
REGULATORY
WSPÓ£CZYNNIKA MOCY

typu N-6, N-12 i NC-12

...USPRAWNIAJ¥ PRACÊ WASZEJ
BATERII KONDENSATOROWEJ

Regulatory wspó³czynnika mocy Nokianzapewniaj¹ waszej sieci skuteczn¹ kompensacjêwspó³czynnika mocy, pomiary i monitorowaniesieci.Aplikacje obejmuj¹ automatycznesterowanie bateriami kondensatorowyminiskiego i œredniego napiêcia(dostrojone, odstrojone i konwencjonalne).
...POPRAWIAJ¥ ATMOSFERÊ
AKCEPTACJI URZ¥DZENIA PRZEZ
U¯YTKOWNIKA I MONITOROWANIE
WARUNKÓW PRACY

Nast¹pi³a poprawa stanu akceptacji urz¹dzeniaprzez u¿ytkownika z uwagi na wielojêzycznyinterfejs u¿ytkownika, wyraŸny tekst i symbolekomunikatów, grafiki, zestaw alarmów i walorykomunikacyjne.Regulatory wspó³czynnika mocy Nokian oferuj¹nowoczesne warunki monitorowania waszej siecioraz baterii kondensatorów. Funkcje nadzorui monitorowania warunków jako dodatek douproszczonego programowania z „inteligentnym”,samoczynnym nastawianiem zapewniaj¹optymalne wykorzystanie systemu kompensacjiwspó³czynnika mocy.
...POPRAWIONY WSPÓ£CZYNNIK
MOCY, COS ϕ, SKUTKUJE:
• obni¿eniem poboru energii i zmniejszonymikosztami;
• zwiêkszeniem mo¿liwoœci przesy³u energiiw danej sieci;
• zmniejszonymi stratami mocy w sieci;
• obni¿eniem strat w transformatorze;
• stabilizacj¹ poziomu napiêciaw sieciach dystrybucyjnych.



UCZYÑ KROK W KIERUNKU 

N-6 i N-12

ZOPTYMALIZOWANY INTERFEJS
U¯YTKOWNIKA DLA U£ATWIENIA OBS£UGIPodœwietlony, alfanumeryczny wyœwietlacz LCD o wieludostêpnych symbolach komunikatów i ergonomicznychprzyciskach umo¿liwia:
• przegl¹danie informacji o uk³adzie elektrycznym;
• ³atwe przegl¹danie zawartoœci menu;
• wielojêzyczne opcje obs³ugi;
• wskaŸniki alarmowe.
OSI¥GI
• algorytm „inteligentnego” prze³¹czania stopniukierunkowany na optymalne wykorzystanieka¿dego stopnia i szybkoœæ reakcji;
• dostêpnoœæ tak¿e wszystkich tradycyjnychsekwencji prze³¹czania stopni.
UPROSZCZONE INSTALOWANIE
I DOSTRAJANIE
• szybki i prosty monta¿ oraz pod³¹czanie przewodów;
• czu³oœæ na biegunowoœæ przek³adnika pr¹dowegoi kierunek wirowania faz;
• specjalne menu umo¿liwiaj¹ce samoczynn¹ konfiguracjêregulatora.
MONITOROWANIE I OCHRONA
Alarmy
• w razie wyst¹pienia zak³óceñ w sieci lub bateriikondensatorów, na ekranie s¹ wyœwietlane odpowiedniealarmy i zamyka siê styk obwodu alarmowego;
• komunikat alarmu jest utrzymywany na ekranie a¿ doust¹pienia przyczyny alarmu i jego rêcznego skasowania(resetowania);
• ostatnich 5 alarmów jest przechowywanych w rejestrzealarmów.Ochrona
• w razie potrzeby, stopnie kondensatorowe s¹automatycznie od³¹czane dla ochrony urz¹dzenia.

NC-12

DLA PRZYPADKÓW RELATYWNIE Z£O¯ONEJ
REGULACJI WSPÓ£CZYNNIKA MOCYW uzupe³nieniu do funkcji posiadanych przez regulatoryN-6/N-12, regulator NC-12 zawiera nastêpuj¹ce cechydodatkowe:
• pomiar ca³kowitej zawartoœci harmonicznych pr¹du;
• graficzna analiza harmonicznych pr¹du i napiêciaw sieci;
• mo¿liwoœæ ustalenia podwójnego, docelowego cos ϕ;
• mo¿liwoœæ konfigurowania stopni w³¹czonych lubwy³¹czonych na sta³e;
• monitorowanie stanu stopnia kondensatorowego;
• rejestrowanie alarmów wraz z czasem ich powstania;
• menu pomocy wyœwietlane na bie¿¹co.
MODEL KOMUNIKACYJNY
• opcjonalna przystawka komunikacyjna (RS485 Modbus)

WSPÓ£CZYN

PRZYK£ADY POD£¥CZENIA REGULATORA N-12Pod³¹czeniemiêdzyprzewodowe Pod³¹czeniemiêdzyfazowe



„INTELIGENTNEJ” REGULACJI

PARAMETRY TECHNICZNEDane ogólne
• Temperatura pracy: 0...60oC
• Temperatura magazynowania: -20oC...60oC
• Barwa: RAL 7016
• Normy zwi¹zane:EMC (promieniowanie elektromagnetyczne)                  .- odpornoœæ wed³ug IEC 61000-6-2- emisja wed³ug IEC 61000-6-4Bezpieczeñstwo elektryczne i zalecenia stosowanianiskiego napiêcia wg IEC 61010-1
• Sposób monta¿u: mocowanie tablicowe – wpuszczanew wyciêciu 138 mm x 138 mm lub na szynie DIN 35 mm(EN 50022)
• Klasa ochrony: IP 41 œcianka czo³owa oraz IP 20 œcianka tylna
• Rodzaj wyœwietlacza:- N-6 i N-12 LCD z podœwietlonymi symbolami- NC-12 LCD z podœwietlon¹ matryc¹ punktów
• Jêzyki: angielski, niemiecki, francuski, portugalski,hiszpañski, szwedzki, fiñski
• Styk alarmowy
• Oddzielny styk przekaŸnika wentylatora
• Pomiar temperatury:-  N-6 i N-12 z wewnêtrznym czujnikiem temperatury-  NC-12 z opcjonalnym, zewnêtrznym czujnikiem temperatury
• Rejestr alarmów
• Szeregowe wyjœcie komunikacyjne: RS 485, szynadanych wg standardu przemys³owego z opcjonaln¹ przy-stawk¹ komunikacyjn¹ (typ NC-12)Wejœcia
• Typ pod³¹czenia: miêdzyprzewodowe lub fazowe
• Niewra¿liwe na biegunowoœæ przek³adnika pr¹dowego
• Zakres przek³adni przek³adnika pr¹dowego:25/5A...6000/5A (wszystkie typy)
• Zakres przek³adni przek³adnika pr¹dowego:25/1A...6000/1A (tylko typ NC-12)Wyjœcia
• Styki wyjœciowe, beznapiêciowe:AC (pr. przem.): 1A/400V, 2A/250V, 5A/120VDC (pr. sta³y): 0,3A/110V, 0,6/60V, 2A/24VNastawianie i parametry:
• Nastawianie docelowego cos ϕ: 0,85 ind....0,90 poj.
• Podwójny, docelowy cos ϕ z wejœciem sterowaniazewnêtrznego (typ NC-12)
• Nastawianie rêczne i automatyczne wszystkichparametrów regulatora
• Programy w³¹czania stopni: stos, zwyk³y, ko³owy, optymalny
• Znaczna liczba kombinacji wielkoœci stopnia
• Zw³oka ponownego za³¹czania:-  N-6 i N-12: 10...600s-  NC-12: 10...900s
• Konfiguracja stopnia: sta³y, automatyczny, od³¹czony(typ NC-12)
• Zastosowanie generatora 4-kwadrantowego
• Rêczne prze³¹czanie stopni

PRZYK£ADY

POD£¥CZENIA

REGULATORA

NC-12

Pod³¹czeniemiêdzyprzewodowe

Pod³¹czeniemiêdzyfazowe

NIKA MOCY
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Typ Liczba stopni styków Napiêcie zasilania w sieci [V] Napiêcie pomiarowe [V]zewnêtrznych 50/60 HzN-6 6 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415N-12 12 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415NC-12 12 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415-690Wyposa¿enie opcjonalneKomunikacyjne, RS 485/Modbus, przystawka do NC-12Zewnêtrzny czujnik temperatury do NC-12Przedstawiane dane N-6/N-12 NC-12Cos ϕ x xPod³¹czone stopnie x xLicznik ³¹czeñ i cykli pracy x xDane techniczne sieci: I, U, S, P, Q x xTemperatura baterii kondensatorów x xCa³kowite zniekszta³cenia harmoniczne napiêcia THD (U) x xRejestr alarmów x xStan stopnia (sta³y, automatyczny, od³¹czony xMonitorowanie  pojemnoœci stopnia xCa³kowite zniekszta³cenia harmoniczne pr¹du THD (I) xWartoœæ skuteczna pr¹du przeci¹¿enia kondensatora xSpektrum harmonicznych napiêcia i pr¹du xAlarm Wartoœci progowe Dzia³ania N-6/N-12 NC-121. Niski wspó³czynnik mocy Komunikat i styk alarmowy x x2. „Pompowanie” – Komunikat i styk alarmowy, x xniestabilna regulacja wstrzymanie regulacji na 10 minut3. Nieprawid³owy cos ϕ < 0,5 ind. lub 0,8 poj. Komunikat i styk alarmowy x x4. Niskie napiêcie < 80% U w ci¹gu 1s Komunikat i styk alarmowy, od³¹czenie stopnia x x5. Przekompensowanie Komunikat i styk alarmowy x x6. Nieprawid³owa Komunikat i styk alarmowy, regulacja stopnia x xczêstotliwoœæ7. Nadmierny pr¹d > 120% Komunikat i styk alarmowy x x8. Nadmierne > 110% U Komunikat i styk alarmowy, od³¹czenie stopnia x xnapiêcie9. Nadmierna > 35oC(1) Styk ³¹cznika wentylatora x xtemperatura > 50oC(1) Komunikat i styk alarmowy, od³¹czenie stopnia x x10. Zniekszta³cenia > 7%(1) Komunikat i styk alarmowy, od³¹czenie stopnia x xnapiêcia11. Przeci¹¿enie IRMS/I1 > 1,3(1) Komunikat i styk alarmowy, od³¹czenie stopnia xkondensatora12. Ma³a moc < 75% nominalnej Komunikat i styk alarmowy, od³¹czenie stopnia xkondensatora
(1) oznacza mo¿liwoœæ konfigurowania wartoœci progu trzymania alarmu

Wymiary i masaTyp Wymiary [mm] MasaH L P1 P2 [kg]N-6/N-12 150 150 70 60    1NC-12 150 150 80 70    1


