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1. Nejd�íve si p�e�t�te

O této p�íru�ce

Tato p�íru�ka je ur�ena pro rychlou instalaci a uvedení do provozu regulátoru typu RVC. 
P�ed instalací a provozem regulátoru RVC si pe�liv� p�e�t�te tuto p�íru�ku. 
M�jte ji k dispozici pro personál provád�jící instalaci, údržbu a provoz.

Bezpe�nostní pokyny

Instalace, údržba a provoz regulátoru ú�iníku musí být provád�na pracovníkem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Nepracujte pod nap�tím.

Pro �išt�ní a odstra�ování prachu použijte suchý had�ík. Nepoužívejte látky zp�sobující od�r, rozpoušt�dla nebo alkohol. 
P�ed vlastním �išt�ním vypn�te napájecí a m��icí obvod. 
Neotvírejte sk�í�ku regulátoru RVC. Uvnit� nejsou žádné díly, které podléhají opravám nebo servisu.

Regulátor ú�iníku se p�ipojuje k m��ícímu transformátoru proudu. P�ed odpojením m��ícího transformátoru proudu 
musí být tento transformátor zkratován nebo p�ipojen k jiné zát�ži s dostate�n� nízkou impedancí.
Pokud tak neu�iníte m�že dojít ke vzniku nebezpe�n� velkých nap�tí. 
Regulátor ú�iníku používejte pouze k tomu ú�elu, ke kterému je ur�en.

Všechny kabely zapojené do regulátoru RVC musí odpovídat normám, kde je regulátor instalován.
Všechny kabely navrhujte tak, aby odolaly teplot� okolí v�tší n�ž 60 °C.
Dbejte na správný výb�r jistících a spínacích komponent�, jako jsou nap�. jisti�e, pojistky, styka�e.
Všechny za�ízení musí být instalovaný ve stejném rozvad��i jako regulátor ú�iníku RVC. 
Typická hodnota odjišt�ní regulátoru RVC je 6 A. Odjišt�ní kondenzátor� závisí na jejich hodnotách.

Elektromagnetická kompatibilita

Tento regulátor ú�iníku RVC spl�uje podmínky Evropského Spole�enství (EU) pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), 
p�i provozu v síti s kmito�tem 50 Hz. Regulátor je ozna�en p�íslušnou zna�kou CE. Pokud je ur�itý p�ístroj používán v systému 
pak podle sm�rnic EU je n�kdy požadováno ov��ení celého systému z hlediska požadavk� na elektromagnetickou 
kompatibilitu (EMC).

Pro zlepšení výkonnostních parametr� systému z hlediska elektromagnetické kompatibility je vhodné použít n�které z 
následujících postup�:

1. Kovové pouzdro pro zabudování p�ístroje obecn� zlepšuje parametry elektromagnetické kompatibility
2. Instalace kabel� ve v�tší vzdálenosti od otvor� v pouzdru
3. Instalace kabel� v blízkosti uzemn�ných kovových konstrukcí
4. Použití vícežilových splétaných kabel� pro uzemn�ní dve�í nebo dalších �ástí rozvád��e
5. Vyhnout se spole�ným zemnícím impedancím
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2. Popis regulátor� RVC

Obr. 1: �elní pohled
1.1.: Montážní drážky
1.2.: LCD Displej
1.3.: Klávesnice

Obr. 2: Pohled zezadu
2.1.: Montážní drážky
2.2.: P�ipojovací nap��ové vstupy (L2, L3)
2.3.: P�ipojovací proudové vstupy (k, l)
2.4.: Výstupy jednotlivých stup� regulátoru
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Obr. 3: LCD displej
3.1.: Aktivované výstupy
3.2.: Indukátor p�ekro�ení teploty
3.3.: Indukátor rozpojení
3.4.: Programovatelné/m��ené hodnoty
3.5.: Režimy
3.6.: Požadavek na p�ipojení nebo odpojení kompenza�ního stupn�
3.7.: Ú�iník induktivního charakteru
3.8.: Ú�iník kapacitního charakteru
3.9.: Výstraha p�i p�íliš nízké kompenzaci
3.10.: Jednotka m��ené hodnoty
3.11.: Režim spínání (p�ímý, cirkulární), p�ep��ová, podp��ová ochrana

Obr. 4: Klávesnice
4.1.: Tla�ítko volby jednotlivých režim�
3.2.: Tla�ítko ( - )
4.3.: Tla�ítko ( + )
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3. Instalace

2

1

Obr. 5.1.
Krok 1.
Zasu�te regulátor do otvoru kompenza�ního rozvád��e.

1 4

3

3

Obr. 5.2.
Krok 2.
Vložte montážní držáky (3) do p�íslušných upev�ovacích otvor� (4) regulátoru.
Zatáhn�te montážní držáky (3) dozadu.
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7

Obr. 5.3.
Krok 3.
Oto�te šroubem v montážním držáku (3) tak dlouho, až dojde k pevnému uchycení regulátoru.
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4. P�ipojení

Schéma zapojení

Obr. 6.: Schéma zapojení
k,l: Vodi�e pro p�ipojení MTP
L2, L3: Dv� ze t�í fází (které nejsou m��eny MTP)
M1, M2: Svorky kontaktu alarmu
A: Spole�ný kontakt výstupních kontakt�
1-12: Výstupní kontakty

P�ipojení vodi��

Obr. 7.: P�ipojení vodi��
Obr. 7.1.: Šroubovákem zatla�te na pá�ku konektoru sm�rem dozadu.
Obr. 7.2.: Vložde vodi� do p�íslušného p�ipojovacího otvoru a sou�astn� tla�te tlakem na pá�ku.
Obr. 7.3.: Uvoln�te šroubovák.
Obr. 7.4.: Vodi� je nyní �ádn� p�ipojen.
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5. Strategie spínaní

Spínání jednotlivých stup�� je založeno na pr�m�rné hodnot� jalového výkonu, spot�ebovaného zát�ží, b�hem spínací prodlevy.
Tento zp�sob umož�uje:
• �ídit ú�iník u rychle se m�nících zát�ží
• používat delší dobu spínací prodlevy a tím také snížit po�et sepnutí.

Podle pot�eby jalového výkonu zm��eného b�hem spínací prodlevy identifikuje regulátor RVC po�et kompenza�ních stup��, 
které mají být p�ipojeny.
Regulátor pak automaticky p�ipne nejbližší v�tší výstupy a takto zabrání zbyte�nému mezispínání.

B�hem této spínací sekvence je mezi každým stupn�m zavád�na pevná �asová prodleva 12 sekund, která zabra�uje problém�m 
souvisejícím s p�echodovými jevy a která pomáhá splnit požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Pokud má být odpojeno n�kolik stup��, provede regulátor tento úkon jako jediný spínací úkon, pon�vadž odpojování 
kondenzátor� není spojeno s p�echodovými jevy.

Všechny spínací sekvence jsou továrn� nastaveny jako “cirkulární”. Tímto zp�sobem se prodlužuje životnost kondenzátor� 
a styka�� a sou�asn� se eliminuje namáhání v d�sledku spínání mezi všemi výstupy.

V p�ípad� “dvojitého prvního stupn�” (1:1:2:2…; 1:1:2:4:4:…; 1:1:2:4:8:8:..), se cirkularita vztahuje k prvním dv�ma výstup�m 
a také k výstup�m vyšší hodnoty.

Obr. 8.:Spínací sekvence lineární/cirkulární

Lineární spínání funguje na principu „první dovnit�, poslední ven“. 
Cirkulární spínání funguje na principu „první dovnit�, první ven“. 

požadavek na p�idání jednoho stupn�
požadavek na odebrání jednoho stupn�
výstup uzav�en
výstup otev�en
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6. Režimy spínaní

Automatický (AUTO) režim
• Stupn� jsou automaticky p�ipojovány a odpojovány tak, aby bylo dosaženo cílové hodnoty ú�iníku v souladu s nam��eným 
jalovým proudem, nastavenou hodnotou C/k, spínací prodlevou, po�tem výstup� a typem zvolené spínací sekvence.
• LCD displej ukazuje skute�nou hodnotu ú�iníku (cos �), VRMS, IRMS, THDV, THDI, viz. Obr. 10.2.

Manuální (MAN) režim
• Stupn� jsou p�ipojovány manuáln�, stla�ováním tla�ítek (+) a (-)
• LCD displej ukazuje skute�nou hodnotu ú�iníku (cos �) a po�et p�ipojených stup��, viz. Obr. 10.2.

Automatický nastavovací režim (AUTO SET)
V tomto režimu jsou automaticky nastavovány následující parametry:
• C/k: automatické nastavení citlivosti
• PHASE: automatické rozeznání fázového posunu (v�etn� zám�ny vodi�� pro p�ipojení m��ícího transformátoru proudu 
a jednotlivé fáze)
• DELAY: automatické nastavení spínací �asové prodlevy na 40 sekund
• STEPS of outputs: automatické rozeznání po�tu výstup�
• SEQUENCE: automatické rozeznání typu spínací sekvence

Standardní nastavení (od výrobce) cílové hodnoty cos � = 1. 
V p�ípad�, že požadujete jinou hodnotu cílového ú�iníku,  je nutné ji nastavit manuáln�.

Toto nastavení trvá n�kolik jen n�kolik minut, viz Obr. 10.3.

Manuální nastavovací režim (MAN SET)
V tomto režimu jsou manuáln� nastavovány následující parametry:
• COS �: cílová hodnota ú�iníku
• C/k: citlivost regulátoru
• PHASE: fázový posun
• DELAY: spínací �asová prodleva
• STEPS of outputs: po�et výstup�
• SEQUENCE: typ spínací sekvence
• Vrms MAX: Maximální efektivní hodnota nap�tí
• Vrms MIN: Minimální efektivní hodnota nap�tí
• THDV MAX: Maximální hodnota celkového harmonického zkreslení nap�tí

Nastavení viz. Obr. 10.4.

U regulátor� RVC m�žeme speciáln� nastavit cílový ú�iník v generatorickém režimu, typ spínací sekvence (lineární, cirkulární) 
a limitní hodnotu podp�tí a p�ep�tí, viz. Obr. 10.4.

POZN: Všechny automaticky nastavené parametry mohou být pozd�ji manuáln� zm�n�ny uživatelem.

P�ipojování nebo odpínání kondenzátorových stup�� se d�je manuáln�, stla�ováním tla�ítek (+) nebo (–)

Symboly nebo indikují pot�ebu p�ipnutí nebo odepnutí kondenzátorového stupn�.
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7. Programovatelné parametry

COS �
Jedná se o cílovou hodnotu ú�iníku, kterou musí regulátor dosáhnout jednotlivými spínacími stupni. 
Tuto hodnotu je možno nastavit v rozmezí od 0,7 induktivního do 0,7 kapacitního charakteru. 
Nastavení se provádí v manuálním nastavovacím (MAN SET – COS �) režimu.

Symbol ozna�uje ú�iník induktivního charakteru

Symbol ozna�uje ú�iník kapacitního charakteru.

Fáze (Phase)
Na LCD displeji se zobrazí naprogramovaná hodnota fáze.
Programovatelný fázový posun se volí podle níže uvedené tabulky.

Obr. 11: Schéma p�ipojení regulátoru RVC

U t�ífázové zapojení je nap�tí je m��eno mezi fázemi L2 a L3.

C/k
C/k p�edstavuje citlivost regulátoru. Tato hodnota je obvykle nastavena na 2/3 proudu prvního kondenzátorového stupn�. 
P�edstavuje tu prahovou proudovou hodnotu, p�i které regulátor ú�iníku p�ipojuje nebo odpojuje kompenza�ní stupe�.
Hodnota C/k je programovatelná v rozmezí od 0.01 do 3.00.
Hodnotu C/k nastavujeme bu	 automaticky (AUTO SET) nebo manuáln� (MAN SET – C/k).

Doporu�ené nastavení citlivosti C/k se dá vypo�ítat z následujícího vzorce, p�ípadn� ode�íst z níže uvedené tabulky:

T�ífázová sí�: Jednofázová sí�:

Q: jalový t�ífázový výkon prvního stupn� (kVAr); Q: jalový výkon prvního stupn� (kVAr)
U: jmenovité nap�tí sít� (V)
k: p�evodový pom�r m��ícího transformátoru

Obr. 12: Tabulka citlivostních hodnot C/k pro t�ífázovou soustravu 400 V.
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Fázový posun (Phase shift)
Jestliže je regulátor ú�iníku RVC p�ipojen zp�sobem uvedeným na schématu zapojení, je fázový posun 90° (standardní nastavení).
Nastavení fázového posunu se d�je bu	 automaticky (AUTO SET) nebo manuáln� (MAN SET – PHASE).

Spínací prodleva (Switching delay)
Standardní hodnota spínací �asové prodlevy mezi jednotlivými stupni je 40 sekund. Tato hodnota je programovatelná v rozmezí 
od 1 sekundy do 999 sekund. Nastavení spínací prodlevy je možno provád�t manuáln� (MAN SET – DELAY).
Nedoporu�uje se nastavení doby kratší než 40 s.

Výstup (Output)
Pojmem “výstup” se rozumí po�et fyzických výstup�. Tento po�et se dá naprogramovat v rozmezí od 1 do 12, v souladu s typem 
regulátoru RVC.
Nastavení výstup� se d�je bu	 automaticky (AUTO SET) nebo manuáln� (MAN SET – OUTPUT).

Spínací sekvence (Sequence)
Regulátor ú�iníku RVC umož�uje nastavení následujících spínacích sekvencí:
1:1:1:1:1:...:1
1:2:2:2:2:...:2
1:2:4:4:4:...:4
1:2:4:8:8:...:8
1:1:2:2:2:...:2
1:1:2:4:4:...:4
1:1:2:4:8:...:8
1:2:3:3:3:...:3
1:2:3:6:6:...:6
1:1:2:3:3:...:3
1:1:2:3:6:...:6

Typ spínací sekvence (Linear/Circular)

Lineární spínání funguje na principu „první dovnit�, poslední ven“. 
Cirkulární spínání funguje na principu „první dovnit�, první ven“. 

Cílový cos � v motorickém/generatorickém režimu

Reg. cos�: alternativní cílová hodnota ú�iníku. Tato možnost se aktivuje v okamžiku, kdy dojde k reverzaci toku výkonu:   P< 0. 

-0,7 
 cos � 
 1
Záporné znaménko znamená generatorický režim

Ochrana: P�ep�tí (Max Vrms)/Podp�tí (Min Vrms)

Uživatelem nastavená hodnota ochrany kondensátorové baterie.
Doporu�ené hodnoty jsou: 0,9 Vnom < Vmin; Vmax < 1,1 Vnom
Po dosažení tohoto nap��ového limitu, jsou všechny stupn� odpojovány jeden po druhém. 
V p�ípad� podp�tí , je vypnutí rychlejší.
Tato ochrana je vypnutá pod stanovenou hodnotou uživatelem . Tato podmínka je na displeji zobrazena jako
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Ochrana: Celkové harmonické zkreslení (Max THDV)

Po dosažení tohoto limitu (celkové harmonické zkreslení nap�tí) stanoveného uživatelem, jsou všechny stupn� 
odpojovány jeden po druhém. 
Reset spínací prodlevy (standardn� nastaven na 40 s) se automaticky zdvojnásobí pokaždé, když je p�ítmona další porucha.
Tato ochrana je vypnutá pod stanovenou hodnotou uživatelem . Tato podmínka je na displeji zobrazena jako

Alarmy a ochrany

Signální (alarmový) kontakt je spínací (NO) a je aktiviván p�i následujících situacích:

MAX MIN MAX Relé P�í�ina/D�sledek
V rms V rms THDV alarmu

Reset (40s) Bliká Rozepnuto Rozpojení
Alarm cos � Zap. Sepnuto
P�eh�átí Zap. Bliká Zap. Sepnuto
P�ep�tí Zap. Bliká Zap. Sepnuto
Podp�tí Zap. Bliká Zap. Sepnuto
Vysoké THDV Zap. Bliká Zap. Sepnuto

Signální kontakt se automaticky rozepne, když pominou veškeré uvedené okolnosti.
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Do 6 min není dosaženo cíl. 
Vnit�ní hodnota regulátoru
Rozpojení
P�íliš rychlé p�ipojení



8. Ovládání uživatelského rozhraní

Obr. 10: Uživatelské rozhraní
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9. Zkoušení a odstra�ování závad

Zkoušení

Po instalaci kompenza�ního rozvád��e a po naprogramování spínacích parametr� je možné provést 
následující zkoušky. Druh zkoušení závisí na p�ipojené zát�ži.

A. Systém bez zát�že p�ípadn� cos � = 1, nebo systém s kapacitní zát�ží (požadovaný nastavený ú�iník 
cos � to 0.95 induktivního charakteru)

1. Zvolte režim MAN
2. Stla�ováním tla�ítka (+) p�idáme dva nebo více kondenzátorových stup��.
3. Zvolte režim AUTO
B�hem naprogramované doby prodlevy mezi každou spínací operací musí být všechny 
kondenzátorové stupn� odpojeny. Pokud tomu tak není, zkontrolujte následující:
• Je p�ipojena induktivní zát�ž?
• Byly naprogramovány správné hodnoty citlivosti C/k nebo velikosti stup��? (p�i programování C/k se doporu�uje
 nastavit tuto hodnotu trochu výše než je vypo�tená hodnota)

B. Induktivní zát�ž
1. Nastavte požadovanou hodnotu ú�iníku na cos � =1
2. Zvolte režim AUTO
Kondenzátorové stupn� budou nyní automaticky p�ipojovány tak, aby kompenzovaly induktivní zát�ž (regulátor se 
neuvede do �innosti v p�ípad�, je-li induktivní proud menší než p�ednastavená hodnota C/k. 
V takovém p�ípad� prove	te zkoušení podle postupu A výše).

Když dojde k p�ipojení všech kondenzátorových stup�� a p�esto stále trvá požadavek na p�ipojování dalších stup��, 
zkontrolujte nastavení C/k. Pokud je toto nastavení správné, je velikost kompenza�ního rozvád��e p�íliš malá 
pro vykompenzování ú�iníku na hodnotu cos � = 1. Zvolte v takovém p�ípad� menší hodnotu ú�iníku cos �.

Pokud n�který z kondenzátorových stup�� je trvale p�ipínán a odpojován, znamená to, že hodnota C/k 
je nastavena p�íliš nízko (pokud ovšem nedochází k tomu, že velikost zát�že kolísá periodicky v �asovém 
rytmu spínací prodlevy).
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Odstran�ní závad

Porucha
Režim AUTO SET nefunguje.

Odstran�ní
Zkontrolujte zda je odstran�no zkratování MTP.

Porucha
Regulátor nep�ipojuje ani neodpojuje kondenzátorové stupn�, a�koliv je v systému zapojena zna�n� velká 
prom�nlivá induktivní zát�ž.

Odstran�ní
• Zkontrolujte, zda je regulátor nastaven do automatického režimu .
• Zkontrolujte nastavení fázového posunu a C/k.
• Zkontrolujte zda je odstran�no zkratování MTP.

Porucha
Zdá se, že regulátor neaktivuje žádný kondenzátorový stupe�.

Odstran�ní
Po�kejte až ub�hne doby prodlevy mezi spínáním nebo doba prodlevy p�i výpadku napájení.

Porucha
Jeden z indikátor� bliká.

Odstran�ní
Toto je normální situace, kdy aktuální induktivní proud se m�ní kolem nastavené citlivosti (C/k).

Porucha
Není dosaženo p�ednastavené hodnoty ú�iníku.

Odstran�ní
P�i malé nebo nulové zát�ži a nízkém ú�iníku je požadavek pouze na malý induktivní proud. 
P�íslušný kondenzátorový stupe� je p�íliš velký pro kompenzaci. Pokud pr�m�rná hodnota ú�iníku cos � za 
ur�itou �asovou periodu je p�íliš nízká spo�ívá �ešení ve zvýšení velikosti ú�iníku cos �.

Porucha
Všechny kondenzátorové stupn� jsou p�ipojeny do systému a�koliv požadovaný jalový výkon je pom�rn� nízký.

Odstran�ní
Zkontrolujte nastavení fázového posunu a hodnotu C/k.

Porucha
Regulátor je p�ipojen, avšak nepracuje (žádný údaj na LCD displeji).

Odstran�ní
Zkontrolujte nastavení nap�tí

Porucha
Režim AUTO SET se svévoln� zastaví a na displeji se objeví chybová zpráva "FXX"

Odstran�ní
Zjist�te význam zprávy dle jejího obsahu, viz. Další strana.

Porucha
Všechny kondenzátorové stupn� jsou odpojeny a ikona alarmu svítí delší dobu než 40 s.

Odstran�ní
Zkontrolujte sí�ové nap�tí, nastavenou hodnutu Vmax, Vmin a nastavenou hodnotu celkového 
harmonického zkreslení THDV.
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10. Seznam chybových zpráv v režimu AUTO SET

Zpráva Popis chyby Odstran�ní chyby

F-1 Malý proud. Zkontrolujte zda je odstran�na zkratovací 
svorka na transf. a spus�te znovu Autoset

F-2 Fáze nenalezena. P�íliš rychlá zm�na výkonu.
Spus�te znovu Autoset p�i stálejších 
podmínkách.

F-3 Chyba fáze: kone�ná hodnota 0º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F-4 Chyba fáze: kone�ná hodnota 30º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F-5 Chyba fáze: kone�ná hodnota 60º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F-6 Chyba fáze: kone�ná hodnota 90º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F-7 Chyba fáze: kone�ná hodnota 120º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F-8 Chyba fáze: kone�ná hodnota 150º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F-9 Chyba fáze: kone�ná hodnota 180º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F10 Chyba fáze: kone�ná hodnota 210º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F11 Chyba fáze: kone�ná hodnota 240º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F12 Chyba fáze: kone�ná hodnota 270º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F13 Chyba fáze: kone�ná hodnota 300º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F14 Chyba fáze: kone�ná hodnota 330º. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou konfiguraci.

F15 C/k nenalezeno po 10 zkouškách. Spus�te znovu Autoset p�i stálejších podmínkách.
P�íliš rychlá zm�na výkonu.

F16 C/k p�íliš malý ( < 0.05). P�íliš malá Zm��te velikost kroku nebo p�evod transformátoru.
velikost kroku nebo velký p�evod 
transformátoru.

F17 C/k p�íliš velký ( > 1.00). P�íliš velká Zm��te velikost kroku nebo p�evod transformátoru.
velikost kroku nebo malý p�evod 
transformátoru.

F18 Posloupnost nenalezena po 10 zkouškách. Spus�te znovu Autoset p�i stálejších podmínkách.
P�íliš rychlá zm�na výkonu.

F19 Neznámá posloupnost. Zkontrolujte p�ipojení, kondenzátory a pojistky.
Regulátor nenalezl známou posloupnost.
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11. Technická specifikace

M��icí systém: Režim spínání:

Mikroprocesorový systém pro vyvážené trojfázové Existují následující režimy spínání pro všechny programovatelné 
nebo jednofázové sít�. spínací sekvence: integrální, p�ímý nebo cirkulární. 
Provozní nap�tí: Ukládání hodnot do pam�ti:
100 V až 120 V, 220 V až 240 V, 380 V až 440 V Všechny programovatelné parametry a režimy jsou ukládány
v závislosti na typu RVC. do trvalé pam�ti.
Tolerance nap�tí: Spouš� reagující na výpadek napájení:
+/- 10 % p�i indikovaném provozním nap�tí. Rychlé automatické odpojení za dobu kratší než 20 ms (50 Hz) 
Kmito�et sít�: v p�ípad� výpadku napájení nebo nap��ového poklesu. 
50 nebo 60 Hz +/- 5 % (automatické nastavení na Prodleva pro zp�tné nastavení (reset) p�i výpadku napájení:
kmito�et sít�). 40 s.
Svorky k p�ipojení MTP (L2, L3, k, l): P�ep��ová a podp��ová ochrana.
Kategorie 3. Automatické p�izp�sobení ke sm�ru otá�ení sít�
Proudový vstup: a svorkám proudových transformátor�.
1 A a 5A (ef. hodnota). Necitlivost na vyšší harmonické.
Impedance na proudovém vstupu: Provoz s generativními a regenerativními zát�žemi.
< 0,1 � (Doporu�ená t�ída MTP 1, min. 10 VA) Automatická kompenzace kontrastu LCD displeje podle 
P�íkon: teploty.
8 VA max. Provozní teplota:
Jmenovité hodnoty výstupních kontakt�: - 10 °C až 60 °C
- max. trvalý proud: 1,5 A; Skladovací teplota:
- max. špi�kový proud: 5 A; - 30 °C až  85 °C
- max. nap�tí: 440 V AC; Montážní poloha:
- svorka A je dimenzována na trvalý proud 16A. Vertikální montáž do panelu 
Alarmový (výstražný) kontakt: Rozm�ry:
- rozpínací kontakt; 144x144x80 mm (v x š x h)
- max. trvalý proud : 5 A; Hmotnost:
- jmenovité max. vypínací nap�tí: 250 V AC/440 V AC. 0,4 kg (ve vybaleném stavu)
Nastavení ú�iníku: Konektor:
Od 0,7 induktivního do 0,7 kapacitního. WAGO
Nastavení citlivosti (C/k): Krytí z p�ední strany:
0,01 až 3 A. IP40
Automatické m��ení C/k. Relativní vlhkost:
Po�et výstup�: Max. 95%, bez kondenzace vodních par
RVC-3 (pouze 400 V): programovatelný do po�tu 3 výstup�. Zna�ka CE.
RVC-6: programovatelný do 6 výstup�. Objednací údaje regulátor� ú�iníku typu RVC:
RVC-8 (pouze 400 V): programovatelný do 8 výstup�. RVC-3   2GCA288098A0050
RVC-10 (pouze 400 V: programovatelný do 10 výstup�. RVC-6   2GCA288097A0050
RVC-12: programovatelný do 12 výstup�. RVC-8   2GCA288096A0050
Doba mezi spínáním kondenzátorových stup��: RVC-10   2GCA288095A0050
Programovatelná od 1 s do 999 s. RVC-12   2GCA288094A0050
Spínací sekvence:
Programovatelné

Informacím obsaženým v této publikaci byla v�nována veškerá pozornost. P�ípadné nep�esnosti nemohou být d�vodem vznášení jakýchkoliv právních nárok�.

Výrobce si vyhrazuje právo na zm�nu informace obsažené v tomto dokumentu, jako d�sledek dalšího vývoje p�ístroje. Technická specifikace platí pouze pro 

normální provozní podmínky. Výrobce nep�ejímá jakoukoliv zodpov�dnost za nesprávné používání výrobku a není zodpov�dný za nep�ímé nebo následné škody.

DNA Energie spol. s r.o. ABB s.r.o.
p�ístroje nízkého nap�tí

Baumanova 48
Horoušany, 250 82 Heršpická 13
�eská republika 619 00 Brno
tel.:+420 327 316 339 tel.: 543 145 405
fax: +420 327 316 405 fax: 543 243 489
e-mail: energiel@dna.cz e-mail: jiri.vasinka@cz.abb.com
www.dna.cz www.abb.cz/nizkenapeti


