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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie!!!
Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym lub powstania poważnych obrażeń.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
¾¾  Urządzenia produkowane przez firmę Twelve Electric mogą być instalowane
tylko i wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje elektryczne.
¾¾  Przed przystąpieniem do instalacji, użytkowania, konserwacji lub serwisowania należy zapoznać się z zaleceniami DTR’ki urządzenia.
¾¾  Przed przystąpieniem do prac montażowych lub serwisowych należy:
• odłączyć napięcie zasilania podstawowego oraz ewentualnego zasilania
rezerwowego (pomocniczego)
• zewrzeć uzwojenie wtórne przekładników prądowych
¾¾  Urządzenie należy zasilać napięciem o odpowiednich parametrach.
¾¾  Należy zwrócić uwagę, aby do zacisków urządzenia podłączać tylko i wyłącznie napięcia określone w jego DTR’ce. W przeciwnym wypadku może dojść
do uszkodzenia urządzenia.
¾¾  Prace serwisowe i naprawcze mogą być prowadzone tylko i wyłącznie:
• w okresie gwarancji – przez Producenta
• w okresie pogwarancyjnym – przez wykwalifikowane i przeszkolone
osoby
¾¾  Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzenia, gdy:
• urządzenie uległo uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo
niesprawne
• przewody elektryczne mają uszkodzoną izolację, są ściśnięte lub poddane
zbyt dużym naprężeniom i obciążeniom

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować
się do zaleceń podanych w dalszej części DTR'ki!!!
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ZASTOSOWANIE
Mikroprocesorowe regulatory mocy biernej serii MRM – 12 są nowoczesnymi
urządzeniami przeznaczonymi do sterowania procesem automatycznej kompensacji
mocy biernej zarówno, gdy obciążenie sieci zasilającej ma charakter indukcyjny
jak i pojemnościowy. Zasada działania i minimalizujące liczbę łączeń algorytmy
działania (tryby pracy) pozwalają optymalnie wykorzystać posiadane przez Klienta
kondensatory mocy/dławiki kompensujące oraz umożliwiają automatyzację
procesu kompensacji mocy biernej. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne
zapewniają dużą czułość i dokładność pomiaru mocy biernej oraz współczynnika
mocy, w efekcie czego proces regulacji mocy biernej jest realizowany optymalnie
i niezawodnie. Przy prawidłowo dobranej baterii kondensatorów/dławików komp.
i odpowiednich nastawach regulatora, możliwe jest uzyskanie bardzo dużej skuteczności procesu kompensacji i osiągnięcie tgφ = 0,15 przy nie „wchodzeniu” w stan
przekompensowania. Poprawnie skonfigurowany regulator, który steruje baterią
kondensatorów mocy/dławików kompensujących (moc baterii dobrana do wartości
i dynamiki obciążeń występujących w układzie zasilania) powinien wyeliminować
opłaty za energię bierną. W pewnych warunkach można też oczekiwać zmniejszenia
(max do 7 %) wysokości opłat za zużycie energii czynnej. Zalety regulatora serii
MRM – 12 sprawiają, że jego zakup jest inwestycją o bardzo dużej rentowności.
Regulatory serii MRM – 12 mogą być stosowane (bez dodatkowej modernizacji
baterii) jako zamienniki regulatorów mocy biernej innych producentów.

BUDOWA
Regulatory mocy biernej MRM – 12e i MRM – 12ec są urządzeniami do regulacji
współczynnika mocy – potocznie cosφ. Konstrukcja regulatora, choć przewidziana
na maksymalnie szesnaście wyjść sterujących, jest zwarta, lekka i ma małe gabaryty. Urządzenie jest proste zarówno w montażu, podłączaniu, uruchamianiu, jak
i obsłudze. Uniwersalna obudowa o typowych, znormalizowanych wymiarach
144 x 144 mm (DIN 43700) umożliwia łatwy montaż w drzwiach lub wewnątrz szafy
baterii. Opracowana na bazie ponad 25 – cio letnich doświadczeń Twelve Electric
w produkcji regulatorów mocy biernej konstrukcja regulatora jest niezawodna,
zapewnia długotrwałą poprawną pracę, pozwala ograniczyć nadzór służb energetycznych tylko do wykonywania przeglądów okresowych. Wysoka czułość układu
pomiarowego regulatora umożliwia współpracę nawet z przewymiarowanym
przekładnikiem prądowym. Wbudowany zegar (wersja MRM – 12ec) pozwala
na spełnienie nietypowych wymagań np. prowadzenie kompensacji biegu jałowego
transformatora w czasie braku obciążenia za pomocą kondensatora wchodzącego
w skład baterii kondensatorów. Regulator wykonuje pomiary zarówno w I jak
i w IV wiartce układu 4 – ro kwadrantowego, dlatego można go stosować również
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w bateriach dławików kompensujących przeznaczonych do kompensacji sieci
o charakterze pojemnościowym lub gdy charakter obciążenia w czasie jest zmienny
(indukcyjny lub pojemnościowy).
Regulatory MRM – 12 produkowane są w wersjach 4, 6, 9, 12 i 16 stopniowych,
co pozwala na optymalne dobranie regulatora do mocy i ilości stopni projektowanej baterii. Po zastosowaniu katalogowych uszczelek i osłon dedykowanych
do zastosowanej obudowy, można uzyskać stopień szczelności regulatora „od czoła”
na poziomie IP54. Dostosowanie pracy regulatora do wymagań różnych systemów
elektroenergetycznych możliwe jest dzięki funkcji programowania parametrów
regulacji (patrz str.39 – „Programowanie parametrów pracy regulatora”).

OCENA DOBORU PRZEKŁADNIKA
Przy wyborze przekładnika pod kątem wartości mocy pozornej jego obwodu
wtórnego należy zsumować moc traconą na regulatorze (0,5 VA) z mocą traconą
na przewodach doprowadzających i rezystancjach przejścia wszystkich zacisków
i łączówek w torze sygnału prądowego.
W celu oceny poprawności doboru przekładnika należy w istniejącej instalacji
zmierzyć miliwoltomierzem napięcie Up na zaciskach przekładnika i prąd wtórny
Ip przekładnika, a następnie wyliczyć moc traconą w obwodzie przy wtórnym
prądzie znamionowym In przekładnika wg wzoru:

P = Up / Ip * In2
dla In = 5 A P = 25 * Up / Ip
Uwaga!!! Instalacja przekładnika o zbyt małej mocy pozornej
obwodu wtórnego powoduje zniekształcenie mierzonego przez
regulator prądu oraz zwiększa błąd fazy przekładnika w warunkach dużego obciążenia. W konsekwencji złego pomiaru proces
kompensacji może przebiegać nieprawidłowo.
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DANE TECHNICZNE REGULATORA serii MRM – 12
Obwód napięciowy:
znamionowe napięcie międzyfazowe
(do określenia w zamówieniu)

100, 230, 400, 500 V
(660 V na zamówienie)

tolerancja napięcia

– 10 % ÷ +15 %

częstotliwość znamionowa

50 Hz

pobór mocy

15 VA

Obwód prądowy:
prąd znamionowy

5A

dopuszczalne ciągłe przeciążenie

6A

min. prąd mierzony

typowo 40 mA

pobór mocy mierzony na zaciskach regulatora

0,5 VA

Obwód wyjściowy:
liczba stopni (do określenia w zamówieniu)

4o, 6o, 9o, 12o lub 16o

napięcie sterujące stycznikami

230 V

Obciążalność wyjścia:

5 A przy 250 V AC

Stopień ochrony IP:

od czoła: IP40; ze specjalną osłoną: IP54
od strony zacisków: IP20

Temperatura pracy:

– 15oC ÷ +50oC

Klasa dokładności:

1,5

Zakres regulacji:
mocy biernej nieskompensowanej %Q / n

0 ÷ 250 %

czułość Q / n

0,001 ÷ 2,000

cosφ

0,3 ind. ÷ 0,7 poj.

czas ZAŁ, WYŁind., WYŁpoj.

0,5 ÷ 360 s skok 0,1 s

liczba trybów pracy automatycznej

12

okres pracy zegara bez zasilania urządzenia

nie mniej niż 6 miesięcy

Wskaźniki:
wskaźnik cosφ

cyfrowy, czteropozycyjny

procent prądu płynącego przez przekładnik

trzy cyfry

bieżący czas

godzina i minuta

sygnalizacja załączenia stopnia

dioda LED

Inne:
transmisja

izolowany RS485, protokół Modbus RTU

sposób programowania

klawiatura, zdalnie przez port RS485

sposób podłączenia

przewód 2,5 mm2 wielowtyk rozłączny

masa

<1,5 kg

wymiary urządzenia [mm]

144 x 144 x 85 mm (DIN 43700)

wymiary otworu montażowego [mm]

138 x 138 mm

6

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE REGULATORA
Montaż oraz obsługa regulatora i baterii kondensatorów/dławików komp.
mogą być prowadzone tylko przez personel posiadający odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dotyczące eksploatacji urządzeń do minimum 1kV.
Regulator MRM – 12 o wymiarach obudowy 144 x 144 x 85 mm przystosowany
jest do montażu w szafach baterii, zarówno w drzwiach „w otworze” o wymiarach
138 x 138 mm, jak i wewnątrz szafy „na tablicy” (po zastosowaniu specjalnej listwy
mocującej) – patrz rys. 1 i rys. 2.
Regulator wymaga doprowadzenia sygnału napięciowego z dwóch faz (np. L2
i L3) oraz sygnału prądowego otrzymanego za pośrednictwem przekładnika
prądowego ... / 5 A zainstalowanego w pozostałej fazie, w tym przypadku L1
(patrz rys. 18). W sytuacji wykorzystania przekładnika prądowego zainstalowanego w innej fazie niż na rysunku należy pamiętać o przełączeniu sygnałów
napięciowych tak, aby pochodziły one z dwóch pozostałych faz z zachowaniem
kierunku wirowania. Przed podłączeniem do regulatora (baterii) sygnałów pomiarowych i zasilających należy wyłączyć napięcie w polu zasilającym baterię
i upewnić się czy wewnątrz baterii nie ma napięcia zasilania. Następnie należy
zewrzeć przewody podłączone do zacisków obwodu wtórnego przekładnika w taki
sposób, by ich drugie końce można było podłączyć do zacisków regulatora lub
łączówki połączonej w konstrukcji baterii z zaciskami regulatora. Po upewnieniu
się, że przewody lub zaciski zasilające, sterownicze i pomiarowe nie są pod napięciem, należy podłączyć regulator (baterię) do zasilania i sygnałów pomiarowych.
Po dokonaniu tych czynności należy rozewrzeć zaciski wtórne przekładnika prądowego, włączyć napięcie w polu zasilającym baterię i załączyć baterię. W bateriach
produkcji Twelve Electric po włączeniu napięcia w polu zasilającym baterię należy
dodatkowo włączyć bezpieczniki znajdujące się w baterii w obwodzie zasilającym
regulator i ustawić w pozycji ZAŁ (1) wyłącznik napięcia sterowania znajdujący się
na elewacji drzwi baterii.

UWAGA!!! Przekładnik prądowy powinien mierzyć prądy wszystkich kompensowanych odbiorów łącznie z prądem baterii. Punkt
dołączenia baterii do systemu zasilania (pole zasilania baterii) musi
znajdować się za przekładnikiem prądowym (patrząc od strony
transformatora).
Montaż regulatora powinien odbywać się w następującej kolejności:
• ustawić przełącznik „napięcie sterujące baterii” w pozycji WYŁ
• wyłączyć napięcie w polu zasilającym baterię
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• rozłączyć bezpieczniki w obwodzie zasilania regulatora
• zewrzeć końce obwodu wtórnego „S1” i „S2” przekładnika prądowego, który będzie
sterował regulatorem w sposób umożliwiający podłączenie drugich końców
do regulatora

trzymacze zapiąć na nitach w
bocznej ściance obudowy
regulatora

śrubę trzymacza dokręcić
ręcznie

Rys. 1. Montaż regulatora w otworze na drzwiach baterii.
specjalna listwa mocująca (na zamówienie)

wykręcić śrubę trzymacza

wkręcić śrubę M3x40

trzymacze zapiąć na nitach w
bocznej ściance obudowy
regulatora

dokręcić śruby M3x40
do płytki mocującej

Rys. 2. Montaż regulatora wewnątrz baterii kondensatorów.
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• wyjąć wszystkie bezpieczniki mocy w torach zasilania poszczególnych kondensatorów mocy w baterii
• wyjąć z regulatora wszystkie (górne i dolny) wtyki
• wykonać montaż mechaniczny regulatora w obudowie baterii (patrz rys. 1
lub rys. 2)
• podłączyć przewody zasilające i sterujące zgodnie z załączonym schematem
(patrz rys. 18) w określone zaciski wtyków regulatora (patrz rys. 3 i rys. 4)
Symbol
A
1÷16
A

1

2

Nazwa sygnału
wejście napięciowe do sterowania stycznikami
wyjścia napięcia sterującego kolejnymi stycznikami
3

4

5

6

8

7

9 10 11 12 A

A 13 14 15 16

Rys. 3. Opis wtyków górnych regulatora.
Symbol
S1
S2
L3
L2

S1
S2

Nazwa sygnału
wejście sygnału prądowego z przekładnika pomiarowego
wejścia napięcia zasilania regulatora
drugie wejście sygnału prądowego z przekładnika pomiarowego

S1 S2 L3

S1 S2 L3

L2

L2 S1 S2

Rys. 4. Opis wtyków dolnych regulatora.
•
•
•
•

włożyć wtyki do regulatora
załączyć napięcie w polu zasilającym baterię
włączyć bezpieczniki w obwodzie zasilania regulatora
załączyć napięcie sterujące w baterii – przełącznik napięcia sterującego
w pozycji ZAŁ
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• ustawić liczbę aktywnych stopni (patrz str. 34)
• przeprowadzić próbny rozruch baterii przy wyjętych bezpiecznikach w torach
prądowych poszczególnych kondensatorów – PRACA RĘCZNA regulatora
(patrz str. 29)
• sprawdzić poprawność działania obwodów sterowania
• przeprowadzić wstępny dobór nastaw (patrz str. 39 – 63)
• wyłączyć napięcie sterujące w baterii – przełącznik napięcia sterującego
w pozycji WYŁ
• wyłączyć napięcie zasilające baterię w polu rozdzielni
• upewnić się, że na zaciskach L1, L2, L3 baterii nie ma napięcia
• włożyć odpowiednie bezpieczniki w tory zasilania kondensatorów/dławików
komp.
• włączyć napięcie zasilające baterię
• włączyć napięcie sterujące w baterii – przełącznik napięcia sterującego w pozycji
ZAŁ
• przeprowadzić próbny rozruch baterii z założonymi bezpiecznikami mocy –
PRACA RĘCZNA regulatora (patrz str. 29) – pomiar prądów przepływających
przez poszczególne kondensatory/dławiki komp.
• rozewrzeć przekładnik prądowy (po rozwarciu przekładnika regulator uruchamia
się w trybie pracy automatycznej)
• skorygować nastawy na podstawie obserwacji pracy baterii w warunkach rzeczywistych (patrz str. 39 – 63)

Uwaga!!! Po podłączeniu kabla zasilającego do baterii wszystkie
prace uruchomieniowo – montażowe należy wykonywać po uprzednim odłączeniu zasilania i rozładowaniu kondensatorów!!!
UWAGA!!! Nie dopuszcza się prowadzenia prac serwisowych w baterii przed rozładowaniem kondensatorów mocy. Sposób ich rozładowania powinna określać dokumentacja baterii kondensatorów.
Uwaga!!! Obowiązujące przepisy wprowadzają nowe oznaczenia
wyjść strony wtórnej przekładników prądowych. Według nich zacisk dawniej oznaczony jako „k” jest obecnie oznaczany jako S1,
a zacisk „l” oznaczany jest jako S2.
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Uwaga!!! Po podaniu napięcia zasilającego pojawia się numer wersji
zainstalowanego oprogramowania np. „P4.38”. Po wyświetleniu tych
informacji regulator przechodzi w tryb pracy automatycznej.
Regulator rozpoczyna proces regulacji po ok. 5 sekundach od podania napięcia
zasilania, z tym że w początkowej fazie pracy z uwagi na czas blokady systemowej
standardowo trwającej 3 minuty (45 s na życzenie) żaden stopień nie będzie
załączony. W przypadku zgodności zmierzonego przez regulator współczynnika
mocy z wartościami wynikającymi z nastaw regulatora, diody LED oznaczone
ZAŁ i WYŁ nie świecą. W przypadku braku tej zgodności jedna z diod zaświeci
się. Dioda ZAŁ świeci, gdy zmierzony cosφ jest mniejszy od wartości cosφ
wynikającej z nastaw. W takim przypadku kondensatory powinny być załączane,
a dławiki kompensujące wyłączane. Gdy wartość cosφ jest większa, bądź sieć ma
charakter pojemnościowy (sygnalizowany pulsowaniem wyświetlacza), zaświeci
się dioda WYŁ, wówczas kondensatory będą wyłączane, a dławiki kompensujące
załączane.
Regulator MRM – 12 przewidziany jest do kompensacji mocy biernej w sieciach trójfazowych o symetrycznym obciążeniu poszczególnych faz w czasie.
Jako że pomiar odbywa się w układzie Arona (jeden prąd, dwa napięcia) przy
niesymetrycznym obciążeniu poszczególnych faz w czasie mogą występować
przesunięcia fazowe niewidoczne dla układu pomiarowego regulatora, co może
prowadzić do zmniejszenia skuteczności kompensacji, a w konsekwencji do powstania opłat za nieskompensowaną energię bierną. Usunięcie tego zjawiska
polega na doprowadzeniu do symetrycznego w czasie obciążenia faz. W przypadku
gdy nie jest to możliwe należy zastosować regulator MRM – 3f przeznaczony
do kompensacji obciążeń niesymetrycznych. W ostateczności przekładnik prądowy
instalowany dla potrzeb wysterowania regulatora MRM – 12 należy umieścić w tej
fazie, dla której obciążenie i cosφ (naturalny) mają wartości średnie. Nadrzędnym
warunkiem wyboru fazy dla przekładnika jest wymóg, by w stanie ustabilizowanym
charakter sieci po procesie regulacji nie był pojemnościowy. Przenosząc przekładnik
prądowy do innej fazy należy pamiętać o przełączeniu sygnałów napięciowych
doprowadzonych do regulatora tak, aby zachować warunek pomiaru, czyli faza
„prądowa” nie może być fazą „napięciową”, a kierunek wirowania faz powinien
być prawidłowy.
Opisane działanie nie powinno być stosowane w przypadkach gdy wykresy
obciążenia poszczególnych faz w czasie przecinają się. W przypadku zainstalowania
w układzie pomiarowo – rozliczeniowym elektronicznych liczników energii elektrycznej opisane powyżej rozwiązanie związane z wyborem fazy „z przekładnikiem”
może okazać się nieskuteczne.
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Gdy spełniony jest warunek symetrii obciążenia poszczególnych faz w czasie,
to w procesie regulacji możemy zastosować trójfazowe człony wykonawcze
(połączenie w gwiazdę lub w trójkąt trzy jednakowe jednofazowe człony o tej
samej mocy). Przy zaniku napięcia zasilania baterii na min. jednej fazie, automatyka baterii w celu zachowania symetrii regulacji wyłączy z procesu regulacji całą
baterię. Przy zaniku napięcia zasilania na fazie podłączonej do zacisków L2 lub L3,
funkcję automatycznego wyłączenia wszystkich stopni baterii realizuje regulator
mocy MRM – 12. Zanik napięcia zasilania na fazie na której znajduje się przekładnik,
np. L1, nie jest wykrywany przez regulator i w celu jego wykrycia konieczne jest
zastosowanie w baterii czujnika zaniku fazy, który wyłączy pracę całej baterii.
Po powrocie napięcia zasilającego regulator samoczynnie powraca do pracy automatycznej rozpoczynając proces kompensacji od stanu początkowego (wszystkie
stopnie wyłączone) z zachowaniem czasu blokady systemowej, czyli fabrycznie
nastawionego czasu zwłoki liczonego od podaniu napięcia lub od wyłączenia
danego stopnia (3 minuty lub na życzenie 45 sekund). Ustawienie czasu trwania
blokady systemowej innego niż fabryczny może być wykonane jedynie przez
Producenta, po pisemnym zleceniu tej czynności przez Użytkownika.
W przypadku niskiej wartości sygnału z przekładnika prądowego (ustawienie
fabryczne poniżej 40 mA) lub braku obciążenia, regulator przechodzi do trybu
czuwania wyłączając stopniowo wszystkie kondensatory/ dławiki komp. (na wyświetlaczu pojawia się wartość „I=0”, diody ZAŁ i WYŁ świecą światłem
pulsującym).
W warunkach normalnej eksploatacji regulator MRM – 12 nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych. Zaleca się jednak okresowe, np. cotygodniowe sprawdzanie
poprawności jego działania np. poprzez kontrolę stanu liczydeł licznika energii
elektrycznej. Dla uniknięcia opłat za nieskompensowaną energię bierną zaleca
się prowadzenie rejestru codziennych (min. cotygodniowych) odczytów liczników energii elektrycznej w celu sprawdzenia poziomu skuteczności procesu
kompensacji. Należy na bieżąco sprawdzać i kontrolować wartość aktualnego
tgφ oraz wartość liczydła energii biernej pojemnościowej. Wyżej wymienione
wartości można odczytać bezpośrednio ze wskazań licznika elektronicznego,
natomiast w przypadku posiadania liczników analogowych, tgφ należy obliczyć
jako iloraz przyrostów wskazań liczydła energii biernej indukcyjnej do liczydła
energii czynnej, uzyskanych w okresie między odczytami. Przy indukcyjnym
charakterze posiadanych odbiorników i prawidłowo działającym układzie kompensacji (brak stanu przekompensowania) przyrost wskazań na liczydle energii
biernej pojemnościowej powinien być minimalny (w okolicach zera). Wczesne
zauważenie przekroczenia zadanego w umowie z Dostawcą Energii tangensa φ
lub dużych co do wartości przyrostów na liczydle energii biernej pojemnościowej,
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pozwoli na modyfikację nastaw regulatora lub modernizację baterii kondensatorów/
dławików komp., co w konsekwencji zminimalizuje opłatę za nieskompensowaną
energię bierną.

PODŁĄCZENIE TRANSMISJI
Regulator MRM – 12 może być opcjonalnie wyposażony w izolowany interfejs
do transmisji szeregowej w standardzie RS485 półdupleks (ang. half duplex), umożliwiający podłączenie wielu urządzeń do wspólnej linii transmisyjnej. Komunikacja
z regulatorem realizowana jest przy użyciu protokołu Modbus RTU (specyfikacja
protokołu jest dostępna na stronie http://modbus.org/). Przy budowie sieci łączącej
urządzenia typu Slave (np. regulator) z Masterem (np. PC z programem) należy
przestrzegać następujących reguł:
• Linia transmisyjna łącząca urządzenia musi mieć strukturę liniową – jeden
długi segment.
• Dopuszczalne są krótkie odgałęzienia linii do pojedynczego odbiornika/
nadajnika tworzące z podstawową linią strukturę T – nie mogą być one jednak
dłuższe niż 1m.
• Niedopuszczalne jest łączenie urządzeń w strukturę gwiazdy – więcej niż dwa
długie segmenty linii mające jeden wspólny punkt.
• Na końcach linii powinny być zainstalowane terminatory o impedancji równej
impedancji falowej kabla – typowo 150.
• Linie transmisyjną należy prowadzić możliwie daleko od kabli zasilających
stosując zasady takie jak przy sieci Ethernet.
• Zasada jednego Mastera mówiąca, że w sieci obsługiwanej protokołem Modbus
może występować tylko jeden Master w sensie fizycznym i logicznym. Dotyczy
ona również równoległego stosowania na wspólnej linii innego protokołu
transmisji.
• Przy stosowaniu prostego konwertera TCP / IP – RS485 należy zablokować
możliwość jednoczesnego podłączenia więcej niż jednego Klienta do jednej linii
RS485 – tylko wtedy będzie gwarancja spełnienia zasady jednego Mastera.
Zasada jednego Mastera musi być zachowana z dwóch powodów:
• Możliwości wystąpienia fizycznej kolizji dwóch ramek nadawanych przez
różne urządzenia, która zgodnie ze specyfikacją nie jest wykrywana i prowadzi
do błędów w transmisji.
• Kolizji logicznej, ponieważ niektóre informacje mogą wymagać przesyłania
sekwencji ramek, a ramka wtrącona przez innego Mastera może tą sekwencję
skutecznie zakłócić.
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Nie stosowanie wymienionych reguł może spowodować występowanie błędów
w transmisji, nie powinno jednak spowodować fizycznego uszkodzenia nadajników
w urządzeniach.

Symbol

Nazwa sygnału

A+

Przewód (+ dane)

B

Przewód ( –  dane)

–

Ekr.

A+ B- Ekr

Ekran
Rys. 5. Opis złącza transmisji RS485.

A+

A+ B- Ekr

Ekran

B–
Rys. 6. Podłączenie magistrali RS485.

NORMY I CERTYFIKATY
Normy:

PN–EN 5501; PN–EN 61000–4–2; PN–EN 6100–4–4;
PN–EN 61000–4–5; PN–EN 61000–4–6; PN–EN 61000–4–8;
PN–EN 61000–4–11; PN–EN 60831–1:2000
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PŁYTA CZOŁOWA

B

A

0.950

C
D

E
Rys. 7. Rozmieszczenie elementów na płycie czołowej.
W treści instrukcji będą używane symboliczne oznaczenia elementów sygnalizacyjnych i przycisków, które należy powiązać z rzeczywistym widokiem
na regulatorze.

UWAGA!!! Ekran od którego zaczyna się graficzne przedstawienie
opisywanego algorytmu programowania regulatora. Oznacza on,
że moment rozpoczęcia procesu jest dowolny i, że stan na wyświetlaczu nie jest w danej chwili istotny.

0.981
15

¾¾  A – segment wskaźników sygnalizujących stan wyjść regulatora
12
11
10

Stopień rozładowany
gotowy do załączenia

9
8
7
6
5
4
3
2

			

Stopień załączony
Dioda miga kondensator/
dławik komp. w trakcie
rozładowania

1

Świecenie diody sygnalizuje zwarcie zestyku na wyjściu regulatora i przy prawidłowym okablowaniu i sprawnych zabezpieczeniach (bezpieczniki mocy)
załączenie sterowanego przez to wyjście stopnia baterii (kondensatora mocy
lub dławika kompensującego). Miganie diody oznacza, że dane wyjście zostało
wyłączone i działa na nim blokada systemowa. W tym stanie stopień ten nie
może być ponownie załączony. Blokada systemowa będzie również działać dla
wyjść regulatora, którymi sterowane są stopnie z dławikami kompensującymi.
Blokada systemowa działa też w trybie pracy ręcznej. Czas trwania blokady
systemowej można zmienić dokonując nastaw w sposób zdalny (regulator musi
być wyposażony w interfejs RS485).
Nie świecenie diody oznacza stan gotowości wyjścia do załączenia.
¾¾  B – wyświetlacz cyfrowy

ZEGAR

0.980.

ZAŁ.
WYŁ.

Wskaźnik
trybu RTC

Wskaźnik
nieskompensowania
Wskaźnik
przekompensowania
Wskaźnik transmisji

W zależności od trybu pracy regulatora na wyświetlaczu wyświetlane są następujące
informacje:
• aktualna wartość cosφ
• prąd obciążenia wyrażany w % (procentach) zakresu prądowego przekładnika
prądowego
• napięcie sieci
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• bieżący czas (tylko MRM – 12ec)
• wartości programowanych nastaw
¾¾  C – segment wskaźników określających aktualny stan sieci energetycznej
w stosunku do nastaw regulatora
W czasie pracy automatycznej nie świecenie się obydwu diod ZAŁ i WYŁ oznacza,
że sieć jest skompensowana z dokładnością do nastaw, czyli krzywa obciążenia
Q / P znajduje się w strefie nieczułości (patrz rys. 14).
Świecenie wskaźników oznacza:
• ZAŁ (zielona) – sieć nieskompensowana, z dokładnością do nastaw
• WYŁ (czerwona) – sieć przekompensowana, z dokładnością do nastaw
• ZAŁ (zielona) i WYŁ (czerwona) migające jednocześnie – brak możliwości
kompensacji spowodowany zbyt małym obciążeniem (I=0), przekroczeniem
tolerancji napięcia lub zbyt niskim napięciem zasilania
¾¾  D – segment wskaźników informujących podczas programowania nastaw
regulatora, który parametr jest aktualnie modyfikowany
cos %Q/n
QC/n QL/n

Symboliczne oznaczenie
migania diody LED

CZAS
REAKCJI
PRACA
RĘCZNA
TRYB
PRACY

UWAGA!!!

Wolne miganie diody Praca ręczna synchroniczne z wyświetleniem numeru
stopnia na wyświetlaczu oznacza, że regulator jest w trybie pracy ręcznej.
Szybkie miganie diody Praca ręczna oznacza, że sterowanie wyjściami regulatora
jest wykonywane zdalnie przez program nadrzędny.

17

I Ostrzeżenie – Sygnalizacja
PRACA
RĘCZNA
TRYB
PRACY

Ciągłe świecenie diody Tryb Pracy w stanie normalnego działania regulatora
oznacza, że jest on w stanie w którym nie można odczytać wartości nastaw z pamięci
EEPROM. W takim przypadku regulator wyłączy wszystkie stopnie wstrzymując
proces regulacji.
W przypadku sygnalizacji tego błędu przez regulator w pierwszym kroku należy
wyłączyć i włączyć jego zasilanie (reset). Jeżeli błąd jest nadal sygnalizowany można
spróbować usunąć go poprzez wejście w nastawy podstawowe i dodatkowe,
sprawdzenie wartości nastaw i ich ponowne zapisanie oraz wyłączenie i włączenie regulatora. Jeżeli regulator nadal sygnalizuje błąd należy skontaktować się
z serwisem Twelve Electric.

Uwaga!!! Świecenie diody Tryb Pracy w trybie Programowanie
oznacza wybór trybu pracy i nie należy tego interpretować jako
sygnalizacji błędu.
¾¾  E – klawiatura
Klawiatura składa się z trzech przycisków membranowych przeznaczonych do obsługi regulatora. Poniższy rysunek wyjaśnia jak należy odczytywać symbole przycisków
używane w dalszej części instrukcji.
Oznacza, że przycisk należy przycisnąć impulsowo
Przycisk wyboru

..3s

0,7s Oznacza automatyczne
przejście do kolejnego
ekranu po 0,7s

Oznacza, że przycisk należy utrzymywać
w stanie przyciśniętym przez co najmniej 3s

Oznacza, że przytrzymując klawisz należy przycisnąć
(klawisze można przycisnąć jednocześnie)

..

Linia symbolizująca przejście
wywołane użyciem przycisku
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RODZAJE REGULATORÓW SERII MRM – 12
Regulatory serii MRM – 12 produkowane są w dwóch wersjach podstawowych:
MRM – 12e – regulator standardowy oraz MRM – 12ec – regulator wyposażony
dodatkowo w moduł z zegarem sterującym. Regulatory mogą być wyposażone
w 4, 6, 9, 12 lub 16 wyjść sterujących.
Poza podstawowymi wariantami regulatorów produkowane są również wersje specjalne z podwójnym wejściem prądowym, oznaczone:
MRM – 12e / 2 x I i MRM – 12ec / 2 x I (wersja dwuprądowa z zegarem). Regulatory
serii 2 x I przeznaczone są do prowadzenia kompensacji w układach dwu transformatorowych (rozdzielnica nn musi być wyposażona w SZR). Systemy z zasilaniem
dwustronnym dzielimy na system: z rezerwą ukrytą – dwa transformatory pracują
jednocześnie (układ kompensacji to dwie baterie kondensatorów/dławików
komp.) i system z rezerwą jawną – pracuje jeden z dwóch transformatorów (układ
kompensacji to jedna bateria kondensatorów/dławików komp.).
Każda wersja regulatora może być wyposażona w interfejs RS485 do komunikacji
z systemem monitorowania pracy regulatora/baterii. Regulator udostępnia dane
pomiarowe i konfiguracyjne za pośrednictwem protokołu Modbus RTU. Podłączenie
regulatora do systemu transmisji str. 13.

REGULATORY MRM – 12 W WYKONANIU SPECJALNYM
Regulatory z podwójnym wejściem prądowym
Regulator ten ma zastosowanie w systemach z zasilaniem dwustronnym lub
rezerwowanym, a więc tam, gdzie mamy co najmniej dwa transformatory. W swojej
konstrukcji posiada dodatkowe wejście prądowe oznaczone S1 i S2 . Wejście
to nazywamy podporządkowanym. Wersja ta przeznaczona jest do pracy z dwoma
przekładnikami prądowymi, które znajdują się w dwóch różnych polach dopływowych. Wybór sygnału sterującego uzależniony jest od hierarchii przekładnika, którą
określa sposób jego podłączenia do regulatora oraz od stanu napięciowego pola
w którym zainstalowano dany przekładnik. Po zaniku napięcia na jednym transformatorze, układ samoczynnego załączenia rezerw (SZR) automatycznie przełączy
zasilanie odbiorników na transformator na którym jest napięcie. Na schemacie
podłączenia regulatora wersji 2 x I, zaciski wejścia podporządkowanego na dolnym
wtyku (zostanie użyte w przypadku, gdy zadziała SZR) oznaczone zostały kolorem
zielonym (patrz str. 81, rys. 19 lub str.82, rys. 20).
Niezależnie od wersji regulatora parametry pomiarowe (napięcie, prąd
i cosφ) odczytywane są z dwóch torów pomiarowych: nadrzędnego
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i podrzędnego (algorytm przeglądania nastaw - patrz str. 27 - 28). W przypadku
regulatora z pojedynczym wejściem prądowym rzeczywiste pomiary napięcia, prądu i współczynnika mocy (cosφ) wyświetlane są jedynie z oznaczeniami
"U1", "I1" i "c 1". Wartości wyświetlane z podrzędnego toru pomiarowego
("U2", "I2" i "c 2") są następujące: napięcie i prąd mają wartość 0, natomiast
dla cosφ wyświetlana jest wartość 1. Dla regulatorów dwuprądowych wartości
wyświetlane dla nadrzędnego i podrzędnego toru pomiarowego odpowiadają
zmierzonym, rzeczywistym wartościom.

UWAGA!!! Regulator zawsze mierzy współczynnik mocy na podstawie sygnału z tylko jednego przekładnika prądowego.

1) MRM – 12, seria 2 x I – kompensacja w układzie z rezerwą jawną
Regulator umożliwia prowadzenie kompensacji w układzie z rezerwą jawną, tzn.
że w przypadku awarii transformatora głównego zostaje załączony transformator
rezerwowy. W tym przypadku dobrą skuteczność kompensacji uzyskamy instalując
tylko jedną baterię kondensatorów wyposażoną w ten właśnie regulator. Schemat
podłączenia tego regulatora w układzie zasilania i sterowania przedstawia rys. 19.
Wartość mocy baterii dobrana jest dla całego obciążenia. Sygnał prądowy sterujący
doprowadzony jest do regulatora z dwóch przekładników, do dwóch wejść prądowych.
Wejście nadrzędne jest zawsze aktywne, jeżeli spełniony jest warunek I ≠ 0. Pomiar
zostaje przełączony na wejście podporządkowane, jeżeli prąd dla wejścia nadrzędnego
spełnia warunek I = 0.

2) MRM – 12, seria 2 x I – kompensacja w układzie z rezerwą ukrytą
Wykorzystując dwa regulatory z podwójnym wejściem prądowym można prowadzić
kompensację w układzie z rezerwą ukrytą, tzn. gdy dwa transformatory (dwie sekcje
rozdzielnicy) są spięte automatycznym SZR’em a każda z sekcji zasila swoje odbiory. W przypadku zaniku napięcia na jednym z transformatorów, układ SZR przełącza
obciążenie zasilane z tej sekcji i drugi transformator przejmuje całkowite zasilanie
wszystkich odbiorów. Schemat podłączenia tego regulatora w układzie zasilania
i sterowania przedstawia rys. 20. Rozwiązanie to umożliwia instalowanie baterii
dobranych do obciążeń poszczególnych transformatorów. Moc pojedynczej baterii
nie musi być dobrana do sumy mocy odbiorników zasilanych z dwóch transformatorów. Po powrocie napięcia regulator automatycznie przejmuje sterowanie sygnałem
z wejścia nadrzędnego „S1” i „S2” i wraca do „normalnego” procesu regulacji.
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Regulator na napięcie 100 V
W sytuacjach, gdy system zasilania jest nierozproszony, tzn. Użytkownik posiada
kilka/kilkanaście nie oddalonych od siebie rozdzielni nn zasilanych z tej samej linii
SN, to ze względów ekonomicznych opłacalne staje się prowadzenie kompensacji
całego systemu jedną baterią zainstalowaną na nn. Rozwiązanie polega na podaniu
do regulatora sygnałów pomiarowych ze strony SN, a zasilanie baterii i proces
regulacji, czyli załączenie członów baterii odbywać się będzie w wybranej rozdzielni
nn. Ważne jest, aby ze strony SN był zarówno sygnał prądowy, jak i napięciowy
(transformator wprowadza własne przesunięcie fazowe), a bateria usytuowana
była w takim miejscu, aby przepływ energii biernej wewnątrz systemu zasilania
Użytkownika był zminimalizowany (straty cieplne w kablach zasilających).

Regulator 16 – stopniowy
Jest to wersja regulatora o 16 niezależnych wyjściach sterujących. Wersja ta jest
zazwyczaj wykorzystywana do sterowania baterii o znacznych mocach np. 1,2 Mvar
lub konieczności zastosowania baterii o dużej ilości stopni przeznaczonej do prowadzenia kompensacji odbiorów szybkozmiennych tradycyjnym sposobem, czyli
załączanie kondensatora stycznikiem – tryby pracy kołowe nr 4 lub 5.

Regulator z transmisją RS485
Każda wersja regulatora może być wyposażona (na zamówienie) w interfejs
do transmisji szeregowej w standardzie RS485 (dwuprzewodowa, półdupleks).
Komunikacja z komputerem odbywa się za pośrednictwem protokołu Modbus RTU,
z maksymalną prędkością transmisji 115200 bodów. Udostępniona przestrzeń
rejestrów pozwala na zdalne monitorowanie procesu kompensacji, przy czym
ilość dostępnych informacji jest znacznie większa w stosunku do dostępnej
na wyświetlaczu regulatora. Poza tym możliwa jest także zdalna zmiana nastaw
regulatora, a jej zakres jest o wiele szerszy niż dostępny przez panel czołowy.
Firma Twelve oferuje program do zdalnej obsługi regulatora. Bezpłatnie udostępniamy mapę MODBUS.
Poprzez interfejs komunikacyjny można przełączyć regulator w tryb pracy
zdalnej. W tym trybie za zbilansowanie mocy biernej całego obiektu odpowiada
system nadrzędny, np. oferowany przez Twelve Electric PAK – 12. W tym rozwiązaniu
regulator spełnia też rolę inteligentnego elementu wykonawczego. Na żądanie
systemu nadrzędnego, regulator załącza lub wyłącza stopień zgodnie z zaprogramowanym trybem pracy, uwzględniając nastawiony czas blokady systemowej. Dzięki
temu rozwiązaniu system nadrzędny może prowadzić prawidłową kompensację
bez znajomości parametrów konstrukcyjnych baterii. W przypadku przerwania

21

komunikacji z systemem nadrzędnym, regulator przechodzi do trybu pracy automatycznej utrzymując lokalnie zadany w „Trybie Programowanie” współczynnik
mocy.

ZASADA DZIAŁANIA
Regulator może być stosowany do sterowania baterią zbudowaną ze stopni
pojemnościowych (kondensatory mocy), indukcyjnych (dławiki kompensujące),
jak również mieszanych (bateria w wersji LC). W dalszym opisie określenie stopień
pojemnościowy używane jest także w przypadku gdy kondensator mocy jest szeregowo połączony z dławikiem filtrującym wyższe harmoniczne. Proces regulacji
(załączanie i wyłączanie poszczególnych wyjść regulatora) trwa do czasu, aż wektor
związany z wypadkową wartością mocy biernej (ozn. na rys. nr 14 - „Q / P”) sieci nie
znajdzie się w strefie nieczułości, co zasygnalizuje nie świecenie się obydwu diod
ZAŁ i WYŁ. Stan ten zależy od dokonanych nastaw mocy pierwszego członu
baterii (zarówno pojemnościowego jak i indukcyjnego) i wartości aktualnego
obciążenia mocą bierną.
Układ pomiarowy regulatora z dużą dokładnością mierzy wartość obciążenia
sieci mocą bierną oraz określa jego charakter. Pomiar dokonywany jest w układzie
Arona: np. prąd z fazy L1 (mierzony za pośrednictwem przekładnika prądowego)
oraz napięcie międzyfazowe L2 – L3 lub dla jednej fazy napięcie i prąd L1. Metoda
pomiaru zakłada symetrię obciążenia w trzech fazach przez cały czas trwania procesu regulacji. Do kompensacji obciążeń niesymetrycznych w czasie Twelve Electric
oferuje regulator MRM – 3f (patrz karta katalogowa).
Zastosowany w regulatorze przetwornik ADC zapewnia dużą czułość układu
pomiarowego gwarantując poprawną pracę regulatora przy bardzo małych prądach
(40 mA – po stronie wtórnej przekładnika). Pozwala to na prowadzenie kompensacji nawet przy bardzo małych obciążeniach. Metoda pomiaru oraz algorytm
przetwarzania danych zapewnia poprawną pracę regulatora przy obecności
wyższych harmonicznych. Zmierzona wartość mocy biernej jest porównywana
do wartości wynikającej z dokonanych nastaw, w wyniku czego regulator załącza
lub wyłącza odpowiedni stopień baterii. Sterowanie stopniami baterii następuje
zgodnie z wybranym trybem pracy i nastawionymi czasami reakcji: na załączenie
ZAŁ i wyłączenie WYŁind. i WYŁpoj. Regulator posiada wewnętrzną blokadę systemową, która uniemożliwia załączenie np. nierozładowanego kondensatora mocy.
Regulator samoczynnie kontroluje ponowne użycie danego wyjścia i nie załączy
go przed upływem zadanego jako blokada systemowa czasu. Nastawa fabryczna
czasu blokady systemowej wynosi 3 minuty, nastawa na życzenie: 45 sekund (czas
ten miały ustawione fabrycznie regulatory serii MRM – 12 produkowane do sierpnia 2015 roku). Ustawienie czasu blokady systemowej można przyporządkować
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na dwa sposoby: jednakowa wartość dla wszystkich stopni lub wartość dobrana
indywidualnie dla każdego stopnia, np. w przypadku zastosowania w baterii
(typ SR) dławików szybkorozładowczych montowanych na wybranych stopniach.
Konsekwencją ustawienia zbyt krótkiego czasu blokady systemowej może być
uszkodzenie kondensatora mocy, a w przypadku kondensatorów o dużych
mocach dodatkowo uszkodzeniu mogą ulec styczniki sterowane tym regulatorem. Stopnie indukcyjne również posiadają blokadę systemową uniemożliwiającą
natychmiastowe ponowne załączenie wyłączonego stopnia. Pomimo że ponowne
załączenie dławika nie wymaga zapewnienia mu czasu zwłoki to i w tym przypadku
blokada systemowa działa, co ogranicza liczbę łączeń stycznika na godzinę. Czas
trwania blokady systemowej może być znacznie skrócony. Zmianę czasu trwania
blokady systemowej może wykonać na pisemne życzenie Klienta wyłącznie
Twelve Electric.
Użytkownik ma możliwość nastawienia następujących czasów reakcji regulatora:
czas na załączenie – stosowane oznaczenie ZAŁ, czas na wyłączenie przy indukcyjnym charakterze sieci – stosowane oznaczenie WYŁind. i czas na wyłączenie
przy pojemnościowym charakterze sieci – stosowane oznaczenie WYŁpoj.. Poniżej
zobrazowanie reakcji regulatora przy trzech przykładowo ustawionych czasach: czas
ZAŁ = 10 s, czas WYŁind. = 8 s, czas WYŁpoj. = 2 s. Reakcje regulatora będą uzależnione
od charakteru sieci i wartości stosunku zadeklarowanej mocy pierwszego stopnia
baterii (nastawa Q / n) do wartości mocy biernej nadmiarowej lub brakującej
do osiągnięcia stanu skompensowania co do nastaw (obie diody ZAŁ i WYŁ
nie świecą się). Dalszy opis dotyczy wartości czasów reakcji nastawionych jak
wyżej oraz przypadku, gdy wyżej opisany stosunek nie przekracza podwojonej
wartości mocy pierwszego stopnia. W przypadku indukcyjnego charakteru sieci
(wartość cosφ wyświetlana jest w sposób ciągły), kondensatory będą załączane, gdy
dioda ZAŁ będzie się świecić nieprzerwanie przez 10 s, a wyłączane, gdy dioda
WYŁ będzie nieprzerwanie świecić przez 8 s. W przypadku pojemnościowego
charakteru sieci (wartość cosφ wyświetlana jest w sposób pulsacyjny), kondensatory
będą wyłączane, gdy dioda WYŁ będzie nieprzerwanie świecić przez 2 s. Taka
szybkość wyłączania zostanie zachowana do momentu, aż sieć zmieni charakter
z pojemnościowego na indukcyjny. Łączenie dławika kompensacyjnego odbywa
się w logice odwrotnej, a więc jego załączenie nastąpi po czasie WYŁind. = 8 s
lub WYŁpoj. = 2 s, w zależności od charakteru sieci, a wyłączenie po upływie
czasu ZAŁ = 10 s.
Wystąpienie i utrzymywanie się zdefiniowanego wyżej stosunku mocy o wartości większej niż podwojona wartość mocy pierwszego stopnia powoduje
skrócenie każdego z czasów reakcji proporcjonalnie do wielkości przekroczenia.
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Dzięki temu regulator szybciej osiąga stan skompensowania w przypadku
gwałtownych i dużych wahań obciążenia.
Wybór odpowiednich czasów reakcji pozwala na optymalne wykorzystanie
posiadanych członów baterii i dostosowanie parametrów kompensacji do wielkości
i dynamiki zmian obciążenia mocą bierną tak, aby uzyskać wysoką skuteczność
regulacji. Niestety ustawiając krótkie czasy reakcji, np. 1 s, Użytkownik uzyskuje
możliwość szybkiego dochodzenia do stanu skompensowania, lecz wówczas
zgodnie z wybranym algorytmem regulacji może powstać konieczność ponownego
załączenia stopnia, który objęty jest działaniem blokady systemowej (dioda z numerem stopnia pulsuje). Blokada systemowa zapewnia czas zwłoki w ponownym
załączeniu stopnia np. czas na rozładowanie kondensatora, co przy prawidłowo
dobranym układzie rozładowania zapobiega jego uszkodzeniu. Czas blokady
systemowej w połączeniu z czasami zwłoki znacznie spowalnia nadążanie regulacji za zmianami mocy biernej, co pogarsza skuteczność procesu kompensacji.
Dlatego ostateczną wartość czasów reakcji regulatora należy zaprogramować
po dłuższym okresie obserwacji działania baterii kondensatorów/dławików
komp. w konkretnym systemie zasilania, przy obciążeniach rzeczywistych.
W przypadkach szybko zmieniającej się wartości mocy biernej (obciążenia
dynamiczne) należy zastosować baterię kondensatorów o większej liczbie stopni
jednakowych co do wartości mocy, pracującą zgodnie z trybem nr 5 (opis poszczególnych trybów pracy rozpoczyna się na str. 59) lub zastosować baterię z dławikami szybkorozładowczymi BK – T – 95 / SR (patrz karta katalogowa) produkcji
Twelve Electric. Funkcja i działanie blokady systemowej pozwala na stosowanie
regulatora w systemach o szybkich zmianach obciążeń, bez groźby uszkodzenia
kondensatorów mocy lub szybkiego zużycia się styczników. Algorytmy pracy wg
trybów nr 6 i 7 (jako pierwsze wyłączane są stopnie o największych mocach) oraz
indywidualnie nastawiane czasy reakcji WYŁpoj. i WYŁind. skutecznie eliminują stany
przekompensowania i niedokompensowania, które są źródłem powstawania opłat
za energię bierną pojemnościową bądź indukcyjną. Szczegółowy opis poszczególnych nastaw i funkcji regulatora znajduje się w rozdziale „Programowanie
parametrów pracy regulatora” – str. 39.
Prawidłowo dobrane nastawy w regulatorze MRM – 12 zamontowanym
w baterii, np. BK – T – 95, dobranej w oparciu o niżej wymienione kryteria:
• moc całkowita baterii pokrywa maksymalne zapotrzebowanie obiektu
na moc bierną
• moc pierwszego stopnia dobrana jest do minimalnych wartości zmian w poborze mocy biernej
• liczba stopni lub ich wyposażenie jest dostosowana do dynamiki zmian mocy
w obiekcie
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• charakter członów wykonawczych dopasowany do zmian charakteru mocy
biernej występujących w ciągu doby
pozwalają uzyskać tangens φ rzędu 0,15, co gwarantuje uzyskanie zaplanowanych efektów finansowych, np. minimalizację lub całkowite wyeliminowanie
opłat za energię bierną.

Rodzaje pracy regulatora
¾¾ Tryb: praca automatyczna
~~ Wyświetlacz:
 Aktualna wartość współczynnika mocy (cosφ) – wyświetlana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. W przypadku, gdy obciążenie sieci ma charakter
indukcyjny, wartości wyświetlane są w sposób ciągły, zaś w przypadku, gdy
obciążenie ma charakter pojemnościowy, w sposób pulsacyjny.

0.981

ZAŁ.
WYŁ.

 Procent prądu nominalnego przekładnika prądowego (% I) – wyświetlanie
tego parametru można uaktywnić poprzez impulsowe naciśnięcie przycisku
 (wybór). Czas trwania wyświetlania 5 s.

I

0,7s

20.2

Po 5s automatyczne
wyjście z przeglądania

 Wyświetlanie parametrów: bieżący czas (tylko wersja MRM – 12ec) lub czas
od uruchomienia (wersja MRM – 12e) oraz bieżące pomiary można uaktywnić
poprzez impulsowe naciśnięcie przycisku . Początkowo pokaże się oznaczenie
pokazywanego parametru, a po upływie 0,7 s pojawi się jego wartość. Regulator
nie posiada kalendarza (brak oznaczenia daty, nie ma możliwości ustawienia zegara
z podziałem na czas letni i zimowy). Upływ sekund obrazowany jest przez pulsujący
punkt dziesiętny. Kolejne naciśnięcia przycisku pokazują następująco napięcie,
prąd, cosinus dla toru nadrzędnego ("U1", "I1" i "c 1") i podrzędnego toru pomiarowego ("U2", "I2" i "c 2"). Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót
do wyświetlania czasu. W celu wyjścia z trybu przeglądania parametrów należy
odczekać 5 s od ostatniego naciśnięcia przycisku. Po tym czasie następuje automatyczne przejście do wyświetlania aktualnej wartości współczynnika mocy.
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U 1
2

0,7s

0,7s

22.20
..3s

0,7s

390.1

Naciśnięcie w
dowolnym momencie
przeglądania

0.950

Po 5s automatyczne wyjście z
przeglądania nastaw podstawowych

Wyświetlacz
U1
I1
c 1
U2
I2
c 2
h.r

Opis
napięcie 1 toru pomiarowego nadrzędnego
prąd 1 toru pomiarowego nadrzędnego
współczynnik mocy 1 toru pomiarowego nadrzędnego
napięcie 2 toru pomiarowego podrzędnego
prąd 2 toru pomiarowego podrzędnego
współczynnik mocy 2 toru pomiarowego podrzędnego
czas

UWAGA!!! Przy przeglądaniu wartości napięcia, prądu i cosinusa
wyświetlone informacje odnoszą się do dwóch torów pomiarowych:
nadrzędnego i podrzędnego, niezależnie od modelu regulatora.
Tylko w przypadku regulatora dwuprądowego wyświetlane wartości
odpowiadają rzeczywistemu pomiarowi. W regulatorze z jednym
wejściem pomiarowym wyświetlane wartości są zgodnie z rzeczywistymi tylko w torze nadrzędnym. Wartości pomiarów są wyświetlane
zawsze z obu torów. W przypadku regulatora jednoprądowego
dla toru podrzędnego wyświetlane napięcie i prąd mają wartość 0,
a wartość cosinusa jest równa 1.
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Po naciśnięciu przycisku
mocy.

regulator powraca do wyświetlania współczynnika

0,7s

0.981

~~ Klawiatura:
 Wartość prądu obciążenia wyrażona jako procent prądu nominalnego
przekładnika, wyświetlana jest po impulsowym naciśnięciu przycisku  (wybór) .
Przytrzymanie przycisku  (wybór) przez ok. 3 s spowoduje rozpoczęcie procesu
programowania urządzenia, co sygnalizowane jest pojawieniem się na wyświetlaczu
napisu „
”.

..3s

0,7s

I

20.2

0,7s

Wejście do programowania
nastaw podstawowych

..3s

0,7s

I

202
.

0,7s

Wejście do programowania
nastaw dodatkowych

..

 Tryb podglądu nastaw podstawowych regulatora wyzwalany jest przez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez 3 s. Wyświetlanie kolejnych nastaw,
aż do powrotu do pracy automatycznej, uzyskuje się naciskając przycisk  (wybór).
Podczas tego trybu nie ma możliwości zmiany parametrów nastaw.

0,7s

0.12

MRM-12e

0,7s

L.950

Przyciskiem “wybór” przeglądamy
kolejne nastawy podstawowe

..3s
MRM-12ec
0,7s

12.20
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0,7s

22.00

 Tryb podglądu nastaw dodatkowych regulatora wyzwalany jest przez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez 3 s. Wyświetlanie kolejnych nastaw,
aż do powrotu do pracy automatycznej, uzyskuje się naciskając przycisk  (wybór). Podczas przeglądania nie ma możliwości zmiany nastawionych wartości
parametrów.

0,7s

..3s

0.911

0,7s

8.8.8.8.

Przyciskiem “wybór” przeglądamy
kolejne nastawy dodatkowe

¾¾ Tryb: praca w stanie czuwania
Po obniżeniu się mierzonego prądu poniżej 1 % prądu nominalnego przekładnika
(na życzenie wartość może być zmieniona przez Twelve Electric) regulator przechodzi w stan czuwania. Na wyświetlaczu pojawia się napis „
”, obydwie diody
ZAŁ i WYŁ świecą impulsowo. Wszystkie stopnie baterii zostają kolejno (od najwyższego do najniższego) wyłączone. Regulator pracuje w stanie czuwania również
w przypadku gdy do regulatora nie dochodzi sygnał z przekładnika prądowego
(np. w wyniku braku obciążenia, uszkodzenia linii sygnałowej przekładnik – regulator,
zwarcia zestyków obwodu wtórnego przekładnika, bądź uszkodzenia przekładnika
prądowego).

I=0
			

ZAŁ.
WYŁ.

¾¾ Tryb: sterowanie zegarem (tylko MRM – 12ec)
~~ Wyświetlacz:
Na wyświetlaczu wyświetlany jest bieżący czas w formacie godzina i minuta
(24 h). Zegar pracujący w regulatorze nie uwzględnia różnicy czasowej wynikającej ze zmian stref czasowych.

ZEGAR

12.12
28

ZAŁ.
WYŁ.

W chwili, gdy mija czas ustawiony podczas programowania jako czas wyłączenia,
regulator przestaje pracować w trybie pracy automatycznej i niezależnie od stanu
sieci energetycznej (w przypadku wyboru nastawy C 0) wyłącza wszystkie stopnie,
zachowując tym samym cosinus naturalny w czasie między godziną wyłączenia,
a godziną włączenia. W tym trybie pracy między godziną wyłączenia, a godziną
włączenia możliwe jest też załączenie jednego, wcześniej zaprogramowanego
stopnia baterii (np. wybór nastawy C 2 uaktywni wyjście nr 2), co można wykorzystać
np. do kompensacji biegu jałowego transformatora. Załączenie tym sposobem
dławika kompensującego umożliwi skompensowanie stałej wartości mocy biernej
pojemnościowej jaką pobiera nocą np. niedociążony UPS. Po przekroczeniu czasu
określonego jako czas włączenia, regulator powraca do pracy automatycznej, tzn.
do pracy sterowanej sygnałem z przekładnika prądowego.
Sterowanie regulatora zegarem można wyłączyć wybierając nastawę „OFF”
(sygnalizuje migająca dioda 1). W takim przypadku regulator MRM – 12ec pracuje
automatycznie przez całą dobę niezależnie od nastawionych czasów włączenia
i wyłączenia. Wybór nastawy innej niż „OFF” powoduje, że w okresie pomiędzy
godziną wyłączenia, a godziną włączenia, regulator nie reaguje na zmiany w obciążeniu (nie uwzględnia zmian obciążenia mierzonych przez przekładnik).

¾¾ Tryb: praca ręczna
~~ Wyświetlacz:
W tym trybie naprzemiennie wyświetlany jest numer stopnia poprzedzony literą C
(np. „
”) oraz aktualny współczynnik mocy. Zmiana charakteru pobieranej przez
układ zasilania mocy biernej na pojemnościową sygnalizowane jest pulsacyjnym
wyświetlaniem wartości cosφ. Czas trwania wyświetlania wynosi 3 s.

C 1

3s

0.912

3s

CZAS
REAKCJI
PRACA
RĘCZNA
TRYB
PRACY

~~ Klawiatura:
Przytrzymanie przycisku  (wybór) przez 3 sekundy spowoduje pojawienie się
na wyświetlaczu napisu „
”. Po jego pojawieniu by wejść w tryb Praca ręczna należy przytrzymać przycisk i jednocześnie krótkotrwale nacisnąć przycisk  (wybór). Po wejściu w tryb pracy ręcznej przytrzymanie przycisku  (wybór) z jednoczesnym wciśnięciem przycisku lub zwiększa lub zmniejsza wyświetlaną liczbę.
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..3s

0,7s

I

20.2

0,7s

..

OFF

..

C 1

..
Wyjście z trybu
“Praca ręczna”

Zał. stopień

..

C 0
..

Przejście do kolejnego
numeru stopnia

..

2s
Wył. stopień

Przejście do poprzedniego
numeru stopnia

Liczba ta poprzedzona literą C oznacza numer stopnia, którego stan można
zmieniać. Następnie używając przycisków lub , bez przycisku  (wybór),
można odpowiednio załączyć lub wyłączyć określony stopień baterii. W trybie
tym można dowolnie (patrz UWAGA!!!) modyfikować stan wybranych stopni.
Pozwala to na dobranie w trybie pracy ręcznej takiej wartości mocy baterii, aby
stałe obciążenie mocą bierną zostało skompensowane, co można potwierdzić
wyświetlaną wartością cosinusa. Wyjście z trybu pracy ręcznej wykonuje się przy
próbie ustawienia na wyświetlaczu stopnia „OFF” lub o jeden większego od liczby
zaprogramowanych w danym regulatorze aktywnych stopni (patrz str.33 – „Nastawy
dodatkowe”).

UWAGA!!! Opuszczenie trybu Praca ręczna następuje tylko w wyniku
świadomego działania Użytkownika. Umożliwia to prowadzenie
procesu kompensacji w sytuacjach wyjątkowych (awaryjnych) niezależnie od wartości aktualnego współczynnika mocy w systemie
zasilania!
UWAGA!!! W trybie Praca ręczna działa blokada systemowa, czyli
nie jest możliwe ponowne załączenie wyłączonego kondensatora/dławika komp. przed upływem ustawionego czasu blokady.
Wartość fabryczna blokady systemowej wynosi 3 minuty (na życzenie

30

45 sekund). W tym trybie przytrzymywanie przez 5 s przycisku
spowoduje wyzerowanie czasu blokady systemowej, co umożliwi
wcześniejsze załączenie stopnia baterii. Z uwagi na możliwość
uszkodzenia kondensatora lub stycznika zamontowanych na tym
stopniu baterii, opcji tej należy używać tylko przy wyjętych bezpiecznikach mocy zabezpieczających dany człon baterii (praca testowa,
bez prądowa).
UWAGA!!! Użycie przycisku  (wybór) umożliwia przejście z dowolnego stanu/trybu pracy regulatora (automatyczna, sterowanie zegarem) do trybu programowanie. Regulator automatycznie opuszcza
tryb programowania, jeśli przez 25 s nie został naciśnięty żaden
z przycisków. W przypadku gdy regulator automatycznie opuścił
tryb programowania, wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone. W takim przypadku zaleca się ponowne wejście do procedury
programowania i sprawdzenie poprawności nastaw.

¾¾ Tryb: programowanie
W czasie programowania urządzenia na wyświetlaczu pojawiają się wartości
odpowiednich nastaw. Sposób programowania poszczególnych nastaw opisany
jest w części „Programowanie parametrów pracy regulatora” – str. 39. Po wejściu
w tryb programowania proces kompensacji jest kontynuowany. Jeżeli z jakiejś
przyczyny chcemy uniknąć zapisania zmian w nastawach należy przez 25 s
nie naciskać żadnego przycisku. Po tym czasie regulator automatycznie wyjdzie
z trybu programowania bez zapisywania wprowadzonych nastaw.

..3s

I

0,7s

20.2

0,7s

Wejście do programowania
nastaw podstawowych

..3s

I

0,7s

202
.

0,7s

Wejście do programowania
nastaw dodatkowych
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UWAGA!!! Przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku  (wybór)
spowoduje wyświetlenie napisu „
” po którym można przejść
do programowania nastaw, które zostały podzielone na nastawy
podstawowe lub dodatkowe. By przejść do programowania nastaw
podstawowych należy, po pojawieniu się na wyświetlaczu regulatora
napisu „
”, impulsowo nacisnąć przycisk  (wybór), natomiast aby
wejść w programowanie nastaw dodatkowych należy, po pojawieniu
się napisu „
”, jednocześnie przycisnąć klawisze i  (wybór).

ZAKRES NASTAW PARAMETRÓW
PARAMETR
Funkcje zegara
bieżący
czas  –  godzina : minuta
czas wyłączenia
czas włączenia
numer stopnia włączonego
w czasie pracy: sterowanie
zegarem, OFF  –  funkcja
zegara wyłączona; 0  –  cos
naturalny
Parametry charakterystyki
współczynnik mocy cosφ
przesunięcie charakterystyki
regulacji%Q / n
czułość QC / n
czułość QL / n

NAZWA DIODY
(jej stan)

ZAKRES
NASTAW

SKOK / INFO

zegar: pulsuje

00:00 ÷ 23:59

1 min

zegar: świeci WYŁ: pulsuje

00:00 ÷ 23:59

1 min

zegar: świeci ZAŁ: pulsuje

00:00 ÷ 23:59

1 min

OFF, 0 ÷ 16

1

cos%Q / n: pulsuje

0,3ind. ÷ 0,7poj.

0,005

cos%Q / n: świeci

0 ÷ 250 %

1%

QC / n + ZAŁ: świecą

0,001 ÷ 2,000

0,001

QL / n + WYŁ: świecą

0,001 ÷ 2,000

0,001

0,5 ÷ 360 s

0,1 s

0,5 ÷ 360 s

0,1 s

0,5 ÷ 360 s

0,1 s

1 ÷ 12

1

zegar + ZAŁ + WYŁ:
świecą

Czasy reakcji
na załączenie
wyłączenie indukcyjne
wyłączenie pojemnościowe
tryb pracy

CZAS REAKCJI + ZAŁ:
świecą
CZAS REAKCJI + WYŁ:
świecą
CZAS REAKCJI +  WYŁ:
pulsują
TRYB PRACY +  WYŁ:
świecą
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NASTAWY DODATKOWE
Nastawy dodatkowe zostały specjalnie wydzielone w regulatorze z uwagi na ich
związek z konstrukcją baterii i systemem monitorowania procesu kompensacji.
Praktycznie nie ma potrzeby ich modyfikacji po uruchomieniu systemu kompensacji.
Do grupy Użytkownik może dodatkowo ustawić:
• liczbę aktywnych stopni regulatora i ilość stopni indukcyjnych,
• parametry transmisji w protokole Modbus.

Procedura zmiany czasu blokady systemowej
Blokada systemowa uniemożliwia załączenie stopnia przed upywem ustawionego
czasu zwłoki. Np. umożliwia rozładowanie kondensatora do poziomu napięcia,
przy którym możliwe jest jego ponowne bezpieczne załączenie. Fabrycznie czas
zwłoki ustawiany jest na 3 minuty (na życzenie 45 sekund). Czas 45 sekund był
ustawiany fabrycznie we wszystkich regulatorach MRM – 12 wyprodukowanych do końca lipca 2015. Po tej dacie ustawiony w danym regulatorze czas
blokady systemowej jest podawany na jego tabliczce znamionowej. Skrócenia
lub wydłużenia tego czasu może dokonać Twelve Electric po pisemnym zleceniu
tej czynności przez Użytkownika. Sam Użytkownik może jedynie wyzerować czas
rozładowywanego kondensatora/dławika komp. w trybie pracy ręcznej poprzez
przytrzymanie przycisku przez 5 s. Jednak takie działanie może przyczynić się
do uszkodzenia danego kondensatora lub stycznika, więc tej możliwości należy
używać tylko przy wyjętych bezpiecznikach. Takie skrócenie czasu rozładowywania kondensatora/dławika komp. jest jednorazowe i przy ponownym jego
wyłączeniu obowiązuje blokada systemowa przed natychmiastowym ponownym
załączeniem. Skrócenie czasu blokady poza przypadkami zastosowania w baterii
układu szybkiego rozładowania (dławiki szybkorozładowcze typu SR) lub łącznika
elektronicznego, w istotny sposób skraca żywotność kondensatora i stycznika.
Załączenie nie rozładowanego kondensatora powoduje udar prądowy osprzętu,
który znajduje się w obwodzie kondensatora. Na skutek zjawisk jakie powstają przy
gwałtownym „przeładowaniu” kondensatora, osłabieniu ulega jego wewnętrzna
konstrukcja mechaniczna. Ustawienie krótkiego czasu blokady systemowej wraz
z krótkim czasem zwłoki zwiększa również liczbę załączeń stycznika na godzinę,
dlatego jego nadmierne skracanie może prowadzić do szybszego wyczerpania
liczby gwarantowanych przez Producenta łączeń stycznika.

UWAGA!!! Zmiana czasu blokady systemowej dla wybranego stopnia
(funkcja dostępna tylko przy programowaniu przez RS485) blokuje
możliwość modyfikacji liczby aktywnych stopni regulatora. W celu
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jej odblokowania należy przywrócić fabryczny czas trwania blokady
systemowej, jednakowy dla każdego stopnia.

Procedura ustawiania liczby aktywnych stopni
Regulatory MRM – 12 sprzedawane są w pięciu wersjach jako: 4–ro, 6–cio, 9–cio,
12–sto i 16–sto wyjściowe. W ramach danej wersji możliwe jest ustawienie dowolnej
liczby wyjść aktywnych. Wyjścia o numerach większych niż wynika to z nastawy
ilości wyjść aktywnych nie będą uwzględniane w algorytmach pracy. Zwarcie
zestyku aktywnego wyjścia regulatora przy prawidłowo wykonanym obwodzie
sterowania powoduje załączenie stycznika lub łącznika elektronicznego danego
stopnia baterii i przy włożonych bezpiecznikach dołączenie do sieci umieszczonego
na tym stopniu elementu kompensującego. Liczba aktywnych wyjść może być
mniejsza niż liczba wyjść regulatora w danej wersji i w większości przypadków
powinna odpowiadać liczbie stopni sterowanej przez regulator baterii. Ustawienie
w danym regulatorze liczby aktywnych wyjść większej niż wynika to z ilości wyjść
zakupionej wersji regulatora nie da żadnego efektu regulacyjnego, gdyż pomimo iż
regulator będzie zapalał ledy oznaczające załączanie kolejnego wyjścia regulatora,
to nie będą łączone do sieci kolejne elementy wykonawcze. Takie ustawienie
wprowadzi w procesie regulacji opóźnienie czasowe wynikające z ustawionego
algorytmu pracy.
Zmiana liczby aktywnych stopni regulatora może być związana z koniecznością
zmiany ilości stopni baterii, z instalacją regulatora w nowej baterii lub zmianami
konstrukcyjnymi w istniejącej baterii, ewentualnie wymianą regulatora. Konieczność
zmiany charakteru stopnia może wynikać ze zmiany charakteru obciążeń w danym
układzie zasilania i pojawieniem się opłat za nieskompensowaną energię bierną.
Konfiguracja regulatora niezgodna z rzeczywistym wyposażeniem baterii spowoduje błędną kompensację, dlatego przed przystąpieniem do programowania
ilości aktywnych wyjść/stopni należy:
• jeśli stopnie baterii są załączone należy je wyłączyć używając do tego trybu pracy
ręcznej (patrz str. 29), następnie należy wyłączyć napięcie sterujące/zasilające
regulator (wyłącznik napięcia sterowania lub bezpiecznik w obwodzie zasilania
regulatora) lub wyłączyć zasilanie całej baterii,
• odłączyć sterowanie stopni wyjmując wtyki górne z regulatora lub gdy wyłączone
jest napięcie zasilania baterii, wyjąć bezpieczniki w obwodach wykonawczych,
• włączyć napięcie sterujące lub zasilanie baterii/regulatora,
• dokonać nastawy liczby stopni aktywnych i jeśli to konieczne dokonać nastawy
ilości stopni łączących człony o charakterze indukcyjnym (dławiki komp.).
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Po wykonaniu zmiany liczby stopni aktywnych/charakteru stopni należy:
• wyłączyć napięcie zasilania regulatora lub całej baterii (wg opisanego wyżej
działania),

• podłączyć sterowanie stopni wkładając wtyki górne do regulatora lub załączyć
bezpieczniki w obwodach wykonawczych,
• włączyć napięcie sterujące lub zasilanie baterii.
Ustawianie ilości stopni wyłącznie o charakterze pojemnościowym
Użytkownik programuje wówczas tylko i wyłącznie liczbę aktywnych wyjść sterujących. Po ustawieniu tej liczby należy dwukrotnie przycisnąć przycisk  (wybór)
(pomijane jest wówczas ustawienie liczby stopni indukcyjnych – liczba ta fabrycznie
ustawiona jest na 0), regulator przechodzi do ustawień parametrów transmisji (patrz
str. 38). Ustawiona liczba stopni odpowiada liczbie aktywnych wyjść sterujących
członami o charakterze pojemnościowym.
Ustawianie ilości stopni wyłącznie o charakterze indukcyjnym
Użytkownik programuje liczbę aktywnych wyjść sterujących równą ilości stopni
o charakterze indukcyjnym. Po zaprogramowaniu liczby aktywnych stopni przyciskiem  (wybór) przechodzi do ustawienia liczby stopni indukcyjnych. Przyciskami
  i   ustawia liczbę stopni z dławikami kompensującymi równą ustawionej
wcześnie liczbie wyjść aktywnych. Po ustawieniu ilości stopni indukcyjnych i
naciśnięciu przycisku  (wybór) regulator przechodzi do ustawień parametrów
transmisji (patrz str. 38). Takie ustawieni sprawia, że wszystkie wyjścia aktywne
przeznaczone są do sterowania członami o charakterze indukcyjnym. Dławik komp.
o najmniejszej mocy sterowany będzie z wyjścia o numerze 1.
Ustawianie ilości stopni o charakterze mieszanym (pojemnościowym
i indukcyjnym)
W przypadku sterowania baterią LC, gdzie członami wykonawczymi są zarówno
kondensatory jak i dławiki kompensujące, Użytkownik po zaprogramowaniu liczby
aktywnych stopni przyciskiem  (wybór) przechodzi do ustawienia liczby stopni
ustawia liczbę stopni z dławikami kompensuindukcyjnych. Przyciskami   i
jącymi. Po ustawieniu ilości stopni indukcyjnych i naciśnięciu  (wybór) regulator
przechodzi do ustawień parametrów transmisji. Regulator automatycznie przypisuje
charakter wyjść (pojemnościowy) wg poniższej zależności:
liczba st. pojemnościowych = liczba st. aktywnych – liczba st. indukcyjnych
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Przyporządkowanie nr wyjścia sterującego regulatora do charakteru stopnia
baterii LC:
• Stopnie pojemnościowe: przyporządkowywane są rosnąco począwszy od wyjścia
sterującego nr 1. Wyjście to steruje członem kondensatorowym o najmniejszej
mocy, a wartość tej mocy powinna być użyta do obliczania wartości QC/n.
• Stopnie indukcyjne: przyporządkowywane są malejąco, od ostatniego numeru
aktywnego wyjścia sterującego regulatora w dół. W algorytmach regulacji jako
stopień 1 traktowany jest dławik sterowany z wyjścia o najniższym numerze
ze zbioru wyjść sterujących członami o charakterze indukcyjnym (już przy dwóch
dławikach nie będzie to ostatnie aktywne wyjście sterujące), co oznacza, że wyjście
to powinno sterować dławikiem kompensującym o najmniejszej mocy, a wartość
tej mocy powinna być użyta do obliczania wartości QL/n.
Jeżeli Użytkownik posiada baterię z regulatorem MRM - 12 z 12–stoma wyjściami sterującymi, w której zainstalowanych jest 6 członów kondensatorowych
i 3 człony z dławikami kompensującymi, może ustawić liczbę aktywnych stopni
w następujący sposób:
Przykład 1 (rys.8a) – zalecany – sposób regulacji przebiega zgodnie z nastawami
Aby proces regulacji był skuteczny i przebiegał płynnie liczba aktywnych stopni
(wyjść sterujących) regulatora musi odpowiadać liczbie członów wykonawczych
w baterii. Użytkownik powinien zaprogramować (używając do tego przycisków
  lub   ) liczbę aktywnych stopni na 9, natomiast liczbę stopni indukcyjnych
na 3. Zgodnie z wcześniej opisywaną zależnością regulator przyporządkuje numery
wyjść sterujących w następujący sposób:
• wyjście od nr 1 do 6 – wyjścia sterujące o charakterze pojemnościowym. Wyjście
nr 1 steruje członem kondensatorowym o najmniejszej mocy, natomiast
wyjście nr 6 steruje członem kondensatorowym o największej mocy.
• wyjście od nr 7 do 9 – wyjścia sterujące o charakterze indukcyjnym. Wyjście
nr 7 steruje członem z dławikiem kompensującym o najmniejszej mocy,
natomiast wyjście nr 9 steruje członem z dławikiem kompensującym o największej mocy.
Powyższy opis dotyczy szeregów regulacji w których poszczególne człony
nie mają jednakowej mocy.
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Przykład 2 (rys. 8b) – nie zalecany – sposób ten spowolni proces regulacji
Użytkownik zaprogramował liczbę aktywnych stopni na 12, a liczbę stopni indukcyjnych na 3. Zgodnie z wcześniej opisywaną zależnością regulator przyporządkuje
numery wyjść sterujących w następujący sposób:
• wyjście od nr 1 do 9 – wyjścia sterujące o charakterze pojemnościowym. Wyjście
nr 1 steruje członem kondensatorowym o najmniejszej mocy, natomiast wyjście nr 6 steruje członem kondensatorowym o największej mocy. Wyjścia od nr
7 do 9 – mimo, że będą aktywne (będą uwzględniane przez algorytm pracy)
to nie będą załączać członów wykonawczych (fizycznie ich nie ma). W efekcie
takie ustawienie będzie opóźniać proces kompensacji mocy biernej.
• wyjście od nr 10 do 12 – wyjścia sterujące o charakterze indukcyjnym. Wyjście
nr 10 steruje członem z dławikiem kompensującym o najmniejszej mocy,
natomiast wyjście nr 12 steruje członem z dławikiem kompensującym o największej mocy.
Powyższy opis dotyczy szeregów regulacji w których poszczególne człony nie
mają jednakowej mocy.
a)
12

Kierunek załączania stopni
indukcyjnych - 3 stopnie

11
10
9
8
7

4
3

Wyjścia aktywne bez
przyporządkowanego
członu pojemnościowego

9 aktywnych
wyjść sterujących

10
9
8
7
6

Kierunek załączania wyjść
sterujących

2
1

12
11

6
5

b)

5
4
3
2

Kierunek załączania stopni
pojemnościowych - 6 stopni

1

12 aktywnych
wyjść sterujących

Rys.8. Przykład konfiguracji regulatora dla baterii wyposażonej w 3 stopnie
indukcyjne i 6 stopni pojemnościowych.
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W przypadku pierwszego uruchomienia nowej lub zmodernizowanej instalacji
trzeba zweryfikować poprawność obwodów wykonawczych. Należy sprawdzić
w trybie pracy ręcznej charakter i wielkość zmian mocy biernej po załączeniu
każdego stopnia oraz czy charakter i moc członu wykonawczego zgadza się z charakterem stopnia przyporządkowanego do danego numeru wyjścia sterującego
regulatora.
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aktywnych od 1 do 16
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Kontynuacja programowania
nastaw dodatkowych PARAMETRY TRANSMISJI

Rys.9. Diagram procedury ustawiania liczby aktywnych stopni.

UWAGA!!! W przypadku migania symboli „|” i  „I_” zmiana
liczby aktywnych stopni jest zablokowana z powodu modyfikacji
czasu blokady systemowej dla co najmniej jednego wyjścia regulatora. W celu jej odblokowania należy przywrócić fabryczny czas
trwania blokady systemowej identyczny dla każdego ze stopni.

Procedura ustawiania parametrów transmisji
W przypadku regulatora wyposażonego w interfejs RS485 należy ustawić adres
regulatora i prędkość transmisji. Zgodnie ze specyfikacją protokołu Modbus RTU
każde urządzenie dołączone do wspólnej linii musi mieć własny nie powtarzający się
adres oraz ustawioną taką samą prędkość transmisji. Nie spełnienie tych wymogów
spowoduje błędy w czasie transmisji.
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Kontynuacja z programowania
nastaw dodatkowych USTAWIANIE LICZBY AKTYWNYCH STOPNI

243
4

/

Zmiana adresu modbus
od 1 do 250

/

Zmiana indeksu wyboru
prędkości transmisji
od 1 do 5

Wyjście z procedury programowania nastaw
dodatkowych z zapisem ustawień

Rys.10. Diagram procedury ustawiania parametrów transmisji.
Tabela nr 1. Zależność prędkości transmisji od wartości indeksu.
Indeks
Prędkość transmisji

1

2

3

4

5

9600

19200

38400

57600

115200

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW PRACY REGULATORA
Nastawy regulatora zamontowanego w baterii kondensatorów/dławików komp.
powinny być dopasowane do istniejących obciążeń, ich charakteru, dynamiki
i wielkości zmian oraz do posiadanych członów wykonawczych i do wartości przekładni przekładnika prądowego współpracującego z regulatorem. Dlatego przed
przystąpieniem do doboru nastaw regulatora należy zapoznać się ze specyfiką pracy
danego systemu elektroenergetycznego i DTR ' ką baterii. Należy też sprawdzić jaki
mają czas rozładowania zastosowane w baterii kondensatory mocy i porównać go
z czasem blokady systemowej regulatora (podany jest na tabliczce znamionowej).
Nastawy %Q / n, cosinusa, czasów reakcji są takie same bez względu na charakter
członów wykonawczych jakimi steruje regulator. Nastawa Q / n jest ustawiana
indywidualnie dla członów pojemnościowych (kondensatory) jako parametr
QC / n i członów indukcyjnych (dławiki kompensujące) jako QL / n.
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Programowanie rozpoczynamy przyciskając przez ok. 3 s przycisk  (wybór).
Przejście regulatora w tryb programowania sygnalizowane jest pojawieniem się
na wyświetlaczu napisu „
”. Kolejne naciskanie przycisku  (wybór) spowoduje
zaświecenie się umieszczonych na płycie czołowej diod. Opis umieszczony przy
świecącej diodzie informuje jaki parametr może być w danej chwili ustawiany.
Ustawianie wartości odbywa się przez naciskanie przycisków lub . Poniżej
przedstawiono opcję możliwych do ustawienia parametrów. Na stronie 32 podano zakresy regulacji dla określonego parametru wraz ze skokiem z jakim jest
zmieniany.

..3s

I

0,7s

20.2

0,7s

Wejście do programowania
nastaw podstawowych

¾¾ Ustawianie czasu i stopnia sterowanego zegarem
(dotyczy tylko wersji MRM – 12ec):
Na wyświetlaczu wyświetlany jest bieżący czas w formacie godzina i minuta
(24 h). Zegar pracujący w regulatorze nie uwzględnia różnicy czasowej wynikającej
ze zmian stref czasowych. W przypadku gdy urządzenie zostało zaprogramowane
tak, aby jego praca była uzależniona od czasu, z chwilą gdy mija pora ustawiona
podczas programowania jako godzina wyłączenia, regulator przestaje pracować
w trybie pracy automatycznej i niezależnie od stanu sieci energetycznej w czasie
pomiędzy godziną wyłączenia, a godziną włączenia, wyłącza wszystkie stopnie
zachowując cosinus naturalny lub włącza wcześniej zaprogramowany stopień
baterii. Dla potrzeb kompensacji stałej wartości mocy biernej, np. stanu jałowego
transformatora lub niedociążonego UPS’a, możliwe jest załączenie tylko jednego
wcześniej zaprogramowanego wyjścia regulatora. Po przekroczeniu czasu określonego jako godzina włączenia regulator powraca do pracy automatycznej, tzn.
do pracy sterowanej sygnałem z przekładnika prądowego.
Wchodząc do trybu programowania nastaw czasu (godzina i minuta) ustawiamy:
aktualny czas, godzinę wyłączenia regulatora (przejście do trybu sterowania zegarem), godzinę włączenia (przejście do trybu pracy automatycznej). W kolejnym kroku
możliwe jest również zaprogramowanie stopnia baterii, który będzie sterowany
zegarem (np. C 3). Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi nastawami realizujemy naciskając przycisk  (wybór). Zmiany wartości dokonujemy przyciskami
lub . Od charakteru członu sterowanego z wyjścia aktywowanego zegarem
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zależy charakter mocy biernej jaką możemy kompensować. Jednak bez względu
na charakter mocy, wartość mocy biernej do skompensowania musi być stała.

Uwaga!!! Ustawienie w pozycji „OFF” powoduje wyłączenie funkcji
sterowania zegarem RTC.

..3s

ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

12.23
22.00
6.00

I
ZAŁ.
WYŁ.

ZAŁ.
WYŁ.

ZAŁ.
WYŁ.

0,7s

20.2

0,7s

/

Ustawianie czasu zegara RTC
od 00:00 do 23:59

/

Ustawianie godziny wyłączenia
regulatora (pzejście do
trybu sterowania zegarem)
od 00:00 do 23:59

/

Ustawianie godziny włączenia
regulatora (przejście do
trybu pracy automatycznej)
od 00:00 do 23:59
OFF - funkcja zegara wyłączona

ZEGAR

0ff

ZAŁ.
WYŁ.

/

C0 - wszystkie stopnie wyłączone
C1..C16 - wybrany stopień będzie
załączany w ustawionym czasie

Kontynuacja - ustawianie cosφ

¾¾ Nastawa cosφ
Parametr ten ustala zadany współczynnik mocy do którego dążyć będzie regulator
w procesie regulacji.
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Zaleca się ustawienie nieco większej wartości cosφ niż wynika to z warunków
umowy z zakładem energetycznym. Ustawiona wartość cosinusa powinna być
wyświetlona w sposób ciągły (I ćwiartka układu czterokwadrantowego), gdy
nie chcemy dopuścić by działanie baterii prowadziło do przekompensowania
sieci. Wartość cosφ wyświetlana światłem pulsującym wskazuje, że wybrana wartość dotyczy IV ćwiartki, czyli obszaru w którym sieć ma charakter
pojemnościowy.
Kontynuacja - po ustawieniu zegara
Ustawianie cosinusa
strona indukcyjna
od 0.3 do 1.000

L.950
/

Ustawianie cosinusa
strona pojemnościowa
od 0.995 do 0.700

C.980

cos %Q/n
QC/n QL/n

Kontynuacja - ustawianie %Q / n

Tabela nr 2. Przybliżone przeliczenie cosφ na tgφ .
cosφ

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

tgφ

0,14

0,20

0,25

0,29

0,33

0,36

0,40

0,43

0,46

0,48

¾¾ Nastawa %Q / n
Nastawa %Q / n decyduje o wielkości mocy nieskompensowanej wyrażonej jako
procent mocy pierwszego stopnia (człon wykonawczy baterii o najmniejszej mocy).
Zakres oddziaływania nastawy na proces kompensacji jest ograniczony do obszaru
małych wartości mocy czynnej porównywalnych do mocy pierwszego stopnia
(strefa I, rys. nr 14). Zwiększanie tego parametru powoduje przesunięcie strefy
nieczułości progów reakcji regulatora na zmiany mocy w stronę mocy indukcyjnej. Obszar strefy na wykresie przesunie się do góry (str. 52, rys. 15). W rezultacie dla
obciążeń mniejszych od mocy I – go stopnia baterii, powstałe przesunięcie strefy
nieczułości (strefa, w której regulator nie reaguje na zmiany mocy biernej mniejszej
od wartości wynikającej z nastawy Q / n) zmniejsza skuteczność kompensacji dla
obciążeń indukcyjnych. W zamian eliminuje się zjawisko nieskompensowania
mocy biernej po stronie pojemnościowej. Innymi słowy, regulator będzie dążył
by w stanie ustalonym nie dochodziło do stanu przekompensowania nawet
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kosztem nieskompensowania poboru mocy biernej indukcyjnej. W rozdziale
„Czas reakcji” pokazane jest położenie strefy nieczułości w zależności od wartości
nastawy %Q / n (rys. 15). Ustawienie wartości %Q / n tak, by strefa nieczułości
znajdowała się w IV ćwiartce (poniżej 50 %) w połączeniu z krótkim czasem reakcji
dla charakteru pojemnościowego WYŁpoj., może spowodować częste załączanie
styczników. Regulator z ustawieniem %Q / n powyżej 50 % i prawidłowo dobraną
wartością Q / n nie powinien pozwalać na trwałe utrzymywanie współczynnika
mocy po stronie pojemnościowej (w IV ćwiartce).
Kontynuacja - po ustawieniu cosφ

50

Ustawianie %Q / n
od 0 do 250

/

cos %Q/n
QC/n QL/n

Kontynuacja - ustawianie QC / n

¾¾ Nastawa QC / n i QL / n
Dla trybów pracy od 1 do 8 wartość nastawy Q / n programuje się osobno dla
stopni pojemnościowych QC / n (świeci się wskaźnik ZAŁ) i indukcyjnych
QL / n (świeci się wskaźnik WYŁ). W przypadku trybów pracy od 9 do 12 wartość
ustawiona dla stopni indukcyjnych nie ma znaczenia, moc pierwszego stopnia
dławikowego powinna być proporcjonalnie dobrana do mocy pierwszego stopnia
pojemnościowego (patrz str.58).
Q / n to parametr, który decyduje o czułości regulatora (szerokość strefy nieczułości) na zmiany mocy, co w konsekwencji ma zasadniczy wpływ na skuteczność
procesu kompensacji.
Wartość parametru zależy od:
• mocy kondensatora lub dławika komp. zainstalowanego na pierwszym (najmniejszym) stopniu baterii wyrażonej w kvar,
• przekładni przekładnika prądowego sterującego regulatorem,
• napięcia zasilania.

UWAGA!!! Ponieważ parametr ten pozostaje w ścisłym związku
z parametrami baterii, pod żadnym pozorem nie wolno go ustawiać
dowolnie.
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Kontynuacja - po ustawieniu %Q / n

0.050

ZAŁ.
WYŁ.

Ustawianie QC/n dla
stopni pojemnościowych,
od 0.001 do 2.000

/

cos %Q/n

0.050

ZAŁ.
WYŁ.

Ustawianie QL/n dla
stopni indukcyjnych,
od 0.001 do 2.000

/

QC/n QL/n

Kontynuacja - ustawianie CZAS REAKCJI

Zbyt mała wartość nastawy Q / n będzie powodowała przekompensowanie lub
niedokompensowanie już po łączeniu I – ego stopnia. W konsekwencji spowoduje
to ciągłe załączanie i wyłączanie (pompowanie) tego stopnia baterii. Jeżeli w czasie
pracy baterii przy prawidłowej nastawie wartości Q / n daje się zaobserwować takie
zjawisko dla więcej niż 25 % przełączeń pierwszego stopnia to można nieznacznie
(np. o 10 %) zwiększać nastawę Q / n, aż do uzyskania stabilnej pracy.
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zbyt duża wartość nastawy poszerza strefę
nieczułości na charakterystyce regulacji (rys. nr 14) tym samym zmniejszając czułość
regulatora. Innymi słowy, potrzebna będzie większa zmiana mocy biernej, aby regulator zareagował załączeniem lub wyłączeniem stopnia. Mimo wszystko bezpieczniej
jest jednak ustawić Q / n jako wartość większą niż mniejszą od obliczonej.
Przy programowaniu nastawy Q / n należy pamiętać o tolerancji wykonania
kondensatorów i dławików komp. oraz zmianie ich parametrów nominalnych
w funkcji temperatury, jak i zmniejszeniu mocy kondensatora pracującego razem
z dławikiem filtrującym. Obliczenia trzeba wykonywać dla najgorszego przypadku,
czyli największej mocy I – go stopnia. Zawsze istnieje możliwość korekty nastawy
na podstawie obserwacji działania baterii, jednak przy zmniejszaniu wartości Q / n
należy zachować szczególną ostrożność.
Znając moc pierwszego stopnia baterii i przekładnik można obliczyć wartości
Q / n z wzoru lub dobrać z załączonych tabel.
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UWAGA!!! Wyliczenia współczynnika Q / n należy wykonać dla
napięć, prądów i mocy podanych na tabliczkach znamionowych
regulatora, kondensatorów, przekładników, baterii i transformatora,
a nie rzeczywistych pomiarów. Zmiany mocy wynikające z wahań
napięcia w trakcie eksploatacji baterii uwzględniają automatycznie
algorytmy pomiarowe regulatora.
Wzór do wyliczania współczynnika Q / n w układzie z pomiarem prądu i napięcia
po stronie wtórnej transformatora (niskiego napięcia – nn).

Q / n = Q 1n / (n I * I n * U n )

Un [kV] – napięcie znamionowe regulatora, typowo 400 V ( 0,4 kV )
In [A] – prąd znamionowy regulatora, typowo 5 A
Q1n [kvar] – rzeczywista moc pierwszego stopnia baterii w warunkach
znamionowych
nI – przekładnia przekładnika prądowego
Jeżeli napięcie znamionowe kondensatora trójfazowego na pierwszym stopniu
baterii U1n, dla którego podana jest moc Q1 pierwszego stopnia baterii, jest
różne od napięcia znamionowego Un regulatora, moc bierną Q1n dla warunków
znamionowych należy przeliczyć wg wzoru:

Q1n = Q1 * ( Un / U1n ) 2 / ( 1 - p )

Q1 [kvar] – moc pierwszego stopnia baterii przy zasilaniu napięciem U1n
U1n [kV] – napięcie znamionowe kondensatora trójfazowego na pierwszym stopniu
baterii
p –współczynnik procentowy filtru harmonicznych dla wersji baterii
baterie ST / RD / C : 0 ; Hr7 % : 0,07 ; Hr14 % : 0,14

nI
15/0,4kV

S1(k)

REGULATOR
MRM-12

S2(l)

In

Un

S1 S2 L3

Un

Q1n
Q1[U1]

L2

Rys.11. Schemat podłączenia regulatora w układzie z pomiarem prądu i napięcia oraz kompensacją po stronie wtórnej transformatora (niskiego napięcia).
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Tabela nr 3 - Nastawa QL / n dla baterii ST i QC / n dla baterii C i LC (współczynnik p = 0)
Parametry regulatora: Un = 400 V (0,4 kV); I n = 5 A;
Parametry 1-go stopnia baterii: U1n = 400 V (0,4 kV) (napięcie znam. 1-go trójfazowego stopnia baterii)
Przekładnik
I/5 A
I [A}
n

Moc najmniejszego kondensatora/dławika komp. w baterii Q [kvar]
1,0

1,25

1,5

2,5

5

7,5

10

12,5

20

40

50

50

10

0,050

0,063

0,075

0,125

0,250

0,375

0,500

–

–

–

–

75

15

0,034

0,042

0,050

0,084

0,167

0,250

0,334

0,417

–

–

–

100

20

0,025

0,032

0,038

0,063

0,125

0,188

0,250

0,313

0,500

–

–

150

30

0,017

0,021

0,025

0,042

0,084

0,125

0,167

0,209

0,334

–

–

200

40

0,013

0,016

0,019

0,032

0,063

0,094

0,125

0,157

0,250

0,500

–

300

60

0,009

0,011

0,013

0,021

0,042

0,063

0,084

0,105

0,167

0,334

0,417

400

80

0,007

0,008

0,010

0,016

0,032

0,047

0,063

0,079

0,125

0,250

0,313

500

100

0,005

0,007

0,008

0,013

0,025

0,038

0,050

0,063

0,100

0,200

0,250

600

120

0,005

0,006

0,007

0,011

0,021

0,032

0,042

0,053

0,084

0,167

0,209

750

150

0,004

0,005

0,005

0,009

0,017

0,025

0,034

0,042

0,067

0,134

0,167

1000

200

0,003

0,004

0,004

0,007

0,013

0,019

0,025

0,032

0,050

0,100

0,125

1500

300

0,002

0,003

0,003

0,005

0,009

0,013

0,017

0,021

0,034

0,067

0,084

2000

400

0,002

0,002

0,002

0,004

0,007

0,010

0,013

0,016

0,025

0,050

0,063

Tabela nr 4 - Nastawa QL / n dla baterii RD (współczynnik p = 0)
Parametry regulatora: Un = 400 V (0,4 kV); I n = 5 A;
Parametry 1-go stopnia baterii: U1n = 440 V (0,44kV) (napięcie znam. 1-go trójfazowego stopnia baterii)
Przekładnik
I/5 A
I [A}
n

Moc najmniejszego kondensatora w baterii Q [kvar]
1,0

1,25

1,5

2,5

5

7,5

10

12,5

20

40

50

50

10

0,042

0,052

0,062

0,104

0,207

0,310

0,414

–

–

–

–

75

15

0,028

0,035

0,042

0,069

0,138

0,207

0,276

0,345

–

–

–

100

20

0,021

0,026

0,031

0,052

0,104

0,155

0,207

0,259

0,414

–

–

150

30

0,014

0,018

0,021

0,035

0,069

0,104

0,138

0,173

0,276

–

–

200

40

0,011

0,013

0,016

0,026

0,052

0,078

0,104

0,130

0,207

0,414

–

300

60

0,007

0,009

0,011

0,018

0,035

0,052

0,069

0,087

0,138

0,276

0,345

400

80

0,006

0,007

0,008

0,013

0,026

0,039

0,052

0,065

0,104

0,207

0,259

500

100

0,005

0,006

0,007

0,011

0,021

0,031

0,042

0,052

0,083

0,166

0,207

600

120

0,004

0,005

0,006

0,009

0,018

0,026

0,035

0,044

0,069

0,138

0,173

750

150

0,003

0,004

0,005

0,007

0,014

0,021

0,028

0,035

0,056

0,111

0,138

1000

200

0,003

0,003

0,004

0,006

0,011

0,016

0,021

0,026

0,042

0,083

0,104

1500

300

0,002

0,002

0,003

0,004

0,007

0,011

0,014

0,018

0,028

0,056

0,069

2000

400

0,002

0,002

0,002

0,003

0,006

0,008

0,011

0,013

0,021

0,042

0,052
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Tabela nr 5 - Nastawa QL / n dla baterii dławików filtrujących Hr 7 % (współczynnik p = 0,07)
Parametry regulatora: Un = 400 V (0,4 kV); I n = 5 A;
Parametry 1-go stopnia baterii: U1n = 440 V (0,44kV) (napięcie znam. 1-go trójfazowego stopnia baterii)
Przekładnik
I/5 A
I [A]

n

Moc najmniejszego kondensatora w baterii Q [kvar]
1,0

1,25

1,5

2,5

5

7,5

10

12,5

20

40

50

50

10

0,045

0,056

0,067

0,112

0,223

0,334

0,445

–

–

–

–

75

15

0,030

0,038

0,045

0,075

0,149

0,223

0,297

0,371

–

–

–

100

20

0,023

0,028

0,034

0,056

0,112

0,167

0,223

0,278

0,445

–

–

150

30

0,015

0,019

0,023

0,038

0,075

0,112

0,149

0,186

0,297

–

–

200

40

0,012

0,014

0,017

0,028

0,056

0,084

0,112

0,139

0,223

0,445

–

300

60

0,008

0,010

0,012

0,019

0,038

0,056

0,075

0,093

0,149

0,297

0,371

400

80

0,006

0,007

0,009

0,014

0,028

0,042

0,056

0,070

0,112

0,223

0,278

500

100

0,005

0,006

0,007

0,012

0,023

0,034

0,045

0,056

0,089

0,178

0,223

600

120

0,004

0,005

0,006

0,010

0,019

0,028

0,038

0,047

0,075

0,149

0,186

750

150

0,003

0,004

0,005

0,008

0,015

0,023

0,030

0,038

0,060

0,119

0,149

1000

200

0,003

0,003

0,004

0,006

0,012

0,017

0,023

0,028

0,045

0,089

0,112

1500

300

0,002

0,002

0,003

0,004

0,008

0,012

0,015

0,019

0,030

0,060

0,075

2000

400

0,002

0,002

0,002

0,003

0,006

0,009

0,012

0,014

0,023

0,045

0,056

Tabela nr 6 - Nastawa QL / n dla baterii dławików filtrujących Hr 14 % (współczynnik p = 0,14)
Parametry regulatora: Un = 400 V (0,4 kV); I n = 5 A;
Parametry 1-go stopnia baterii: U1n = 440 V (0,44kV) (napięcie znam. 1-go trójfazowego stopnia baterii)
Przekładnik
I/5 A

Moc najmniejszego kondensatora w baterii Q [kvar]

I [A]

n

1,0

1,25

1,5

2,5

5

7,5

10

12,5

20

40

50

50

10

0,049

0,061

0,073

0,121

0,241

0,361

0,481

–

–

–

–

75

15

0,033

0,041

0,049

0,081

0,161

0,241

0,321

0,401

–

–

–

100

20

0,025

0,031

0,037

0,061

0,121

0,181

0,241

0,301

0,481

–

–

150

30

0,017

0,021

0,025

0,041

0,081

0,121

0,161

0,201

0,321

–

–

200

40

0,013

0,016

0,019

0,031

0,061

0,091

0,121

0,151

0,241

0,481

–

300

60

0,009

0,011

0,013

0,021

0,041

0,061

0,081

0,101

0,161

0,321

0,401

400

80

0,007

0,008

0,010

0,016

0,031

0,046

0,061

0,076

0,121

0,241

0,301

500

100

0,005

0,007

0,008

0,013

0,025

0,037

0,049

0,061

0,097

0,193

0,241

600

120

0,005

0,006

0,007

0,011

0,021

0,031

0,041

0,051

0,081

0,161

0,201

750

150

0,004

0,005

0,005

0,009

0,017

0,025

0,033

0,041

0,065

0,129

0,161

1000

200

0,003

0,004

0,004

0,007

0,013

0,019

0,025

0,031

0,049

0,097

0,121

1500

300

0,002

0,003

0,003

0,005

0,009

0,013

0,017

0,021

0,033

0,065

0,081

2000

400

0,002

0,002

0,002

0,004

0,007

0,010

0,013

0,016

0,025

0,049

0,061
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Na stronie www.12e.pl w zakładce "Pliki do pobrania" lub pod adresem
www.12e.pl/pub/Qn.zip można pobrać plik Q/n.zip (plik *.xls) do wyliczania
parametru Q / n. Uzupełniając pola podświetlone na zielono Klient może
wygenerować współczynnik Q / n dla wprowadzonych przez siebie parametrów regulatora i pierwszego stopnia baterii. Plik ten można również
znaleźć na płycie z instrukcją do regulatora.
Na stronie 83 znajduje się tabela z nastawą współczynnika Q / /n dla regulatora
w wejściem na napięcie znamionowe Un = 100 V do współpracy z przekładnikiem
napięciowym 15 kV / 100 V.
Wzór do wyliczania współczynnika Q / n w układzie z pomiarem prądu i napięcia
po stronie pierwotnej transformatora (średniego napięcia – SN).

Q / n = Q1 / ( nI * In * nU * Un )
Un [kV] – napięcie znamionowe regulatora, typowo 100 V (0,1 kV )
In [A] – prąd znamionowy regulatora, typowo 5 A
Q1n [kvar] – rzeczywista moc pierwszego stopnia baterii w warunkach
znamionowych
nI – przekładnia przekładnika prądowego
nU – przekładnia przekładnika napięciowego
~~ Elementy kompensacyjne są załączane po stronie wtórnej transformatora
(niskiego napięcia) - rys. 12. Jeżeli przeniesione na stronę pierwotną napięcie
nT * U1n, dla jakiego jest podana moc Q1 pierwszego stopnia baterii, jest różne
od napięcia znamionowego nU * Un po stronie pierwotnej transformatora, moc
bierną Q1n dla warunków znamionowych należy przeliczyć wg wzoru:

Q1n = Q1 * (( nU * Un ) / ( nT * U1 ))2 / (1 - p)
Q1 [kvar] – moc pierwszego stopnia baterii przy zasilaniu napięciem U1n
U1n [kV] – napięcie znamionowe kondensatora trójfazowego na pierwszym stopniu
baterii
nT – przekładnia transformatora, stosunek napięcia po stronie pierwotnej do odpowiadającego mu napięcia po stronie wtórnej z uwzględnieniem położenia
przełącznika odczepów
p –współczynnik procentowy filtru harmonicznych dla wersji baterii
baterie ST / RD / C : 0 ; Hr7 % : 0,07 ; Hr14 % : 0,14
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nI
S1(k)

Q1n
S2(l)

In
REGULATOR
MRM-12

S1 S2 L3

nU

15/0,4kV
nT =15/0,4

Un

Q1[U1]

L2

Rys.12. Schemat podłączenia regulatora w układzie z pomiarem prądu i napięcia po stronie pierwotnej transformatora (średniego napięcia) oraz kompensacją po stronie wtórnej transformatora (niskiego napięcia).
~~ Elementy kompensacyjne są załączane po stronie pierwotnej transformatora
(średniego napięcia) - rys. 13. Jeżeli napięcie U1n, dla jakiego jest podana moc Q1
pierwszego stopnia baterii, jest różne od napięcia znamionowego nU * Un, moc
bierną Q1n dla warunków znamionowych należy przeliczyć wg wzoru:

Q1n = Q1 * ( nU * Un / U1n ) 2 / (1 - p)
Q1 [kvar] – moc pierwszego stopnia baterii przy zasilaniu napięciem U1n
U1n [kV] – napięcie znamionowe kondensatora trójfazowego na pierwszym stopniu
baterii
nU – przekładnia przekładnika napięciowego
p –współczynnik procentowy filtru harmonicznych dla wersji baterii
baterie ST / RD / C : 0 ; Hr7 % : 0,07 ; Hr14 % : 0,14

nI
S1(k)

Q1n
S2(l)

In

Q1n
nU

15/0,4kV

Un
Q1[U1]

S1 S2 L3

L2

REGULATOR MRM-12
Rys.13. Schemat podłączenia regulatora w układzie z pomiarem prądu i napięcia
oraz kompensacją po stronie pierwotnej transformatora (średniego napięcia).
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UWAGA!!! Napięcie wyliczone z iloczynu nU * Un jest to napięcie znamionowe regulatora przeniesione na stronę pierwotną przekładnika
napięciowego. Może być ono różne od napięcia nominalnego transformatora po stronie pierwotnej.
UWAGA!!! W przypadku baterii z dławikami filtrującymi za moc Q1
należy przyjąć moc stopnia po uwzględnieniu korekty wynikającej
z indukcyjności zastosowanych dławików filtrujących. Wartość
ta powinna być podana na tabliczce znamionowej dławika. Dla
napięcia zasilania 400 V dławik filtrujący o współczynniku p=7 %
obniża moc kondensatora o napięciu znamionowym 440 V o 12 %,
a dławik o p=14 % o 4 %.

Charakterystyka regulacji mocy biernej Q w funkcji mocy
czynnej P
Załącza C-kond.
Wyłącza L-dławiki

Korekta

Q
Strefa I
(regulacja wg
%Q/n)

Załącza L-dławiki
Wyłącza C-kond.

Strefa
nieczułości

Strefa II (regulacja
wg cos i Q/n)Strefa II
Krzywa odpowiadająca
nastawie cosinusa

Strefa III (regulacja wg cos
i tolerancji tg)
/P

aQ

ni
ąże
bci

Kr z

ao
yw

Szerokość wynikająca
z nastawy Q/n

φ(nastawa)

φ (rzeczywisty)

Korekta charakterystyki
po uwzględnieniu
wartości współczynnika %Q/n.

Korekta charakterystyki
po uwzględnieniu
tolerancji dla tangensa

P

Rys.14. Przebieg charakterystyki regulacji w pierwszym kwadrancie dla nastawy
%Q / n = 25 %.
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Charakterystykę regulacji wyznaczają następujące nastawy i parametry:
• Nastawa cosφ – współczynnik mocy wyznacza prostą odwzorowującą zadany
przebieg zależności Q od P.
• Krzywa obciążenia Q / P – wypadkowa krzywa obrazująca zależność Q od P w
danej chwili.
• Nastawa %Q / n – odpowiada za odcięcie i przesunięcie charakterystyki w górę
dla małych obciążeń. Efekt to widoczna korekta charakterystyki w Strefie I.
• Nastawa Q / n – określa szerokość strefy nieczułości dla małych i średnich
obciążeń.
• Parametr tolerancja tangensa – wyznacza szerokości strefy nieczułości dla dużych
obciążeń. Widoczny efekt to korekta charakterystyki w Strefie III.
Parametr tolerancja tangensa jest fabrycznie ustawiany na 0,04, nie ma możliwości
jego zmiany z klawiatury.
Biorąc pod uwagę sygnał sterowania, charakterystykę regulacji można podzielić
na trzy obszary:
• Obszar załącz – wartość mocy biernej wskazuje na niedokompensowanie.
Regulator odmierza czas na załącz, a po jego upływie próbuje załączyć stopień
pojemnościowy lub wyłączyć stopień indukcyjny.
• Strefa nieczułości – moc bierna ma taką wartość, że użycie najmniejszego stopnia
spowoduje w zależności od charakteru stopnia albo przekompensowanie, albo
niedokompensowanie. Do czasu gdy wypadkowa krzywa obciążeń Q / P pozostaje
w tym obszarze (może się zmieniać jej kąt nachylenia), regulator nie reaguje
na zmiany. Obie diody ZAŁ i WYŁ nie świecą się.
• Obszar wyłącz – wartość mocy biernej wskazuje na przekompensowanie. Regulator
odmierza czas na wyłącz, a po jego upływie próbuje załączyć stopień indukcyjny
lub wyłączyć stopień pojemnościowy.
W zależności od wartości mocy czynnej, charakterystykę regulacji regulatora
można podzielić na trzy strefy:
• Strefa I – małe obciążenie. Regulacja przebiega według skorygowanej charakterystyki mocowej, przy czym bezwzględna wartość korekty wynika z nastawy %Q / n
i Q / n. Regulator dąży do zminimalizowania pobieranej mocy biernej z zachowaniem warunku, że stan przekompensowania jest bardziej niekorzystny niż stan
niedokompensowania. Dokładne utrzymanie zadanego cosinusa w tej strefie jest
niemożliwe z uwagi na małą moc czynną. Dla nastawy %Q / n wynoszącej 50 %,
moc bierna pojemnościowa nie powinna być oddawana. Określenie „oddawana” jest umowne i jest związane ze znakiem mocy biernej (minus) jaki ma ona
w układzie czterokwadrantowym. W rzeczywistości, gdy wektor wypadkowy
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prądu (krzywa obciążenia Q / P) znajdzie się w IV ćwiartce to energia bierna jest
pobierana i ma ona charakter pojemnościowy.
• Strefa II – średnie obciążenie, podstawowy zakres pracy. Regulacja przebiega
wg ustawionego cosinusa (nastawa cos). Regulator będzie załączał lub wyłączał
stopień, jeżeli odchyłka mocy biernej od idealnej charakterystyki Q / P jest większa
niż ½ mocy pierwszego stopnia, nastawa Q / n.
• Strefa III – duże obciążenia. Strefa nieczułości zostaje rozszerzona w porównaniu
ze strefą II, ponieważ odchyłka mocy biernej obliczona z tolerancji tangensa jest
większa od mocy I – go stopnia (nastawa Q / n). W tej strefie poszerzenie strefy
nieczułości nie spowoduje zwiększenia błędu regulacji (nie ma to znaczącego
wpływu na poziom skuteczności kompensacji), zapewni jednak zmniejszenie
częstotliwości załączania stopni.
a) cosφ=1
Q

Q

Q
Q/n
Q/n

Q/n

ZAŁ

ZAŁ

ZAŁ
WYŁ
P
WYŁ

%Q/n=0%

WYŁ

P

%Q/n=25%

P

%Q/n=90%

b) cosφ=0,93
Q

Q/n

WYŁ

WYŁ

WYŁ
P

%Q/n=0%

ZAŁ

Q

Q/n

Q/n

φ

ZAŁ

Q

ZAŁ

Strefa Strefa
I
II
%Q/n=25%

P

Strefa
I

Strefa
II

%Q/n=90%

Rys.15. Wzrost wartości %Q / n przy ustalonym cosinusie.
Proces regulacji przebiega prawidłowo (zgodnie z dokonanymi nastawami
cosinusa), gdy przy danym poborze energii czynnej i biernej krzywa obciążenia Q / P jest utrzymywana w strefie nieczułości – szary pas na rysunku nr 15.
Szerokość pasa zależy od nastawy Q / n, zaś jego położenie na osi Q od nastawy
%Q / n. Jeżeli punkt wyznaczony przez aktualne wartości stosunku Q / P znajduje
się w strefie nieczułości, regulator nie zmienia stanu stopni baterii (diody ZAŁ
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P

i WYŁ nie świecą się). W przypadku dokonania w regulatorze nieprawidłowych
nastaw, to mimo że proces kompensacji będzie realizowany zgodnie z nimi, opłaty
za nieskompensowaną energię bierną pozostaną. W krańcowym przypadku
mogą one nawet wzrosnąć. Wartości nastaw regulatora powinny być tak dobrane,
by proces regulacji wg ustawionych wartości wyeliminował powstawanie opłaty
z tytułu nieskompensowanej energii biernej. Kolejne przykładowe wykresy ilustrują kształt obszaru w zależności od nastaw i warunki konieczne do załączenia
i wyłączenia stopnia baterii. Dla uproszczenia na rys. nr 15 nie pokazano III strefy,
nie został uwzględniony wpływ tolerancji tangensa, która z uwagi na małą wartość
nie zmienia idei regulacji.

¾¾ Czas reakcji
Nastawy opisane jako czas reakcji oznaczone jako ZAŁ i WYŁ wyznaczają opóźnienie po jakim regulator znajdując się w określonym stanie może wykonać
czynność wynikającą ze zbioru dokonanych nastaw i analizy danych pomiarowych.
Na przykład, ciągłe świecenie diody ZAŁ (regulator znajduje się w stanie Załącz)
przez nastawiony czas załączenia ZAŁ spowoduje załączenie kondensatora mocy
lub wyłączenie dławika kompensującego. Ciągłe świecenie diody WYŁ (regulator
znajduje się w fazie Wyłącz) przez nastawiony czas WYŁ spowoduje wyłączenie
stopnia z kondensatorem mocy lub załączenie stopnia z dławikiem kompensującym. W regulatorach MRM – 12e i MRM – 12ec możliwe jest nastawienie dwóch
wartości czasu na WYŁ. Pierwsza wartość do ustawienia to czas WYŁind. .Określa
ona czas trwania stanu (ciągłe świecenie się diody WYŁ) po jakim zostanie
wyłączony kondensator mocy/załączony dławik kompensujący, gdy sieć ma charakter indukcyjny (wartość cosφ wyświetlana jest w sposób ciągły). Druga wartość
do ustawienia to czas WYŁpoj.. Określa ona czas trwania stanu (ciągłe świecenie się
diody WYŁ) po jakim zostanie wyłączony kondensator mocy/załączony dławik
kompensujący, gdy sieć ma charakter pojemnościowy (wartość cosφ wyświetlana
jest w sposób pulsujący).
Opóźnienie wynikające z czasu nastawy nie zawsze musi dokładnie odpowiadać
nastawie. W przypadku gdy różnica pomiędzy aktualnie mierzoną mocą bierną
i mocą oczekiwaną wynikającą z nastawy cosinusa znacznie przekracza moc
pierwszego stopnia, opóźnienie wynikające z czasu reakcji ulega skróceniu. Moc
bierna konieczna do utrzymania zadanych parametrów kompensacji powinna być
załączona/wyłączona, tak by punkt wynikający z wartości stosunku mocy krzywej
obciążenia Q / P pobieranych z sieci w stanie ustabilizowanym (po regulacji) znalazł
się jak najszybciej w strefie nieczułości. Opóźnienie reakcji regulatora może ulec
wydłużeniu, jeżeli stan po regulacji nie jest stabilny. Każde przejście regulatora
ze stanu na ZAŁ do stanu na WYŁ lub odwrotnie, zeruje licznik czasu reakcji, czyli
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wartość ustawionego czasu w jakim powinien być nieprzerwanie regulator by dokonać odpowiedniego dla mierzonej sytuacji łączenia jest ponownie liczony od zera.
Ta sytuacja w krańcowym wypadku może doprowadzić do stanu, że do łączenia
w ogóle nie dojdzie. Źle dobrane czasy reakcji mogą sprawić, że regulator w długim
okresie czasu nie podejmie żadnej decyzji, a tym samym proces kompensacji będzie
mało skuteczny. Inny rodzaj niestabilności procesu regulacji występuje gdy dochodzi do częstych zmian między stanem na ZAŁ (WYŁ) a stanem skompensowania
co do nastaw (nie świecą się obie diody), czyli krzywa obciążenia Q / P znajduje się
w strefie skompensowania przez bardzo krótki czas. Automatyczną modyfikację
czasu reakcji przy niestabilnej pracy regulatora obrazuje rysunek nr 16.
Kontynuacja - po ustawieniu QL / n

10.0
10.0
3.0

ZAŁ.
WYŁ.

ZAŁ.
WYŁ.

ZAŁ.
WYŁ.

/

Ustawianie czasu ZAŁ
czas na zał. kondensatora/
wył. dławika komp.

/

Ustawianie czasu WYŁind .
czas na wył. kondensatora/
zał. dławika komp.

/

Ustawianie czasu WYŁpoj .
czas na wył. kondensatora/
zał. dławika komp.

Kontynuacja - ustawianie TRYB PRACY
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QC/n QL/n
CZAS
REAKCJI
PRACA
RĘCZNA

QC/n QL/n
CZAS
REAKCJI
PRACA
RĘCZNA

QC/n QL/n
CZAS
REAKCJI
PRACA
RĘCZNA

Q

Przekroczony czas na załącz,
regulator załącza pojemność/
wyłącza indukcyjność, zeruje czas

Przekompensowaniezerowanie licznika czasu

t

Tzał
Duży błąd kompensacjiszybsze odliczanie czasu

t
Twył

Strefa martwa - cofanie
licznika czasu
Niedokompensowanie licznik czasu wyzerowany

t

Twpoj
Przekroczony czas na wyłącz pojemnościowy,
regulator wyłącza pojemność / załącza
indukcyjność, zeruje czas.

t

Rys.16. Wykresy czasowe ilustrujące odliczanie czasu reakcji w odniesieniu
do aktualnej odchyłki kompensacji mocy biernej.
W wersji podstawowej każdy regulator ma ustawioną tzw. blokadę systemową,
czyli ustawiony fabrycznie czas zwłoki o który opóźnia się proces ponownego załączania wyłączonego stopnia baterii. Działanie blokady systemowej przy prawidłowo
dobranym czasie jej trwania zapewnia spełnienie warunku by kolejne załączenie
tego samego kondensatora mocy odbyło się po jego rozładowaniu. Fabryczne
ustawiany czas blokady systemowej to 3 minuty, a na życzenie: 45 sekund. Czas jest
liczony od momentu wyłączenia stopnia. Regulatory MRM – 12 wyprodukowane
do końca lipca 2015 roku miały blokadę systemową ustawioną na 45 sekund.
Od sierpnia 2015 czas blokady systemowej danego regulatora wynosi 3 minuty
(inny na zamówienie) i jest podawany na tabliczce znamionowej. W regulatorach
MRM – 12cs i MRM – 12c produkowanych przez Twelve do października 2000 r. nie
było możliwe ustawienie dodatkowego czasu reakcji na wyłączenie stopnia baterii
ozn. WYŁpoj.. Gdy sieć miała charakter pojemnościowy (wartość cosφ wyświetlana
w sposób pulsacyjny) wyłączenie kondensatorów/załączanie dławików komp.
odbywało się w tych regulatorach z tym czasem reakcji. Zaleca się, aby ustawiana
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wartość czasu reakcji WYŁpoj. była mniejsza niż 3 sekundy. Działanie blokady
systemowej umożliwia ustawianie bardzo krótkich czasów reakcji ,tak by zwiększyć
nadążność pracy baterii za szybkimi zmianami mocy biernej. Minimalny możliwy
do ustawienia czas reakcji to 0.5 s. Zaleca się ustawianie czasów dłuższych, rzędu
kilku lub kilkunastu sekund. Działanie blokady systemowej może spowodować,
że przy małej liczbie stopni baterii i przy ustawieniu zbyt krótkich czasów reakcji, próba załączenia konkretnego kondensatora wybranego wg ustawionego
trybu pracy nie powiedzie się, gdyż będzie on jeszcze w fazie rozładowania. Przy
szybkich zmianach obciążenia i po ustawieniu krótkich czasów reakcji wszystkie
kondensatory mogą być jednocześnie w fazie rozładowania, co może znacznie
pogorszyć skuteczność procesu kompensacji. Generalnie czasy reakcji należy dobrać
doświadczalnie, pamiętając, że w większości przypadków przekompensowanie jest
finansowo bardziej niekorzystne od niedokompensowania. Regulacja ze skróconym czasem blokady systemowej i krótkim czasem reakcji jest możliwa jedynie
po zastosowaniu kondensatorów z wbudowanym układem rozładowania o czasie
innym niż 3 minuty np. firma Twelve stosuje w swoich bateriach kondensatory
z układem rozładowania o czasie 45 sekund lub 3 sekund, ale po zastosowaniu
dławików szybkorozładowczych np. typ SR lub łączników elektronicznych. Zmianę
czasu blokady systemowej może wykonać Producent po pisemnym zleceniu
tej czynności przez Użytkownika.
W przypadku gdy członem wykonawczym jest dławik kompensujący (bateria
oznaczona w ofercie Twelve jako wersja C) minimalny czas reakcji na zmiany mocy
czynnej i biernej wynosi 0,5 s. Zaleca się ustawienie czasów dłuższych, rzędu
kilku sekund. Standardowo wyjście regulatora sterujące stopniem z dławikiem
kompensującym, pomimo że nie wymaga on czasu na rozładowanie, również
podlega działaniu blokady systemowej, która nie pozwala na natychmiastowe
ponowne załączenie stopnia. W przypadku stopni o charakterze indukcyjnym
działanie blokady ogranicza liczbę załączeń stycznika na godzinę. Nadmierne
skrócenie czasu trwania blokady systemowej może prowadzić do wyczerpania
gwarantowanej przez producenta liczby łączeń stycznika.
Dla baterii w wersji LC (bateria o członach pojemnościowych i indukcyjnych)
wyjścia regulatora dedykowane do sterowania kondensatorami muszą być przypisane od pierwszego aktywnego wyjścia regulatora w górę (numery kolejnych
wyjść regulatora zwiększają się), natomiast wyjścia dedykowane do sterowania
dławikami kompensującymi muszą być przypisane od ostatniego aktywnego
wyjścia regulatora (dokładny opis na str. 35). Przy obliczaniu nastawy QL / n moc
wykorzystywana do obliczeń musi być mocą dławika kompensującego, który
będzie sterowany z wyjścia regulatora o najniższym numerze ze zbioru wyjść
dedykowanych do łączenia dławików. Dławik ten będzie też wykorzystywany
przez dostępny tryb pracy jako pierwszy stopień szeregu regulacyjnego. I w tym
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przypadku kolejność załączania wyjść regulatora będzie rosnąca. Dla obu rodzajów
członów wykonawczych (kondensatory i dławiki komp.) minimalny czas reakcji
wynosi 0,5 s. Zaleca się ustawienie czasów dłuższych, rzędu kilku, kilkunastu
sekund, zarówno dla kondensatorów jak i dla dławików komp.. Podobnie jak
w wersji baterii z kondensatorami mocy i w wersji baterii C (bateria z dławikami
kompensującymi) przed ponownym załączeniem stopnia musi upłynąć czas
trwania blokady systemowej. Istnieje możliwość skrócenia tego czasu poprzez
zastosowanie dławików szybkorozładowczych np. SR (dla stopni z kondensatorem
mocy) lub łączników elektronicznych. Opcja jest dostępna tylko na indywidualne
zlecenie i wykonywana jest wyłącznie przez Twelve.

¾¾ Tryb praca ręczna - patrz str. 29
¾¾ Tryb pracy
Użytkownik ma do wyboru jeden z dwunastu trybów pracy określających algorytm załączania kondensatorów i dławików kompensujących. Należy podkreślić,
że w każdym trybie regulator umożliwia sterowanie zarówno stopniami kondensatorowymi jak i dławikowymi komp. (wersja C), również o konfiguracji mieszanej
(LC).
Kontynuacja - po ustawieniu CZASU REAKCJI

1

ZAŁ.
WYŁ.

Ustawianie trybu pracy
w zakresie od 1 do 12

/

PRACA
RĘCZNA
TRYB
PRACY

Wyjście z programowania nastaw
podstawowych

Sekwencja załączania stopni oraz szereg wartości mocy kolejnych stopni narzuca
wybrany tryb pracy. Zawsze jednak obowiązują reguły ogólne doboru mocy
kolejnego w szeregu kondensatora lub dławika wymienione poniżej:

~~ kolejne kondensatory/dławiki komp. muszą tworzyć niemalejący szereg
wartości mocy,
~~ moc kolejnego stopnia może być, co najwyżej dwa razy większa
od poprzedniego.
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Wymagania dotyczące przyrostu mocy na kolejnych stopniach baterii dla sekwencji załączania związanej z konkretnym trybem pracy podane są w opisie
każdego trybu pracy.
W trybach pracy od 1 do 8 dławiki komp. nigdy nie są załączane razem z kondensatorami, w związku z tym stopniowanie (moce) kondensatorów i dławików
komp. jest całkowicie niezależne. Obowiązują tylko ogólne zasady dobru mocy
stopni podane powyżej. Wadą standardowych trybów pracy jest to, że przy dużych wartościach mocy do skompensowania i ograniczonej liczbie wyjść sterujących w regulatorze w celu dopasowania mocy baterii do mocy obiektu stosuje
się człony o dużych mocach. Dotyczy to zwłaszcza dławików kompensujących.
Pogarsza to czułość procesu regulacji, gdyż nie są kompensowane zmiany mocy
biernej pojemnościowej o przyrostach mniejszych niż moc pierwszego stopnia
z dławikiem komp. (nastawa QL / n). Wady tej nie mają tryby pracy od 9 do 12.
Wg algorytmu łączenia ww trybów dwa pierwsze stopnie z kondensatorami mogą
być załączane razem z dławikami komp.. W takiej konfiguracji moc pierwszego
stopnia dławikowego i moce dwóch pierwszych stopni kondensatorowych musi być
tak skorelowana by suma mocy załączonych kondensatorów na dwóch pierwszych
stopniach była mniejsza od mocy najmniejszego dławika komp.). Rozwiązanie
to pozwala zwiększyć czułość regulacji gdyż zależy ona wówczas również i od mocy
najmniejszych stopni.

UWAGA!!!
W trybach pracy od 9 do 12 obowiązują następujące zasady
stopniowania:
– stopnie pojemnościowe 1:2, itd. i stopnie indukcyjne: 4:8:8: …
lub 4:4:4: …,
– stopnie pojemnościowe 1:1 itd. i stopnie indukcyjne 3:3:3: …
Czasy reakcji w przypadku stopni zdefiniowanych jako indukcyjne (członem
wykonawczym jest dławik kompensujący) są używane w algorytmie sterowania
w logice „odwrotnej”. W zależności od aktualnego charakteru sieci załączenie dławika komp. następuje po czasie reakcji ustawionym jako WYŁind. lub WYŁpoj.. Z kolei
wyłączenie dławika komp. następuje po czasie ZAŁ. Zastosowanie w nazewnictwie
czasów odwrotnej logiki jest uzasadnione, gdyż wg licznika energii elektrycznej,
w zależności od charakteru sieci, zarówno załączenie kondensatora, jak i wyłączenie dławika komp. spowoduje zmniejszenie się szybkości przyrastania wartości
liczydła energii biernej indukcyjnej (indukcyjny charakter sieci) lub zwiększenie
szybkości przyrastania liczydła energii biernej pojemnościowej (pojemnościowy

58

charakter sieci). W liczniku moc bierna jest rozpatrywana i rejestrowana jest jako
wartość ze znakiem.
Opisana w trybach pracy funkcjonalność regulatora sprawia, że praktycznie
dla każdej wartości, charakteru i dynamiki zmian obciążenia możliwe jest dobranie takiego szeregu mocy kondensatorów i dławików komp., który zapewni
optymalną kompensację mocy biernej. Jedynym ograniczeniem jest liczba wyjść
regulatora, ewentualnie duża asymetria obciążenia wykluczająca stosowanie
regulatora z pomiarem w układzie Arona.

UWAGA!!! Opisy funkcjonalności danego Trybu Pracy są uniwersalne.
By zrozumieć funkcjonalność i algorytm pracy w danym trybie trzeba przyjąć jaką baterią steruje regulator, tzn. określić jakie człony
wykonawcze ma dana bateria. Czy są to kondensatory mocy, czy
dławiki kompensujące (wersja C), czy też są to człony mieszane (LC).
Jakie moce mają poszczególne stopnie baterii.
~~ Tryb nr 1
Jest to podstawowy i najbardziej uniwersalny tryb pracy. Stanowi on bazę dla
wszystkich pozostałych trybów pracy, które praktycznie są jego modyfikacjami.
Algorytm szybkiego dochodzenia do stanu skompensowania. Załączenie i wyłączenie odbywa się zawsze narastająco począwszy od najniższego stopnia. W przypadku, gdy wyjście regulatora wytypowane trybem pracy do załączenia będzie
zablokowane działaniem blokady systemowej, bo np. kondensator sterowany
z tego wyjścia został niedawno wyłączony (jest w fazie rozładowania), to regulator
załączy go dopiero po upływie czasu ustawionego jako blokada systemowa.
Ustawiona (zamówiona) wartość czasu blokady systemowej danego regulatora
powinien uwzględniać czas rozładowania jaki mają łączone tym regulatorem
kondensatory. Ten tryb zalecany jest dla szeregu kondensatorów lub dławików
komp. o wartościach rosnących wagowo 1 : 2 : 4 : 8 itd. Moce pierwszego stopnia
kondensatorowego i dławikowego nie muszą być równe.
W przypadku baterii w wersji LC wyposażonej zarówno w stopnie z kondensatorami jak i z dławikami kompensującymi, załączanie stopni z dławikami będzie
możliwe dopiero po wyłączeniu wszystkich stopni z kondensatorami. Algorytm
załączania dławików jest podobny do algorytmu załączania kondensatorów, z zastrzeżeniem zastosowania odwrotnej logiki dla czasów reakcji (patrz str. 58).
Załączanie kondensatora i wyłączanie dławika komp. odbywa się zgodnie z ustawionym czasem na ZAŁ. Przy indukcyjnym charakterze sieci wyłączenie kondensatora/załączenie dławika komp. odbywa się zgodnie z ustawionym czasem reakcji
na WYŁind., zaś przy charakterze pojemnościowym wyłączenie/załączenie odbywa
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się wg czasu reakcji WYŁpoj.. W obu przypadkach wyłączenie/załączenie odbywa
się narastająco, począwszy od stopnia przyjętego jako pierwszy w danym szeregu
lub gdy ten jest już wyłączony/załączony to od stopnia o najniższym numerze,
który aktualnie jest załączony/wyłączony.
~~ Tryb nr 2
Algorytm wolnego, ale dokładnego dochodzenia do stanu skompensowania.
Tryb dedykowany dla obciążeń wolnozmiennych. Załączenie i wyłączenie odbywa
się zawsze z użyciem pierwszego stopnia z zachowaniem czasów reakcji i czasu
blokady systemowej. Zmiana mocy baterii w każdym kroku regulacji jest zawsze
równa mocy pierwszego stopnia. Szereg wartości mocy kolejnych stopni baterii
musi być następujący: 1 : 2 : 2 : 2 : ... : 2. Moce pierwszego stopnia kondensatorowego
i dławikowego nie muszą być równe.
Pozostałe wymagania i uwagi dotyczące baterii z dławikami kompensującymi
jak w trybie 1.
~~ Tryb nr 3
Wybór załączanego stopnia baterii jest zależny od wartości zmiany mocy biernej.
Dla dużych wartości przyrostów wartości mocy biernej (duży przyrost odpowiada
wartości mocy biernej większej lub równej 4 x moc pierwszego stopnia – czyli
4 x Q / n), załączanie odbywa się począwszy od trzeciego wyjścia regulatora, natomiast dla małych przyrostów tej wartości (wartość zmiany mocy biernej mniejsza
od 4 x Q / n) załączanie odbywa się od stopnia pierwszego w taki sam sposób
jak dla trybu nr 1. Zasada ta dotyczy tylko stopni pojemnościowych. Wartości
mocy kondensatorów lub dławików komp. muszą tworzyć szereg niemalejący,
preferowany dla tego trybu szereg wartości to 1 : 2 : 4 : 4 : 4 : ... : 8.
Czasy reakcji i sposób łączenia stopni indukcyjnych w baterii z dławikami kompensującymi (dot. baterii w wersji C i LC) jak w trybie 1. W przypadku stopni
indukcyjnych wartość przyrostu mocy biernej do skompensowania nie wpływa
na kolejność załączania stopni.
Przy indukcyjnym charakterze sieci regulator steruje wyjściami zgodnie z ustawionymi czasami reakcji ZAŁ i WYŁind., zaś przy pojemnościowym charakterze wyłącza
je z czasem reakcji WYŁpoj.. Wyłączenie stopni odbywa się narastająco, począwszy
od stopnia przyjętego w zbiorze wyjść dedykowanych do konkretnego charakteru
członów wykonawczych jako pierwszy.
~~ Tryb nr 4
Tryb stosowany przy szybkich zmianach mocy biernej. Regulator nie oczekuje,
jak w trybie nr 1 na rozładowanie wyłączonego stopnia baterii (działa blokada
systemowa) tylko włącza następny możliwy (rozładowany) do załączenia stopień.
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Obowiązujący szereg mocy kolejnych stopni baterii to 1 : 1 : 1 : 1 (wartość mocy
jest taka sama dla wszystkich stopni).
Przy indukcyjnym charakterze sieci regulator pracuje zgodnie z ustawionymi
czasami reakcji ZAŁ i WYŁind., zaś przy pojemnościowym charakterze wyłącza
kondensatory z czasem reakcji WYŁpoj.. Czasy reakcji w przypadku stopni zdefiniowanych jako indukcyjne (członem wykonawczym jest dławik kompensujący – wersja
C) są używane w odwrotnej logice, czyli np. wyłączanie stopnia z dławikiem
kompensującym odbywa się z czasem ZAŁ.
~~ Tryb nr 5 (kołowy)
Algorytm łączący w sobie szybkość dochodzenia do stanu skompensowania
trybu 4 i równomierne zużycie elementów wykonawczych. W trybie kołowym
liczba załączeń i wyłączeń dla każdego stopnia jest jednakowa. Regulator załącza
najdłużej wyłączony nie objęty działaniem blokady systemowej stopień, a wyłącza
najdłużej włączony. Warunek ten zachodzi również przy łączeniu stopni indukcyjnych (dławików).
W tym trybie obowiązuje szereg 1 : 1 : 1 : 1 (wartość mocy jest taka sama dla
wszystkich stopni). Przy indukcyjnym charakterze sieci regulator pracuje zgodnie
z ustawionymi czasami reakcji ZAŁ i WYŁind., zaś przy pojemnościowym charakterze
wyłącza kondensatory z czasem reakcji WYŁpoj..
Czasy reakcji w przypadku stopni zdefiniowanych jako indukcyjne (członem
wykonawczym jest dławik kompensujący) są używane w odwrotnej logice, czyli
np. wyłączanie stopnia z dławikiem kompensującym odbywa się z czasem ZAŁ.
~~ Tryb nr 6
Algorytm zapewniający wolne, ale bardzo precyzyjne osiągnięcie i utrzymanie
stanu skompensowania (zminimalizowane stany, gdy sieć jest przekompensowana).
Jest to tryb, który łączy ze sobą zalety trybu nr 1 i trybu nr 2. W przypadku gdy
sieć ma charakter indukcyjny, łączenie stopni odbywa się zgodnie z trybem nr 2
z nastawionymi czasami reakcji ZAŁ i WYŁind.. W przypadku gdy sieć zacznie mieć
charakter pojemnościowy następuje szybkie wyłączenie/załączanie stopni zgodnie z trybem nr 1 z nastawionym czasem reakcji WYŁpoj. (jako pierwsze wyłączane/
załączane są stopnie o najmniejszych mocach). Tryb ten eliminuje wadę trybu nr 2,
czyli powolne wychodzenie ze stanu przekompensowania. Szereg wartości mocy
kondensatorów musi być następujący 1 : 2 : 2 : 2 : ... : 2.
Czasy reakcji w przypadku stopni zdefiniowanych jako indukcyjne (członem
wykonawczym jest dławik kompensujący) są używane w odwrotnej logice, czyli
np. wyłączanie stopnia z dławikiem kompensującym odbywa się z czasem ZAŁ.
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~~ Tryb nr 7
Tryb szybkiego osiągania stanu skompensowania z możliwością bardzo szybkiego (z czasem reakcji WYŁpoj.) wychodzenia ze stanu przekompensowania (sieć
ma charakter pojemnościowy). W przypadku gdy sieć ma charakter indukcyjny
stopnie są łączone zgodnie z trybem nr 1 i ustawionymi czasami reakcji ZAŁ
i WYŁind.. W przypadku gdy sieć zacznie mieć charakter pojemnościowy, stopnie
będą łączone od strony numerów najwyższych, zgodnie z ustawionym czasem
reakcji WYŁpoj.. Szereg wartości mocy poszczególnych stopni baterii musi być
następujący: 1 : 2 : 4 : ... : 8.
Czasy reakcji w przypadku stopni zdefiniowanych jako indukcyjne (członem
wykonawczym jest dławik kompensujący) są używane w odwrotnej logice, czyli stopnie te są załączane z czasem WYŁind. lub WYŁpoj., a wyłączane z czasem
ZAŁ. W tym trybie wyłączanie stopni indukcyjnych odbywa się od stopnia o numerze
najniższym w górę.
~~ Tryb nr 8
Tryb 8 stanowi połączenie trybu 1 i trybu 4, z tym że nie jest wymagany szereg
wartości mocy 1:1:1:…: 1. W jego miejsce można użyć przykładowo szeregu
1:1:1:2:2:4:4, w którym stopnie zostały podzielone na grupy o tej samej mocy.
Stopnie, które maja zdefiniowany ten sam mnożnik traktowane są jako należące
do tej samej grupy (wartość mnożnika przyporządkowana każdej grupie powinna
odpowiadać stosunkowi mocy stopni z danej grupy do mocy pierwszego stopnia,
czyli stopnia przyjętego do wyliczenia Q / n). Moc najmniejszego kondensatora
może być różna od mocy najmniejszego dławika kompensującego (wyliczając QL / n,
jak i QC / n należy przyjąć odpowiednią moc I stopnia z szeregu regulacyjnego).
Regulator będzie używał stopni należących do tej samej grupy w trybie nr 4, zaś
każdą grupę traktował będzie jak jeden stopień w trybie nr 1 (podstawowym).
Dzięki temu wahania mocy występujące po czasie krótszym niż czas trwania blokady systemowej mogą być skuteczniej kompensowane. Dla stopni indukcyjnych
obowiązuje taka sama zasada jak dla kondensatorów mocy, z uwzględnieniem
odwrotnej logiki czasów, czyli np. wyłączanie stopnia z dławikiem kompensującym
odbywa się z czasem ZAŁ.
Tryby o numerach 9, 10, 11 i 12 bazują odpowiednio na trybach bazowych nr 1, 4,
5 i 8 i w przypadku baterii o stopniach wyłącznie pojemnościowych lub wyłącznie
indukcyjnych (C) wykorzystywany jest algorytm załączania stopni z odpowiednich
trybów bazowych.
W przypadku baterii wyposażonej w stopnie z kondensatorami i dławikami
komp. (wersja LC), algorytm został zmodyfikowany i dopuszcza jednoczesne
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załączenie dwóch stopni z kondensatorami i dowolnej liczby stopni z dławikami.
Jest to podstawowa różnica w stosunku do trybów bazowych. W stanie z załączonym dławikiem kompensującym, kondensatory służą tylko do dokładniejszego
dopasowania mocy kompensacji do obciążenia (lepsza skuteczność procesu
kompensacji). Przy czym wymagane jest, aby suma mocy załączonych kondensatorów na dwóch pierwszych stopniach była mniejsza od mocy najmniejszego
dławika. Zależność ta sprawia, że w stanie ustalonym charakter mocy baterii przy
załączonym dławiku zawsze pozostaje indukcyjny, gdyż załączenie kondensatorów
zamontowanych na dwóch pierwszych stopniach nie powinno wpływać na zmianę
tego charakteru.
Obowiązują następujące zasady stopniowania:
• Stopnie pojemnościowe 1:2, stopnie indukcyjne 4:8:8:… lub 4:4:4:…,
• Stopnie pojemnościowe 1:1, stopnie indukcyjne 3:3:3:…

UWAGA!!! Tryb nr 8 i nr 12 wymagają zaprogramowania „pod

konkretnego Klienta” mnożnika mocy dla wszystkich dostępnych
stopni już na etapie produkcji regulatora lub po jego zakupie przez
serwis Twelve. W zamówieniu należy określić jaką moc będą miały
poszczególne kondensatory mocy. Nastawa ta nie jest dostępna
z panelu czołowego regulatora (programowanie jedynie przez
interfejs RS485).

WYJŚCIE Z TRYBU PROGRAMOWANIE
Kolejne użycie przycisku  (wybór) spowoduje przejście regulatora do trybu: praca automatyczna. Ten sposób wyjścia z trybu
programowanie zapewnia, że dokonane nastawy zostaną zapisane
w pamięci regulatora.
UWAGA!!! Przy ustabilizowanej wielkości i charakterze obciążenia
skuteczność kompensacji w znacznym stopniu zależy od nastaw
regulatora. Dopasowanie nastaw do obciążenia i posiadanej baterii
trzeba kontrolować i w zależności od potrzeb modyfikować. Jeśli
zaprogramowane nastawy ulegną zmianie z przyczyn losowych
np. w skutek zakłóceń elektromagnetycznych, w regulatorze zaświeci
się pulsacyjnie czerwona dioda LED Tryb Pracy (wskaźnik D). Stan
ten wymusza natychmiastowe sprawdzenie nastaw regulatora
i identyfikację przyczyn jego powstania.
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USTAWIENIA DODATKOWE – ROZSZERZONA FUNKCJONALNOŚĆ
REGULATORA MRM – 12e i MRM – 12ec – dostępna z poziomu
programu narzędziowego.
Regulator z INTERFACE'M KOMUNIKACYJNYM TYPU RS485
Poniższe nastawy nie są dostępne z panelu czołowego!!!
Uwaga!!! Opisane w kolejnych punktach instrukcji rozszerzenia
funkcjonalności regulatora MRM – 12 wymagają modyfikacji nastaw
dostępnych tylko poprzez rejestry protokołu komunikacyjnego
Modbus RTU. Twelve oferuje program narzędziowy do obsługi
produkowanych regulatorów MRM – 12e i MRM – 12ec.
W przypadku regulatora wyposażonego w interfejs komunikacyjny RS485 zmiana
ustawień jest możliwa w działającej baterii bez demontażu regulatora. W przypadku
regulatora bez interfejsu komunikacyjnego, odpowiednie nastawy muszą być
wprowadzone na etapie produkcji, ewentualnie po zdemontowaniu regulatora
z baterii. Dostęp do złącza serwisowego (komunikacja szeregowa w standardzie
TTL) wymaga wyjęcia regulatora z obudowy.
W najbliższym czasie firma Twelve Electric rozpocznie sprzedaż programu narzędziowego do obsługi regulatora serii MRM – 12e i MRM – 12ec.
W standardowej wersji regulatora włączona jest tylko funkcja kontroli wewnętrznego napięcia zasilania regulatora (DC) (jest możliwość jej wyłączenia), pozostałe
funkcje kontroli parametrów są wyłączone. Istnieje możliwość włączenia poniżej
opisanych nastaw, oprócz kontroli napięcia sterowania styczników, która nie jest
dostępna w obecnie produkowanej wersji regulatora MRM – 12.
¾¾  Korekcja obwodu regulacji.
Korekcja obwodu regulacji polega na wprowadzeniu do układu zasilania lub
do systemu kompensacji dodatkowych elementów o stałej wartości mocy biernej,
normalnie „niewidocznych” dla układu pomiarowego regulatora. Elementy
te symulują podłączenie dławika szeregowego lub dławika równoległego lub
kondensatora równoległego i są automatycznie uwzględnione w procedurze
wyliczania mocy biernej wymaganej do kompensacji obiektu. Funkcjonalność
ta pozwala częściowo wyeliminować błąd kompensacji powstający w przypadku
różnego usytuowania układów pomiarowych (przekładników) regulatora MRM – 12
i licznika energii.
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Omawiana korekta obwodu może znaleźć zastosowanie w następujących
przypadkach:
• Kompensacja biegu jałowego transformatora w przypadku, gdy układ pomiarowy
licznika energii jest po stronie pierwotnej transformatora, a regulatora po stronie
wtórnej.
• Kompensacja indukcyjności i pojemności linii SN w przypadku, gdy układ pomiarowy licznika znajduje się w GPZ, a regulator w rozdzielni u odbiorcy energii.
• Pomiędzy przekładnikiem regulatora, a przekładnikiem licznika energii są na stałe
przyłączone dodatkowe odbiorniki energii biernej niewidoczne dla regulatora.
¾¾  Mnożnik mocy stopnia
Mnożnik mocy stopnia wykorzystywany jest w trybach pracy 8 i 12. Stopnie, które
mają zdefiniowany ten sam mnożnik traktowane są jako należące do tej samej
grupy. Wartość mnożnika przyporządkowana każdej grupie powinna odpowiadać
stosunkowi mocy stopni z danej grupy do mocy pierwszego stopnia, czyli stopnia
przyjętego do wyliczenia Q / n.
Wykorzystanie trybu pracy 8 lub 12 może poprawić efekt kompensacji w przypadku, gdy w obiekcie występują duże i szybkie wahania współczynnika mocy
i obciążenia, a z innych względów nie jest możliwe zastosowanie dławików
szybkorozładowczych. Wahania te mogą być spowodowane zarówno zmianami
mocy biernej jak i czynnej. W obiektach w których występują zarówno obciążenia
o małych jak i dużych wartościach, wymagania związane z konstrukcją baterii
i nastawami regulatora są przeciwstawne. Przy małych obciążeniach wykorzystywane są głównie stopnie o małej mocy, ponieważ poprawę współczynnika
mocy uzyskuje się po niewielkiej korekcie mocy biernej. W przypadku zmian
dużych pojawia się konieczność szybkiej zmiany mocy baterii o dużą wartość.
Sprzeczność tą rozwiązuje zastosowanie trybów pracy nr 8 lub 12. W trybach tych
stopnie w ramach danej grupy pracują niezależnie w trybie kołowym, a łączenie
wyjść należących do różnych grup przebiega podobnie jak w trybie 1. Ten rodzaj
pracy skraca czas oczekiwania na załączenie stopnia o małej mocy (wybór stopnia
z grupy, który nie jest objęty działaniem blokady systemowej), co jest zaletą trybu
kołowego. Jednocześnie stopnie w różnych grupach mogą być różnej mocy,
co przyśpiesza dojście do stanu skompensowania, co jest przewagą trybu 1 – go
w stosunku do trybu kołowego.
¾¾  Indywidualny czas rozładowania dla każdego stopnia
W regulatorze MRM – 12 istnieje możliwość zaprogramowania dla każdego
wyjścia regulatora różnej wartości czasu blokady systemowej. Ta możliwość
pozwala dopasować czas trwania blokady systemowej do czasu rozładowania
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jaki mają zastosowane w baterii kondensatory mocy/ dławiki komp.. Fabrycznie
ustawiony czas blokady systemowej zabezpiecza przed ponownym załączeniem
nierozładowanego kondensatora/dławika komp. (uszkodzeniem) tylko pod warunkiem, że jego wartość jest dobrana do czasu rozładowania kondensatora/
dławika komp.. Fabrycznie czas ten ustawiony jest na 3 minuty, a na życzenie
Klienta 45 sekund dla kondensatora i 3s dla dławika komp.. Opcja indywidualnego
ustawienia czasu blokady systemowej (str.33) na każdym wyjściu regulatora
ma zastosowanie w przypadku baterii w wersji LC zawierającej zarówno stopnie
indukcyjne jak i pojemnościowe. Stopnie indukcyjne nie wymagają czasu na „rozładowanie” i w ich przypadku czas blokady systemowej może być znacznie skrócony
w stosunku do czasu dla stopni pojemnościowych, co może poprawić skuteczność
(nadążność) kompensacji. Dla dławików kompensacyjnych czas ten ogranicza
jedynie liczbę załączeń stycznika na godzinę. Omawiana funkcjonalność (różne
czasy blokady systemowej na poszczególnych wyjściach regulatora) może też być
wykorzystana w przypadku baterii z dławikami szybkorozładowczymi. W takim
układzie stopnie najczęściej załączane, np. kondensatory o małej mocy będą
wyposażone w dławiki szybkorozładowcze typu SR. Zastosowanie tych dławików
na wybranych stopniach sprawia, że czas blokady systemowej powinien być
krótki (min. 2 sekundy), a pozostałe stopnie z kondensatorami o większej mocy
wyposażone tylko w standardowe rezystory rozładowcze wymagają dłuższego
czasu rozładowania (3 minuty). Przy niższej cenie, uzyskana opisaną powyżej
wersją baterii skuteczność kompensacji obciążeń szybkozmiennych pozostanie
zbliżona do skuteczności uzyskanej wersją baterii z dławikami SR zamontowanymi
na wszystkich stopniach. Oczywiście układ taki ma sens, jeśli szybkie zmiany mocy
biernej obiektu są w zakresie porównywalnym z mocą najmniejszych stopni.
Ustawienie czasu rozładowania dla danego stopnia na zero spowoduje zachowanie
fabrycznej blokady systemowej, czyli 3 minuty (na życzenie 45 sekund). W przypadku zadania wartości różnej od zera, blokada systemowa przed natychmiastowym
ponownym załączeniem przyjmie ustawioną nową wartość. Zmiana czasu trwania
blokady systemowej choć by dla jednego stopnia blokuje możliwość zmiany
liczby aktywnych stopni. Przywrócenie fabrycznych czasów blokady systemowej,
identycznej na wszystkich stopniach odblokowuje funkcjonalność zmiany ilości
aktywnych wyjść regulatora. Niektórzy producenci wyposażają kondensatory
mocy w układ rozładowczy o czasie 1 minuty, dlatego możemy zamówić regulator
MRM – 12 o czasie blokady systemowej równym 45 sekund.
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¾¾  Kontrola napięcia
Regulator MRM – 12 pozwala na uwzględnienie w procesie kompensacji mocy
biernej aktualnej wartości napięcia sieci (rys. 17). Poziom napięcia klasyfikowany
jest w trzech indywidualnie definiowanych przedziałach:
• napięcie w normie,
• napięcie stan ostrzegawczy,
• napięcie stan awaryjny.
Granice każdego przedziału definiowane są przez podanie wartości progowej
z histerezą.
W przypadku gdy napięcie jest w zakresie określonym jako norma, regulacja
przebiega bez żadnych ograniczeń, załączane są stopnie pojemnościowe lub
indukcyjne zależnie od aktualnego zapotrzebowania na moc bierną i ustawionego
trybu pracy.
W przypadku przekroczenia górnej wartości progowej napięcia i przejścia
do stanu ostrzegawczego nie będą załączane stopnie pojemnościowe, ponieważ w typowym układzie zasilania najprawdopodobniej spowoduje to dalszy
wzrost napięcia. Załączanie stopni indukcyjnych jest nadal możliwe, ponieważ
powinno spowodować obniżenie napięcia. Stan taki sygnalizowany jest miganiem
diody ZAŁ.
Obniżenie napięcia poniżej dolnego progu napięcia normatywnego blokuje
załączanie stopni indukcyjnych. Algorytm regulacji zakłada, że załączenie dławika
komp. spowoduje najprawdopodobniej dalsze obniżenie napięcia. Załączanie
stopni pojemnościowych jest nadal realizowane, ponieważ powinno skutkować podniesieniem napięcia sieci. Stan taki sygnalizowany jest miganiem
diody WYŁ.
Głęboki spadek lub wzrost napięcia do obszaru zdefiniowanego jako stan
awaryjny powoduje wyłączenie wszystkich stopni. W przypadku wzrostu napięcia
wyłączenie stopni ma na celu ich ochronę przed uszkodzeniem spowodowanym
ponadnormatywną wartością napięcia. Z dużym spadkiem napięcia może się
wiązać duża asymetria oraz ogólnie niestabilne warunki zasilania. Prowadzenie
kompensacji w takich warunkach prawdopodobnie będzie nieskuteczne.
Dodatkowo w celu ograniczenia wpływu krótkotrwałych wahań napięcia na proces regulacji dla każdego z omawianych przedziałów można zdefiniować zwłokę
czasową wydłużającą czas reakcji regulatora na zaistniałe zjawisko. W obecnie
sprzedawanych regulatorach funkcjonalność ta jest wyłączona.
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Napięcie stan awaryjny wysoki:
wszystkie stopnie zostaną wyłączone

U

Napięcie stan ostrzegawczy powyżej normy:
stopnie pojemnościowe nie mogą być załączane

Ustawiana wartość
progu napięcia

Napięcie w normie:
normalna regulacja, zarówno stopnie pojemnościowe
jak i indukcyjne mogą być załączane
Napięcie stan ostrzegawczy poniżej normy:
stopnie indukcyjne nie mogą być załączane
Napięcie stan awaryjny niski:
wszystkie stopnie zostaną wyłączone

.
Rys.17. Ilustracja podziału na obszary odpowiadające różnym stanom napięcia.
¾¾  Kontrola temperatury
Regulator MRM – 12 wyposażony jest w wewnętrzny układ pomiaru temperatury.
Możliwe jest ustawienie dwóch wartości progowych temperatury, odpowiednio
minimalnej i maksymalnej. W przypadku wyjścia temperatury poza zdefiniowane
granice i włączonej funkcji kontroli temperatury wszystkie stopnie baterii zostają
wyłączone zapobiegając uszkodzeniu stopni baterii w wyniku pracy poza dopuszczalnym zakresem temperaturowym.
Przy ustawianiu progów temperatury należy wprowadzić poprawkę uwzględniającą następujące czynniki:
• temperatura mierzona wewnątrz obudowy regulatora jest wyższa o około 10 OC
do 15 OC od temperatury panującej wewnątrz obudowy baterii, w której zamontowany jest regulator,
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• temperatura na zewnątrz obudowy regulatora jest zależna od miejsca jego
instalacji w baterii i od sprawności systemu wentylacji baterii.
¾¾  Kontrola napięcia sterowania styczników
Kontrola napięcia sterowania styczników ma za zadanie ochronę układu sterowania stopniami mocy (styczników) przed skutkami krótkiego zaniku lub trwałego
podwyższenia/obniżenia napięcia sterowania poza zakres pracy stycznika. W wyniku krótkiego zaniku napięcia na cewce stycznika dłuższego niż 50ms (w przypadku
typowego stycznika) może dojść do chwilowego, niekontrolowanego rozwarcia
jego styków i ponownego ich zwarcia (wyjście regulatora dalej będzie załączone). W efekcie nastąpi załączenie nie rozładowanego kondensatora do sieci skutkujące przepływem dużego prądu udarowego. Pomiar napięcia sterowania przez
regulator pozwala wyeliminować takie zjawisko poprzez wyłączenie wszystkich
przekaźników sterujących pracą styczników i ponowne odmierzanie czasu wg
wartości ustawionej jako blokada systemowa dla wszystkich wyłączonych w trybie
awaryjnym stopni baterii.

Uwaga!!! Funkcjonalność kontroli napięcia sterowania styczników
jest aktualnie testowana, dlatego nie jest ona dostępna w obecnie
produkowanej wersji regulatora MRM – 12.

Sygnalizacja stanów alarmowych.
Stan, gdy któryś z kontrolowanych parametrów znajdzie się poza dopuszczalnym
obszarem i spowoduje to wyłączenie wszystkich stopni, regulator wyświetli w postaci hex 8 – bitowego kodu alarmu. Kod należy interpretować jako flagi bitowe
przyjmujące wartości 1 w następujących przypadkach:
• Bit 0 – napięcie sieci stan awaryjny,
• Bit 1 – napięcie sieci stan ostrzegawczy,
• Bit 2 – wewnętrzne napięcie zasilania regulatora poza zakresem,
• Bit 3 – napięcie sterowania styczników poza zakresem,
• Bit 4 – temperatura wewnętrzna poza zakresem,
• Bit 5 – offset przetwornika ADC poza dopuszczalnym zakresem,
• Bit 6 – brak sygnalizacji przerwań z przetwornika,
• Bit 7 – utrata synchronizacji z częstotliwością sieci.
W celu przekształcenia wartości hex na wartość bitową można użyć kalkulatora
z systemu Windows w wersji naukowej.
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Wprowadzanie wartości Hex

Bit 7

Zmiana na wartość binarną
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TYPOWE BŁĘDY PODŁĄCZENIA
¾¾  Objaw 1
• Regulator po uruchomieniu załączył wszystkie stopnie baterii, zielona
dioda ZAŁ świeci się dalej, mimo że liczniki energii wskazują, że doszło
do przekompensowania.
• Regulator ciągle wskazuje na wyświetlaczu wartość około 0,4 lub 0,98 bez żadnego
związku ze zmianami obciążenia.
~~ Przyczyna
• Błędne podłączenie fazy na zaciski L2 lub L3 regulatora. Główną zasadą podłączania regulatora do systemu jest zachowanie zgodności kolejności wirowania
faz oraz zapewnienie, aby faza, na której zamontowano przekładnik prądowy
z którego wysterowane są wejścia „S1” i „S2” regulatora nie była jednocześnie
fazą zasilającą, tzn. faza ta nie może trafić na zaciski oznaczone jako L2 lub
L3 (dolny wtyk regulatora). W praktyce faza, w której znajduje się przekładnik
prądowy powinna być podłączona w baterii na zacisk L1, a pozostałe dwie fazy jako
napięcie zasilające regulator muszą być doprowadzone na jego zaciski L2, L3.
• Zasilanie baterii znajduje się przed przekładnikiem prądowym (patrząc od strony
transformatora). Przekładnik prądowy mierzy prądy urządzeń odbiorczych, ale
nie mierzy prądu baterii kondensatorów.
¾¾  Objaw 2
• Na regulatorze świeci się czerwona dioda LED WYŁ. Żaden stopień baterii nie
jest załączony.
~~ Przyczyna
• Napięcie na zaciskach L2 i L3 regulatora podłączone jest niezgodnie z kierunkiem
wirowania. Należy zamienić na dolnym wtyku regulatora przewody dochodzące
do zacisków L2 i L3.
• Należy zamienić na dolnym wtyku kolejność podłączeń „S1” i „S2”. Przed zmianą
podłączeń należy zewrzeć przekładnik.

Uwaga!!! Wyjęcie dolnego wtyku z regulatora powoduje rozwarcie
przekładnika, co może spowodować uszkodzenie przekładnika
prądowego. Należy pamiętać, że przed wyjęciem tego wtyku z regulatora należy zewrzeć zaciski przekładnika prądowego oraz wyłączyć
napięcie zasilania regulatora.
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¾¾  Objaw 3
• Następuje przekompensowanie sieci (wskazania licznika mocy biernej pojemnościowej zwiększają się).
~~ Przyczyna
• Zaprogramowanie w regulatorze wartości cosφ po stronie pojemnościowej. Stan
ten objawia się pulsującą wartością wyświetlanego cosφ. Należy ponownie
zaprogramować parametr cosφ, aby ustawiana wartość świeciła w sposób ciągły
(właściwy dla charakteru indukcyjnego).
• Ustawienie zbyt dużej wartości czasu reakcji WYŁpoj.. Przy nastawieniu wartości
cosφ w pobliżu jedności, np. cosφ = 0,99, regulator przy nagłym spadku wartości
obciążenia o charakterze indukcyjnym nie zdąży szybko wyłączyć takiej liczby
kondensatorów, aby przejść ze stanu równowagi przed zmianą obciążenia do równowagi po zmianie, i przez krótki czas sieć będzie przekompensowana. Należy
albo zmniejszyć nastawy cosφ albo skrócić czas reakcji WYŁpoj..
• Ustawienie zbyt małej wartości nastawy %Q / n. Jeżeli nastawa %Q / n jest mniejsza
od 50, regulator może pozostawać trwale po stronie pojemnościowej dla mocy
biernej pojemnościowej mniejszej od połowy mocy pierwszego stopnia (wynika
z nastawy Q / n). Należy zwiększyć nastawę %Q / n.
¾¾  Objaw 4
• Niska skuteczność kompensacji.
~~ Przyczyna
• Ustawione zbyt długie czasy reakcji na zmiany charakteru sieci lub w przypadku
obciążeń dynamicznych i małej liczby stopni w baterii, nastawienie zbyt krótkich
czasów reakcji. Dla takich nastaw przy szybkich zmianach łączeniowych wszystkie
kondensatory są w stanie rozładowania i w konsekwencji proces regulacji jest
bardzo spowolniony.
• Zbyt nisko ustawiona wartość cosφ.
• Źle obliczona lub nastawiona wartość Q / n (niedopasowana do mocy kondensatora na pierwszym stopniu baterii lub do przekładni przekładnika sterującego
regulatorem).
• Źle dobrana bateria kondensatorów. Brakuje mocy dla dużych obciążeń lub zbyt
duży pierwszy stopień uniemożliwiający skuteczną kompensację dla małych
obciążeń.
• Przepalone bezpieczniki w torach zasilania kondensatorów.
• Niesprawne kondensatory.

72

¾¾  Objaw 5
• Regulator załącza tylko jeden (pierwszy) stopień baterii kondensatorów lub steruje
mniejszą liczbą stopni niż faktycznie dostępna.
~~ Przyczyna
• Źle zaprogramowana liczba aktywnych stopni regulatora. Należy przeprogramować
liczbę dostępnych stopni według procedury z rozdziału „Nastawy dodatkowe”.
¾¾  Objaw 6
• W trybie pracy automatycznej dioda LED TRYB PRACY miga lub świeci stale.
~~ Przyczyna
• Zakłócenia lub przepięcia w sieci uszkodziły nastawy regulatora zapisane w pamięci EEPROM. Miganie diody – regulator pracuje, pozostał tylko jeden poprawny
rekord nastaw. Ciągłe świeceniu diody – regulacja wyłączona, nastawy nie dają
się odczytać z pamięci. Należy sprawdzić poprawność nastaw przechodząc przez
tryb programowania, jeśli po wyjściu z programowania dioda nadal będzie
świecić oznacza to uszkodzenie nastaw fabrycznych regulatora i konieczność
jego naprawy przez serwis.
¾¾  Objaw 7
• Nie działają styczniki sterowane wyjściami 7 ÷ 12 (druga łączówka)
~~ Przyczyna
• W regulatorze nie ma wewnętrznego połączenia pomiędzy wejściami A – A, trzeba
zainstalować zewnętrzny mostek.
¾¾  Objaw 8
• W układzie z rezerwą ukrytą regulatory pokazują mniejszy prąd niż rzeczywisty.
~~ Przyczyna
• Wykonano równoległe podłączenie regulatorów do przekładników wg starego
schematu, należy zmienić połączenie na szeregowe zgodnie z aktualnym schematem. Do każdego zacisku S1 i S2 może dochodzić tylko jeden przewód.
¾¾  Objaw 9
• Najwyższe stopnie nigdy się nie załączają lub załączają się po przejściu na stronę
pojemnościową, a załączenie powoduje pogorszenie cosinusa.
~~ Przyczyna
• Źle zdefiniowana liczba stopni indukcyjnych.
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TYPOWE PROBLEMY REGULACJI MOCY BIERNEJ
OBJAW

POWÓD

CO ROBIĆ

Małe obciążenia mocą czynną (I strefa regulacji)
Wskazanie cosφ trwale miga, • Nastawa %Q / n poniżej • Zwiększyć nastawę %Q / n
licznik energii biernej odda- 50 %.
do 50 %.
nej (pojemnościowej) zwiększa wskazanie w okresach
małego poboru.
Wskazanie cosφ często miga, • Skokowe zmiany mocy • Zwiększyć nastawę %Q / n
licznik energii biernej odda- biernej powodują powyżej 50 %. Przy liczniku
nej (pojemnościowej) zwięk- przejścia na stronę nadwyżkowym należy się
sza wskazanie w okresach pojemnościową.
liczyć ze wzrostem wskazań
małego poboru.
licznika energii biernej pobranej (indukcyjnej).
Średnie obciążenia mocą czynną (II strefa regulacji)
Regulator nie osiąga • Zbyt mała nastawa • Sprawdzić poprawność podstanu stabilnego, diody Q / n.
łączenia pierwszego stopnia,
musi to być najmniejszy sto ZAŁ i  WYŁ świecą
pień baterii.
na przemian.
• Zweryfikować nastawę Q / n
porównując z mocą pierwszego
stopnia. Jeśli poprawna, zwiększyć nastawę Q / n o 20 %.
Regulator nie załącza stop- • Zbyt duża nastawa
nia, a licznik energii biernej Q / n.
pobranej (indukcyjnej) • Zbyt mała nastawa
zwiększa wskazanie.
cosφ.
• Zbyt długi czas reakcji
na załącz.

• Zweryfikować nastawę Q / n
porównując z mocą pierwszego
stopnia.
• Zwiększyć nastawę cosφ.
• Zmniejszyć czas reakcji.
• Wykonać pomiary obciążenia,
rozbudować baterię o dodatkowe stopnie o mniejszej
mocy, zachowując wymagane
stopniowanie.

Licznik energii biernej od- • Zbyt duża nastawa • Zmniejszyć nastawę cosφ.
danej (pojemnościowej) cosφ,  
• Zmniejszyć czas reakcji na wyłącz.
zwiększa wskazanie.
• Zbyt długi czas reakcji • Zmniejszyć czas reakcji na wyłącz
dla charakteru pojemnościowego.
na wyłącz.
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Duże obciążenia mocą czynną (III strefa regulacji
Stale świeci się dioda • Zbyt mała moc baterii.
ZAŁ.

• Zweryfikować nastawę liczba
stopni baterii z rzeczywistą
baterią.
• Wykonać pomiary obciążenia,
rozbudować baterię o dodatkowe stopnie pojemnościowe

Niezależnie od obciążenia
Stale świeci się dioda • Sieć ma charakter • Sprawdzić, czy w sieci nie
pojemnościowy.
ma na stałe załączonego
WYŁ.
kondensatora.
• Wykonać pomiary obciążenia,
rozbudować baterię o stopnie
indukcyjne.

W przypadku problemów z uzyskaniem oczekiwanego efektu kompensacji nie
dających się rozwiązać we własnym zakresie, proponujemy skorzystać ze wsparcia
technicznego udzielanego przez firmę Twelve Electric Użytkownikom regulatora
MRM – 12e. Mając na uwadze, że postawienie właściwej diagnozy wymaga
pewnego zasobu informacji, Użytkownik lub Instalator musi być przygotowany do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania ze strony Pracownika
serwisu:
• W jakich okresach doby i przy jakim obciążeniu stan licznika energii biernej
pobranej lub oddanej ulega zmianie?
• Jaki przekładnik jest zainstalowany dla potrzeb regulatora i czy z tego samego
przekładnika korzystają jakieś inne urządzenia?
• Czy w ostatnim okresie nie były wykonywane prace modernizacyjne w układzie
rozliczeniowym lub nie doszło do uszkodzenia jakiegoś odbiornika w wyniku
wyładowania atmosferycznego lub przepięcia w sieci?
• Jakiego typu odbiorniki występują w zasilanym obiekcie (silniki, silniki z falownikiem, zgrzewarki, piece indukcyjne, elementy grzejne dużej mocy,
oświetlenie)?
• Jak można scharakteryzować obciążenie (duże, małe, skokowe zmiany, silna
asymetria)?
• Czy w zasilanym obiekcie występują niezależne źródła zasilania takie jak
generatory asynchroniczne, synchroniczne lub odbiorniki z odzyskiem energii
w czasie hamowania (windy, suwnice)?
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• Czy regulator okresowo nie reaguje na zmiany obciążenia, załącza i wyłącza
pierwszy stopień, stale świeci się dioda ZAŁ lub WYŁ, wskazuje cosinus
pojemnościowy lub sygnalizuje I=0?
• Czy wskazania regulatora pokrywają się ze zmianami obciążenia, odniesieniem może być ocena szacunkowa lub pomiar prądu wykonany innym
przyrządem?
Wyszczególnione pytania odnoszą się do okresów, w których widoczna jest
zmniejszona skuteczność kompensacji. Najprostszą metodą ich oznaczenia jest
obserwacja stanu licznika mocy biernej i uchwycenie momentów kiedy jego stan
się zmienia.

Uwaga!!! W każdym przypadku niezbędna jest informacja o aktualnych nastawach regulatora.
Jeżeli na podstawie powyższych pytań nie uda się określić przyczyny pogorszenia
skuteczności kompensacji, konieczne będzie wykonanie dodatkowych pomiarów
i rejestracji przez Użytkownika.
Pomiar powinien zawierać następujące dane:
• odczyty stanów licznika energii biernej i czynnej wykonane przynajmniej
na granicach istotnych zmian obciążenia w ciągu doby (praca zmianowa,
załączenie dużego odbiornika),
• odczyty napięcia, prądu i cosinusa z regulatora przynajmniej w okresach
nieskutecznej kompensacji widocznych jako zmiana wskazań licznika energii
biernej.
W przypadkach niejednoznacznych może się okazać, że konieczne jest wykonanie dodatkowych pomiarów napięcia, prądu, mocy czynnej i biernej, najlepiej
trójfazowych zarejestrowanych niezależnym przyrządem w okresie co najmniej
jednej doby. W takich przypadkach można skorzystać z doświadczenia i usług
oferowanych przez firmę Twelve Electric w zakresie kompensacji mocy biernej.
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SPOSÓB ZAMAWIANIA REGULATORA
W zamówieniu należy określić:
Parametr

Opcje

Opis

MRM  –  12e

wykonanie standardowe

MRM  –  12ec

wykonanie z zegarem RTC

MRM  –  12e/2xI

wykonanie dwuprądowe

MRM  –  12ec/2xI

wykonanie dwuprądowe z zegarem
RTC

Napięcie
zasilania

100 V, 230 V, 400 V, 500 V

–

660 V

na specjalne zamówienie

Liczba stopni

4o, 6o, 9o, 12o, 16o

rzeczywista liczba stopni w baterii
może być mniejsza

Komunikacja

RS485

regulator z zamontowanym interfejsem do transmisji danych, brak
specyfikacji oznacza regulator bez
interfejsu

Czas trwania blokady
systemowej

3 minuty

ustawienie fabryczne

45s

ustawienie dla baterii Twelve

inny

należy podać wymagany czas

Typ regulatora

UWAGA!!! W regulatorach mocy biernej MRM – 12 czas trwania
blokady systemowej wynosi standardowo 3 minuty. Informację
o innym czasie trwania blokady systemowej Klient musi zawrzeć
w zamówieniu.
Przykładowy tekst zamówienia:
Regulator MRM – 12ec / 12o – 400 V – 45 s
Zamawiam regulator z zegarem, posiadający 12 stopni wyjściowych, jednoprądowy,
pracujący w systemie o napięciu międzyfazowym 400 V. Czas trwania blokady
systemowej 45 s.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Twelve Electric Sp. z o.o. gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie
regulatora mocy biernej.
2. Wszelkie zauważone wady lub nieprawidłowości w działaniu regulatora należy
bezzwłocznie zgłosić do Dostawcy.
3.Wszelkie wady uniemożliwiające eksploatację regulatora ujawnione
w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
4. Producent zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za usterki
regulatora, jeśli powstały one z innych przyczyn niż wady ukryte regulatora,
w szczególności jeśli zostały spowodowane:
• eksploatacją niezgodną z Instrukcją montażu i obsługi
• eksploatacją w temp. poniżej – 25oC lub powyżej 50oC.
5.Sposób
załatwienia
reklamacji
ustala
każdorazowo
Nabywca
z Dostawcą. Niesprawny, objęty gwarancją regulator należy odesłać
na koszt firmy Twelve (Twelve Electric Sp. z o.o., 04-987 Warszawa, ul.
Wał Miedzeszyński 162) firmą spedycyjną DHL. W przypadku wysłania
uszkodzonego urządzenia na koszt Twelve firmą inną niż wskazana przez
Dostawcę, przesyłka nie zostanie odebrana.
6.Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej
w przypadku, gdy Nabywca nie przedstawi faktury zakupu, protokołu
pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.
7.Jeżeli w okresie gwarancji zostaną wykonane trzy naprawy
i w regulatorze wystąpi kolejna wada potwierdzona przez Producenta,
Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany regulatora na nowy
wolny od wad. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności
o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady
objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych
przy jednej naprawie. Do ilości napraw, po przekroczeniu których
Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany regulatora nie wlicza
się napraw uszkodzeń powstałych w przypadkach wymienionych
w punkcie 5.
8.Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający między dniem uznania
reklamacji, a dniem usunięcia usterki. W przypadku dokonania wymiany
regulatora na nowy, okres gwarancji będzie liczony od dnia dokonania
wymiany.
9.Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji
w przypadku:
• zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej,
• zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu baterii/regulatora (faktura VAT)
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•
•
•
•

dokonywania zmian i poprawek w treści karty gwarancyjnej,
interwencji technicznej i mechanicznej w konstrukcję baterii,
samodzielnej próby naprawy uszkodzonego wyrobu,
awarii systemu wentylatorów, która powstała w wyniku zanieczyszczeń,
np. brudne filtry lub nieprawidłowego użytkowania (konserwację wentylatorów
i filtrów przeprowadza Użytkownik baterii)
• montażu lub eksploatacji niezgodnej z zasadami zawartymi w Instrukcji
montażu i obsługi baterii/regulatora mocy biernej.
10. W przypadkach spornych Dostawca zastrzega sobie prawo wykonania
oględzin i pomiarów kontrolnych w miejscu eksploatacji regulatora.
11. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego ponosi Nabywca.
12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak kompensacji mocy biernej
w czasie trwania naprawy regulatora mocy biernej.
13. Z tytułu gwarancji Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opłaty
za nieskompensowaną energię bierną. Obowiązkiem Użytkownika jest
bieżąca kontrola wskazań liczników i kontrola poprawności działania układu
kompensacji. Obowiązkiem Dostawcy jest terminowe usunięcie zgłoszonej
awarii urządzenia.
14. Recycling:
„Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabrania się
umieszczania zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza
wraz z innymi odpadami. Użytkownik, chcąc pozbyć się w/w sprzętu elektronicznego
lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego
sprzętu.
Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie
nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi”.

Orientacyjna masa regulatora mocy biernej MRM – 12e/ec:
– MRM – 12 / 4o, MRM – 12 / 6o – 1,06 kg
– MRM – 12 / 9o, MRM – 12 / 12o, MRM – 12 / 16o – 1,14 kg
W celu pozbycia się zużytego sprzętu elektrotechnicznego
zakupionego w Twelve Electric prosimy o kontakt z firmą
Twelve, gdzie uzyskacie Państwo adres najbliższego punktu
zbierania odpadów elektrotechnicznych.
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SIEĆ TRÓJFAZOWA
0,4kV

Bateria
kondensatorów
Cewki styczników

6A

A 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 A

REGULATOR
MRM-12e
lub

MRM-12ec
S1 S2 L3

L2

S2(l)

6A

S1(k)

N L1 L2 L3

LUB PEN

6A

TRAFO

S1 S2 L3

L2

Rys. 18. Schemat podłączenia regulatora MRM – 12e i MRM – 12ec.
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SIEĆ TRÓJFAZOWA
0,4kV
Sprzęgło

Bateria
kondensatorów

Cewki styczników

6A

A 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 A

REGULATOR
MRM-12e/2xI
lub

MRM-12ec/2xI
S1 S2 L3

L2 S1 S2

S2(l)

S2(l)

S1(k)

6A

S1(k)

6A

N L1 L2 L3
LUB PEN

TRAFO 1

N L1 L2 L3
LUB PEN

S1 S2 L3

TRAFO 2

L2 S1 S2
Sygnał z
TRAFO 2

Rys. 19. Schemat podłączenia regulatora MRM – 12, seria 2 x I
(podwójne wejście prądowe, rezerwa jawna)
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Rys. 20. Schemat podłączenia regulatora MRM – 12, seria 2 x I
(podwójne wejście prądowe, rezerwa ukryta)
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TRAFO 1

N
LUB PEN

L1 L2 L3

0,4kV

6A

S1(k)

S2(l)

6A

6A

S1 S2 L3

S1 S2 L3

lub

L2 S1 S2

L2 S1 S2

N
LUB PEN

L1 L2 L3

S2(l)

Sygnał z
TRAFO 2

TRAFO 2

6A

S1(k)

6A

L2 S1 S2

S1 S2 L3

S1 S2 L3

lub

MRM-12ec/2xI

7 8 9 10 11 12 A

MRM-12ec/2xI

A 1 2 3 4 5 6

Cewki styczników

REGULATOR
MRM-12e/2xI

7 8 9 10 11 12 A

6A

REGULATOR
MRM-12e/2xI

A 1 2 3 4 5 6

Cewki styczników

Bateria
kondensatorów

Sprzęgło

SIEĆ TRÓJFAZOWA

L2 S1 S2
Sygnał z
TRAFO 1

Bateria
kondensatorów

Tabela nr 7 - Nastawa QL / n dla baterii dławików filtrujących Hr 14 %
(współczynnik p = 0,14)
Parametry regulatora: Un = 100 V (0,1 kV); I n = 5 A;
Parametry 1-go stopnia baterii: U1n = 440 V (0,44 kV) (napięcie znam. 1-go trójfazowego stopnia baterii)
Parametry sieci: Un SN = 15 kV ; Un nn = 400 V (0,4 kV);
przekładnik napięciowy nT- = 150
Przekładnik
I/5 A
I [A]
n

Moc najmniejszego kondensatora w baterii Q [kvar]
1,0

1,25

1,5

2,5

5

7,5

10

12,5

20

40

50

20

4

0,004

0,005

0,005

0,009

0,017

0,025

0,033

0,041

0,065

0,129

0,161

25

5

0,003

0,004

0,004

0,007

0,013

0,020

0,026

0,033

0,052

0,103

0,129

30

6

0,003

0,003

0,004

0,006

0,011

0,017

0,022

0,027

0,043

0,086

0,107

40

8

0,002

0,003

0,003

0,005

0,009

0,013

0,017

0,021

0,033

0,065

0,081

50

10

0,002

0,002

0,002

0,004

0,007

0,010

0,013

0,017

0,026

0,052

0,065

60

12

0,002

0,002

0,002

0,003

0,006

0,009

0,011

0,014

0,022

0,043

0,054
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15

–

0,002

0,002

0,003

0,005

0,007

0,009

0,011

0,018

0,035

0,043

100

20

–

–

–

0,002

0,004

0,005

0,007

0,009

0,013

0,026

0,033

125

25

–

–

–

0,002

0,003

0,004

0,006

0,007

0,011

0,021

0,026

150

30

–

–

–

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,009

0,018

0,022

200

40

–

–

–

–

0,002

0,003

0,004

0,005

0,007

0,013

0,017

250

50

–

–

–

–

0,002

0,002

0,003

0,004

0,006

0,011

0,013

300

60

–

–

–

–

0,002

0,002

0,003

0,003

0,005

0,009

0,011

400

80

–

–

–

–

–

0,002

0,002

0,003

0,004

0,007

0,009

500

100

–

–

–

–

–

–

0,002

0,002

0,003

0,006

0,007

600

120

–

–

–

–

–

–

0,002

0,002

0,003

0,005

0,006

750

150

–

–

–

–

–

–

–

0,002

0,002

0,004

0,005

1000

200

–

–

–

–

–

–

–

–

0,002

0,003

0,004
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PRACA AUTOMATYCZNA

ROZPOCZĘCIE PROGRAMOWANIA
NASTAW NIE MOŻNA EDYTOWAĆ;
REGULATOR JEST W TRYBIE PRACY
AUTOMATYCZNEJ

Stan wyświetlacza dla
MRM – 12e

WEJŚCIE DO TRYBU
PRZEGLĄDANIA NASTAW
DODATKOWYCH

WEJŚCIE DO TRYBU PRZEGLĄDANIA
WARTOŚCI NASTAW
PODSTAWOWYCH

„8.8.8.8”.

MRM – 12ec

WARTOŚĆ COSφ

LICZBA AKTYWNYCH WYJŚĆ
REGULATORA

czas wyświetlania 5 s

NAPIĘCIE DLA TORU PODSTAWOWEGO

„u1”

LICZBA AKTYWNYCH WYJŚĆ
INDUKCYJNYCH STERUJĄCYCH
STOPNIAMI INDUKCYJNYMI

MRM – 12e

GODZINA

ZEGAR (GODZINA WYŁĄCZENIA)

„22.00”

WEJŚCIE DO TRYBU
PROGRAMOWANIA
NASTAWY DODATKOWE
str.33

WEJŚCIE DO TRYBU
PROGRAMOWANIA NASTAW
DODATKOWYCH

„

NASTAWY PODSTAWOWE

”

WERSJA e (bez zegara)
str.41

NASTAWY PODSTAWOWE
WERSJA ec (z zegarem)
str.40

ZEGAR (GODZINA ZAŁĄCZENIA)

NUMER ZAŁĄCZONEGO STOPNIA

COSφ

„l.950”

„u2”

LICZBA AKTYWNYCH WYJŚĆ
STERUJĄCYCH STOPNIAMI
INDUKCYJNYMI

CZAS REAKCJI NA ZAŁĄCZENIE

PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI
1 - 9600 bodów
5 - 115200 bodów

COS DLA TORU DODATKOWEGO

Funkcja uruchamiania
pracy w trybie zegarowym.
- OFF - funkcja zegara wyłączona
- C0 - wszystkie stopnie wyłączone
- C1..C16 - wybrany stopień będzie
załączany w ustawionym czasie

CZAS REAKCJI NA WYŁĄCZENIE IND.
POWRÓT DO TRYBU PRACY
AUTOMATYCZNEJ

WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA
PRZEKŁADNIKA (%)

POWRÓT DO TRYBU PRACY
AUTOMATYCZNEJ

możliwość zmiany stanu danego
stopnia klawiszami
załączony

Kombinacja klawiszy

Kombinacja klawiszy
QL / n
możliwość zmiany wartości
klawiszami

Przejście do
poprzedniego stopnia

„ OFF”

QL / n
POWRÓT DO TRYBU PRACY
AUTOMATYCZNEJ

„ C 1”

QC / n
możliwość zmiany wartości
klawiszami

POWRÓT DO TRYBU PRACY
AUTOMATYCZNEJ

wyłączony

ADRES REGULATORA W SIECI
MODBUS

PRĄD DLA TORU DODATKOWEGO

„I2”

Przejście do kolejnego stopnia

ZEGAR
(GODZINA ZAŁĄCZENIA)

%Q / n

QC / n

Kombinacja klawiszy
Tryby pracy
możliwość zmiany wartości
klawiszami

ZEGAR
(GODZINA WYŁĄCZENIA)

możliwość ustawienia godziny
załączenia w formacie 24h klawiszami

NAPIĘCIE DLA TORU DODATKOWEGO

„ C 0”

PRACA RĘCZNA

%Q / n
możliwość zmiany wartości
klawiszami

LICZBA AKTYWNYCH WYJŚĆ
REGULATORA

możliwość ustawienia żądanej liczby
stopni klawiszami

ADRES REGULATORA W SIECI
MODBUS

PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI
1 – 9600 bodów
5 – 115200 bodów

Tryb pracy ręcznej

ZEGAR (GODZINY)

możliwość ustawienia godziny w
formacie 24h klawiszami

możliwość ustawienia godziny
wyłączenia w formacie 24h klawiszami

COS DLA TORU PODSTAWOWEGO

Czas reakcji na wyłączenie poj.
możliwość zmiany wartości
klawiszami

„ 8.8.8.8”.

PRĄD DLA TORU PODSTAWOWEGO

„I1”

COSφ
możliwość zmiany wartości
klawiszami

Kombinacja klawiszy

Czas reakcji na załączenie
możliwość zmiany wartości
klawiszami

Kombinacja klawiszy

Ostatni aktywny stopień

Czas reakcji na wyłączenie ind.
możliwość zmiany wartości
klawiszami

POWRÓT DO TRYBU PRACY
AUTOMATYCZNEJ

czas wyświetlania 5 s

CZAS REAKCJI NA WYŁĄCZENIE POJ.

TRYB PRACY

POWRÓT DO TRYBU
PRACY AUTOMATYCZNEJ

KLAWISZ NALEŻY PRZYTRZYMAĆ PRZEZ 5s

KOMBINACJA
KLAWISZY

PRZYTRZYMUJĄC KLAWISZ

KLAWISZ NALEŻY PRZYCISNĄĆ IMPULSOWO

KOMBINACJA
KLAWISZY

PRZYTRZYMUJĄC KLAWISZ

NALEŻY

PRZYCISNĄĆ KLAWISZ

PRZYCISNĄĆ KLAWISZ

NALEŻY

KOMBINACJA
KLAWISZY

PRZYTRZYMUJĄC KLAWISZ

KOMBINACJA
KLAWISZY

PRZYTRZYMUJĄC KLAWISZ

NALEŻY

PRZYCISNĄĆ KLAWISZ

PRZYCISNĄĆ KLAWISZ

NALEŻY

Twelve Electric Sp. z o.o.

04-987 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 162
tel. +48 22 872 20 20, fax. +48 22 612 79 49
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e – mail: twelvee@twelvee.com.pl
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