścieniowa

Wartości skrajne (Maks./Min.)

Występujące wartości maksymalne (funkcja wskazówki holowanej) od
podłączenia zasilania lub ręcznego usuwania wartości skrajnych

Pamięć zdarzeń:

4096 zdarzeń

pojemność pamięci

Przekroczenia wartości granicznych:czas rejestrowania

7.5

Zasilanie

Zasilanie

7.6

≥ 550 ms

85 do 265 V AC/DC; 15 VA

Wejścia sprzętowe

Wejście pomiarowe
napięcia

Wejście

UL-N
UL-L

57,75V...289V...347V AC
100 V ... 500 V...600 V AC (przez 500 V AC L-Ph L do 30,00 kV AC L-L z
przekładnikiem napięciowym)

Impedancja wejściowa

min. 2,5 MOhm

Zakres pomiaru

programowalny

Zakres pomiaru

-20°C do 100°C ±2°C

Przyłącze do czujnika PT1000
Wejście pomiarowe
prądu

7.7

0,05A...5A...6A AC
0,01A...1A...1,2A AC

przy przekładniku x/5A
przy przekładniku x/1A

Pobór mocy

2 VA na wejście przy 6 A

Zakres pomiaru

programowalny

Wyjścia sprzętowe
Przełączane stopnie

5 na urządzeniu podstawowym, z tego 1 można skonfigurować jako

Moc załączalna

250V (AC) / 2A na przekaźnik

Przekaźnik

Moc załączalna

250 V (AC) / 2 A bezpotencjałowe, możliwość skonfigurowania jako

Interfejs

Złącze szeregowe

RS-485

Protokół szyny

KBR eBus / Modulbus

Prędkość transmisji

38400 bd, możliwość wyboru przy Modbus

Adresowanie

Możliwość adresowania do adr. 9999 dla KBR eBus, możliwość

Wyjścia

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Możliwość ustawienia adresów szyn dla Modbus od 1 do 247
Interfejs wyświetlacza
i konfiguracji

Złącze szeregowe

RS-485 (RJ-12)

Interfejs Modulbus

Złącze szeregowe

RS-485 (RJ-12) do konfekcjonowanego systemu kabli KBR (kabel
modułowy
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7.8

Przyłącze elektryczne

Elementy przyłączeniowe

Zaciski śrubowe

Dopuszczalny przekrój przewodów przyłączeniowych

2,5 mm2 (przyłącze szyny i czujnika temperatury 1,5mm2)

Wejścia napięcia
pomiarowego

Zabezpieczenie

maks. 6 A

Wejście prądu
pomiarowego

Zabezpieczenie

BRAK!!! Przed otworzeniem obwodu należy zawsze zewrzeć
zaciski przekładnika prądowego!

Wejście
Napięcie sterujące

Zabezpieczenie

maks. 6 A

Wyjście
przekaźnikowe

Obciążalność styków

500 VA, 2A, 250 V i 50/60 Hz

Przyłącze szyny

Materiał połączeniowy

W celu prawidłowej pracy stosować tylko przewody ekranowane i skręcone
parami; np. I-Y(St)Y 2x2x0,8

Przyłącze
przekładnika

Okablowanie

patrz schemat połączeń

Przyłącze szyny

Przyłącza do podłączenia szyny
poprzez RS-485

Urządzenie
Zacisk 90 (⊥)
Zacisk 91 (A)
Zacisk 92 (B)

7.9

MULTIMASTER lubadapter interfejsu
Pin ⊥ → patrz podręcznik oprogramowania
Pin A → patrz podręcznik oprogramowania
Pin B → patrz podręcznik oprogramowania

→
→
→

Dane mechaniczne

Urządzenie do
mocowania na szynie
montażowej

Wymiary obudowy

90 x 106 x 61 mm (wys. x szer. x gł.),

Typ montażu

Montaż naścienny na znormalizowanej szynie o głębokości 7,5 mm, wg
DIN EN 50022
przystosowane do montażu rozdzielnicy

Masa

ok. 650 g

7.10 Normy oraz pozostałe informacje
Warunki
otoczenia

Bezpieczeństwo
elektryczne

Zabezpieczenie
hasłem

DIN EN 60721-3-3/A2: 1997-07; 3K5+3Z11; (IEC721-3-3; 3K5+3Z11)

Temperatura robocza

- 5°C ….+60°C

Wilgotność powietrza

5% …....95%

Temperatura przechowywania

-25°C ….+70°C

Normy

DIN EN 61010-1/A2: 1996-05; (IEC1010-1/A2)

Klasa ochrony

I, wg DIN EN 61010-/A2: 1996-05

Kategoria przepięciowa

CAT III: UL-L do 400V

Klasa ochrony

IP20 wg DIN EN 40050 część 9: 1993-05

Kompatybilność
elektromagnetyczna

DIN EN 61000-6-3 2005-06; (IEC 61000-6-3)
DIN EN 61000-6-2 2000-03; (IEC 61000-6-2)

4-pozycyjne

Brak możliwości usuwania i programowania w urządzeniu przy aktywnym
zabezpieczeniu hasłem

Wskazówka
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Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp
7.11 Ustawienia fabryczne po resecie
Napięcie pierwotne / Napięcie wtórne

400 V / 400 V L-L

Prąd pierwotny / Prąd wtórny

1000 A / 5 A

Cosϕ 1 (Zadany cosϕ)

ind. 0,95

Cosϕ 2 (Zadany cosϕ przy zasilaniu drugostronnym)

ind. 1,00

Cosϕ 3 (Alarmowy cosϕ dla komunikatu AZK)

ind. 0,92

Współczynnik tłumienia prądu, napięcia

2

Pomiar temperatury

Aktywny

Próg przełączania wentylatora

28°C, histereza 5°C

Próg przełączania alarmu

45°C, histereza 5°C

Próg przełączania wyłączenia awaryjnego

48°C, histereza 5°C

Czas spoczynku

30 sek.

Czas zasygnalizowania zakłócenia

1200 sek.

Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń

Zestyk rozwierny

Histereza załączania

70% najmniejszego dostępnego stopnia

Histereza wyłączania

100% najmniejszego dostępnego stopnia

Częstotliwość przełączania (odstęp pomiędzy stopniami)

8 sek.

Granica cykli łączeniowych

80.000

Moc stopni

Brak zaprogramowanych mocy stopni

Stopnie

Typ urządzenia standardowy
Czas rozładowania 60 sek.
Współczynnik tłumienia 7%
Szafa nr 1
Stopień 5 jako wentylator

Nadzorowanie wyższych harmonicznych

Aktywne, THD 8%, zostanie wydany komunikat błędu

Pomiar prądu kompensacji

Wyłączony

Hasło

9999 / dostęp do wszystkich funkcji

Wartość graniczna wyłączenia w razie przepięcia

Aktywna, 253V L-N, stopnie zostaną wyłączone, zostanie wydany
komunikat o błędzie

RESET nie powoduje zmiany:

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

adresu szyny
daty i godziny
języka
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8

Załącznik

8.1

Schemat połączeń modułu temperaturowego

8.1.1

Oznaczenie zacisków

Zacisk 40:
Zacisk 41:
Zacisk 42:
Zacisk 43:
Zacisk 51:
Zacisk 52:

Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń C1
Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń K1
Przekaźnik wentylatora C2
Przekaźnik wentylatora
K2
Czujnik temperatury PT 1000 (-)
Czujnik temperatury PT 1000 (+)

WE / WY:

Szyna modułu / napięcie zasilania

8.1.2

Wskazania za pomocą diody LED

Dioda 1:

Dioda 3:
Dioda 4:

Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń (wł = przekaźnik w stanie
spoczynku, komunikat zakłócenia)
Przekaźnik wentylatora
(wł = przekaźnik załączony, wentylator włączony)
PT 1000 niepodłączony, przewód otwarty
PT 1000 niepodłączony, przewód zwarty

Dioda 5:

Napięcie robocze

Dioda 2:

8.1.3

Funkcja przełczników DIP
Off

On
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1

S5 = On
S1 = Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń zał
S2 = Wentylator zał
S3 = brak funkcji

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

S5 = Off
S1 = brak funkcji
S2 = brak funkcji
S3 = brak funkcji

2

3

jeżeli przełącznik S6 zostanie ustawiony na On i po ok. 3 sekundach (maks. 6
sekundach)
zostanie z powrotem przełączony na Off, wtedy moduł zostanie przestawiony na
tryb skanowania

5

6

Ustawienia podstawowe: wszystkie przełączniki ustawione na Off
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8.2

Schemat połączeń modułu przekaźnikowego

8.2.1

Oznaczenie zacisków

Zacisk 40:
Zacisk 41:
Zacisk 42:
Zacisk 43:
Zacisk 44:

Wspólne przyłącze ( C )
Wyjście przekaźnika 1 ( K1 )
Wyjście przekaźnika 2 ( K2 )
Wyjście przekaźnika 3 ( K3 )
Wyjście przekaźnika 4 ( K4 )

WE / WY:

Szyna modułu / Napięcie zasilania

8.2.2

Wskazania za pomocą diody LED

Dioda 1:
Dioda 2:
Dioda 3:
Dioda 4:

Wyjście przekaźnika 1 (K1) włączone
Wyjście przekaźnika 2 (K2) włączone
Wyjście przekaźnika 3 (K3) włączone
Wyjście przekaźnika 4 (K4) włączone

Dioda 5:

Napięcie robocze

8.2.3

Funkcja przełczników DIP
Off

On

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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S5 = On
S1 = brak funkcji
S2 = brak funkcji
S3 = brak funkcji

4
1

S5 = Off
S1 = brak funkcji
S2 = brak funkcji
S3 = brak funkcji

2

3

jeżeli przełącznik S6 zostanie ustawiony na On i po ok. 3 sekundach (maks. 6
sekundach)
zostanie z powrotem przełączony na Off, to moduł zostanie przestawiony na tryb
skanowania

5

6

Ustawienia podstawowe: wszystkie przełączniki ustawione na Off

Uwaga:
Multisio 1D2-4CI musi zasadniczo pracować z zamontowanymi przed nim
przekładnikami prądowymi!
Zabronione jest ich uziemianie w obwodzie wtórnym!
Do sieci 690 V (napięcie faza-faza) zamontowane wcześniej przekładniki
prądowe muszą być przystosowane do napięcia probierczego min. 2500 V AC
przez 1 minutę.
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8.3

Schemat połączeń modułu pomiarowego prądu

8.3.1

Oznaczenie zacisków

WE / WY:

Szyna modułu / Napięcie zasilania

Zacisk 20:
Zacisk 21:
Zacisk 22:
Zacisk 23:
Zacisk 24:
Zacisk 25:
Zacisk 26:
Zacisk 27:

b
8.3.2

Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika
Przyłącze przekładnika

Wskazówka
Podłączanie przekładników prądowych należy wykonać zgodnie z numeracją
zacisków, tzn. przekładnik 1 do zacisku 20/21, przekładnik 2 do zacisku 22/23
itd.!

Wskazania za pomocą diody LED

Dioda 1:

8.3.3

k1
l1
k2
l2
k3
l3
k4
l4

Napięcie robocze

Funkcja przycisku skanowania

Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku powoduje
przedstawienie moduł pomiarowego prądu
w tryb skanowania.
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8.4

Schemat połączeń modułu temperaturowego – zmieniony sprzęt

8.4.1

Oznaczenie zacisków

Zacisk 40:
Zacisk 41:
Zacisk 42:
Zacisk 43:

Wejście przekaźnikowe alarmu
Wyjście przekaźnikowe alarmu
Wejście przekaźnikowe wentylatora
Wyjście przekaźnikowe wentylatora

Zacisk 51:
Zacisk 52:

Wejście temperaturowe - PT1000
Wejście temperaturowe + PT1000

WE / WY:

Szyna modułu / Napięcie zasilania

b

Wskazówka
Wyjścia przekaźnikowe modułu są bezpotencjałowe.

W trybie skanowania KBR eBus migają wszystkie 4 diody wejściowe.
W trybie rozpoznawania modułu światło pracy jest sygnalizowane diodami wejściowymi.

8.4.2

Wskazania za pomocą diody LED

Dioda 1 wł:
Dioda 2 wł:
Dioda 3 wł:
Dioda 4 wł:

Alarm, zestyki przekaźnikowe otwarte
Przekaźnik wentylatora zamknięty
Przerwanie czujnika temperatury
Zwarcie czujnika temperatury

EDEBDA0188 / 0611-1 PL

Dioda zasilania Napięcie robocze
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Wskazówka
Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku skanowania powoduje
przejście modułu w tryb skanowania.

S7 = brak funkcji

S6 = brak funkcji

S6 = brak funkcji

S5 = brak funkcji

S5 = brak funkcji

S4 = brak funkcji

S4 = brak funkcji

S3 = brak funkcji

S3 = brak funkcji

S2 = brak funkcji

S2 = brak funkcji

S1 = brak funkcji

S1 = brak funkcji

7 8
ON↓

S7 = brak funkcji

6

S8 = brak funkcji

On

5

S8 = brak funkcji

Off

4

Przełącznik ustawiony w pozycji on:

3

Przełącznik ustawiony w pozycji off:

2

b

Funkcja przycisku skanowania i przełczników DIP

1

8.4.3

EDEBDA0188 / 0611-1 PL
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8.5

Schemat połączeń modułu przekaźnikowego – zmieniony sprzęt

8.5.1

Oznaczenie zacisków

Zacisk 40:
Zacisk 41:
Zacisk 42:
Zacisk 43:
Zacisk 44:

Wspólne przyłącze ( C )
Wyjście przekaźnika 1 ( K1 )
Wyjście przekaźnika 2 ( K2 )
Wyjście przekaźnika 3 ( K3 )
Wyjście przekaźnika 4 ( K4 )

WE / WY:

Szyna modułu / Napięcie zasilania

8.5.2

Wskazania za pomocą diody LED

Dioda 1:
Dioda 2:
Dioda 3:
Dioda 4:
Dioda 5:

8.5.3

Wyjście przekaźnika 1 ( K1 ) włączone
Wyjście przekaźnika 2 ( K2 ) włączone
Wyjście przekaźnika 3 ( K3 ) włączone
Wyjście przekaźnika 4 ( K4 ) włączone
Napięcie robocze

Funkcja przycisku skanowania i przełczników DIP

Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku skanowania powoduje
przejście modułu w tryb skanowania.
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Wskazówka

Wersja 4.01

Strona 67 z 68

Instrukcja obsługi i eksploatacji multicomp

S6 = brak funkcji

S5 = brak funkcji

S5 = brak funkcji

S4 = brak funkcji

S4 = brak funkcji

S3 = brak funkcji

S3 = brak funkcji

S2 = brak funkcji

S2 = brak funkcji

S1 = brak funkcji

S1 = brak funkcji

7 8
ON↓

S6 = brak funkcji

6

S7 = brak funkcji

5

S7 = brak funkcji

4

S8 = brak funkcji

On

3

S8 = brak funkcji

Off

2

Przełącznik ustawiony w pozycji on:

1

Przełącznik ustawiony w pozycji off:
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An
KBR GmbH
Abteilung Entwicklung
Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach

To
KBR GmbH
Development
Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach / Germany

Vorschläge:
Korrekturen:
Betrifft Gerät:

Suggestions:
Corrections:
Device concerned

Sollten Sie beim Lesen dieser Bedienungsanleitung oder
Druckschrift auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir
Sie, uns diese mitzuteilen. Ebenso freuen wir uns natürlich über Anregungen, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge.

If you come across misprints in this user manual or printed material, please take the time to notify us. We will
also be glad to hear your ideas, notes and suggestions for
improvement.

Bitte geben Sie die betreffende Anleitung oder Druckschrift mit Versionsnummer und/oder Ausgabestand an.

Please identify the user manual or printed material in
question with version number and/or revision number.

Absender / Sender:
Name:
Firma/Dienststelle, / Copany/Department:
Anschrift / Address:
Telefon / Phone:
Telefax / Fax:
email:
Korrekturvorschläge zur Bedienungsanleitung / Druckschrift

Corrections/Suggestions for user manual / Printed material

1309-1 DE / GB

Version

