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Nap�ed si p�e�t�te 
 
O této p�íru�ce 
 
Tento návod k obsluze je ur�en jako pom�cka pro rychlou instalaci a uvedení do provozu regulátoru 
RVT.  
P�ed vlastní instalací a zahájením provozu regulátoru RVT si p�e�t�te pe�liv� veškeré bezpe�nostní 
pokyny.  
Návod uchovávejte na míst� p�ístupném pro pracovníky provád�jící instalaci, údržbu a provoz.  
 
Bezpe�nost 
Instalaci, údržbu a provoz regulátoru RVT smí provád�t pouze osoby s odpovídající 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 RVT. Uvnit� sk�í�ky nejsou žádné díly, které by vyžadovaly údržbu.  
 
P�ed vým�nou pojistek odpojte nap�tí.  
Regulátor RVT je p�ipojen k transformátoru proudu. Nezapojujte vývody tohoto transformátoru proudu 
d�íve, dokud nezkratujete tyto vývody nebo nep�ipojíte k nim další paralelní zát�ž s dostate�n� nízkou 
impedancí. Pokud tak neu�iníte m�že dojít ke vzniku nebezpe�n� velkých nap�tí.  
Nepoužívejte tento p�ístroj k jinému než ur�enému ú�elu.  
 
Elektromagnetická kompatibilita 
Regulátor RVT má ov��enu shodu se sm�rnicí EU ohledn� elektromagnetické kompatibility (EMC), 
pro provoz p�i kmito�tu 50 Hz a je opat�en zna�kou CE.  
 
Pokud je p�ístroje používán v systému m�že sm�rnice EU vyžadovat ov��ení z hlediska shody na 
EMC. Následující pokyny mají napomoci zlepšit parametry z hlediska elektromagnetické kompatibility 
systému:  
 
Kovové kryty obecn� zlepšují parametry EMC.  

1. Kabely pokládejte pokud možno mimo otvory v krytech.  
2. Kabely ve�te v blízkosti u uzemn�ných kovových konstrukcí.  
3. Pro dve�e a další panelové krycí �ásti použijte zemnicí p�ipojovací pásky.  
4. Vyhýbejte se spole�ným uzem�ovacím systém�m.  

 
P�ístroj má ud�leno uznání UL  a certifikaci CSA.  
 

 Uznání UL (Underwriter´s Laboratories) pro regulátor RVT 
 

Regulátor RVT má ud�lenu certifikaci CSA pro použití na systémové nap�tí 120 
V AC.  
 



1. Popis  
 
Co obsahuje tato kapitola? 
Tato kapitola uvádí popis regulátor RVT. Vysv�tluje význam r�zných ikon, funkci tla�ítek a také 
p�ipojení r�zných vstup� a výstup�.  
 

1.1 Vlastnosti regulátoru RVT 
Regulátor ú�iníku RVT je �ídicí jednotka pro automatické �ízení kondenzátorových baterií. Spíná 
kondenzátory tak, aby bylo dosaženo uživatelem zadané cílové hodnoty ú�iníku cos �.  

- Všechny spínací parametry je možno naprogramovat automaticky nebo manuáln� (popis je 
uveden v kap. 4.2.2 a 4.2.3) 

- Krom� cílové hodnoty cos � je možno programovat také no�ní cílový cos � (night cos �) a 
cílový cos � v regenerativním režimu (popis viz kap. 4.2.3.4).  

 
Navíc regulátor RVT nabízí následující užite�né funkce:  

• m��ení (popis v kap. 4.1.1) 
• ochranu proti neo�ekávaným jev�m a/nebo neoprávn�nému 

používání (popis v kap. 4.2.1.1, 4.2.1.4 a 4.2.3.2) 
• záznam dat a alarmových hlášení (popis v kap. 4.1.4 a 4.3) 
• kontrolu a testování stavu relé (popis v kap. 4.2.5 a 4.3) 
• komunikaci s protokolem Modbus (popis v kap. 4.2.4).  

 
Krom� volitelného p�íslušenství regulátor RVT zajiš�uje také:  

- výtisk nam��ených hodnot a parametr�  
- m��ení teploty 

Veškeré p�íslušenství je dodáváno s vlastním návodem k obsluze.  
 
 
1.2 Pohled zep�edu  
 
 
 
 
 
 
Ochranný kryt 

 
                            tla�ítko Help 

montážní držák 
 
 
 
 
úplný grafický displej 
s podsvícením 
 
 
klávesnice 
 
 
 

  



1.3 Pohled zezadu  
 
 
 
 
napájení  
 
rozpínací kontakt 
NC 
 
m��ení nap�tí  
 
výstup 15-24 V DC 
denní/no�ní cos � 
transformátor 
proudu 
opto 2 15-24 VDC 
externí alarm  
sb�rnice CAN 
(vyhrazena pro 
budoucí použití) 
RJ 11 – externí sonda 
– vstup T1 
RS485 –adaptér 
Modbus 
RJ – externí sonda 
vstup T2 

 
                                                        blokovací spína�, spína� na zámek 

 
 
spole�ná svorka 
výstupního relé 
 
 
 
 
 
výstupy 
 
 
 
 
 
výstupní relé FAN 
(ventilátor) 
výstupní relé 
ALARM 

 



1.4 Úplný grafický displej 
 
Úplný grafický displej s podsvícením 
 
 
 

aktivní výstupy  
zámek 

zvýrazn�ná položka 
ochrana nastavení  

 
 
 
 

režimy  
  

�íslo grafického displeje 
požadavek na p�ipojení kondenzátorového stupn� 
požadavek na odpojení kondenzátorového stupn� 
 
alarm 
p�íliš vysoká teplota (relé spínání ventilátoru) 
následující menu  
následující položka (položky) 

 
 
 
Pozn.: podsvícení displeje trvá po celou dobu napájení regulátoru RVT.  
 
 

3.5 Klávesnice  
 

 
 

pomocné tla�ítko ke zvýrazn�né 
položce 

 
 
 
 
 

p�echod zp�t do p�edcházejícího okna 
nebo  

opušt�ní aktuálního menu nebo  
navolení položky bez provedení zm�ny 

 

 
 
 
tla�ítka pro p�echod v seznamu 
položek nahoru nebo dol� 
nebo zv�tšení/zmenšení hodnoty 
p�echod do následujícího menu 
nebo  
validace zm�ny nebo ur�ité 
operace 

 



4. Instalace  
 
Co obsahuje tato kapitola?  
Tato kapitola popisuje zp�sob upevn�ní regulátoru na panel a elektrické p�ipojení regulátoru. Schéma 
zapojení je vysv�tleno v kapitole 2.3 této p�íru�ky.  
 
2.1 Upevn�ní  
 
Krok 1:  nasu�te regulátor RVT (a) kolmým sm�rem do sk�ín� s kondenzátorovými bateriemi (b).  
Krok 2: oto�te RVT tak, aby jej bylo možno nasadit do sk�ín� s kondenzátorovými bateriemi.  
 
    krok 2     krok 1 

 
 
 
 
Pozn.: vý�ezy mají rozm�r 138x138 mm 



  
 
Krok 3: nasa�te montážní držák (c) do 
p�íslušných otvor� (d) regulátoru RVT 
 
Krok 4: vtáhn�te montážní držák dozadu.  
 
Krok 5: našroubujte šroub (e) do montážního 
držáku a utáhn�te tak, až RVT dosedne 
bezpe�n� na místo.  
 
 
 
 

opakujte kroky 3 až 5 pro tento montážní držák  

 
 

 
2.2 Vodi�ové p�ipojení  
 

1. Šroubovákem 
natla�te pá�ku 
konektoru 
sm�rem 
dozadu 

 

 

2. Nasa�te vodi� 
(do pr��ezu 2,5 
mm2, 
jednožilový) do 
p�íslušného 
p�ipojovacího 
otvoru a p�itom 
tla�te na 
pá�ku.  

 

3. Uvoln�te 
šroubovák 

 

 

4. Nyní je vodi� 
správným 
zp�sobem 
p�ipojen.  

 

 

 



2.3 Schéma zapojení  
 

 
 
 
 
 

 

napájení 
m��ení  
vstup den/noc 
transformátor proudu 
externí alarmový výstup 
vstupy teplotní sondy 
CAN(b): vyhrazeno pro budoucí 
použití  

 

spole�ný zdroj výstup. relé 
výstupy 
výstupní relé ventilátoru 
výstupní relé ALARM 
 
Modbus (RS485) 
Zem 

 



3. Snadné spušt�ní  
 
Co obsahuje tato kapitola?  
Tato kapitola popisuje krátce rychlý start p�ístroje a metodu automatického uvedení regulátoru do 
provozu.  
 
3.1 Navigace v menu          
 

 
 
3.2 Uvedení RVT do chodu         
 
P�i prvním p�ipojení napájení do regulátoru RVT se zobrazí menu Set language (= nastavení 
jazyka).  
1. Vyberte si jeden z jazyk� v seznamu.  
2. Po vybrání jazyka se objeví menu Welcome (= vítejte).  
 
    jazyk vyberte tla�ítky ....  

 
     a pak stla�te...  
 
Komentá�:  
- Pokud byl regulátor RVT již d�íve naprogramován, objeví se menu Welcome p�ímo, vyjma p�ípadu, 
kdy byla p�edtím navolena položka „Undefined“ (nedefinováno). V takovém p�ípad� se nap�ed objeví 
Set language.  
- Jazyk je možno vždy zm�nit v menu I/D Configuration – viz kap. 4.2.4.  



 
3.3 Snadné uvedení do provozu        
 
 3.3.1 Popis 
Regulátor RVT se automaticky nastaví do provozního režimu. Sem pat�í také:  
• automatické rozeznání: ¨ 

- speciálního zp�sobu p�ipojení (jedna fáze – vodi�e z transformátoru proudu CT) 
- po�tu výstup� 
- typu spínacího sledu  

• automatické nastavení: C/k  
 
 3.3.2 Parametry          
P�i uvád�ní regulátoru do provozu, což je snadný úkol, nastavujeme následující parametry:  
CT Scaling: jedná se o p�evod transformátoru proudu (nap�. transformátor 250A/5A má p�evod, tedy  

„CT Scaling“ = 50.  
 
Target cos � = cílová hodnota ú�iníku  
 

 
     zv�tšení nebo zmenšení hodnoty „CT Scaling“  

     se provede tla�ítky  
 



3.3.3 Automatické uvád�ní do provozu  
   
Pozn.:  

1) Pokud jste zkratovali sekundární vinutí transformátoru proudu, nezapome�te po p�ipojení 
proudového vstupu k regulátoru ú�iníku tento zkrat odstranit.  

2) Pokud má být transformátor použit pro m��ení nap�tí, musí být hodnota VScaling (= p�evod 
transformátoru nap�tí) zm�n�na odpovídajícím zp�sobem – viz kap. 4.2.3.  

 
Komentá�: Pokud se v levém horním rohu displeje objeví ikona , znamená to, že regulátor ú�iníku 
RVT je zablokován. P�ístup do nastavovacího režimu (SET Mode) je znemožn�n a nelze uvést 
regulátor do provozu. Teprve po odblokování/odem�ení je možné regulátor provozovat – popis viz 
kap. 4.2.1.1.  
 
 

 
     zv�tšení nebo zmenšení cílové hodnoty ú�iníku  

„target cos �“ se provede tla�ítky . Pak stla�íme  

.  
 
Nyní je ukon�en proces automatického uvedení do provozu. Pokud po dobu 5 minut nestla�íme 
žádné tla�ítko, regulátor RVT se vrátí do režimu AUTO. Manuální návrat do automatického (AUTO) 
režimu se provede tak, že manuáln� navolíme položku „Automatic“ v menu Change mode.  



4. Diagram menu  
 
Co obsahuje tato kapitola?  
Tato kapitola popisuje všechna menu, z nichž je možno vybírat pro m��ení, nastavování, monitorování 
kondenzátorové baterie apod.  
 

 
 
 

4.1 M��ení – angl. Measurements 
 
V této hlavní položce menu si m�že uživatel prohlížet r�zné parametry, jako nap�. nap�tí (angl. 
voltage), proud (angl. current), výkon (angl. power), teplotu (angl. temperature)... a to souhrnným 
zp�sobem v díl�ím menu „Overview“ (= p�ehled) – viz kap. 4.1.2), nebo další podrobnosti, v�etn� 
vyšších harmonických (angl. harmonics).  V díl�ím menu „System values“ (�esky: systémové hodnoty 
– viz kap. 4.1.3) a v „Event logging“ (�esky: záznam událostí – viz kap. 4.1.4) m�že uživatel prohlížet 
mezní hodnoty ur�itých klí�ových parametr�. Díl�í menu „Print measurements“ (�esky: tisk 
nam��ených hodnot – viz kap. 4.1.5) m�že uživatel nastavit vlastnosti tisku, které mu nabízí regulátor 
RVT.  
 



4.1.1 Popis m��ení  
 
 
Ozna�ení  Jed-

not
ka 

Popis    

Nap�tí – voltage   Rozsah (1) P�esno
st 

Max. zobrazená 
hodnota 

Vrms 
V1 
Frequency 
THDV 
V harm. table 
V harm. chart 

V 
V 
Hz 
% 

efektivní hodnota nap�tí 
ef. hodn. nap�tí p�i základní harmonické 
kmito�et základní harmonické 
celkové harmonické zkreslení nap�tí  
vyšší harmonické U v tabulce 
vyšší harmonické U zobrazené ve 
sloupcovém grafu 

do 690 V AC 
do 690 V AC 
45-65 Hz 
0-300% 
2. až 49.  
2. až 49.  

±1% 
± 1% 
±0,5% 
±1% 
viz dále 
viz dále 

100 kV 
100 kV 
40 – 70 Hz 
300% 
v této kapitole 
v této kapitole  

Proud – current      
Irms 
I1 
THDI 
I harm. table 
I harm. chart 

A 
A 
% 

efektivní hodnota proudu 
ef. hodn. proudu p�i zákl. harmonické  
celkové harmonické zkreslení proudu 
vyšší harmonické I v tabulce 
vyšší harmonické I zobrazené ve 
sloupcovém grafu 

0-5A 
0-5A 
0-300 % 
2. až 49. 
2. až 49.  

±1% 
±1% 
±1% 
viz dále 
viz dále 

100 kA 
100 kA 
30% 
v této kapitole 
v této kapitole 

Výkon – power      
cos � 
PF (3) 
P 
Q 
S 
	Q 
 
	N 

 
 
W 
Var 
VA 
Var  
 

fáz. posuv mezi U a I zákl. harmonické(2) 
ú�iník (3) 
�inný výkon 
jalový výkon 
zdánlivý výkon 
chyb�jící Q pro dosažení p�ednastavené 
alarmové hodnoty cos� 
chyb�jící kondenzátorové stupn� pro 
dosažení p�ednastavené alarmové 
hodnoty cos �  

-1 až +1 
-1 až +1 
0-10 kW 
0-10 kVAr 
0-10 kVAr 
0-10 kVAr 

±0,02 
±0,02 
±2% 
±2% 
±2% 
±2% 
 

-1 až +1 
-1 až +1 
0-100 MW 
0-100 MVAr 
0-100 MVAr 
0-100 MVAr 

Teplota – temperature 
(volitelný parametr) 

     

T1 
T2 

°C/F 
°C/F 

teplota T1 (volitelná externí sonda 1) 
teplota T2 (volitelná externí sonda 2) 

-40až +105°C 
-40až +105°C 

±2°C 
±2°C 

-40až +150°C 
-40až +150°C 

 
Všechny nam��ené hodnoty jsou zpr�m�rovány za dobu jedné sekundy.  
 
Komentá�e:  

(1) Hodnotu rozsahu je t�eba vynásobit p�evodem transformátoru proudu (CT ratio – platí pro Irms 
– I1 – P – Q – S – 	Q) a VT ratio (platí pro Vrms – V1 – P – Q – S – 	Q).  

- pokud pro m��ení nap�tí je použit m��icí transformátor nap�tí, mohou být nam��ené nap��ové 
hodnoty chybné, v d�sledku filtra�ního chování transformátoru; 
Tuto chybu je možno minimalizovat použitím vysoce jakostního m��icího transformátoru.  

 
Vysv�tlivky:  k pojmu ú�iník a fázový posuv mezi U a I základní harmonické  

(2) fázový posuv mezi U a I základní harmonické neboli cos �: vypo�tená hodnota, založená 
na nam��ených hodnotách platných pro základní harmonickou.  Tato hodnota je uvád�na 
energetickými spole�nostmi jako referen�ní hodnota.  

(3) ú�iník – angl. power factor (PF): vypo�tená hodnota, založená na nam��ených hodnotách 
platných pro základní harmonickou a vyšší harmonické. Hodnota PF je vždy nižší nebo rovna 
cos �.  

 



Sloupcový diagram harmonických složek nap�tí (proudu) 
 

 

 
Pro p�echod v diagramu 
doleva nebo doprava 
použijte tla�ítka  

.  
(nam��ené hodnoty až do 
49. harmonické) 

 
 
 
Tabulka harmonických složek nap�tí (proudu) 

 

 
Pro p�echod v diagramu 
nahoru nebo dol� použijte 
tla�ítka  

.  
(nam��ené hodnoty až do 
49. harmonické) 

 
  
P�esnost m��ení vyšších harmonických nap�tí (proudu) je ± 1% Vrms (Irms).  
 



4.1.2 P�ehled (angl. Overview) 
 

 
 
Menu Overview  zobrazuje všechny nam��ené položky v seznamu. Uživatel m�že zákaznicky upravit 
toto zobrazení nam��ených hodnot tak, aby vyhovovalo jeho konkrétním pot�ebám.  
 
Proces zákaznicky specifické úpravy:  
- vyberte m��ený parametr, který chcete p�esunout.  
- stla�te OK. Vybraný parametr za�ne blikat.  

- stla�ováním  nebo  p�esouvejte vybraný parametr nahoru nebo dol� v seznamu.  
 

Jakmile umístíte vybraný parametr do požadovaného místa v seznamu, stla�te .  
 

4.1.3 Hodnoty systému (angl. System Values)  
 

 
 
Menu System Values zobrazuje všechny systémem m��ené hodnoty, rozt�íd�né podle druhu.  
 



4.1.4 Záznam událostí (angl. Event Logging) 
 

 
 
Popis 
 

 
 
Threshold = prahová hodnota 
Maximum recorded = maximální zaznamenaná hodnota 
Total duration = celková doba trvání  
Time = �as 
 
Funkce „Event Logging“ (= záznam událostí) umož�uje uživateli zaprotokolovat každou zm��enou 
položku od okamžiku posledního výmazu:  

- maximální (nebo minimální) hodnotu 
- trvání této hodnoty nad (nebo pod) vybranou prahovou hodnotou.  

 
Po nastavení prahové hodnoty (viz p�íklad níže) za�ne regulátor RVT zaznamenávat automaticky 
maximální (nebo minimální) hodnotu a také celkovou dobu trvání, až do okamžiku vynulování (resetu).  
 



Zaznamenané hodnoty 
 
Funkce „event logging“ (= záznam událostí) umož�uje uživateli zaznamenat dobu, po kterou m��ená 
hodnota p�ekro�ila prahovou a maximální hodnotu u následujících parametr�: Vrms [V], Irms [A], P 
[W], Q [VAr], S [VA], THDV [%], �Q [VAr], Frequency = kmito�et [Hz], T1(1) [°C nebo F], a T2(2) [°C 
nebo F]. 
 
(1) Minimální hodnoty a trvání pod prahovou hodnotou jsou zaznamenávány také u kmito�tu a teploty.  
 
 
P�íklad 
Záznam informace o efektivní hodnot� nap�tí (Vrms) 
Nap��ová sí�: 400 V.  
 

 
Zaznamenanou informaci (maximální hodnota a celková doba trvání) je možno vynulovat navolením a 
potvrzením položky „Reset“.  
 

4.1.5 Tisk nam��ených hodnot – angl. Print Measurements  
 

 
 
Print once:  pokud navolíme a potvrdíme tuto položku, budou všechny nam��ené hodnoty tišt�ny 
jedenkrát.  
Repeat printing: pokud nastavíme tuto položku na „on“, budou všechny nam��ené hodnoty tišt�ny 
opakovan� po sob�, s prodlevou podle nastavené hodnoty „Repeat – Delay“ (= opakovací prodleva).  
Repeat-Delay: doba mezi dv�ma po sob� následujícími výtisky nam��ených hodnot.  
 



4.2 Nastavení – angl. Settings 
 
  
4.2.1 Položka Change Mode (AUTO-MAN-SET) 
Tato položka menu umož�uje uživateli zm�nit provozní režim z Automatic (automatický) na Manual 
(manuální) a Set (nastavování).  
 

 

         Tla�ítky  vyberte  
         požadovaný režim a pak  

stla�te .  
 
Menu Change Mode (zm�na režimu) umož�uje navolit provozní režim regulátoru RTV.  
 
Poznámka: po výpadku napájení a op�tném obnovení napájení regulátor RVT nab�hne do režimu, 
který byl p�edtím navolen (tedy automatický nebo manuální). Pokud byl regulátor nastaven do režimu 
Set (= nastavování), RVT nov� odstartuje v režimu AUTO a do pam�ti budou uloženy d�íve provedené 
zm�ny v režimu SET.  
 
4.2.1.1 Ochrana nastavených hodnot 
Neoprávn�né zm�n� všech nebo n�kterých parametr� je možno zabránit n�kolika zp�soby.  
 
Spína� na zámek, blokovací spína�:  
Spína� na zámek, umíst�ný na zadní stran� regulátoru RVT (viz pohled na RVT zezadu – kap. 1.3).  
 
Po aktivaci zámku:  

- se v horním levém rohu grafického displeje objeví ,  
- a vedle menu Change Mode, Commissioning menu a veškerých nastavovacích parametr� se 

objeví . P�ístup do režimu Change (= zm�na) a Commissioning (= uvedení do provozu) 
bude zablokován; 

- v režimu nastavování (Settings) nelze provád�t žádné zm�ny (v�etn� nastavení Event 
Logging = protokolování událostí); 

- je možno se podívat na nastavovací hodnoty.  
 
Režim AUTO/MAN:  
Regulátor RVT obsahuje t�i funk�ní režimy, které jsou popsány v následujícím textu:  
 
P�i nastavení režimu AUTO nebo MAN:  

- se vedle všech nastavení objeví ikona , 
- p�ístup do menu Commissioning je odmítnut, 
- p�ístup do režimu Change je povolen, 
- je možno kontrolovat nastavené hodnoty 
- nastavené hodnoty nelze zm�nit (krom� nastavení „Event Logging“ = protokolování �i záznam 

událostí) 
 



Položka „Bank settings“ – viz kap. 4.2.3.2.  
 
4.2.1.2 Automatický režim (AUTO) 
Kondenzátorové stupn� jsou automaticky p�ipojovány a odpojovány tak, aby bylo dosaženo cílové 
hodnoty ú�iníku (target cos �), podle nam��ené hodnoty jalového proudu, nastavení C/k, dob spínací 
prodlevy, spínací strategie, po�tu výstup� a typu sekvence. 
 
V režimu AUTO 

- je možno se podívat na nastavení a na nam��ené hodnoty 
- je možno zákaznicky upravit seznam nam��ených hodnot (menu Overview) 
- používat funkci „event logging“ (= protokolování �i záznam událostí).  

 
4.2.1.3 Manuální režim (MAN) 

Kondenzátorové stupn� je možno p�ipojovat a odpojovat stla�ováním tla�ítek  nebo .  
 
Spínání probíhá podle nastavených dob prodlevy (switching delay), spínací strategie (switching 
strategy) a druhu spínací sekvence.  
 
Po navolení režimu MAN se objeví na displeji hlášení, které uživateli �íká, že m�že p�ejít p�ímo do 
menu Overview (= p�ehled), kde jsou položky „switch ON 1 step“ (p�ipni 1 stupe�) a „switch OFF 1 
step“ (odpoj 1 stupe�).  
 

Zna�ky  a  �íkají, že probíhá požadavek na p�ipojení nebo odpojení jednoho stupn�.  
 



 
Po uplynutí doby prodlev

      (delay time) bude p�ipojen  
jeden stupe�.  

          
4.2.1.4 Nastavovací (SET) režim  
V režimu SET je možno nastavovat manuáln� nebo automaticky parametry na regulátoru RVT, 
p�ípadn� uvád�t regulátor do provozu „navád�ným“ (angl. guided) zp�sobem.  
 
4.2.2.1 Snadné uvedení do provozu – viz popis v kap. 3.3 
4.2.2.2 Uvád�ní do provozu „navád�ným“ zp�sobem (angl. Guided Commissioning) 
 

  Pro potvrzení stla�te .  
Regulátor RVT se uvádí do provozu navád�ným zp�sobem. P�itom je t�eba zadat následující 
parametry (viz tabulka níže):  
 
Poznámka:  

1) P�ed tímto navád�ným uvád�ním do provozu zajist�te aby:  
- RVT byl v odblokovaném stavu (popis v kap. 4.2.1.1) 
- RVT se nacházel v nastavovacím (SET) režimu (popis v kap. 4.2.1.3) 
2) Pokud na sekundární stran� transformátoru proudu (CT) je vytvo�en zkrat, je t�eba po 

p�ipojení proudového vstupu regulátoru ú�iníku tento zkrat odstranit.  
 
Parametry pro „navád�né“ uvád�ní do provozu 
C.T. scaling P�evod m��icího transformátoru proudu 
1 Ph/3 Ph Typ p�ipojování kondenzátorové baterie a zapojení regulátoru RVT pro m��ení  
V scaling P�evod externího m��icího transformátoru nap�tí  
V nom Jmenovité nap�tí kondenzátorové baterie 
ON-Delay Doba prodlevy pro p�ipojení kondenzátorového stupn�.  
Sequence Relativní jalový výkon každého výstupu.  
Q step Nejmenší rozdíl jalového výkonu mezi stupni.  
Phase shift Fázový posuv mezi nap�tím a proudem, vnesený m��icím zapojením.  

Fázový posuv �iní 90°(standardní nastavení) v p�ípad�, že RVT je p�ipojen podle zapojovacího 
schématu (viz kap. 2.3). Jiné zp�soby zapojení – viz p�íloha A5.  

Target cos � Cílová hodnota ú�iníku.  
Další informace k t�mto parametr�m, spolu s komplexním popisem, jsou uvedeny v následující 
kapitole.  



4.2.3 Manuální nastavení (režim SET) 
 
V tomto díl�ím menu má uživatel zajišt�n p�ístup ke všem kondenzátorovým bateriím (Bank), 
instalacím (Installations) a uživatelským nastavením (User settings). Uživatel také v tomto díl�ím menu 
m�že obnovit nastavení od výrobce.  
 
4.2.3.1 Popis parametr�  
Menu Settings zajiš�uje p�ístup ke všem parametr�m RVT, které jsou seskupeny do 3 kategorií:  

- Bank settings: seskupuje všechny konfigura�ní parametry týkající se automaticky 
p�ipojované kondenzátorové baterie 

- Installation settings: zde jsou soust�ed�ny všechny konfigura�ní parametry týkající se 
automatické kondenzátorové baterie 

- User settings: zde se nachází p�ídavné instala�ní parametry, které instalující pracovník nebo 
uživatel m�že m�nit.  

 

 
 
P�ed za�átkem nastavování parametr� si zajist�te  p�ístup k t�mto parametr�m – viz kap. 4.2.1.1.  
 
4.2.3.2 Nastavení kondenzátorové baterie - Bank settings  
 
Menu Bank Settings obsahuje všechny konfigura�ní parametry vztahující se ke kondenzátorové 
baterii.  
 
Položku Bank Settings, která se nachází na spodní stran� seznamu Bank Settings, je možno 
zablokovat (locked) nebo odblokovat (unlocked).  
 
Pokud nastavíme tuto položku na „locked“ (a� už je „Mode“ nastaven jakkoli):  

- objeví se vedle všech nastavení bank zna�ka  
- v parametrech nastavení kondenzátorové baterie nelze provád�t žádné zm�ny 
- je možno prohlížet nastavovací hodnoty kondenzátorové baterie 
- pokud blokovací spína� nastavíme do stavu „unlocked“ (= odblokováno), je možno m�nit 

instalaci a uživatelská nastavení.  
 
Po zablokování (nastavení do režimu „locked“) je možno položku „bank set“ odblokovat zadáním 

následujícího sledu stla�ení tla�ítek (v režimu SET): .  
 



V nom:  jmenovité nap�tí kondenzátorové baterie 
 
Po zadání hodnoty Vnom se nastaví automaticky úrove� ochrany proti podp�tí a p�ep�tí na 80% a 
120% Vnom (= jmenovité hodnoty). Tyto hodnoty je možno m�nit manuáln�.  
 
V scaling:  p�evod externího transformátoru nap�tí.  
P�íklady: pro transformátor nap�tí 15kV/100 kV V scaling = 150.  Pokud nepoužijeme žádný externí 
transformátor nap�tí, pak Vscaling = 1.  
 
1Ph/3 Ph:  po�et fází kondenzátorové baterie a zapojení pro m��ení nap�tí:  
 
3Ph – Ph: kondenzátorová baterie zapojená na 3 fáze – m��eno sdružené nap�tí (tj. mezi fázemi) 
3Ph – N:  kondenzátorová baterie zapojená na 3 fáze – m��eno fázové nap�tí (tj. mezi fází a nulou) 
1Phase:  kondenzátorová baterie zapojená na 1 fázi – m��eno fázové nap�tí  
 
Qstep:  nejmenší rozdíl jalového výkonu mezi stupni.  
 
Nap�.: 
sekvence:   1 (25 kVAr) 1 (25 kVAr) 1 (25 kVAr) 1 (25 kVAr) ... Q step = 25 kVAr 
sekvence:  1 (10 kVAr) 2 (20 kVAr) 2 (20 kVAr) 2 (20 kVAr)...  Q step =  10 kVAr 
sekvence:  2 (15 kVAr) 4 (30 kVAr) 5 (37,5 kVAr) 5 (37,5 kVAr)  Q step = 7,5 kVAr 
 
 
Sequence:  relativní hodnota jalového výkonu kondenzátor� zapojených na výstupy regulátoru RVT. 
Tyto relativní hodnoty se pohybují od 0 do 8.  
 
P�ednastavené spínací sekvence regulátoru RVT jsou tyto:  

 
Zákaznicky specifické sekvence je možno zavést manuáln�.  
 
P�íklady:  
 
P�edem do pam�ti uložená sekvence:  

 



 
Zákaznicky upravená sekvence:  

 
 
Outputs:  každý výstup je možno konfigurovat jako aktivní (angl. enabled), fixed ON (trvale zapnutý) 
nebo fixed OFF ( trvale vypnutý).  
 
Linear/Circular 
Lineární spínání funguje na principu „první dovnit�, poslední ven“.  
Cirkulární spínání funguje na principu „první dovnit�, první ven“.  
 
Ob� operace jsou popsány v následující tabulce.  
 
P�i cirkulárním spínání se zvyšuje životnost kondenzátor� a styka�� tím, že probíhá vyvážené 
namáhání mezi všemi výstupy.  
V p�ípad� „dvojitého prvního kroku“ (  1:1:2:2:..., 1:1:2:4:4., ... ) platí cirkularita pro první dva výstupy a 
také pro výstupy s vyšší hodnotou.  
 
Lineární :  

 
 
Cirkulární  

 
 

 

požadavek na  p�idání jednoho stupn� 
požadavek na odebrání jednoho stupn� 
výstup uzav�en 
výstup otev�en 

 



Progressive / Direct  
 
P�i provozu Progressive  probíhá spínání kondenzátorových stup�� sekven�n� jeden za druhým.  
P�i provozu Direct se zabrání zbyte�nému spínání mezilehlých stup�� a spínání prob�hne p�ímo na 
požadovanou hodnotu.  
 

 
 
Normal/Integral  
 
Provoz Normal:  kondenzátorové stupn� spínají v okamžiku, kdy je trvale p�ítomen požadavek po 
celou dobu spínací prodlevy.  
 
Provoz Integral:  spínání kondenzátorových stup�� probíhá podle zpr�m�rované hodnoty 
požadovaného jalového výkonu. Provoz „Integral“ je vhodný u aplikací, kde zát�ž se rychle m�ní.  
 

 

Delays = prodlevy 
ON-Delay:  
- v provozu „normal“ se jedná o �as mezi požadavkem na p�ipnutí 
kondenzátorového stupn� a skute�ným zapnutím. 
- v provozu „integral“ se jedná o sou�tovou dobu mezi dv�ma 
rozhodnutími o spínání.  
Prodleva ON-delay je pot�ebná k tomu, aby se kondenzátor nap�ed 
vybil a pak teprve mohl být p�ipojen.  
 
Warning = výstraha: p�íliš krátká  doba prodlevy m�že zp�sobit 
poškození kondenzátorové baterie.  
 
OFF Delay:    

- v provozu „normal“  se jedná o �as mezi požadavkem na 
vypnutí (OFF) kondenzátorového stupn� a skute�ným 
vypnutím.  

- v provozu „integral“ není doba OFF-Delay použita.  
 
Reset Delay: doba po kterou RVT �eká p�ed opakovaným startem 
kondenzátorové baterie po výpadku napájení.  
 

 



 
Protection levels = ochranné úrovn�:  slouží pro nastavení 
úrovn� ochrany proti podp�tí, p�ep�tí, zakázaným vyšším 
harmonickým, p�íliš vysoké teplot� a také pro aktivaci externí 
ochrany.  
 
Jakmile je dosaženo zadané úrovn� ochrany, prob�hnou 
následující �innosti:  

- všechny kondenzátorové stupn� se odpojí (vypnou) 
- na displeji se objeví výstražné hlášení 
- sepne alarmové relé 
- sepne relé ventilátoru (platí pouze pro úrove� ochrany proti 

zvýšené teplot� – angl. temperature protection level) 

 

 
Jakmile zmizí jev, který zp�sobil aktivaci ochrany, RVT znovu odstartuje po ur�ité prodlev� proces 
regulace. Doba prodlevy závisí na druhu jevu. Procedura opakovaného rozb�hu regulátoru RVT po 
skon�ení alarmu je popsána podrobn� v p�íloze A4.  
 
Komentá� 1: je-li tato možnost aktivována m�že být  externí ochrana (Ext. Prot.) uvedena do �innosti  
externím signálem p�es vstup RVT OPT Q2 (viz kap. 1.3)- 
 
Komentá� 2: RVT je sám sebou chrán�n proti interní p�íliš vysoké teplot� 85°C. Pokud k takové situaci 
dojde, uvedou se do �innosti kroky popsané výše.  
 
Komentá� 3: úrovn� teplotní ochrany jsou standardn� v neaktivním stavu. Pokud  zadáme ur�itou 
úrove�, RVT sepne alarmové relé a relé ventilátoru, avšak nedojde k odpojení kondenzátorových 
stup��.  
 
T1 start fan:  teplota vyšší než ta, p�i které spíná relé ventilátoru. Tato funkce není aktivní v p�ípad�, 
že (volitelná) externí sonda 1 není použita.  
T2 start fan: teplota vyšší než ta, p�i které spíná relé ventilátoru. Tato funkce není aktivní v p�ípad� 
nepoužití (volitelné) externí sondy 2.  
 
Bank settings:  položka „Bank settings“ umož�uje zablokování všech nastavení kondenzátorové 
baterie. Vedle zablokovaného parametru se objeví . Po dobu zablokování kondenzátorové baterie 
není možno m�nit nastavení této baterie (viz také kap. 4.2.1.1).  
 

 
                                                                  bliká ráme�ek „unlocked“ 

Kondenzátorové stupn� je 
možno uvést do režimu 
„locked“ (= zablokováno) 

stla�ováním tla�ítek  

nebo . 

 
Odblokování položky „bank settings“ (= nastavování kondenzátorové baterie), tzn. její nastavení do 

režimu „unlocked“ se provede následujícím po�adím stla�ení tla�ítek: .  
 



4.2.3.3 Instala�ní nastavení 
 
CT scaling:  p�evod transformátoru proudu.  
 
P�íklad: m��icí transformátor proudu 250A/5A má p�evod „CT Scaling“ = 50.  
 
C/k: rozb�hový (startovací) proud regulátoru RVT. Obvykle se nastavuje na 2/3 proudu 
kondenzátorového stupn� (Qstep).  
 
P�edstavuje prahovou proudovou hodnotu pro RVT, p�i které je p�ipojován (switched ON) a odpojován 
(switched OFF) kondenzátorový stupe�.  
C/k je možno naprogramovat od 0,01 do 5.  
 
Následující p�íklad ukazuje vliv p�íliš nízké hodnoty C/k a jak tato nastavená hodnota zp�sobuje 
zbyte�né spínání.  
 

 
 
C/k too low = p�íliš nízká hodnota C/k 
correct C/k = správná hodnota C/k 
 
P�íliš vysoká hodnota C/k zp�sobí, že k dosažení cílové hodnoty (target) cos � jsou p�ipojovány p�íliš 
malé kondenzátorové stupn�.  
 
Doporu�ené nastavení C/k  je možno vypo�ítat z následujících vzorc�, nebo ode�íst p�ímo v níže 
uvedené tabulce:  
 
Vzorec: pro trojfázovou sí�     pro jednofázovou sí� 
 

 
 



Tabulka hodnot C/k  pro trojfázový systém 400 V.  
 
 P�evod CT    Jmenovité kondenzátorové stupn� (kVAr) 

 
 
Phase shift:  fázový posuv mezi nap�tím a proudem, zavedený použitým m��icím zapojením.  
 
Pokud je regulátor RVT zapojen podle schématu popsaného v kap. 2.3, je fázový posuv roven 
hodnot� 90° (standardní nastavení). U jiných typ� zapojení je možno tento programovatelný fázový 
posuv vybrat z tabulek v p�íloze A5. Všimn�te si, že RVT  se dokáže automaticky adaptovat na fázový 
posuv b�hem etapy uvád�ní do provozu.  
 
4.2.3.4 Uživatelská nastavení  
 
Target cos �: cílová hodnota ú�iníku.  
 
Hodnotu „target cos �“ je možno nastavit v rozmezí od 0,70 ind. do 0,70 kap..  ozna�uje ú�iník 

induktivního charakteru,  ozna�uje ú�iník kapacitního charakteru.  
 
Night cos �: alternativní ú�iník (standardn� je neaktivní).  
 
P�epínání z „target cos �“ na „target night cos �“ se provádí externím signálem, p�ivedeným na externí 
vstup Opto 1 (popis  v kap. 1.3). Pokud chceme po nastavení ur�ité hodnoty tuto funkci deaktivovat, 
zadáme pro „Night cos �“ hodnotu nižší než 0,7.  
 
Reg. cos�: alternativní cílová hodnota ú�iníku. Tato možnost se aktivuje v okamžiku, kdy dojde 
k reverzaci toku výkonu:   P< 0. (standardn� je tato možnost vy�azena z �innosti).  
 
Pokud zadáme ur�itou hodnotu, deaktivujeme tuto funkci tak, že zadáme pro „Reg. cos�“  hodnotu 
nižší než 0,7.  
 



 
Alarm:  parametry alarmového relé je možno nastavit pro 
podmínku „Alarm cos �“. Tato podmínka „Alarm cos �“ je spln�na 
v p�ípad�, když:  všechny kondenzátorové stupn� jsou aktivní (jsou 
ON) a aktuální hodnota cos � je nižší než nastavená prahová 
alarmová hodnota cos �, tedy je t�eba mít p�ipojen minimáln� jeden 
kondenzátorový stupe�.  
 
Alarm delay: trvání podmínky „alarm cos �“ p�edtím než sepne 
relé.  
Alarm reset delay: prodleva p�ed rozpojením relé, po skon�ení 
trvání alarmové podmínky.  
 
Alarm cos �: prahová hodnota. 
 

 

 
4.2.3.5 Obnovení standardního nastavení (angl. Restore Default Settings) 
 
Navolením a potvrzením 
položky „Restore default set.“  
se všechny hodnoty 
parametr� RVT nastaví zp�t 
na standardní hodnotu (viz 
samostatný dokument 
dodaný spolu s RVT), vyjma 
p�ípadu, kdy položka „bank 
settings“ se nachází 
v zablokovaném stavu 
(locked). V takovém p�ípad� 
nedojde ke zm�n� nastavení 
kondenzátorové baterie.  
 
Výstraha: m�že dojít ke 
ztrát� d�ležitých parametr�.  
 
Komentá�: p�ed obnovením 
standardního nastavení 
zajist�te, aby:  

- RVT se nacházel 
v odblokovaném 
stavu (unlocked) – 
popis viz kap. 
4.2.1.2,  

- RVT byl 
v nastavovacím 
režimu (SET) – viz 
popis v kap. 4.2.1.4.  

                                           

    Pro zp�tné nastavení parametr� stla�te po sob� ve sledu tato tla�ítka:  

     .  
 
 
 



4.2.4 Konfigurace vstup�/výstup� (angl. I/O Configuration) 
 
4.2.4.1 R�zné konfigurace 

(angl. various 
configurations) 

Tato položka v submenu 
umož�uje uživateli nastavit 
jazyk a teplotní jednotku.  
Také umož�uje uživateli 
nastavit kontrast na 
obrazovce LCD displeje a 
vybrat komunika�ní režim 
(tiskárnu nebo komunikaci 
s protokolem Modbus.  

 

  
P�es položku I/O Configuration se uživatel dostane to režimu parametr� RVT, které se týkají externí 
komunikace a grafického displeje.  
 
Komentá�:  Položku „Set language“ (= nastavení jazyka) je možno m�nit pouze v nastavovacím (SET) 
režimu. Další položky v menu I/O Configuration je možno m�nit v režimu AUTO.  
 
P�ed vlastním nastavením parametr� zajist�te, aby RVT byl odblokován (popis v kap. 4.2.1.1).  
 
Set language:  tato položka slouží pro výb�r z jazyk� v seznamu, nebo výb�r „undefined“ (= 
nedefinovaný).  
 
Všimn�te si, že pokud navolíte „Undefined“, objeví se menu Set Language hned potom, co zapneme napájení do RVT.  
  
Temp unit:  volba teplotní jednotky. Volit je možno mezi stupni Celsia (°C) a stupni Fahrenheita (°F).  
 
Contrast: pro nastavení kontrastu displeje (o + 1 nebo -1 od hodnoty zobrazené na grafickém 
displeji).  
 
Communication: pro nastavení parametr� sériové komunika�ní linky.  
 
4.2.4.2 Komunikace (tiskárna nebo za�ízení s protokolem Modbus) 
 
P�es komunika�ní menu se 
uživatel dostává ke 
komunika�nímu protokolu 
(„Printer“ nebo „Modbus“) a 
p�íslušným parametr�m.  

 
 



Printer protocol: volbou a potvrzením položky „Printer“ protokol m�že RVT komunikovat s tiskárnou 
(typ DPU414 – Seiko). Komunikace probíhá po kabelu tiskárny, dodaném spole�ností ABB (tvo�í 
sou�ást volitelného p�íslušenství). Nastavení tiskárny a nam��ené hodnoty je možno vytisknout (popis 
viz kap. 4.1.5 a 4.2.6).  
 
Modbus protocol: navolením a potvrzením položky „Modbus“ dokáže RVT komunikovat s dohlížecím 
systémem, který využívá protokol Modbus. P�ístup je zajišt�n ke všem parametr�m RVT a také 
nam��eným hodnotám na RVT (detailní návod k obsluze ke komunikaci s protokolem Modbus je 
dodáván samostatn�).  
 
Baud rate:  nastavení rychlosti 
komunika�ního p�enosu (bit�/s).  
 
Parity: nastavení kontroly paritou.  
 
Stop bit: nastavení po�tu stop 
bit�.  
 
Slave address: nastavení adresy 
RTU, který funguje jako 
pod�ízená jednotka (slave). 
ídicí 
jednotka (master) bude provád�t 
odkaz na tuto adresu p�i každém 
dotazu/vyslání odpov�di do 
tohoto RVT.  
  

 

Modbus lock: položka „Modbus lock“ umož�uje zablokovat p�ístup k parametr� pomocí visacího 
zámku umíst�ného na RVT.   
Parametry je pak možno m�nit pouze p�es komunika�ní linku Modbus.  
 
4.2.5 Testovací funkce (Test function) 
 
Toto díl�í menu nabízí možnost, 
aby uživatel si otestoval každé 
jednotlivé relé v RVT. 
 
D�íve než p�ejdete k testovací funkci 
zajist�te, aby:  

- RVT se nacházel 
v odblokovaném stavu 
(unlocked) – popis viz kap. 
4.2.1.1,  

- RVT byl v nastavovacím režimu 
(SET) – viz popis v kap. 4.2.1.4. 

 

 



Test alarm: umož�uje testování alarmového relé.  
 

 
 
Test fan:  umož�uje testování relé ventilátoru.  
 

 
 



Test outputs: umož�uje testování každého výstupního relé pro p�ipojování kondenzátoru.  
 
 
 
     vybraná položka bliká 

 
     Vypínací prodleva nastavena na  
     1 sekundu.  
 



4.2.6 Print settings = nastavení tisku  
 
Toto díl�í menu umož�uje uživateli tisknout všechna aktuální nastavení regulátoru.  
 
Print settings: všechna nastavení jsou vytišt�na jedenkrát.  
 

 
 
4.3 Bank monitoring = monitorování kondenzátorové baterie  
 

 
Toto hlavní menu umož�uje uživateli kontrolovat využívání kondenzátorových baterií od za�átku 
uvedení regulátoru do provozu a také dát p�ehled o posledních p�ti alarmech z posledního období. 
Jedná se o velmi nápomocný diagnostický nástroj.  
 
Funkce „Bank Monitoring“ umož�uje:  

- kontrolovat po�et operací u každého výstupního kondenzátorového relé,  
- uvést seznam posledních p�ti zaznamenaných alarmových hlášení.  

 
Diagnostics: uvádí po�et operací každého výstupního relé pro spínání kondenzátor�, který nastal od 
okamžiku prvotního uvedení RVT do provozu.  
 

Pohyb v tabulce nahoru/dol� se provádí tla�ítky  nebo .  

 
 
Alarm logging:  zobrazuje posledních p�t alarmových hlášení a dobu, která uplynula od jejich vzniku. 
Informace o uplynulé dob� nebude k dispozici po výpadku napájení.  
 



4.4 About RVT = o RVT 
 
Toto menu uvádí softwarovou verzi a typ regulátoru ú�iníku.  
 

 



P�ílohy 
 
A1. Rozm�ry  
 

 
  s Modbus         bez Modbus 
 
A2. Technické specifikace  
 
  
M��icí systém:  
Mikroprocesorový systém pro symetrické 
trojfázové nebo jednofázové sít�.  
 
Napájecí nap�tí:  
Od 100 V AC do 440 V AC 
 
P�íkon:  
Max. 15 VA 
 
Druh p�ipojení:  
Jednofázové nebo trojfázové 
 
Nap��ová tolerance:  
± 10% indikovaného napájecího nap�tí  

M��ení nap�tí:  
Do 690 V AC nebo vyššího – v takovém p�ípad� 
p�es m��icí transformátor nap�tí. 
P�esnost: 1% plné výchylky 
 
Kmito�tový rozsah:  
50 nebo 60 Hz, ± 5% (automatické nastavení 
sí�ového kmito�tu) 
 
Proudový vstup:  
5A nebo 1A (ef. hodnota) (t�ída 1 transformátoru 
proudu) 
 
Impedance proudového vstupu:  
<0,1 � 
 
Spouš� pro p�ípad výpadku napájení:  
Automatické odpojení všech kondenzátor� 
v p�ípad� výpadku napájení delšího než 20 ms.  

 



 
Po�et výstup�:  
RVT 6: programovatelných max. 6 výstup� 
RVT 12: programovatelných max. 12 výstup� 
 
Jmenovité hodnoty výstupního kontaktu:  

- max.trvalý proud: 1,5A AC – 0,3A (110 
V DC) 

- max. vrcholový proud: 8A 
- max. nap�tí: 440 V AC 
- svorky A-A jsou navrženy na trvalý proud 

18A (9A/svorku).  
 
Jmenovité hodnoty alarmového kontaktu: 
(beznap��ový kontakt) 

- rozpínací kontakt 
- maximální trvalý proud: 1,5A AC 
- jmenovité nap�tí: 250 V AC (max. 

vypínané nap�tí: 440 V AC) 
 
Jmenovité el. hodnoty kontaktu ventilátoru: 
(beznap��ový kontakt) 

- spínací kontakt 
- max. trvalý proud: 1,5A AC 
- jmen. nap�tí: 250 V AC (max. vypínané 

nap�tí: 440 V AC) 
 
Nastavení ú�iníku:  
Od 0,7 induktivního do 0,7 kapacitního 
 
Nastavení rozb�hového proudu (C/k):  

- 0,01 až 5A 
- automatické m��ení C/k 

 
Spínací sekvence: 

 
a další zákaznikem naprogramované sekvence. 
 
P�enosová rychlost s protokolem Modbus:  

 
 
Konfigurace kondenzátorového stupn�:  
automatický, pevný, deaktivován.  
 
Displej, zobrazovací jednotka:  
64x132 pixel� s extra symboly.  
 
Kontrast displeje je automaticky kompenzován 
v závislosti na teplot�.  

Spínací doba mezi stupni:  
programovatelná od 1s do 18 h.  
 
Úsporná (saving) funkce:  
Všechny naprogramované parametry a režimy 
jsou uloženy v nevolatilní pam�ti (neztrácí obsah 
p�i ztrát� napájení).  
 
Automatická adaptace na sm�r otá�ení 
elektrického pole sít� a svorky 
transformátoru proudu (CT).  
 
Kompenzace ú�iníku nezávisí na p�ítomnosti 
vyšších harmonických.  
 
Práce s pasivními a regenerativními zát�žemi 
(�ty�kvadrantový provoz).  
 
Provozní teplota:  
-20°C až 70°C.  
 
Skladovací teplota:  
-30°C až +85°C. 
 
Instala�ní poloha:  
vertikální montáž do panelu.  
 
Rozm�ry:  
P�ední deska: 144x144 mm (v x š) 
Celkové rozm�ry: 144x211x67 mm (v x š x h) 
 
Hmotnost:  
1,0 kg (v nevybaleném stavu) 
 
P�ipojovací svorka:  
klecového typu (pr��ez vodi�e 2,5 mm2) 
 
Krytí p�ední desky:  
IP 43 (IP 54 na požádání).  
 
Relativní vlhkost:  
Max. 95%, bez kondenzace vodních par.  
 
Zna�ka CE ud�lena.  
 
Uznání UL (soubor �. NKCR2.E163424).  
 
Certifikace CSA ud�lena pro použití 
v systémech s nap�tím 120 V.  
 
 

 



A3. Testování a odstra�ování závad 
 
Testování  
Po instalaci automatické kondenzátorové baterie, naprogramování spínacích parametr� a v závislosti 
na zat�žovací situaci je možno provést následující testy.  
 

A. Žádná zát�ž nebo cos � nebo kapacitní zát�ž (nastavte požadovaný cos � na 0,95 ind.).  
1. Navolte manuální režim.  
2. P�idejte dva nebo více kondenzátorových stup��.  
3. Zvolte automatický režim.  

 
Všechny kondenzátorové stupn� musí být vypnuty s naprogramovanou dobou prodlevy mezi každou 
spínací operací. Pokud nedojde k odpojení všech spínacích stup��, zkontrolujte následující:  

• je p�ipojena n�jaká induktivní zát�ž?  
• je naprogramován správný p�evod C/k a/nebo velikost stupn�?  (je doporu�eno 

nastavit hodnotu C/k na hodnotu trochu v�tší než vypo�tenou).  
 

B. Induktivní zát�ž 
1. Nastavte požadovaný cos � = 1.  
2. Zvolte automatický režim.  

 
Kondenzátorové stupn� budou nyní p�ipojovány tak, aby došlo ke kompenzaci induktivní zát�že 
(regulátor nebude tyto stupn� spínat pokud induktivní proud bude nižší než p�ednastavená hodnota 
C/k. V takovém p�ípad� prove�te zkoušku podle A výše).  
 
Pokud budou p�ipojeny všechny kondenzátorové stupn� a stále existuje požadavek na p�ipojení 
dalších stup��, zkontrolujte nastavení C/k.  Pokud je toto správné, je kondenzátorová baterie p�íliš 
malá pro vykompenzování na cos � = 1. Zvolte nižší hodnotu cos �.  
Pokud n�který z kondenzátorových stup�� je stále p�ipínán a odpínán, znamená to, že C/k je 
nastavena na p�íliš nízkou hodnotu (pokud ovšem zát�ž ve skute�nosti nekolísá periodicky s �asovou 
periodou, rovnou nebo blížící se dob� spínací prodlevy).  
 



Odstra�ování závad 
 
Porucha Doporu�ená �innost pro odstran�ní 
Regulátor je p�ipojen, avšak nefunguje (nic se 
nezobrazí na displeji).  
 

Zkontrolujte nastavení nap�tí a pojistky.  

Regulátor nep�ipojuje ani neodpíná 
kondenzátorové stupn�, a�koliv výrazn� kolísá 
induktivní zát�ž.  
 

Zkontrolujte, zda regulátor se nachází 
v automatickém režimu.  
Zkontrolujte nastavení fázového posuvu a C/k.  
Zkontrolujte zda je odstran�n zkratový m�stek na 
transformátoru proudu.  
 

Zdá se, že regulátor neaktivuje žádné stupn�.  
 

Po�kejte po dobu �asové prodlevy mezi spínáním 
a/nebo dobu prodlevy p�i výpadku napájení.  
 

Není dosaženo p�ednastaveného ú�iníku. 
 

P�i nízké nebo žádné zát�ži m�že velmi malý 
ú�iník odpovídat velmi malému induktivnímu 
proudu. P�íslušné kondenzátorové stupn� jsou 
p�íliš velké pro kompenzaci. Pokud pr�m�rný cos � 
za ur�itou �asovou periodu je p�íliš nízký, je možno 
p�ednastavenou hodnotu cos � zv�tšit.  
 

Jsou p�ipojeny všechny kondenzátorové 
stupn�, a�koliv požadovaný jalový výkon je 
pom�rn� malý.  

Zkontrolujte nastavení fáze a hodnoty C/k.  
 

  
Automatické uvád�ní do provozu se zastaví a na displeji regulátoru se zobrazí jedno z následujících 
hlášení:  
 
 
 
Hlášení v pr�b�hu automatického uvád�ní 
do provozu 

Doporu�ená �innost k provedení:  

98: Current too small (= p�íliš malý proud) Zkontrolujte zda je odstran�n zkratovací m�stek na 
m��icím transformátoru proudu a odstartujte znovu 
Autoset.  
 

99: The load is varying too quickly (= zát�ž se 
p�íliš rychle m�ní). 

Znovu odstartujte postup Autoset p�i stabiln�jších 
podmínkách, nebo nastavte parametry manuáln�.  
 

100: Phase error (= fázová chyba).  Regulátor nedokázal najít známou konfiguraci.  
 

102: C/k too small (<0,01) (= p�íliš malá 
hodnota C/k) 

P�izp�sobte velikost stupn� nebo p�evod 
transformátoru proudu.  
 

103: Relative weight too big (= pom�rná 
hmotnost je p�íliš velká) 

Zkontrolujte sekvenci a hodnotu jalového výkonu 
na jeden výstup.  

 



A4. Postup opakovaného startu regulátoru po alarmu 
 
Po dosažení úrovn� ochrany (viz kap. 4.2.3.2) nebo v p�ípad�, že interní teplota je vyšší než 85°C:  
 

• se odpojí všechny kondenzátorové stupn�, 
• na LCD displeji se objeví alarmové hlášení,  
• sepne alarmové relé, 
• sepne relé ventilátoru (platí pouze pro teplotní ochranu).  

 
Jakmile alarmová podmínka zmizí, RVT se automaticky restartuje.  
Postup restartu závisí na druhu jevu, který zp�sobil alarm, podle p�ípad� uvedených v následující 
tabulce:  
 
Jev, který nastal Jak se RVT chová p�i restartu potom, co p�estane 

p�sobit tento jev 
Uef < Umin. prot.  
výpadek napájení  

- Okamžit� vypne alarmové relé.  
- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i resetu (*) se 

obnoví normální chování  
Uef > Umax. prot.  - Okamžit� vypne alarmové relé.  

- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i p�ipojení (ON 
delay) (*) se obnoví normální chování 

Tinternal > 85°C - Jev je považován za ukon�ený (má se za to že 
„zmizel“), když Tinternal < 80°C. 

- Alarmové relé okamžit� vypne.  
- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i p�ipojení (ON 

delay) (*) se obnoví normální chování. (Vypne relé 
ventilátoru. Toto nenastane v p�ípad�, že dojde 
k p�ekro�ení další teplotní ochranné úrovn�).  

T1 > T1 max. prot.  
(externí volitelná sonda T1) 

- Okamžit� vypne alarmové relé.  
- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i p�ipojení (ON 

delay) (*) se obnoví normální chování. (Vypne relé 
ventilátoru. Toto nenastane v p�ípad�, že dojde 
k p�ekro�ení další teplotní ochranné úrovn�). 

T2 > T2 max. prot.  
(externí volitelná sonda T2) 

- Okamžit� vypne alarmové relé.  
- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i p�ipojení (ON 

delay) (*) se obnoví normální chování. (Vypne relé 
ventilátoru. Toto nenastane v p�ípad�, že dojde 
k p�ekro�ení další teplotní ochranné úrovn�). 

THDV > THDV max. prot.   - Okamžit� vypne alarmové relé.  
- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i p�ipojení (ON 

delay) (*) se obnoví normální chování.  
Stabiliza�ní ochrana (anti-hunting) 
Pokud jeden a stejný jev se vyskytne znovu b�hem jedné hodiny, RVT 
obnoví normální provoz po uplynutí �asové prodlevy rovné dob� 2xON-
Delay.  
Pokud jeden a stejný jev se objeví znovu b�hem následné jedné 
hodiny, zdvojnásobí se doba prodlevy na 4xON Delay atd., až do 
maximáln� jedné hodiny. Tímto pravidlem se zabrání efektu hon�ní 
(hunting), zp�sobenému rezonan�ními jevy.  

Externí vstup aktivován. - Okamžit� vypne alarmové relé.  
- Po uplynutí doby rovné prodlev� p�i p�ipojení (ON 

delay) (*) se obnoví normální chování. 
 
(*) Bližší informace o prodlev� p�i resetu (Reset-Delay) a parametrech prodlevy „ON-Delay“ najdete v kapitole 4.2.3.2.  
 



A5. Tabulka fázového posuvu  
 
Trojfázové zapojení (sdružené nap�tí – nap�tí m��eno mezi L2 a L3).  
 

 
 
Trojfázové zapojení (fázové nap�tí – nap�tí m��eno mezi L1 a nulovým vodi�em).  
 

 
 
Jednofázové zapojení  
 

 



A6. M��ení nap�tí a p�ipojení napájecího zdroje 
 
V této p�íloze je ukázán praktický zp�sob jak p�ipojit nap�tí k regulátoru RVT p�i m��ení nap�tí 
v p�ípad�, že toto nap�tí je stejné jako napájecí nap�tí RVT.  
 
Popis 
Jak vidíme na obr. 1, RVT má t�i p�ipojovací svorky pro napájecí nap�tí a dv� další svorky jako vstup 
pro m��ení nap�tí. RVT nepoužívá své napájecí nap�tí pro úkon m��ení nap�tí. Nap�tí se m��í na 
vyhrazených nap��ových vstupních svorkách.  
Pokud pomocné napájení do RVT a signál pro m��ení nap�tí pochází ze stejného zdroje, je možno 
vytvo�it m�stkové propojení mezi jednotlivými svorkami (obr. 2).  
 
 
Obr. 1                                   Napájecí nap�tí   Obr. 2  Napájecí nap�tí  
                       od 200 V AC do 440 V AC   od 100 V AC do 200 V AC 

 
  Svorky pro  Svorky pro      Svorky pro    Svorky pro  
  m��ení nap�tí  napájení RVT                 m��ení nap�tí  napájení RVT 
 
 
 
Propojovací m�stek (návrh praktického provedení) 
 
Vzhledem k omezenému prostoru není možné vložit dva kabely/vodi�e do jediné št�rbiny. Proto je 
možno použít alternativní metodu p�ipojení dvou vodi�� ke spole�né svorce.  
 
Pro správné provedení takového zapojení existuje n�kolik praktických možností. Jedna z nich je 
vyobrazena na obr. 3. Na každém nap��ovém napájecím kabelu se použije svorka se dv�ma vstupy, 
do které se vloží druhý vodi� pro provedení m�stkového propojení.  
 
Svorky (obr. 4) a p�íslušný nástroj pro zamá�knutí jsou b�žn� dostupné.  
 
Pamatujte, že u t�chto svorek musí být použit vodi�e stejného pr��ezu – viz obr. 3.  

 
Obr. 3          Obr. 4 



 
IndustrialIT je celosv�tov� chrán�ná známka a všechny výše uvedené výrobkové názvy ve form� 
PowerIT jsou registrovány nebo p�ihlášeny k registraci jako ochranné známky ABB.  
 
 
 
Tento výrobek má certifikaci skupiny ABB Group jako Industrial IT EnabledTM – Information Level = informa�ní úrove�. Veškeré 
informace k tomuto výrobku jsou dodávány v interaktivním elektronickém formátu, na bázi technologie ABB Aspect ObjectTM. 
Závazek Industrial IT, daný spole�ností ABB, zajiš�uje, že každý konstruk�ní blok je vybaven úplnými nástroji pot�ebnými pro 
instalaci, provoz a údržbu po celou dobu životnosti výrobku.  
 
Shromážd�ní informací obsažených v této publikaci byla v�nována �ádná pé�e. P�esto za p�ípadné nep�esnosti nebere 
sestavitel odpov�dnost. Vzhledem k pr�b�žnému dalšímu technickému vývoji výrobku si vyhrazujeme právo na zm�nu 
informací obsažených v tomto dokumentu. Technické specifikace platí pouze za normálních provozních podmínek. 
Nep�ebíráme žádnou odpov�dnost za nesprávné použití výrobku a nelze nás �init odpov�dným za nep�ímé nebo následné 
škody.  
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