
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Generator statyczny mocy biernej

SVG

(M190B01-18-18A)



2

SVG

Instrukcja obsługi



3Instrukcja obsługi

SVG

 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzega przed ryzykiem, które może spowodować obrażenia lub szkody ma-
terialne.

UWAGA
Wskazuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na wskazany punkt.

Należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w niniejszej instrukcji za pomocą sym-
boli, które zostały opisane poniżej.

W przypadku konieczności manipulowania urządzeniem w celu jego instalacji, urucho-
mienia lub konserwacji, należy mieć na uwadze, że:

Nieprawidłowa manipulacja lub instalacja urządzenia może spowodować szkody, zarówno 
osobowe jak i materialne. W szczególności manipulowanie urządzeniem pod napięciem może 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia na skutek porażenia prądem osoby manipulującej 
urządzeniem. Ponadto, nieprawidłowa instalacja lub konserwacja wiąże się z ryzykiem pożaru.
Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. W ciągu całego 
okresu eksploatacji urządzenia należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących jego 
instalacji i konserwacji. Należy zwłaszcza przestrzegać norm instalacji podanych w Krajowym 
Kodeksie Elektrycznym.

UWAGA Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznać się z treścią instrukcji

Jeśli nie przestrzega się lub nie wykonuje się prawidłowo wskazówek niniejszej instrukcji, oznaczonych 
tym symbolem, wówczas można spowodować szkody osobowe lub w sprzęcie i/lub w instalacjach.

Firma CIRCUTOR SA zastrzega sobie prawo do modyfi kacji, bez uprzedniego powiadomienia, charakterystyk lub instrukcji produktu.

 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CIRCUTOR SA zaleca stosowanie oryginalnych kabli i akcesoriów dostarczo-
nych wraz z urządzeniem.

CIRCUTOR SA zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez uprzedniego powiadomienia, 
modyfi kacji urządzenia lub specyfi kacji sprzętu, podanych w niniejszej instrukcji. 

CIRCUTOR SA udostępnia swoim klientom najnowsze wersje specyfi kacji urządzeń oraz 
zaktualizowane instrukcje na swojej stronie internetowej.                             
 

              www.circutor.com
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 HISTORIA KOREKT

Tabela 1: Historia korekt.
Data Korekta Opis
02/18 M190B01-18-18A Wersja początkowa

Uwaga: Rysunki urządzeń mają charakter jedynie ilustracyjny i mogą różnić się od urządzeń 
oryginalnych.

 SYMBOLE

Tabela 2: Symbole.
Symbol Opis

Spełnia wymagania odpowiednich norm europejskich.

1 min
Po odłączeniu urządzenia od zasilania, odczekać 1 minutę przed wykona-
niem jakiejkolwiek operacji.

Urządzenie podlega Dyrektywie Europejskiej 2012/19/WE. Po zakończeniu 
okresu eksploatacji, nie wyrzucać urządzenia do pojemnika z odpadami do-
mowymi. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
recyklingu urządzeń elektronicznych.
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 1.- KONTROLE PRZY ODBIORZE

       1.1.- PROTOKÓŁ ODBIORU

Przy odbiorze urządzenia należy sprawdzić następujące punkty:

 a)  Czy urządzenie odpowiada specyfikacji zamówienia.
 b)  Czy urządzenie nie doznało uszkodzeń podczas transportu.
           c)  Wykonać zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzenia przed jego podłączeniem.
           d)  Sprawdzić, czy urządzenie posiada:

  - Instrukcję obsługi,
  - Kabel komunikacyjny do podłączenia równoległego urządzeń.
  - Podstawy (SVG typu szafa: SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k).
  - Torebka z 5 gumowymi zatyczkami (SVG-3WF-30k)
  

e)  Wykonać zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę wzrokową urządzenia przed jego pod-
łączeniem. 

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu przy odbiorze, należy 
natychmiast skontaktować się z firmą transportową i/lub działem obsługi 
posprzedażnej firmy CIRCUTOR�

       1.2.- TRANSPORT I PRZENOSZENIE

Transport, załadunek i wyładunek, oraz przenoszenie urządzenia powinny 
odbywać się z zachowaniem środków ostrożności oraz przy użyciu odpo-
wiednich narzędzi ręcznych lub mechanicznych w celu uniknięcia uszkodze-
nia urządzenia.
W przypadku, gdy urządzenie nie będzie natychmiast instalowane, należy 
je przechowywać w pomieszczeniu o twardym i wypoziomowanym podłożu, 
przestrzegając warunków magazynowania podanych w rozdziale dotyczą-
cym charakterystyk technicznych. W takim przypadku zaleca się, aby prze-
chowywać urządzenie wraz z oryginalnym opakowaniem ochronnym.

W przypadku transportu urządzenia na małą odległość, profile podpierające urządzenie na 
podłożu ułatwiają jego przenoszenie za pomocą wózków paletowych lub wózków podnośniko-
wych. (Rysunek 1)

Rysunek 1: Transport za pomocą wózka paletowego.
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Środek ciężkości niektórych urządzeń może znajdować się na dużej wysoko-
ści. Z tego względu, podczas manipulowania urządzeniem za pomocą wóz-
ków podnośnikowych, zaleca się, aby odpowiednio zamocować urządzenie 
oraz nie wykonywać gwałtownych manewrów. Zaleca się, aby nie zawieszać 
urządzenia na wysokości ponad 20 cm od podłoża

Do rozładunku i przemieszczenia urządzenia należy używać wózka podnośnikowego widłowe-
go, którego widły powinny wsuwać się na całą głębokość podstawy. Jeśli jest to niemożliwe, 
widły powinny być wystarczająco długie, aby podpierać urządzenie na co najmniej ¾ jego głę-
bokości. Widły przytrzymujące powinny być płaskie i powinny podpierać się mocno na pod-
stawie. Urządzenie należy podnosić, opierając widły pod profilem wspierającym urządzenie. 
(Rysunek 2).

Ze względu na nierówne rozłożenie ładunków w urządzeniu, może zdarzyć 
się, że środek ciężkości będzie przesunięty względem środka szafy. Nale-
ży zastosować odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć wywrócenia się 
urządzenia w przypadku wykonywania gwałtownych manewrów.

Rysunek 2: Rozładunek za pomocą wózka podnośnikowego.

Przy odpakowywaniu urządzenia, zachować ostrożność podczas używania narzędzi tnących 
typu cutter, nożyczki lub nóż, aby nie uszkodzić urządzenia.

Szafy SVG o mocy 100 kvar (SVG-3WF-100k) oraz o mocy 200 kvar (SVG-3WF-200k) są 
dostarczane ze zdemontowaną podstawą, aby umożliwić ich transport za pomocą wózka pale-
towego lub podobnego urządzenia.

Szafy posiadają również 4 pierścienie (o średnicy 28 mm) w daszku, do transportowania za 
pomocą żurawia. Daszek jest zamontowany odwrotnie, a od jego wewnętrznej strony znajdują 
się akcesoria, jednak sposób montażu pierścieni umożliwia transport urządzenia bez wykony-
wania wcześniej innych operacji. Kąt zamocowania lin powinien być wyższy niż 45º

Rysunek 3: Transport szafy SVG za pomocą żurawia.
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        1.3.- MAGAZYNOWANIE

W celu magazynowania urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń:

     Unikać umieszczania na nieregularnych powierzchniach.
		Nie umieszczać w strefach położonych na zewnątrz, wilgotnych lub narażonych na 
opryskanie wodą.

	     Unikać źródeł ciepła (maksymalna temperatura otoczenia: 50 ºC)
	 	Unikać środowisk zasolonych i korozyjnych.

		Unikać umieszczania urządzenia w strefach, w których wytwarzana jest duża ilość 
pyłu lub w których istnieje zanieczyszczenie na skutek czynników chemicznych lub in-
nych.
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 2.- OPIS PRODUKTU

Generator statyczny mocy biernej, SVG, pozwala kompensować moc bierną zarówno w przy-
padku prądów opóźnionych (moc indukcyjna) jak i prądów wyprzedzających (moc pojemno-
ściowa).

Występują różne modele urządzenia, w zależności od prądu:

 SVG o mocy 30 kvar,
   

  

Urządzenie jest wyposażone w:

 - Złącze 3-przewodowe do instalacji w sieciach trójfazowych (3 lub 4-przewodowych) o 
napięciu do 480 V~.

 - Z możliwością połączenia równoległego maksimum 100 sztuk.
 - Opcjonalne filtry EMI.
 - Wyświetlacz dotykowy LCD do wyświetlania parametrów.
           - Komunikacja RS-485 oraz Ethernet.
 - Osłonę typu naściennego.

Tabela 3:Lista modeli SVG o mocy 30 kvar.
Model Filtry EMI

SVG -3WS -30k -
SVG -3WF -30k 

Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących kompatybilności elektromagne-
tycznej, w przypadku wersji bez filtra EMI należy zastosować zewnętrzny ele-
ment filtrujący.
Prosimy o kontakt z firmą CIRCUTOR w celu uzyskania odpowiedniej porady 
technicznej.
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 SVG o mocy 100 kvar,
   

   

Występują trzy rodzaje urządzeń o mocy 100 kvar:

 -  Urządzenia master typu Rack, zawierające wszystkie funkcje (SVG-3WM-100kR)
 -  Urządzenia slave typu Rack, zaprojektowane do pracy jako urządzenia slave w przy-
padku podłączenia równoległego wielu SVG (SVG-3WS-100kR)
 - Urządzenia typu szafa, zawierające wszystkie funkcje (SVG-3WF-100k)

 
Urządzenie jest wyposażone w:

 - Złącze 3-przewodowe do instalacji w sieciach trójfazowych (3 lub 4-przewodowych) o 
napięciu do 480 V~

 - Z możliwością połączenia równoległego maksimum 100 sztuk.
 - Wyświetlacz dotykowy LCD do wyświetlania parametrów 

           - Komunikacja RS-485 oraz Ethernet.
 - Osłona typu rack lub szafa.
 - Moduł zabezpieczający (model SVG-3WF-100k)
 -Z filtrami EMI  (model SVG-3WF-100k)

Tabela 4:Lista modeli SVG o mocy 100 kvar.

Model
Moduł

zabezpie-
czający

Funkcjonowanie Typ
Master 

(nadrzędny)
Slave 

(podrzędny) Rack Szafa

SVG-3WM-100kR -    -
SVG-3WS-100kR - -   -
SVG -3WF -100k    - 

Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących kompatybilności elektromagne-
tycznej, w przypadku wersji bez filtra EMI należy zastosować zewnętrzny ele-
ment filtrujący.
Prosimy o kontakt z firmą CIRCUTOR w celu uzyskania odpowiedniej porady 
technicznej.
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 SVG o mocy 200 kvar,
   
Model o mocy 200 kvar (SVG-3WF-200k) jest modelem typu szafa z dwoma urządzeniami o 
mocy 100 kvar połączonymi równolegle.

   

Urządzenie jest wyposażone w:

 - Złącze 3-przewodowe do instalacji w sieciach trójfazowych (3 lub 4-przewodowych) o 
napięciu do 480 V~

 - Z możliwością połączenia równoległego maksimum 100 sztuk.
 - Wyświetlacz dotykowy LCD do wyświetlania parametrów 

           - Komunikacja RS-485 oraz Ethernet.
 - Osłona typu szafa.
 - Zawiera moduł zabezpieczający.
 - Zawiera filtry EMI . 

Tabela 5:Lista modeli SVG o mocy 200 kvar.

Model
Moduł 

zabezpie-
czający

Funkcjonowanie
Master 

(nadrzędny)
Slave

 (podrzędny)
SWG-3WF-200k   
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 3.- INSTALACJA URZĄDZENIA
    

        3.1.- WSTĘPNE ZALECENIA

Montaż urządzenia oraz operacje konserwacyjne powinny być wykonywane 
wyłącznie przez upoważnione i odpowiednio wykwalifikowane osoby.

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia, istotne jest, by osoby obsługują-
ce urządzenie przestrzegały zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach 
kraju użytkowania, używając niezbędnych środków ochrony indywidualnej (ręka-
wic gumowych, środków chroniących twarz oraz homologowanej odzieży ognio-
ochronnej), aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez wyładowanie lub łuk 
elektryczny na skutek kontaktu z przewodami pod napięciem, a także - stosując 
się do poszczególnych zaleceń wskazanych w niniejszej instrukcji.

Nieprawidłowy montaż lub konfiguracja sprzętu może spowodować szkody w sa-
mym urządzeniu oraz w innych urządzeniach instalacji.

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do montażu na betonie lub innych po-
wierzchniach niepalnych.

Urządzenia nie są przeznaczone do użycia w sprzęcie do ratowania życia, za-
pewniającym ochronę medyczną oraz w innych podobnych zastosowaniach, 
gdzie usterka może spowodować śmierć lub szkody materialne. Urządzenia nie 
są również przeznaczone do zastosowań wojskowych lub obronnych. Powinny 
być instalowane w strefach ograniczonej dostępności.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej w generatorach 
statycznych, należy sprawdzić, czy główny wyłącznik został odłączony. 

Przed włączeniem zasilania urządzenia sprawdzić, czy uziemienie zostało pra-
widłowo wykonane. Usterka uziemienia pociąga za sobą ryzyko porażenia prą-
dem użytkownika oraz może spowodować szkody w urządzeniu w przypadku 
wyładowań atmosferycznych lub innych stanów przejściowych.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy przekładnikach prądowych, 
sprawdzić, czy uzwojenie wtórne jest zwarte. Nigdy nie otwierać uzwojenia wtór-
nego obciążonego przekładnika prądowego.
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         3.2.- ROZMIESZCZENIE

Urządzenie należy zainstalować w środowisku, w którym temperatura znajduje się w przedziale 
od -10ºC do 45ºC przy maksymalnej wilgotności wynoszącej 95% bez kondensacji. 
Nie instalować urządzenia w pobliżu źródła ciepła i unikać bezpośredniej ekspozycji na światło 
słoneczne.

Zamontować SVG w środowisku zabezpieczonym przed wodą, pyłem, płynami 
łatwopalnymi, gazami oraz substancjami żrącymi.

3�2�1�- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

3.2.1.1.- SVG o mocy 30 kvar 

Urządzenie jest wyposażone w system kontroli mocy, który reguluje prędkość obrotu wentylato-
rów oraz maksymalną moc urządzenia w zależności od temperatury wewnętrznej, aby zapew-
nić maksymalne osiągi w każdej sytuacji.

Tabela 6: Odległości dla wentylacji: SVG 30 kvar

Odległości dla wentylacji: SVG 30 kvar

50 mm 600 mm

3.2.1.2.- SVG o mocy 100 kvar typu Rack: SVG-3Wx-100kR 

W SVG-3Wx-100kR o mocy 100 kvar zastosowano układ chłodzenia oparty o wymuszoną 
wentylację; z wlotem powietrza w części przedniej oraz z wylotem powietrza w tylnej części 
urządzenia. 

Po zamontowaniu urządzenia należy umożliwić swobodną cyrkulację strumieni powietrza przy 
wlocie i wylocie urządzenia. Przy maksymalnej mocy, przez SVG-3Wx-100kR przepływa stru-
mień powietrza wynoszący 600 m3/h.

Urządzenie jest wyposażone w system kontroli mocy, który reguluje prędkość obrotu wentylato-
rów oraz maksymalną moc urządzenia w zależności od temperatury wewnętrznej, aby zapew-
nić maksymalne osiągi w każdej sytuacji.

W celu zachowania odpowiednich osiągów urządzenia, zaleca się, aby zapewnić swobodną 
cyrkulację powietrza w przedniej części SVG-3Wx-100kR oraz aby w tylnej części pozostawić 
minimum 300 mm wolnej od jakichkolwiek elementów blokujących przestrzeni. 

W przypadku montażu urządzenia w szafach z dostępną mniejszą powierzchnią lub z zasło-
niętą tylną częścią, zaleca się używanie dostarczonych deflektorów, które skierują strumienie 
powietrza do góry, powodując wylot powietrza przez górną część szafy. Z tego względu górna 
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część szafy powinna zapewnić prawidłową cyrkulację.
Należy podkreślić, że w zależności od warunków montażu w szafie oraz w pomieszczeniu, 
gdzie znajduje się szafa, wylotowe strumienie gorącego powietrza mogą zostać ponownie zas-
sane przez wentylatory urządzenia, powodując ponowne zasilenie gorącym powietrzem, co 
wpłynie negatywnie na parametry działania urządzenia.

Przy wyborze miejsca montażu, należy również uwzględnić moc rozpraszaną przez urządzenie 
tak, aby zapewnić prawidłową recyrkulację powietrza, która zagwarantuje prawidłową tempe-
raturę powietrza wlotowego.

Tabela 7: Odległości dla wentylacji: SVG-3Wx-100kR

Odległości dla wentylacji: SVG-3Wx-100kR

600 mm(1) 600 mm 600 mm
                                                     (1) Z zamontowanymi deflektorami.

3.2.1.3.- SVG typu szafa: SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k

W SVG typu szafa zastosowano układ chłodzenia oparty o wymuszoną wentylację; z wlotem 
powietrza w części przedniej oraz z wylotem powietrza w górnej części urządzenia.

Nie powinno się blokować kratki w górnej części, ponieważ należy pozostawić odpowiednią 
przestrzeń między urządzeniem i dachem w celu odprowadzenia ciepła. Odległość ta zależy od 
charakterystyk pomieszczenia, w którym montowane jest urządzenie.

Nie jest konieczne pozostawianie przestrzeni między bocznymi częściami oraz między tylną 
częścią szafy. Urządzenie może być z powodzeniem montowane przy innych szafach lub przy 
ścianie.

Tabela 8: Odległości dla wentylacji: SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k

Odległości dla wentylacji: SVG typ szafa

W zależności od 
charakterystyk pomiesz-

czenia
600 mm
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        3.3.- MAGAZYNOWANIE PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU

Jeśli montaż urządzenia nie jest wykonywany natychmiast po jego dostarczeniu, należy prze-
strzegać następujących zaleceń w celu utrzymania urządzenia w prawidłowym stanie:

	Przechowywać urządzenie w środowisku suchym, w temperaturze mieszczącej się w 
przedziale od -20ºC do 50ºC.

	 Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.
	 Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku, gdy SVG jest przez dłuższy okres czasu przechowywany bez podłączenia do 
sieci, należy zastosować proces umożliwiający regenerację wewnętrznych warstw dielektrycz-
nych kondensatorów szyny DC. Tabela 9 zawiera zalecenia, których należy przestrzegać w celu 
uruchomienia urządzenia w zależności od okresu przechowywania.

Tabela 9: Proces uruchamiania urządzenia w zależności od czasu przechowywania.

Czas przechowywania Proces
< 1 rok Nie wymaga wykonania specjalnych czynności.

> 1 rok
Podłączyć SVG do sieci minimum na jedną godzinę 
przed uruchomieniem urządzenia. Włączyć zasilanie 
urządzenia i pozostawić je w trybie STOP 

   3.4.- INSTALACJA

3.4.1.- SVG O MOCY 30 kvar: SVG-3Wx-30k

SVG o mocy 30 kvar posiada kilka otworów w dolnej i górnej części, Rysunek 4, aby ułatwić 
transport oraz instalację urządzenia.
Wspomniane otwory można wykorzystać jako punkty zaczepienia do narzędzi używanych w 
celu manipulowania urządzeniem od zewnątrz lub można przez nie przełożyć drążek (niedo-
starczony), aby ułatwić transport i montaż.

Rysunek 4: Otwory służące do ułatwienia transportu i montażu. 

Urządzenie powinno zostać zamocowane pionowo do ściany lub wspornika.
Należy użyć 4 śrub mocujących o średnicy 8 mm, dostosowanych do wybranego rodzaju ścia-
ny lub wspornika.
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Rysunek 5: Instalacja. 

Kratki wentylacyjne nie powinny być w żadnym momencie zablokowane ani za-
kryte.

3.4.2.- SVG O MOCY 100 kvar TYPU RACK: SVG-3Wx-100kR

Model SVG-3Wx-100kR powinien zostać zainstalowany w szafie Rack 19”. 
Wysokość urządzenia odpowiada 9U. (U oznacza jednostkę rack, 1U = 4,445 cm ) 

W tej samej szafie można zamontować więcej niż jedno urządzenie SVG.

Kolejne kroki, jakie należy wykonać w celu zamontowania urządzenia w szafie:

1�- Rozłożyć stopki przeciwwywrotne szafy Rack. 

Z wyjątkiem przypadku, gdy szafa Rack jest zamocowana do podłoża, należy 
rozłożyć stopki przeciwwywrotne i wyregulować je względem podłoża, aby za-
pewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu montażu.

2�- Otworzyć lub wymontować przednie drzwi szafy. 

3�- Ustawić SVG na prowadnicach lub na półkach szafy. Sprawdzić, czy są dostosowane do 
ciężaru urządzenia, w razie potrzeby użyć wzmocnień poprzecznych.

Ustawić urządzenie z pomocą drugiej osoby.

4�- Przymocować urządzenie w przewidzianych do tego celu punktach. Użyć 8 śrub mocują-
cych M6.
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3.4.3.- SVG O MOCY 100 kvar I 200 kvar TYPU SZAFA: SVG-3WF-100k I SVG-3WF-200k

Modele SVG o mocy 100 kvar (SVG-3WF-100k) i 200 kvar (SVG-3WF-200k) to samonośne 
szafy posiadające 4 punkty podparcia na podłożu.

Powierzchnia montażu powinna być obowiązkowo twarda, wypoziomowana oraz 
powinna wytrzymywać ciężar urządzenia.

W żadnym przypadku nie zezwala się na przyspawanie szafy do podłoża meto-
dą spawania elektrycznego, ponieważ tego rodzaju spawy mogą spowodować 
zniszczenie podzespołów elektronicznych.

Daszek urządzenia wchodzi w skład układu wentylacji. W celu ułatwienia transportu, daszek 
jest odwrotnie zamocowany. 
Należy go umieścić w prawidłowym położeniu, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. 
W tym celu:

1�- Usunąć pierścienie transportowe.

2�- Zdjąć daszek z górnej części szafy.

3�- Obrócić daszek. Część bez wyżłobienia odpowiada przedniej części szafy.

4�- Założyć pierścienie transportowe z dostarczonymi podkładkami gumowymi. Moment dokrę-
cania: 20 Nm

Rysunek 6: Daszek szafy SVG.
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   3.5.- PODŁĄCZENIE

Modele SVG-3Wx-30k i SVG-3Wx-100kR:
Użyć przewodów o odpowiednim przekroju, dostosowanych do prądu znamiono-
wego SVG oraz odpowiedniego rodzaju, zgodnie z przepisami kraju, w którym 
urządzenie jest instalowane.
Przewód uziemiający powinien posiadać co najmniej ten sam przekrój co prze-
wody fazowe. Jeśli przekrój przewodów fazowych przekracza 16 mm2, przekrój 
przewodu uziemiającego powinien mieć co najmniej 16 mm2. Jeśli przekrój prze-
wodów fazowych przekracza 32 mm2, przekrój przewodu uziemiającego może 
być o połowę mniejszy od przekroju przewodów fazowych. Pod pewnymi warun-
kami, prąd dotykowy może przekraczać 3,5 mA ~.

Modele SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k
Do zasilania szafy należy używać przewodów o przekroju odpowiednim dla mak-
symalnej wartości prądu, który może przepływać przez urządzenie. Pomimo tego, 
że urządzenie składa się z modułów 100A w celu ułatwienia montażu moduły są 
już okablowane i użytkownik powinien tylko uwzględnić całkowitą obciążalność 
prądową urządzenia. Minimalne zalecane wartości przekroju to:
SVG-3WF-100k: 50 mm2

SVG-3WF-200k: 120 mm2

Uwaga: Zaleca się, aby używać kabla miedzianego typu 0,6/1 kV dla maksymal-
nej temperatury otoczenia +40ºC.

Sprawdzić, czy SVG jest prawidłowo uziemiony, aby uniknąć ryzyka porażenia 
prądem.

W celu pomiaru prądu zaleca się, aby używać przekładników klasy 0�2S serii TC 
lub TCH.

Zaleca się, aby stosować przekładniki o przekładniach podobnych do wartości 
mierzonego prądu.

Prawidłowe podłączenie przekładników prądowych ma zasadnicze znaczenie dla 
właściwego działania generatorów statycznych SVG. W przypadku zamiany faz 
L1, L2 i L3 w uzwojeniu wtórnym, urządzenie będzie działało nieprawidłowo. 

Model SVG-3Wx-30k: 
Na przyłączach do sieci każdego SVG zainstalować urządzenie odcinające o 
krzywej C, 50 A oraz o zdolności wyłączania odpowiedniej dla danego punktu 
instalacji oraz zgodnej z przepisami kraju, w którym wykonywana jest instalacja. 

Model SVG-3Wx-100kR: 
Na przyłączach do sieci każdego SVG zainstalować urządzenie odcinające o 
krzywej C, 160 A oraz o zdolności wyłączania odpowiedniej dla danego punktu 
instalacji oraz zgodnej z przepisami kraju, w którym wykonywana jest instalacja. 



20

SVG

Instrukcja obsługi

Modele SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k: 
Zainstalować niezbędne zabezpieczenia zewnętrzne, zależnie od rodzaju insta-
lacji oraz zgodne z obowiązującymi przepisami kraju, w którym wykonywana jest 
instalacja.

Jeśli przepisy lokalne nakładają obowiązek stosowania urządzeń zabezpiecza-
jących przed prądem doziemnym, w przypadku SVG należy stosować wyłącznie 
RCD wrażliwe na AC/DC (RCD typu B). Ponieważ działanie wewnętrzne SVG 
opiera się na prądach stałych (DC), w razie usterki prądy stałe (DC) mogą spo-
wodować nieprawidłowe działanie zabezpieczeń typu A.  

Upewnić się, że instalacja urządzenia w danym układzie rozdziału energii elek-
trycznej (TN, TT, IT) jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Nie instalować w tej samej instalacji kilku SVG połączonych szeregowo, jeden za 
drugim, skonfigurowanych w celu korekcji tych samych zakłóceń. Może wówczas 
powstać przekompensowanie zakłóceń powodujące niestabilność w sieci elek-
trycznej (Rysunek 7)

Rysunek 7: Nie instalować kilku SVG połączonych szeregowo. 

  3.6.- ZACISKI URZĄDZENIA

3.6.1.- SVG O MOCY 30 kvar: SVG-3Wx-30k

Zaciski przyłączeniowe modelu SVG-3Wx-30k znajdują się w dolnej części urządzenia.

Model SVG bez filtra EMI (SVG-3WS-30k) posiada pokrywę zakrywającą zaciski przy zaciskach 
przyłączeniowych do sieci.
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Rysunek 8: Pokrywa zakrywająca zaciski (SWG-3WS-30k).

Zdjąć pokrywę zakrywającą zaciski przed wykonaniem podłączenia.

Śruby: M5
Moment dokręcania śrub: 1,5 Nm

Po podłączeniu założyć ponownie pokrywę zakrywającą zaciski.

Tabela 10:Wykaz zacisków.

Zaciski urządzenia
1: ETHERNET, Złącze Ethernet 9: S1, Wejście prądowe L2
2: IN, Wejście do podłączenia równoległego 10: S2, Wejście prądowe L2
3: OUT, Wyjście do podłączenia równoległego 11: S1, Wejście prądowe L3
4: A, Komunikacja RS-485 12: S2, Wejście prądowe L3
5: B, Komunikacja RS-485 13: L1, Podłączenie do sieci  L1
6: S, Komunikacja RS-485 14: L2, Podłączenie do sieci L2
7: S1, Wejście prądowe L1 15: L3, Podłączenie do sieci L3
8: S2, Wejście prądowe L1 16: Złącze uziemiające

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

16

Rysunek 9:Zaciski SVG bez filtra EMI (SVG-3WS-30k).
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1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

Rysunek 10:Zaciski SVG z filtrem EMI (SVG-3WS-30k).

Uwaga: Model SVG-3WF-30k posiada gumowe zatyczki służące do zakrycia śrub w listwie 
przyłączeniowej (przyłączenie do sieci), jeśli wymagają tego warunki instalacji.

Zaleca się zamocowanie kabli przyłączeniowych do otworów, które ułatwiają 
transport oraz instalację urządzenia (Rysunek 4), aby nie narażać zacisków na 
naprężenia mechaniczne.

3.6.2.- SVG O MOCY 100 kvar TYPU RACK: SVG-3Wx-100kR

Zaciski przyłączeniowe modelu SVG-3Wx-100kR znajdują się w tylnej części urządzenia.
Tabela 11:Wykaz zacisków.

Zaciski urządzenia
1: ETHERNET, Złącze Ethernet 9: S1, Wejście prądowe L2
2: IN, Wejście do podłączenia równoległego 10: S2, Wejście prądowe L2
3: OUT, Wyjście do podłączenia równoległego 11: S1, Wejście prądowe L3
4: A, Komunikacja RS-485 12: S2, Wejście prądowe L3
5: B, Komunikacja RS-485 13: L1, Podłączenie do sieci  L1
6: S, Komunikacja RS-485 14: L2, Podłączenie do sieci L2
7: S1, Wejście prądowe L1 15: L3, Podłączenie do sieci L3
8: S2, Wejście prądowe L1 16: Złącze uziemiające

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

Rysunek 11:Zaciski SVG część 1 (SVG-3Wx-100kR).

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

Rysunek 12:Zaciski SVG część 2 (SVG-3Wx-100kR).
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3.6.3.- SVG O MOCY 100 kvar i 200 kvar TYPU SZAFA: SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k

Szafa posiada dolne przesuwne okna umożliwiające wprowadzenie przewodów podłączenio-
wych, Rysunek 13. Okna można wyjmować i stosować w nich rozwiązania mechaniczne, jeśli 
uważa się za niezbędne użycie przepustu kablowego.

  
Rysunek 13: Okno przesuwne do przewodów podłączeniowych.

W żadnym wypadku nie zdejmować pokrywy znajdującej się najbliżej 
części przedniej.

Aby uzyskać dostęp do zacisków przyłączeniowych zasilania oraz przekładników prądowych, 
należy poluzować śruby pokryw przednich, Rysunek 14, typu Torx 30. Aby zdjąć pokrywy, na-
leży otworzyć ramę przedniej części szafy.

Screws

Rysunek 14: Śruby pokryw przednich.

Po otwarciu pokrywy przedniej uzyskuje się dostęp do zacisków podanych w Tabela 12:
Tabela 12:Wykaz zacisków.

Zaciski urządzenia
1: S1, Wejście prądowe L1 6: S2, Wejście prądowe L3
2: S2, Wejście prądowe L1 7: L1, Podłączenie do sieci  L1
3: S1, Wejście prądowe L2 8: L2, Podłączenie do sieci L2
4: S2, Wejście prądowe L2 9: L3, Podłączenie do sieci L3
5: S1, Wejście prądowe L3 10: Złącze uziemiające
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1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

Floor

SVG-3WF-100k

300

450
410

33

120

Rysunek 15:Zaciski SVG-3WF-100k część 1.

Uwaga: Wymiary na Rysunek 15 są podane w mm.3W
1 2 3 4 5 6

7 8 9
10

Floor

SVG-3WF-200k

340
300

450

59

120

Rysunek 16:Zaciski  SVG-3WF-200k część 1.

Uwaga: Wymiary na Rysunek 16 są podane w mm.
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Przewody zasilania, L1 (7), L2 (8) i L3 (9), podłączane są do listwy przyłączeniowej, 
zabezpieczonej pokrywą. W przypadku tego podłączenia dopuszczalne jest użycie przewodu 
aluminiowego lub miedzianego. 
Stosuje się śruby mocujące typu ALLEN 6 mm.

Tabela 13:Zalecany moment dokręcania.

Średnica przewodu Moment dokręcania
35 mm2 6 Nm

50 mm2  ... 70 mm2 10 Nm
95 mm2  ... 120 mm2 19 Nm

... 240 mm2 25 Nm

Przewody przyłączeniowe przekładników prądowych S1 L1 (1), S2 L1 (2), S1 L2 (3), S2 L2 (4), 
S1 L3 (5), S2 L3 (6) powinny przechodzić przez okienko pełniące funkcję przepustu kablowego 
w dolnej części szafy. 
Zaleca się, aby oddalić przewody przekładników prądowych od przewodów zasilania w celu 
ograniczenia zakłóceń.

Listwa przyłączeniowa jest listwą śrubową, która umożliwia zastosowanie przewodów o średnicy 
do 2,5 mm2. Moment dokręcania wynosi 0,8 Nm
Zaleca się, aby przymocować przewody opaskami do wybranego punktu ramy szafy, aby 
zmniejszyć naprężenia w połączeniu.

Aby uzyskać dostęp do portów komunikacyjnych, należy zdjąć tylną pokrywę urządzenia, 
wykręcając śruby typu Torx 30. W Tabela 14 oraz na Rysunek 17 podano wykaz zacisków.
Urządzenie master to urządzenie umieszczone w górnej części szafy. 

Tabela 14:Wykaz zacisków.
Zaciski urządzenia

1: ETHERNET, Złącze Ethernet 4: A, Komunikacja RS-485
2: IN, Wejście do podłączenia równoległego 5: B, Komunikacja RS-485
3: OUT, Wyjście do podłączenia równoległego 6: S, Komunikacja RS-485

1 2 3

4 5 6

Rysunek 17:Zaciski SVG część 2 ( SVG-3WF-100k i  SVG-3WF-200k).

Przewody przyłączeniowe powinny przechodzić przez okienko pełniące funkcję przepustu 
kablowego w dolnej części szafy. Zaleca się, aby oddalić przewody komunikacyjne od 
przewodów zasilania w celu ograniczenia zakłóceń.

Zaleca się, aby poprowadzić przewody z boku szafy i przymocować je opaskami do ramy 
szafy w celu ograniczenia zakłóceń w przepływie strumieni powietrza, a także zakłóceń 
spowodowanych przez naprężenia w połączeniach (Rysunek 18).
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Cables

Rysunek 18: Poprowadzić przewody z boku szafy.

Po zakończeniu podłączania, zamontować tylną pokrywę oraz pokrywy przednie (moment 
dokręcania 5 Nm
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       3.7.- SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

3�7�1�- POŁĄCZENIE 3-PRZEWODOWE I POMIAR PRĄDU PO STRONIE SIECI.

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Rysunek 19: Pomiar trójfazowy 3-przewodowy i pomiar prądu po stronie sieci.
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3�7�2�- POŁĄCZENIE 3-PRZEWODOWE I POMIAR PRĄDU PO STRONIE OBCIĄŻENIA.

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Rysunek 20: Pomiar trójfazowy 3-przewodowy i pomiar prądu po stronie obciążenia.
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3�7�3�- POŁĄCZENIE 3-PRZEWODOWE I 2 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE PO STRONIE SIE-
CI�

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Rysunek 21: Pomiar trójfazowy 3-przewodowy i 2 przekładniki prądowe po stronie sieci.

Podłączenie 2 przekładników prądowych można wykonać wyłącznie w sieciach 
trójfazowych bez przewodu neutralnego (3 przewody).
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3�7�4�- POŁĄCZENIE 3-PRZEWODOWE I 2 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE PO STRONIE OB-
CIĄŻENIA.

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Rysunek 22: Pomiar trójfazowy 3-przewodowy i 2 przekładniki prądowe po stronie obciążenia.

Podłączenie 2 przekładników prądowych można wykonać wyłącznie w sieciach 
trójfazowych bez przewodu neutralnego (3 przewody).
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        3.8.- PODŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE OD 2 DO 100 URZĄDZEŃ

Urządzenia SVG umożliwiają ich podłączenie równoległe. Można podłączyć równolegle do 100 
urządzeń, zarówno w przypadku modelu o mocy 30 kvar jak i modelu o mocy 100 kvar.

W instalacji zawierającej urządzenia podłączone równolegle, należy określić urządzenie, które 
będzie pełniło funkcję urządzenia master, podczas gdy pozostałe będą pełniły funkcję urzą-
dzeń slave. 

Urządzenie master będzie miało za zadanie pomiar parametrów sieciowych i dlatego prze-
kładniki prądowe będą podłączone tylko do niego. Dzięki temu, można stosować w tych in-
stalacjach przekładniki o niskiej mocy, gdyż nie jest konieczne podłączanie przekładników do 
każdego z urządzeń. 

Master

1 2 100

...

Rysunek 23:Podłączenie równoległe od 2 do 100 SVG (przekładniki po stronie sieci).

Master

12100

...

Rysunek 24:Podłączenie równoległe od 2 do 100 SVG (przekładniki po stronie obciążenia).
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3.8.1.- PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ INDYWIDUALNYCH

Uwaga: CIRCUTOR oferuje urządzenia skonfigurowane fabrycznie jako slave, aby ułatwić 
równoległe podłączenie urządzeń. 

Aby podłączyć równolegle wiele urządzeń indywidualnych, należy wykonać następujące kroki:

1�- Wybrać urządzenie, które będzie pełniło rolę urządzenia master.

Uwaga: Urządzenia już skonfigurowane fabrycznie jako slave nie mogą pełnić tej funkcji.

2�- Podłączyć urządzenie master. Przekładniki prądowe podłącza się wyłącznie do urządzenia 
master.

3�- Podłączyć wszystkie urządzenia slave.

Uwaga: Każde z urządzeń powinno posiadać zabezpieczenia wskazane w rozdziale “3.5.- 
PODŁĄCZENIE”

4�- Podłączyć wszystkie urządzenia za pomocą przewodów komunikacyjnych (Tabela 15). 
Tabela 15: Przewód komunikacyjny, urządzenia podłączone równolegle.

Przewód komunikacyjny
Złącze RJ11 Rozkład styków

4
3 2

1

1: Niepodłączony.
2: CAN A
3: CAN B
4: Niepodłączony.

Uwaga: Wszystkie urządzenia są dostarczane z terminatorem liniowym podłączonym do zaci-
sku IN. Przy równoległym podłączeniu urządzeń należy podłączyć tylko 2 terminatory liniowe; 
jeden do zacisku IN urządzenia master i drugi do zacisku OUT ostatniego podłączonego urzą-
dzenia. 

W celu prawidłowego działania komunikacji, konieczne jest odłączenie terminatorów liniowych 
urządzeń pośrednich.

Należy podłączyć zacisk OUT urządzenia master do zacisku IN drugiego urządzenia, zacisk 
OUT drugiego urządzenia do zacisku IN trzeciego urządzenia i tak dalej (Rysunek 25).

OUT IN

2
3

2
3

Rysunek 25:Podłączenie równoległe 2 urządzeń za pomocą kabla komunikacyjnego.



33Instrukcja obsługi

SVG

Uwaga: Kabel komunikacyjny powinien być typu CAT5. Maksymalna długość kabla - 3 metry.

5�- Skonfigurować instalację w urządzeniu master (patrz “7.- KONFIGURACJA”)
Na ekranie Zainstalowane urządzenia (“7.5.- ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA”) należy wpro-
wadzić liczbę i typ podłączonych urządzeń, łącznie z urządzeniem master.

6.- Jeśli urządzenie slave nie jest urządzeniem już skonfigurowanym jako takie fabrycznie, 
przejść do ekranu konfiguracji Zainstalowanych urządzeń (“7.5.- ZAINSTALOWANE URZĄ-
DZENIA”) i wybrać opcję slave jako typ urządzenia.

Uwaga: Po skonfigurowaniu urządzenia jako slave, nie jest konieczne wykonywanie dalszej 
konfiguracji, ponieważ pozostałe parametry są konfigurowane automatycznie przez urządzenie 
master.

Uwaga: W urządzeniach slave przycisk jest nieaktywny. Uruchomienie urządzeń 
jest wykonywane z urządzenia master. Jednak w sytuacjach awaryjnych, istnieje możliwość 

wyłączenia urządzenia slave za pomocą przycisku  
STOP

  

3.8.2.- PODŁĄCZENIE SZAF

Uwaga:  Szafy o mocy 200 kvar (SVG-3WF-200k) składają się z 2 urządzeń o mocy 100 kvar 
połączonych równolegle. Podłączenie urządzeń oraz ich konfiguracja jako równoległe jest wy-
konywana fabrycznie.

Aby podłączyć równolegle wiele szaf, należy wykonać następujące kroki:

1�- Wybrać szafę, która będzie zawierała urządzenie master.

2.- Podłączyć szafę master. Przekładniki prądowe podłącza się wyłącznie do szafy master.

3.- Podłączyć szafy slave.

4�- 
Uwaga: Wszystkie urządzenia są dostarczane z terminatorem liniowym podłączonym do zaci-
sku IN. Przy równoległym podłączeniu urządzeń należy podłączyć tylko 2 terminatory liniowe; 
jeden do zacisku IN urządzenia master i drugi do zacisku OUT ostatniego podłączonego urzą-
dzenia. 

W celu prawidłowego działania komunikacji, konieczne jest odłączenie terminatorów liniowych 
urządzeń pośrednich.

 Szafa master o mocy 100 kvar: 
Podłączyć zacisk OUT szafy master do zacisku IN urządzenia master w następnej szafie oraz 
zacisk OUT ostatniego urządzenia slave w tej szafie do zacisku IN urządzenia master w na-
stępnej szafie, i tak dalej (Rysunek 26).
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Master Slave Slave

(*) Connections already included in the cabinets

OUT

IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3
OUT

IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

SVG-3WF-100k

(*) (*)

Rysunek 26:Podłączenie równoległe 3 urządzeń za pomocą kabla komunikacyjnego (master SVG 100 kvar).

Wykonać podłączenie za pomocą kabli komunikacyjnych (Tabela 16). 
Tabela 16: Przewód komunikacyjny, urządzenia podłączone równolegle.

Przewód komunikacyjny
Złącze RJ11 Rozkład styków

4
3 2

1

1: Niepodłączony.
2: CAN A
3: CAN B
4: Niepodłączony.

Uwaga: Kabel komunikacyjny powinien być typu CAT5. Maksymalna długość kabla - 3 metry.

 Szafa master o mocy 200 kvar : 
Podłączyć zacisk OUT ostatniego urządzenia slave w szafie master do zacisku IN urządzenia 
master w następnej szafie oraz zacisk OUT ostatniego urządzenia slave w tej szafie do zaci-
sku IN urządzenia master w następnej szafie, i tak dalej (Rysunek 27).

Master Slave Slave

(*) Connections already included in the cabinets

IN

OUT
2

3

2

3

IN

OUT
2

3

2

3

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

SVG-3WF-200k

(*) (*)

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

(*)

Rysunek 27:Podłączenie równoległe 3 urządzeń za pomocą kabla komunikacyjnego (master SVG 200 kvar).
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Wykonać podłączenie za pomocą dostarczonych kabli komunikacyjnych (Tabela 16). 

Uwaga: Kabel komunikacyjny powinien być typu CAT5. Maksymalna długość kabla - 3 metry.

5�- Skonfigurować instalację w urządzeniu master (patrz “7.- KONFIGURACJA”)
Na ekranie Zainstalowane urządzenia (“7.5.- ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA”) należy wpro-
wadzić liczbę i typ podłączonych urządzeń, łącznie z urządzeniem master.

Przykład: Podłączenie 2 szaf o mocy 200 kvar obejmuje 4 urządzenia o mocy 100 kvar.

6�- Przejść do ekranu konfiguracji Zainstalowane urządzenia (“7.5.- ZAINSTALOWANE URZĄ-
DZENIA”) urządzenia “master” w każdej z szaf slave” i wybrać opcję slave jako typ urządzenia.

Uwaga: Po skonfigurowaniu urządzenia jako slave, nie jest konieczne wykonywanie dalszej 
konfiguracji, ponieważ pozostałe parametry są konfigurowane automatycznie przez urządzenie 
master.

Uwaga: W urządzeniach slave przycisk jest nieaktywny. Uruchomienie urządzeń 
jest wykonywane z urządzenia master. Jednak w sytuacjach awaryjnych, istnieje możliwość 

wyłączenia urządzenia slave za pomocą przycisku  
STOP
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 4.- DZIAŁANIE

       4.1.- ZASADA DZIAŁANIA

Prąd pobierany przez obciążenia znajdujące się w każdej instalacji zawiera dwie składowe; 
jedną czynną, która generuje pracę, oraz jedną bierną, wywołany przez indukcyjny lub pojem-
nościowy charakter obciążenia.

Φ

Active

Reactive
Current

Rysunek 28: Składowe prądu.

Obie składowe sumują się w chwili, gdy prąd przepływa przez przewody elektryczne, które po-
winny być odpowiednio zwymiarowane, aby przewodzić prąd o tych charakterystykach. Jednak 
tylko część przewodzonej energii elektrycznej jest wykorzystywana do pracy użytecznej, co 
powoduje nieefektywne wykorzystanie sieci dystrybucji energii. 
Z tego względu przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej mają zwyczaj 
nakładać kary pieniężne na konsumentów, u których występuje niski stosunek pobieranej ener-
gii czynnej do biernej. Ten stosunek między składowymi prądu nazwany jest współczynni-
kiem mocy lub cos Φ, w zależności od tego, czy bierze się pod uwagę zawartość harmonicz-
nych lub tylko składową o podstawowej częstotliwości.

Aby zminimalizować skutki prądów biernych w przewodnikach sieci dystrybucji energii elek-
trycznej, możliwe są dwa rozwiązania:

  W sposób bierny: dodając odbiorniki pobierające składową bierną o znaku przeciw-
nym do znaku składowej biernej pobieranej przez istniejące odbiorniki w instalacji. Na 
przykład, dodać kondensatory do odbiorników indukcyjnych.

 W sposób czynny: generując prąd o wartości równej kompensowanemu prądowi bier-
nemu, lecz w przeciwnej do niego fazie.

SVG to urządzenie, które należy do drugiej grupy rozwiązań. W oparciu o prąd zmierzony za 
pomocą zewnętrznych przekładników prądowych, SVG generuje prąd w przeciwfazie, o takiej 
wartości, aby uzyskać cos Φ zaprogramowany dla danej instalacji.

SVG

Resulting
Installation

Rysunek 29: Działanie SVG.
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Działając jako źródło wytwarzania energii elektrycznej, SVG pozwala kompensować prądy za-
równo pojemnościowe jak i indukcyjne. Co więcej, jego działanie nie jest uzależnione od za-
wartości harmonicznych w sieci, umożliwiając zastosowanie w sieciach, w których występują 
zniekształcenia, bez konieczności dodawania elementów filtrujących w instalacji.

       4.2.- WYŚWIETLACZ

Urządzenia są wyposażone w wyświetlacz TFT 3,5” w części przedniej do wyświetlania i konfi-
gurowania wszystkich parametrów sprzętu.

Rysunek 30: Wyświetlacz.

Po upływie 10 minut od ostatniej czynności wyświetlacz przechodzi do trybu oszczędzania 
energii. W celu jego ponownej aktywacji wystarczy dotknąć wyświetlacza. Przed przejściem do 
trybu oszczędzania energii pokaże się ostatni wyświetlony ekran.

Wyświetlacz jest podzielony na trzy obszary (Rysunek 31):

246
246

 

Lorem ipsum

Obszar górny

Obszar środkowy

Obszar dolny

Rysunek 31:Wyświetlacz jest podzielony na trzy obszary.

4.2.1.- OBSZAR GÓRNY

W obszarze górnym wyświetla się: 

  Krótki opis stanu urządzenia.
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  Symbol , jeśli konieczne jest wykonanie konserwacji urządzenia, patrz rozdział “10.- 
KONSERWACJA”.

4.2.2.- OBSZAR ŚRODKOWY

Rysunek 32: Obszar środkowy.
W tym obszarze wyświetlane są:

 Stan instalacji, 
 Wszystkie parametry i wykresy urządzenia.

  Symbol , jeśli zostało wygenerowane ostrzeżenie. Patrz rozdział  “6.8.- OSTRZEŻENIA”

Oraz przyciski niezbędne w każdym momencie, Tabela 17.

Tabela 17: Przyciski w obszarze środkowym.

Przycisk Funkcja
Powoduje reinicjalizację urządzenia po alar-
mie.

Uruchomienie urządzenia.

STOP

 
Zatrzymanie urządzenia.

4�2�3�- OBSZAR DOLNY

Rysunek 33: Obszar dolny.

W obszarze dolnym wyświetlają się przyciski nawigacji i konfiguracji urządzenia.

Tabela 18: Przyciski w obszarze dolnym.

Przycisk Funkcja

Dostęp do ekranu głównego urządzenia.

Przesunięcie w lewo.

Przesunięcie w prawo.



39Instrukcja obsługi

SVG

 5�- URUCHOMIENIE 
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, na wyświetlaczu pokazuje się ekran podany na Ry-
sunek 34.

Rysunek 34: Ekran początkowy.

Przed uruchomieniem SVG, należy wykonać następujące kroki:
1�- Za pomocą przycisku  przejść do ekranu konfiguracji i odpowiednio skonfigurować urzą-
dzenie, zależnie od istniejącej instalacji. ( patrz “7.- KONFIGURACJA” ).

2�- Za pomocą przycisku  przejść do ekranu wyświetlania napięcia i prądu 
(“ 6.2.- NAPIĘCIE, PRĄD I CZĘSTOTLIWOŚĆ” ).y:

  Sprawdzić, czy pomiary napięcia odpowiadają rzeczywistym wartościom napięcia w 
instalacji.

  Sprawdzić, czy pomiary prądu w odbiorniku odpowiadają poziomom prądu w instala-
cji.

3�- Za pomocą przycisku   przejść do ekranu wyświetlania parametrów odbiornika 
(“ 6�4�- MOC I COS ɸ  OBCIĄŻENIA” ) i:

  Sprawdzić, czy pomiar mocy czynnej obciążenia odpowiada poziomom mocy czyn-
nej w instalacji.

  Sprawdzić, czy pomiar mocy biernej obciążenia odpowiada poziomom mocy biernej 
w instalacji.

  Skontrolować cos ɸ w trzech fazach. Pojawienie się faz o bardzo wysokim poziomie 
mocy biernej oraz bardzo niskim poziomie mocy czynnej może oznaczać błąd w kolejno-
ści faz. W takim przypadku sprawdzić podłączenie zasilania z sieci oraz wejście prądo-
we.

4�- Wrócić do ekranu początkowego urządzenia, Rysunek 34. Jeśli nie ma problemów z podłą-
czeniami, w górnej części powinien wyświetlić się komunikat “Wyłączony”.
W przypadku, gdy występują jakieś problemy w podłączeniach lub w konfiguracji, pojawia się 
komunikat “Oczekiwanie na prawidłowe warunki”.

5�- Nacisnąć na przycisk , aby uruchomić SVG. W przypadku, gdy uruchomienie było 
prawidłowe, na ekranie powinien pojawić się komunikat “Działanie”.
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 6.- WYŚWIETLANIE 

        6.1.- EKRAN GŁÓWNY

Na Rysunek 35 pokazano ekran główny urządzenia.

Arrancando ...

RUN / STOP key
RESET key

Main

% of power

Active Power
Reactive Power

Cos Ф

Status messages

Active Power
Reactive Power
Cos Ф

Load

Rysunek 35: Ekran główny.

Na nim wyświetlane są wartości cos ɸ, mocy czynnej i biernej w sieci i w obciążeniu, a także 
% wykorzystanej mocy.

Przycisk : w przypadku wygenerowania alarmu i usunięcia jego przyczyny, przycisk 
ten umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia.

Przycisk   / 
STOP

 jest przyciskiem służącym do uruchomienia i wyłączenia SVG. 

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.

W górnej części ekranu wyświetla się komunikat z aktualnym stanem urządzenia (Tabela 19).

Tabela 19:Komunikaty o stanie

Komunikaty o stanie
Trwa uruchamianie

Opis Trwa uruchamianie SVG.
Trwa inicjalizacja

Opis Urządzenie jest w trakcie inicjalizacji systemów.
Oczekiwanie na prawidłowe warunki

Opis Trwa oczekiwanie na spełnienie warunków umożliwiających działanie.
Kalibracja

Opis Trwa kalibracja czujników wewnętrznych.
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Tabela 19 (ciąg dalszy): Komunikaty o stanie 
Komunikaty o stanie

Konfiguracja
Opis Trwa konfiguracja urządzenia.

Działanie
Opis Urządzenie w trakcie działania.

Trwa synchronizacja
Opis SVG jest w trakcie synchronizacji z siecią.

Trwa ładowanie szyny DC
Opis Proces ładowania szyny wewnętrznej przed uruchomieniem.

Wyłączony
Opis Urządzenie wyłączone.

Alarm

Opis Został wygenerowany alarm. 
Przejść do ekranu Alarmy (“6.7.- ALARMY”), aby uzyskać więcej informacji.

        6.2.- NAPIĘCIE, PRĄD I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Na Rysunek 36 pokazano ekran napięcia, prądu i częstotliwości.

Rysunek 36: Wyświetlanie napięcia, prądu i częstotliwości.

Gdzie wyświetla się:

  Napięcie w każdej z faz: L1, L2 i L3.
  Prąd w sieci w każdej z faz: L1, L2, L3 oraz w przewodzie neutralnym.
	  Prąd w odbiorniku w każdej z faz: L1, L2, L3 oraz w przewodzie neutralnym.
  Częstotliwość.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano układ z urządzeniami podłączonymi równolegle, w urządzeniu 
skonfigurowanym jako master wyświetlane wartości odpowiadają zespołowi urządzeń 
podłączonych równolegle.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.
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        6.3.- MOC I COS ɸ SIECI

Na Rysunek 37 pokazano moc i cos ɸ sieci.

Rysunek 37: Wyświetlanie mocy i cos ɸ sieci.

Gdzie wyświetla się:

  Moc czynna, P.
  Moc bierna, Q.
	  Moc pozorna, S.
  Cos ɸ

Uwaga: W mocy biernej znak "-" wskazuje, że moc ma charakter pojemnościowy, natomiast 
znak "+" - że moc ma charakter indukcyjny.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano układ z urządzeniami podłączonymi równolegle, w urządzeniu 
skonfigurowanym jako master wyświetlane wartości odpowiadają zespołowi urządzeń 
podłączonych równolegle.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.
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        6.4.- MOC I COS ɸ  OBCIĄŻENIA

Na Rysunek 38 pokazano moc i cos ɸ obciążenia.

Rysunek 38: Wyświetlanie mocy i cos ɸ obciążenia.

Gdzie wyświetla się:

  Moc czynna, P.
  Moc bierna, Q.
	  Moc pozorna, S.
  Cos ɸ.

Uwaga: W mocy biernej znak "-" wskazuje, że moc ma charakter pojemnościowy, natomiast 
znak "+" - że moc ma charakter indukcyjny.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano układ z urządzeniami podłączonymi równolegle, w urządzeniu 
skonfigurowanym jako master wyświetlane wartości odpowiadają zespołowi urządzeń 
podłączonych równolegle.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.
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             6.5.- FAZORY SIECI

Na tym ekranie, Rysunek 39, wyświetlają się fazory sieci. 

Rysunek 39: Fazory sieci.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.

        6.6.- FAZORY OBCIĄŻENIA

Na tym ekranie, Rysunek 40, wyświetlają się fazory obciążenia.

Rysunek 40: Fazory obciążenia.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.
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        6.7.- ALARMY

Na tym ekranie, Rysunek 41, wyświetlają się wygenerowane alarmy.

Rysunek 41: Alarmy.

Na ekranie wyświetla się krótki opis alarmu oraz data i godzina wystąpienia alarmu.

Nacisnąć na przycisk  , aby skasować rejestr alarmów.

W Tabela 20 podano komunikaty, które mogą pojawiać się w urządzeniu. 

Jeśli przyczyna alarmu znika, urządzenie wykonuje automatyczne zazbrojenie.
Jeśli w ciągu 1 godziny 5 razy powtórzy się ten sam alarm, wówczas funkcja automatycznego 
zazbrojenia urządzenia zostaje wyłączona.

Za pomocą przycisku   można również zazbroić urządzenie, jeśli przyczyna alarmu 
zniknęła lub została usunięta.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.

Tabela 20:Komunikaty alarmowe.

Komunikaty alarmowe 
Overcurrent L1/L2/L3 (Przetężenie L1/L2/L3)

Opis Wartość prądu SVG jest zbyt wysoka.

Działanie
korekcyjne

Ten alarm może być powiązany ze stanami przejściowymi oraz z szumem w napięciu zasi-
lania. Sprawdzić jakość napięcia zasilania. Jeśli się utrzymuje, skontaktować się z Działem 
Pomocy Technicznej

Main overvoltage L1/L2/L3 (Przepięcie w sieci L1/L2/L3)
Opis Napięcie sieciowe jest zbyt wysokie.

Działanie
korekcyjne

Ten alarm może być powiązany ze stanami przejściowymi oraz z szumem w napięciu zasilania 
lub z nieprawidłowymi wartościami napięcia sieciowego. Sprawdzić konfigurację. Sprawdzić 
jakość napięcia zasilania. Jeśli się utrzymuje, skontaktować się z Działem Pomocy Technicz-
nej

High temp IGBT (Nadmierna temperatura tranzystora IGBT)
Opis Temperatura modułu mocy jest bardzo wysoka.
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Tabela 20 (ciąg dalszy): Komunikaty alarmowe.
Komunikaty alarmowe

Działanie
korekcyjne

Sprawdzić działanie wentylatorów. Oczyścić lub wymienić w razie potrzeby. Jeśli utrzymuje 
się, skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej

 High temp Inductor (Nadmierna temperatura cewek indukcyjnych)
Opis Temperatura cewek indukcyjnych jest bardzo wysoka.

Działanie
korekcyjne

Sprawdzić działanie wentylatorów. Oczyścić lub wymienić wentylatory w razie potrzeby. Jeśli 
utrzymuje się, skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej

Resonance (Rezonans)
Opis Wykrycie możliwego rezonansu z obciążeniem

Działanie
korekcyjne

Wykrycie rezonansu może być błędnie sygnalizowane w instalacjach o bardzo wysokim THD. 
Skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej.

Initial Conditions (Warunki początkowe)
Opis W ciągu 5 minut 10-krotnie nie zostały spełnione warunki uruchomienia.

Działanie
korekcyjne

Sprawdzić konfigurację i skontrolować temperaturę otoczenia. Sprawdzić jakość napięcia za-
silania. Jeśli się utrzymuje, skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej

Exxx 
Opis Błąd wewnętrzny.

Działanie
korekcyjne Skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej.

Cxxx
Opis Błąd wewnętrzny.

Działanie
korekcyjne Skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej.

        6.8.- OSTRZEŻENIA

Gdy urządzenie generuje ostrzeżenie, wówczas nadal normalnie działa, lecz na głównym ekra-

nie pokazuje się symbol . 

Po wciśnięciu przycisku , jeśli występują aktywne ostrzeżenia, pojawia się ekran po-
kazany na Rysunek 42, z żądaniem potwierdzenia przez użytkownika w celu kontynuacji pro-
cesu uruchamiania SVG.

Rysunek 42: Ekran potwierdzenia.
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Na tym ekranie, Rysunek 43, wyświetlane są aktywne ostrzeżenia. W Tabela 21 podano ostrze-
żenia, które mogą pojawić się w urządzeniu.

Rysunek 43: Ostrzeżenia.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.

Tabela 21:Komunikaty ostrzegawcze.

Komunikaty ostrzegawcze
Waiting for conditions (Oczekiwanie na prawidłowe warunki)

Opis Nie są spełnione warunki rozruchu.
Działanie

korekcyjne Sprawdzić komunikaty ostrzegawcze.

Load polarity (Biegunowość obciążenia)
Opis Wykrycie błędu w biegunowości obciążenia.

Działanie
korekcyjne

Sprawdzić podłączenia przekładników. Zapoznać się z treścią rozdziału “7.4.- KONFIGURA-
CJA PRZEKŁADNIKÓW”

Disabled X harmonic (Harmoniczna X wyłączona)
Opis Harmoniczna X została wyłączona z powodu rezonansu.

Działanie
korekcyjne

Wykrycie rezonansu może być błędnie sygnalizowane w instalacjach o bardzo wysokim THD. 
Skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej.

Annual maintenance (Coroczna konserwacja)
Opis Upłynął rok od ostatniej konserwacji i należy wyzerować licznik konserwacji.  

Działanie
korekcyjne

Wykonać coroczną konserwację i wyzerować licznik konserwacji. (patrz “10.- KONSERWA-
CJA”)

Fan maintenance (Konserwacja wentylatorów)

Opis Wentylatory działają już ponad 40000 godzin i należy je wymienić i wyzerować licznik konser-
wacji. 

Działanie
korekcyjne Wymienić wentylatory i wyzerować licznik konserwacji. (patrz “10.- KONSERWACJA”)

Fan deterioration (Pogorszenie stanu wentylatorów)
Opis Wykryto pogorszenie wydajności wentylacji układu.

Działanie
korekcyjne

Sprawdzić, czy wentylatory są czyste. Wykonać okresową konserwację. Jeśli problem nie 
zostanie usunięty, wymienić wentylatory. (patrz “10.- KONSERWACJA”)

Mains frequency limits (Napięcie sieciowe poza zakresem)
Opis Napięcie sieciowe poniżej wartości minimalnej.
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Tabela 21 (ciąg dalszy): Komunikaty ostrzegawcze.
Komunikaty ostrzegawcze

Działanie
korekcyjne

To ostrzeżenie może być powiązane ze stanami przejściowymi oraz z szumem w napięciu 
zasilania lub z nieprawidłowymi wartościami napięcia sieciowego. Sprawdzić konfigurację. 
Sprawdzić jakość napięcia zasilania. Jeśli się utrzymuje, skontaktować się z Działem Pomocy 
Technicznej

Min temperature (Temperatura minimalna)
Opis Temperatura poniżej minimalnej wartości działania

Działanie
korekcyjne

Odczekać, aż warunki otoczenia będą zgodne z wymaganymi. Jeśli alarm utrzymuje się, skon-
taktować się z Działem Pomocy Technicznej

Mains frequency limits (Wartości graniczne częstotliwości sieci)
Opis Częstotliwość sieci poza określonymi wartościami granicznymi

Działanie
korekcyjne

To ostrzeżenie może być powiązane ze stanami przejściowymi oraz z szumem w napięciu za-
silania lub z nieprawidłowymi wartościami częstotliwości. Sprawdzić konfigurację. Sprawdzić 
jakość napięcia zasilania. Jeśli się utrzymuje, skontaktować się z Działem Pomocy Technicz-
nej

Minimum current (Prąd minimalny)
Opis Prąd w sieci poniżej zaprogramowanej wartości minimalnej.

Działanie
korekcyjne Sprawdzić konfigurację.

Maximum load (Maksymalne obciążenie)
Opis SVG pracuje z pełnym obciążeniem

Działanie
korekcyjne Nie należy podejmować żadnych działań.

Low power factor (Niski współczynnik mocy)

Opis Zmierzony współczynnik mocy jest niższy niż 0,7, co może wskazywać błąd w podłączeniu 
przekładników prądowych, który powoduje, że fazy napięcia nie pokrywają się z fazami prądu.

Działanie
korekcyjne Potwierdzić, że podłączenie jest prawidłowe.

Negative power (Moc ujemna)

Opis Zmierzona moc jest ujemna (moc wytworzona), co może wskazywać, że przekładniki zostały 
podłączone na odwrót.

Działanie
korekcyjne Potwierdzić, że podłączenie jest prawidłowe.

Wxxx 
Opis Błąd wewnętrzny.

Działanie
korekcyjne Skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej.

Fault in slave (Usterka w urządzeniu slave) 
Opis Występuje usterka w jednym lub wielu urządzeniach slave.

Działanie
korekcyjne

Urządzenie nie wyłącza się i dostosowuje swoje działanie do dostępnej liczby urządzeń slave. 
Na ekranie stanu urządzeń slave,  “6.12.- STAN URZĄDZEŃ SLAVE” można sprawdzić stan 
i alarmy dla każdego urządzenia. W przypadku wystąpienia błędu komunikacji z którymś urzą-
dzeniem, wyłączyć urządzenia i sprawdzić okablowanie komunikacyjne.
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       6.9.- TEMPERATURA

Na tym ekranie, Rysunek 44, wyświetlana jest temperatura cewek indukcyjnych oraz tranzysto-
rów IGBT urządzenia.

Rysunek 44: Temperatura.

Uwaga: Temperatura cewek indukcyjnych oraz tranzystorów IGBT może być wysoka. SVG 
jest zabezpieczony przed tą temperaturą i dlatego nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla 
urządzenia. 
Uwaga: Jeśli skonfigurowano układ z urządzeniami podłączonymi równolegle, na ekranie 
urządzenia master wyświetlają się wartości temperatury urządzenia master. Wartości 
temperatury urządzeń slave wyświetlają się na ekranie Stan urządzeń slave (patrz “6.12.- 
STAN URZĄDZEŃ SLAVE”)

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.

       6.10.- KOMUNIKACJA

Na ekranie, Rysunek 45, wyświetla się adres IP urządzenia oraz maska sieci.

Rysunek 45: Komunikacja.

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.
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        6.11.- INFORMACJA O SPRZĘCIE

Na ekranie, Rysunek 46, wyświetla się numer seryjny oraz wersje HMI oraz DSP urządzenia.

Rysunek 46: Informacja o sprzęcie.

Panel dotykowy wyświetlacza jest wykalibrowany fabrycznie, jednak zależnie od warunków 
instalacji może występować konieczność jego ponownej kalibracji.

Zaleca się, aby użyć rysika o miękkim zakończeniu (ostrożnie, aby nie uszkodzić wyświetlacza) 

oraz aby nacisnąć na ikonę  .  Następnie wyświetla się ekran kalibracji, Rysunek 47.

Rysunek 47: Kalibracja czujnika dotykowego.

Uwaga: W sytuacji przypadkowego przejścia do ekranu kalibracji, odczekać, aż wypełni się 

linia wokół środkowego kółka , wówczas nastąpi automatyczne przejście do ekranu z infor-
macją o sprzęcie (Rysunek 46). 

Używać przycisków   i   w celu przemieszczania się między poszczególnymi ekranami 
wyświetlacza.
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       6.12.- STAN URZĄDZEŃ SLAVE

Uwaga: Ten ekran jest widoczny tylko wtedy, gdy skonfigurowano układ z urządzeniami podłą-
czonymi równolegle, a urządzenie jest skonfigurowane jako urządzenie master.

Na tym ekranie, Rysunek 48, wyświetlany jest stan, w którym znajduje się każde z urządzeń 
slave.

Rysunek 48: Ekran stanu urządzeń slave (1).

Górna zakładka umożliwia wybór analizowanego urządzenia slave za pomocą jego numeru 
seryjnego.

Po wybraniu urządzenia slave wyświetla się ekran pokazany na Rysunek 49. Na tym ekranie 
podane są następujące informacje: model, typ i numer seryjny urządzenia, a także jego stan, 
aktywne alarmy oraz temperatura tranzystorów IGBT i cewek indukcyjnych.

Rysunek 49: Ekran stanu urządzeń slave (2).

Uwaga: W przypadku występowania problemów w komunikacji, po wybraniu urządzenia, któ-
rego dotyczy ten problem, pojawia się tekst “Błąd komunikacji” .
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 7.- KONFIGURACJA

Na Rysunek 50 pokazano ekran główny konfiguracji. 

Rysunek 50: Ekran główny konfiguracji.

Po naciśnięciu przycisku   przechodzi się do menu konfiguracji w trybie wyświetlania, 
to znaczy, że wyświetlane są wszystkie parametry urządzenia, lecz nie można ich modyfiko-
wać.

Po naciśnięciu przycisku   przechodzi się do menu konfiguracji w trybie edycji, to 
znaczy, że można modyfikować parametry urządzenia. W tym przypadku, przed wejściem do 
menu konfiguracji należy wprowadzić hasło dostępu, Rysunek 51

Hasło dostępu: 1234

Rysunek 51: Hasło dostępu do menu konfiguracji w trybie edycji.



53Instrukcja obsługi

SVG

        7.1.- JĘZYK

Uwaga: Nie jest konieczne konfigurowanie tego ekranu w przypadku, gdy urządzenie będzie 
działać jako slave.

Na tym ekranie, Rysunek 52, wybiera się język komunikatów pokazywanych na wyświetlaczu.

Rysunek 52: Ekran konfiguracji: Język.

● Idioma (Język), czyli język komunikatów pokazywanych na wyświetlaczu. Możliwe są na-
stępujące opcje:
 
  Spanish: Hiszpański
  English: Angielski

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk 

Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.
     
        7.2.- SPECYFIKACJE SPRZĘTU

Uwaga: Nie jest konieczne konfigurowanie tego ekranu w przypadku, gdy urządzenie będzie 
działać jako slave.
Na tym ekranie, Rysunek 53, można wyświetlić i konfigurować charakterystyki urządzenia.
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Rysunek 53: Ekran konfiguracji: Specyfikacje urządzenia.

● Model, czyli model urządzenia. Możliwe są następujące opcje:
    Uwaga: Ten parametr nie podlega modyfikacji.

  3W:  Model 3-przewodowy

● Type (Typ), czyli gama urządzenia:
    Uwaga: Ten parametr nie podlega modyfikacji.

  30 kvar:  Model o mocy 30 kvar.
  100 kvar:  Model o mocy 100 kvar.
 
● Voltage (Napięcie), czyli znamionowe napięcie urządzenia. Możliwe są następujące opcje:

  230 V 
  400 V
	  480 V

● Frequency (Częstotliwość), czyli częstotliwość sieci. Możliwe są następujące opcje:

  50 Hz
  60 Hz

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk 

Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.
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        7.3.- GRANICZNE WARTOŚCI ROBOCZE

Uwaga: Nie jest konieczne konfigurowanie tego ekranu w przypadku, gdy urządzenie będzie 
działać jako slave.

Na tym ekranie, Rysunek 54, konfiguruje się graniczne wartości robocze urządzenia:

Rysunek 54: Ekran konfiguracji: Graniczne wartości robocze.
● Min current (Prąd minimalny)

W tym parametrze konfiguruje się minimalny prąd obciążenia w celu uruchomienia urządzenia. 
SVG wyłączy się, jeśli wartość prądu obciążenia będzie niższa od wprowadzonej wartości, na-
tomiast uruchomi się, gdy wartość prądu obciążenia będzie wyższa od tej wartości.
Zakres wartości:  
	
 Wartość minimalna: 0 A
 Wartość maksymalna: 5000 A

● Current limit (Wartość graniczna prądu)

Ten parametr pozwala ograniczyć maksymalną moc SVG. Wartość konfigurowana jest jako 
wartość procentowa mocy znamionowej urządzenia. 

Zakres wartości:  

 Wartość minimalna: 20%
 Wartość maksymalna: 100%

● Cos  Φ

Ten parametr pozwala wybrać cos Φ , jaki powinien zostać osiągnięty przez urządzenie.

Zakres wartości: 0.7 ... -0.7

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk 
Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.
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        7.4.- KONFIGURACJA PRZEKŁADNIKÓW

Uwaga: Nie jest konieczne konfigurowanie tego ekranu w przypadku, gdy urządzenie będzie 
działać jako slave.

Na tym ekranie, Rysunek 55, konfiguruje się przekładniki, które zostaną zainstalowane z urzą-
dzeniem:

Rysunek 55: Ekran konfiguracji: Konfiguracja przekładników.

● Num transformers (Liczba przekładników)

W tym parametrze konfiguruje się liczbę instalowanych przekładników. Możliwe są następują-
ce opcje:

  2� 
  3�   

W opcji 2 przekładniki, należy zainstalować jeden przekładnik do pomiaru fazy 
L1 oraz drugi przekładnik do pomiaru fazy L2. Faza L3 pozostawiona jest bez 
przekładnika pomiarowego.

W sieciach trójfazowych z przewodem neutralnym potrzebne są 3 przekładniki, 
aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

● Position (Położenie)

W tym parametrze konfiguruje się położenie przekładników. Możliwe są następujące opcje:

  LOAD (OBCIĄŻENIE):  Jeśli zainstalowano przekładniki w strefie obciążenia, za SVG.
  MAIN (SIEĆ): Jeśli zainstalowano przekładniki w strefie sieci, przed SVG.

● Ratio (Przekładnia)

W tym parametrze konfiguruje się przekładnię przekładników, to znaczy stosunek między prą-
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dem w uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym przekładnika.
Zakres wartości:  

 Wartość minimalna: 5 A
 Wartość maksymalna: 5000 A

● Invert (Odwrócenie)
 
W przypadku aktywacji opcji Odwrócenie, SVG zmienia kierunek przepływu prądu w przekład-
nikach pomiaru obciążenia. W ten sposób można skorygować błędy instalacji.

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk 

Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.

        7.5.- ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA

Na tym ekranie, Rysunek 56, konfiguruje się typ urządzenia.

Rysunek 56: Ekran konfiguracji: Urządzenia podłączone równolegle.

● Type of device (Typ urządzenia): Master / Single (Pojedynczy) / Slave

Pierwszym wybieranym parametrem jest typ urządzenia. Możliwe są następujące opcje:

 Single (Pojedynczy):  wybrać tę opcję, jeśli SVG nie posiada urządzeń podłączonych 
równolegle.

 Master: wybrać tę opcję, jeśli urządzenie będzie pracowało jako urządzenie master w 
grupie urządzeń podłączonych równolegle. 

 Slave: wybrać tę opcję, jeśli urządzenie będzie pracowało jako urządzenie slave w 
grupie urządzeń podłączonych równolegle.

 Uwaga: Po skonfigurowaniu urządzenia jako slave, nie jest konieczne wykonywanie 
dalszej konfiguracji, ponieważ pozostałe parametry są konfigurowane automatycznie 
przez urządzenie master.
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 Uwaga: W urządzeniach slave przycisk jest nieaktywny. Uruchomienie urzą-
dzeń jest wykonywane z urządzenia master. Jednak w sytuacjach awaryjnych, istnieje 

możliwość wyłączenia urządzenia slave za pomocą przycisku  
STOP

  

● 30 kvar

W tym parametrze konfiguruje się liczbę urządzeń o mocy 30 kvar, SVG-3Wx-30k, podłączo-
nych równolegle z tym samym obciążeniem.

● 100 kvar 

W tym parametrze konfiguruje się liczbę urządzeń o mocy 100 kvar, SVG-3Wx-100kR, podłą-
czonych równolegle z tym samym obciążeniem.

Zakres wartości:  
 Wartość minimalna: 0
 Wartość maksymalna: 100

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk 

Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.

           7.6.- KOMUNIKACJA

Uwaga: Nie jest konieczne konfigurowanie tego ekranu w przypadku, gdy urządzenie będzie 
działać jako slave.

Na tym ekranie, Rysunek 57, konfiguruje się parametry komunikacji:

Rysunek 57: Ekran konfiguracji: Komunikacja.

Po aktywacji opcji DHCP  urządzenie przypisuje w sposób automatyczny adres IP.
W przypadku braku aktywacji tej opcji, należy skonfigurować ręcznie następujące parametry:

● IP Address , adres IP.
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● Netmask, maska podsieci.
● Gateway, brama sieciowa.

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk .
Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.

        7.7.- KOMUNIKACJA RS-485

Na tym ekranie, Rysunek 58, konfiguruje się parametry komunikacji RS-485:

Rysunek 58: Ekran konfiguracji: Komunikacja RS-485.

● Modbus device (Urządzenie Modbus), adres modbus urządzenia.

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk .
Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.
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        7.8.- DATA / GODZINA

Uwaga: Nie jest konieczne konfigurowanie tego ekranu w przypadku, gdy urządzenie będzie 
działać jako slave.

Na tym ekranie, Rysunek 59, konfiguruje się parametry czasu:

Rysunek 59: Ekran konfiguracji: Data / Godzina

● Time (Godzina).
● Date (Data).
● Time zone (Strefa czasowa).

Po aktywacji opcji Godzina z Internetu, urządzenie synchronizuje się z czasem na serwerze 
WWW, do którego jest podłączone.

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, nacisnąć na przycisk 

Nacisnąć na przycisk , aby przejść do ekranu głównego urządzenia bez zapisywania war-
tości konfiguracji.
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        7.9.- ZAPISYWANIE DANYCH

Na ekranie końcowym menu konfiguracji, Rysunek 60, zapisywane są zmodyfikowane wartości 
konfiguracji.

Rysunek 60: Ekran końcowy menu konfiguracji.

Nacisnąć na przycisk , aby zapisać zmodyfikowane dane.

Nacisnąć na przycisk , aby wyjść z menu konfiguracji.



62

SVG

Instrukcja obsługi

 8�- KOMUNIKACJA RS-485

Urządzenia SVG posiadają wyjście komunikacyjne szeregowe typu RS-485 z protokołem ko-
munikacyjnym MODBUS RTU ®

W instalacji z urządzeniami podłączonymi równolegle, połączenie RS-485 można wykonać w 
dowolnym urządzeniu. 

       8.1.- PODŁĄCZENIA

Do okablowania RS-485 należy użyć kabla typu skrętka parowa z plecionym ekranem 
(minimum 3 druty), przy zachowaniu maksymalnej odległości 1200 metrów między urządzeniem 
SVG i jednostką master.
Do wspomnianej magistrali można podłączyć maksymalnie 32 urządzenia SVG.

Do komunikacji z jednostką master, należy używać inteligentnego konwertera na RS-485.

B(-) A(+)
S

RS-232 / USB / Ethernet / Profibus ...

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

S
A B

Rysunek 61: Schemat podłączeń RS-485.
  

       8.2.- PROTOKÓŁ

W ramach protokołu Modbus, urządzenie SVG używa trybu RTU (Remote Terminal Unit).
 
W urządzeniu zastosowano następujące funkcje Modbus:

Funkcja 03 i 04. Odczyt n Words (2 bajty). 
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8.2.1.- PRZYKŁAD ZAPYTANIA MODBUS

Zapytanie:  Wartość prądu obciążenia L1

Adres Funkcja Rejestr 
początkowy

Liczba 
rejestrów CRC

0A 03 C8 0001 xxxx

 Adres: 0A,  Numer urządzenia peryferyjnego: 10 w postaci dziesiętnej.
 Funkcja: 03, Funkcja odczytu.
 Rejestr początkowy: C8, rejestr, w którym zamierza się rozpocząć odczyt.
 Nr rejestrów: 0001, liczba rejestrów do odczytania.
 CRC: xxxx, Znak CRC.
Odpowiedź:

Adres Funkcja Liczba 
bajtów Rejestr nr 1 CRC

0A 03 02 0000 xxxx

 Adres: 0A,  Numer urządzenia peryferyjnego, które odpowiada: 10 w postaci dziesiętnej.
 Funkcja: 03, Funkcja odczytu.
 Liczba bajtów: 02, Liczba odebranych bajtów.

 Rejestr: 00FA, wartość prądu obciążenia L1, z 1 miejscem po przecinku: 0xFA :25,0 A
 CRC: xxxx, Znak CRC.

8.2.2.- MAPA MODBUS

Wszystkie zmienne mapy Modbus występują w układzie szesnastkowym.
Dla tych zmiennych wprowadzono Funkcję 03 i 04.

8.2.2.1.- Pomiary w odbiorniku

Tabela 22:Mapa pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 1).

Parametr  L1 L2 L3 LN Jednostki

Prąd w odbiorniku 93 - 92 95 - 94 97 - 96 99 - 98 [Hi] + [Low]  A  z 1 miejscem po prze-
cinku

Moc czynna w odbiorniku AD - AE AF - B0 B1 - B2 - kW z 2 miejscami po przecinku oraz 
znakiem. 

Moc bierna w odbiorniku B3 - B4 B5 - B6 B7 - B8 - kVar z 2 miejscami po przecinku oraz 
znakiem. 

Moc pozorna w odbiorniku B9 - BA BB - BC BD - BE - kVA z 2 miejscami po przecinku oraz 
znakiem. 

cos ɸ w odbiorniku D1 D2 D3 - Z 1 miejscem po przecinku

8.2.2.2.- Pomiary w sieci
Tabela 23:Mapa pamięci Modbus: Pomiary w sieci (Tabela 1).

Parametr  L1 L2 L3 LN Jednostki
Prąd w sieci 9B - 9A 9D - 9C 9F - 9E A1 - A0 [Hi] + [Low] A z 1 miejscem po przecinku

Moc czynna w sieci BF - C0 C1 - C2 C3 - C4 - kW z 2 miejscami po przecinku oraz zna-
kiem. 

Moc bierna w sieci C5 - C6 C7 - C8 C9 - CA - kVar z 2 miejscami po przecinku oraz zna-
kiem. 
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Tabela 23 (ciąg dalszy): Mapa pamięci Modbus: Pomiary w sieci (Tabela 1).
Parametr  L1 L2 L3 LN Jednostki

Moc pozorna w sieci CB - CC CD - CE CF - D0 - kVA z 2 miejscami po przecinku oraz zna-
kiem. 

cos ɸ w sieci D4 D5 D6 - Z 1 miejscem po przecinku
Częstotliwość sieciowa D7 - Hz z 1 miejscem po przecinku

8.2.2.3.- Inne parametry SVG
Tabela 24:Mapa pamięci Modbus: Parametry SVG (Tabela 1).

Parametr Adres Jednostki
Temperatura cewki indukcyjnej(1) C9 ºC z 1 miejscem po przecinku
Temperatura tranzystorów IGBT(1) AC ºC z 1 miejscem po przecinku
Napięcie Faza L1 - L2 DC V z 1 miejscem po przecinku
Napięcie Faza L2 - L3 CD V z 1 miejscem po przecinku
Napięcie Faza L3 - L1 CE V z 1 miejscem po przecinku
Napięcie dodatnie szyny DC CF V z 1 miejscem po przecinku
Napięcie ujemne szyny DC D0 V z 1 miejscem po przecinku

(1)  W układzie zawierającym urządzenia podłączone równolegle, wartość parametru odpowiada urządzeniu pod-
łączonemu do RS-485.

Tabela 25:Mapa pamięci Modbus: Parametry SVG (Tabela 2).

Parametr  L1 L2 L3 LN Jednostki

Prąd w urządzeniu A3 - A2 A5 - A4 A7 - A6 A9 - A8 [Hi] + [Low]  A  z 1 miejscem po 
przecinku

% wykorzystanej mocy urządzenia C6 C7 C8 - %

Tabela 26:Mapa pamięci Modbus: Parametry SVG (Tabela 3).

Parametr Adres Opis
Nr seryjny SVG(2) 2710 - 2711 Nr seryjny Hi [10] + Low [11]
Wersja oprogramowania DSP 10C -

(2)  W układzie zawierającym urządzenia podłączone równolegle, wartość parametru odpowiada urządzeniu pod-
łączonemu do RS-485.

8.2.2.4.- Komunikaty SVG
Tabela 27:Mapa pamięci Modbus: Komunikaty SVG (Tabela 1).

Parametr Adres
Stan urządzenia(3) 110

Bit Opis Stan
0x0001 Wyłączenie

1: ON
0: OFF0x0002 Działanie

0x0004 Reset alarmów
(3)  W układzie zawierającym urządzenia podłączone równolegle, wartość parametru odpowiada urządzeniu pod-
łączonemu do RS-485.

Tabela 28:Mapa pamięci Modbus: Komunikaty SVG (Tabela 2).

Parametr Adres
Komunikaty alarmowe 105 (wartość Hi), 106 (wartość Low)

Bit Opis
0x00000000  Brak alarmów 
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Tabela 28 (ciąg dalszy): Mapa pamięci Modbus: Komunikaty SVG (Tabela 2).

Bit Opis
0x00000001 Alarm przepięcia w szynie DC
0x00000002 Alarm przetężenia w L1
0x00000004 Alarm przetężenia w L2
0x00000008 Alarm przetężenia w L3
0x00000010 Alarm przepięcia w L1
0x00000020 Alarm przepięcia w L2
0x00000040 Alarm przepięcia w L3
0x00000080 Alarm przepięcia z polaryzacją dodatnią w szynie DC
0x00000100 Alarm przepięcia z polaryzacją ujemną w szynie DC
0x00000200 Alarm desaturacji
0x00000400 Alarm desaturacji L1
0x00000800 Alarm desaturacji L2
0x00001000 Alarm desaturacji L3
0x00002000 Alarm desaturacji N
0x00004000 Alarm temperatury czujnika NTC 1
0x00008000 Alarm temperatury czujnika NTC 2
0x00010000 Błąd warunków początkowych
0x00020000 Alarm rezonansu
0x00040000 Alarm temperatury w cewce indukcyjnej
0x00080000 Błąd obciążenia w szynie DC
0x00100000 Usterka styczników
0x00200000 Alarm temperatury czujnika NTC 3

Tabela 29:Mapa pamięci Modbus: Komunikaty SVG (Tabela 3).

Parametr Adres
Warunki początkowe, z powodu których urządzenie nie 
uruchamia się. (4) 108

Bit Opis
0x0001 Trwa rozładowywanie szyny DC
0x0002 Minimalne napięcie sieciowe
0x0004 Minimalna wartość temperatury
0x0008 Błąd częstotliwości
0x0010 Trwa ładowanie szyny DC
0x0020 Minimalne napięcie szyny DC
0x0040 Niezrównoważenie szyny DC
0x0080 Urządzenie nie komunikuje się
0x0100 Błąd biegunowości
0x0200 Minimalny prąd obciążenia
0x0400 Maksymalny prąd obciążenia

(4)  W układzie zawierającym urządzenia podłączone równolegle, wartość parametru odpowiada urządzeniu pod-
łączonemu do RS-485.

Tabela 30:Mapa pamięci Modbus: Komunikaty SVG (Tabela 4).

Parametr Adres
Stan SVG (5) 104
Stan (Wartość w postaci dziesiętnej) Opis

0 Uruchomienie
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Tabela 30 (ciąg dalszy):Mapa pamięci Modbus: Komunikaty SVG (Tabela 4).
Stan (Wartość w postaci dziesiętnej) Opis

10, 20, 30 Kalibracja
35 Test przekaźników
40 Konfiguracja

100 Początek
200 Warunki początkowe
300 Wyłączenie
400 Trwa synchronizacja
500 Obciążenie szyny DC
600 Funkcjonowanie
666 Wyłączone
700 Alarm
950 Test

(5)  W układzie zawierającym urządzenia podłączone równolegle, wartość parametru odpowiada urządzeniu pod-
łączonemu do RS-485.
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 9�- KOMUNIKACJA ETHERNET

W instalacji z urządzeniami podłączonymi równolegle, połączenie Ethernet można wykonać w 
dowolnym urządzeniu. 

        9.1.- PODŁĄCZENIE

SVG posiada port Ethernet.
Ten rodzaj komunikacji tworzy sieć wewnętrzną z komunikacją za pomocą adresu IP.

Jeśli do tego portu zostaje podłączony komputer, jako kabla sieciowego należy użyć kabla 
ethernetowego krosowanego, jak pokazano na Rysunek 62.

 
Rysunek 62:Złącze RJ-45: Schemat krosowanego połączenia Ethernet.

        9.2.- STRONA INTERNETOWA

Urządzenie posiada stronę internetową w celu wyświetlania i konfigurowania parametrów.

Na Rysunek 63 pokazano ekran główny serwera WWW, na którym można uzyskać dostęp do 
wszystkich informacji o SVG.

Rysunek 63: Ekran główny strony internetowej.

Język strony internetowej można zmienić za pomocą przycisków, które pokazują się w górnej 
prawej części strony.

Aby móc zmodyfikować parametry Konfiguracji, należy wprowadzić Użytkownika oraz Hasło 
w rozdziale Administrator.
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Dostępne są dwa rodzaje użytkowników:

 1�- Użytkownik z dostępem do wpisywania, admin:
Tabela 31: Użytkownik i hasło ustawione domyślnie dla użytkownika z dostępem do wpisywania.

Użytkownik i hasło ustawione domyślnie
Użytkownik Admin
Hasło Admin

 2�- Użytkownik z dostępem do odczytu, user:
Tabela 32: Użytkownik i hasło ustawione domyślnie dla użytkownika z dostępem do odczytu.

Użytkownik i hasło ustawione domyślnie
Użytkownik user
Hasło user

Ze względów bezpieczeństwa, zmienić hasła dostępu do strony internetowej.
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 10�- KONSERWACJA

SVG wymaga obsługi prewencyjnej w minimalnym zakresie.

Zaleca się, aby postępować zgodnie z uwagami podanymi w tym rozdziale w 
celu uniknięcia przedwczesnego zużycia podzespołów urządzenia.

W Tabela 33 podano czynności konserwacyjne wraz z odpowiednimi przedziałami czasowymi.

Tabela 33: Konserwacja SVG.

Opis Przedział czasowy
Konserwacja standardowa 12 miesięcy
Wymiana wentylatorów chłodzących 40000 h

Urządzenie kontroluje przedziały czasowe konserwacji oraz wyświetla symbol , na ekranie 
głównym urządzenia w chwili, gdy należy wykonać konserwację. 
Na ekranie ostrzeżeń, “6.8.- OSTRZEŻENIA”, opisana jest konserwacja, którą należy wykonać.

Uwaga: Przedziały czasowe operacji konserwacji mogą ulegać zmianie w zależności od wa-
runków roboczych urządzenia i czynników środowiskowych.

Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, opisanymi 
w rozdziale “ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA” przed wykonaniem ja-
kiejkolwiek czynności konserwacji w urządzeniach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować obrażenia, a nawet 
śmierć.

Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły, które osiągają wysoką tem-
peraturę. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji, pozosta-
wić urządzenie, aby ostygło.

        10.1.- KONSERWACJA STANDARDOWA

Wykonywać konserwację w przedziałach od 6 do 12 miesięcy, w zależności od 
poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz od działania urządzenia.
Urządzenie wskaże konieczność wykonania konserwacji co 12 miesięcy.

W instalacji z urządzeniami podłączonymi równolegle, konserwację standardową 
należy wykonać jednocześnie we wszystkich urządzeniach.



70

SVG

Instrukcja obsługi

Należy wykonać następujące kroki:

1�- Ustawić SVG w trybie STOP i otworzyć wyłącznik główny (pozycja OFF).
2�- Odczekać 1 minutę, aby kondensatory rozładowały się.
3�- Oczyścić kratki wentylacji poprzez zassanie pyłu.
4�- W przypadku silnego zabrudzenia, zdjąć pokrywy górnych wentylatorów i oczyścić oraz 
usunąć pył poprzez zassanie, zarówno z wentylatorów jak i z radiatora. 
5�- Sprawdzić stan i dokręcenie połączeń elektrycznych, a także mechaniczne zamocowanie 
do ściany.
6�- Zresetować licznik konserwacji standardowej, w tym celu:

Przejść do ekranu głównego konfiguracji. 

Rysunek 64: Ekran główny konfiguracji.

Nacisnąć na przycisk   i wprowadzić hasło dostępu do ekranu konserwacji (Hasło 
konserwacji: 8888).

Wyświetla się ekran pokazany na Rysunek 65.

Rysunek 65: Ekran konserwacji.

Zresetować licznik konserwacji, naciskając na przycisk 
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        10.2.- WENTYLATORY CHŁODZĄCE

Prawidłowe działanie wentylatorów chłodzących jest konieczne, aby uniknąć 
nadmiernych temperatur w podzespołach SVG.

Urządzenie jest wyposażone w wysokoobrotowe wentylatory chłodzące o okresie żywotności 
szacowanym na 40 000 godzin.

Jednak wspomniana żywotność może ulec skróceniu na skutek warunków użytkowania (tem-
peratura, wilgotność, zanieczyszczenie środowiska). W przypadku spadku wydajności wenty-
latorów, osiągi urządzenia również ulegną zmniejszeniu. 

Następujące symptomy mogą wskazywać na zużycie wentylatorów:

  Zwiększenie hałasu podczas pracy wentylatora.
  Zwiększenie temperatury urządzenia w tych samych warunkach otoczenia oraz przy 
tym samym obciążeniu.

	  Okresowe wskazywanie przez SVG alarmu temperatury.

W przypadku upływu okresu eksploatacji lub występowania oznak zużycia, należy wymienić 
zespół wentylatorów. Aby umożliwić wymianę, Circutor oferuje zespół wentylatorów w ramach 
części zamiennych.

Tabela 34: Kod części zamiennej, zespół wentylatorów

Opis Kod
Część zamienna - zespół wentylatorów SVG-3Wx-30k 920021
Część zamienna - zespół wentylatorów SVG-3Wx-100kR 920024

W instalacji z urządzeniami podłączonymi równolegle, należy wymienić wszyst-
kie wentylatory jednocześnie.
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10.2.1.- SVG O MOCY 30 kvar: SVG-3Wx-30k 

W celu wymiany zespołu wentylatorów:

Rysunek 66: Lokalizacja wentylatorów chłodzących.
  

1�- Ustawić SVG w trybie STOP i otworzyć wyłącznik główny (pozycja OFF).

2�- Odczekać 1 minutę, aby kondensatory rozładowały się

3�- Poluzować 6 śrub mocujących kratkę wentylatorów (typu Philips).

Rysunek 67: Poluzować 6 śrub mocujących.
  
4�- Ostrożnie wyjąć zespół wentylatorów i odłączyć przewód zasilania.
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Rysunek 68: Zespół wentylatorów.
 
5�- Podłączyć przewód zasilania do zespołu wymiennego; włożyć zespół, uważając, aby nie 
zacisnąć żadnego przewodu i ponownie wkręcić 6 śrub.

Uwaga: zalecany moment dokręcania: 1,5 Nm

6�- Ponownie włączyć zasilanie i uruchomić SVG. 

7�- Sprawdzić prawidłowe działanie wentylatorów.

W tym celu, poprzez ekran konfiguracji przejść do ekranu konserwacji: nacisnąć na przycisk  

 i wprowadzić hasło dostępu do ekranu konserwacji (Hasło konserwacji: 8888).

Wyświetla się ekran pokazany na Rysunek 69.

Rysunek 69: Ekran konserwacji.

Sprawdzić działanie wentylatorów:

A�- Nacisnąć na przycisk : wentylator zaczyna działać z prędkością obrotową na 
poziomie 50%. Sprawdzić, czy działa prawidłowo. 
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Aby wyłączyć wentylator, nacisnąć na przycisk .

B�- Nacisnąć na przycisk : wentylator zaczyna działać z prędkością obrotową na 
poziomie 100%. Sprawdzić, czy działa prawidłowo. 

Aby wyłączyć wentylator, nacisnąć na przycisk .

Uwaga: Wentylatory wyłączają się, jeśli po upływie 1 minuty nie zostanie wciśnięty przycisk 

8�- Zresetować licznik konserwacji wentylatorów, naciskając na przycisk 

10.2.2.- SVG O MOCY 100 kvar TYPU RACK: SVG-3Wx-100kR

W celu wymiany zespołu wentylatorów:

1�- Ustawić SVG w trybie STOP i odłączyć od sieci elektrycznej. 

2�- Odczekać 1 minutę, aby kondensatory rozładowały się

3�- Poluzować 6 śrub mocujących górną pokrywę i zdjąć pokrywę, Rysunek 70.
Uwaga: Śruby typu Torx 25

Rysunek 70: Poluzować 6 śrub mocujących i zdjąć tylną pokrywę.
 

4�- Wyjąć przewody ekranu z prowadnicy i odłączyć przewody od wentylatorów, Rysunek 71.
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Fans
Guide with display 

cables

Rysunek 71: Położenie prowadnicy z przewodami ekranu i wentylatorów.

5�- Poluzować 2 śruby mocujące dyszę wentylacyjną i wymontować dyszę, Rysunek 72.
Uwaga: Śruby typu Hex 8 mm

Rysunek 72: Wymontować dyszę wentylacyjną.
 
6�- Wyjąć 2 śruby mocujące wentylator (typu Allen 3 mm) i pochylić go do przodu w celu wyję-
cia, odsuwając delikatnie przewód znajdujący się przed wentylatorem. Rysunek 73.

 
Rysunek 73: Wyjąć wentylator.
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7�- Wymontować pozostałe wentylatory, powtarzając krok 6.

8�- Wsunąć wentylator, uważając, aby nie zacisnąć żadnego przewodu i ponownie wkręcić 
2 śruby. Powtórzyć tę operację w przypadku pozostałych wentylatorów. Podłączyć przewody 
wentylatorów do złącza.

9�- Zamontować górną pokrywę urządzenia, dokręcając 6 śrub mocujących.
Uwaga: zalecany moment dokręcania: 1,5 Nm

10�- Ponownie podłączyć do sieci elektrycznej oraz uruchomić SVG. 

11�- Sprawdzić prawidłowe działanie wentylatorów.

W tym celu, poprzez ekran konfiguracji przejść do ekranu konserwacji: nacisnąć na przycisk  

 i wprowadzić hasło dostępu do ekranu konserwacji (Hasło konserwacji: 8888).

Wyświetla się ekran pokazany na Rysunek 74.

Rysunek 74: Ekran konserwacji.

Sprawdzić działanie wentylatorów:

A�- Nacisnąć na przycisk : wentylator zaczyna działać z prędkością obrotową na 
poziomie 50%. Sprawdzić, czy działa prawidłowo. 

Aby wyłączyć wentylator, nacisnąć na przycisk .

B�- Nacisnąć na przycisk : wentylator zaczyna działać z prędkością obrotową na 
poziomie 100%. Sprawdzić, czy działa prawidłowo. 

Aby wyłączyć wentylator, nacisnąć na przycisk .

Uwaga: Wentylatory wyłączają się, jeśli po upływie 1 minuty nie zostanie wciśnięty przycisk 

12�- Zresetować licznik konserwacji wentylatorów, naciskając na przycisk 
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10.2.3.- SVG O MOCY 100 kvar i 200 kvar TYPU SZAFA: SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k

W celu wymiany zespołu wentylatorów:

1�- Ustawić SVG w trybie STOP i odłączyć od sieci elektrycznej. 

2�- Odczekać 1 minutę, aby kondensatory rozładowały się

3�- Uzyskać dostęp do modułów o mocy 100 kvar przez panel przedni. W tym celu poluzować 
śruby panelu przedniego (Torx 30 i 25). Odsunąć ostrożnie panel przedni i odłączyć złącza od 
ekranu.
Moment dokręcania śrub panelu przedniego wynosi 1,5 Nm

4�- Wykonać odpowiednie czynności od punktu 4 w rozdziale “10.2.2.- SVG O MOCY 100 kvar 
typu RACK: SVG-3Wx-100kR”

Uwaga: Przy kontroli wentylatorów w urządzeniu master, automatycznie włączą się wentyla-
tory w urządzeniach slave.

         10.3.- BEZPIECZNIKI (modele SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k)

Każdy moduł o mocy 100 kvar posiada bezpiecznik chroniący przed zwarciami. 

Front cover

Rysunek 75: Lokalizacja bezpieczników.

Bezpiecznik typu NH00 160A gG 120kA 500Vac I2t 256kA2/s

W przypadku problemu z włączeniem urządzenia, sprawdzić stan bezpiecznika, otwierając po-
krywę przednią. Przed otworzeniem pokrywy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
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 11�- CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
Napięcie sieciowe

Napięcie znamionowe Un 230 ... 480 V. a.c. F-F ± 10%
Częstotliwość Fn 50 / 60 Hz ± 5%
THD V maksymalny 25 %
Układ uziomowy TN, TT

Moc:  SVG-3Wx-30k                                                             
Pobór maksymalny 1050 W
Maksymalna moc bierna 30 kvar
Prąd maksymalny (faza) 44 A RMS

Moc:  SVG-3Wx-100kR                                                               
Pobór maksymalny 4000 W
Maksymalna moc bierna 100 kvar
Prąd maksymalny (faza) 145 A RMS

Moc:  SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k                                                               
Znamionowe napięcie izolacji Ui 480 V
Napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp 4kV, KAT. III Klasa 1

Prąd znamionowy (faza) Ina faza
SVG -3WF -100k SVG -3WF -200k     

145 A 290 A
Prąd krótkotrwały Icw 3,5 kA  1 sekunda
Prąd szczytowy Ipk 84 kA szczyt
Prąd zwarciowy warunkowy Icc 40 kA 
Jednoczesność RDF 1

Pobór maksymalny
SVG -3WF -100k SVG -3WF -200k     

4000 W 8000 W
Maksymalna moc bierna 100 kvar 200 kvar
Prąd maksymalny (faza) 145 A RMS 290 A RMS

Pomiar prądu                                                                         
Typ Przekładnik: 5/5A ... 5000/5A
Reakcja na częstotliwość do 2500 Hz / 3000 Hz (60 Hz)
Pobór mocy 1,5 VA na jeden przekładnik

Specyfikacje SVG
Czas reakcji 20 ms
Cos ɸ programowany 0,7 indukcyjny ... 1 ... 0,7 pojemnościowy

Podłączenie równoległe Do 100 sztuk różnego kalibru
Podłączenie przekładników tylko w jednostce master

Element zabezpieczający przed zwarciami (SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k)
Bezpiecznik NH00 160 A gG 120kA 500Vac I2t 265 kA2/s

Komunikacja RS-485
Magistrala fieldbus RS-485
Protokół komunikacyjny Modbus RTU
Prędkość 9600 
Bity stopu 1
Parzystość Bez 
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Komunikacja Ethernet
Protokół sieciowy TCP/IP, Modbus TCP

Interfejs użytkownika 

 Wyświetlacz TFT dotykowy 3,5” kolorowy
Serwer WWW i Datalogger

Charakterystyki otoczenia
Warunki otoczenia Klimatyzowane wnętrze IEC 60721-3-3
Temperatura robocza -10ºC ... +45ºC
Temperatura przechowywania  -20ºC ... +50ºC
Wilgotność względna (bez kondensa-
cji)

0 ... 95%

Maksymalna wysokość bezwzględna 2000 m
Stopień ochrony IP20
Kategoria przepięciowa OVC III 300V

SVG-3WF-100k i SVG-3WF-200k
Stopień zanieczyszczenia 2
Wytrzymałość na uderzenia IK 10
Kompatybilność elektromagnetyczna Montaż w środowiskach typu A

Normy
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. 
Norma emisji w środowiskach przemysłowych. (IEC 61000-6-4:2006). UNE-EN 61000-6-4:2007

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne. Charakterystyki zaburzeń 
radioelektrycznych. Poziomy i metody pomiarów. UNE-EN 55011:2011 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Od-
porność w środowiskach przemysłowych. UNE-EN 61000-6-2:2006

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami 
półprzewodnikowymi . Część 1: Postanowienia ogólne (ratyfikowana przez 
AENOR w listopadzie 2012 roku)

EN 62477-1:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogól-
ne. IEC 61439-1:2011
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 Charakterystyki mechaniczne: SVG-3WS-30k
Wymiary (mm) Rysunek 76
Masa 31 kg
Osłona Stal ocynkowana 1,5 mm
Hałas 65 dBA

Połączenia Typ

Sieć Zacisk pierścienio-
wy M6 12 mm 2,2 ... 2,4 Nm PH2

Uziemienie Zacisk pierścienio-
wy M6 16 mm 2,2 ... 2,4 Nm PH2

Połączenia Typ

Prąd Złącze 6-bieguno-
we 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm

RS-485 Złącze 3-bieguno-
we 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm

Ethernet RJ-45 - - -

60
0

435

257

300

57
0

n9

9

Rysunek 76: Wymiary SVG-3WS-30k bez filtrów EMI.
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 Charakterystyki mechaniczne: SVG-3WF-30k
Wymiary (mm) Rysunek 77
Masa 31 kg
Osłona Stal ocynkowana 1,5 mm
Hałas 65 dBA

Połączenia Typ

Uziemienie Zacisk pierścienio-
wy M6 - 2,2 ... 2,4 Nm Hex  10 mm

Połączenia Typ

Sieć Końcówka na 
przewód 5 mm2 1,5 ... 1,8 Nm PH2

Prąd Złącze 6-bieguno-
we 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm

RS-485 Złącze 3-bieguno-
we 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm

Ethernet RJ-45 - - -

300
n  9

57
0

9

435

70
5

257
Rysunek 77: Wymiary SVG-3WF-30 z filtrami EMI.
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 Charakterystyki mechaniczne: SVG-3Wx-100kR
Wymiary (mm) Figura 78
Masa 70 kg
Osłona Stal ocynkowana 1,5 mm
Hałas < 65 dBA

Połączenia Typ

Sieć Zacisk pierścienio-
wy M8 23 mm 8 ... 10 Nm PH2

Uziemienie Zacisk pierścienio-
wy M10 - 10 ... 14 Nm Hex  17 mm

Połączenia Typ

Prąd Złącze 6-bieguno-
we 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm

RS-485 Złącze 3-bieguno-
we 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm

Ethernet RJ-45 - - -

482.5

39
9.2

5

737
708

445

482.5

39
9.2

5

737
708

445

Rysunek 78: Wymiary SVG-3Wx-100kR.
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 Charakterystyki mechaniczne: SVG-3WF-100k
Wymiary (mm) Figura 79
Masa 206 kg

Osłona Szafa samonośna z blachy stalowej, do montażu wewnątrz, bez demontowanych 
części.

Hałas < 65 dBA

Połączenia Typ

Uziemienie Zacisk pierścieniowy 12 mm 35 Nm Hex 13 mm

Połączenia Typ

Sieć Listwa przyłączeniowa 
z pokrywą 35 mm2 6 Nm Allen 6 mm

Prąd Złącze 6-biegunowe 2,5 mm2 < 0,8 Nm Płaskie
RS-485 Złącze 3-biegunowe 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

18
35

.5

600 822

Rysunek 79:Wymiary SVG-3WF-100k.
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 Charakterystyki mechaniczne: SVG-3WF-200k
Wymiary (mm) Figura 80
Masa 276 kg

Osłona Szafa samonośna z blachy stalowej, do montażu wewnątrz, bez demontowanych 
części.

Hałas < 65 dBA

Połączenia Typ

Uziemienie Zacisk pierścieniowy 12 mm 35 Nm Hex 13 mm

Połączenia Typ

Sieć Listwa przyłączeniowa 
z pokrywą 35 mm2 6 Nm Allen 6 mm

Prąd Złącze 6-biegunowe 2,5 mm2 < 0,8 Nm Płaskie
RS-485 Złącze 3-biegunowe 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Płaskie 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

18
35

.5

600 822

Rysunek 80:Wymiary SVG-3WF-200k.
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 12.- OBSŁUGA TECHNICZNA

 13.- GWARANCJA

• Zwrot produktu zostanie przyjęty i odpowiednia naprawa zostanie wykonana 
pod warunkiem, że do zwracanego urządzenia zostanie dołączona informacja 
ze wskazaniem zaobserwowanej wady lub przyczyn zwrotu.
• Gwarancja traci ważność, w przypadku gdy urządzenie było nieprawidłowo 
użytkowane lub jeśli nie były przestrzegane wskazówki dotyczące magazyno-
wania, instalacji lub konserwacji, podane w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe 
użytkowanie określa się jako wszelkie sytuacje odnoszące się do zastosowania 
lub magazynowania, niezgodne z Krajowym Kodeksem Elektrycznym lub w 
których nastąpiło przekroczenie wartości granicznych wskazanych w rozdziale 
dotyczącym charakterystyk technicznych i środowiska w niniejszej instrukcji.
• CIRCUTOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w 
sprzęcie lub w innych elementach instalacji i nie pokryje ewentualnych kar 
wynikających z możliwej awarii, nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowego 
użytkowania urządzenia.  W konsekwencji, niniejsza gwarancja nie ma zastoso-
wania w razie awarii mającej miejsce w następujących przypadkach:
- Na skutek przepięć i/lub zakłóceń elektrycznych podczas dostawy prądu
- Na skutek kontaktu z wodą, jeśli produkt nie posiada odpowiedniej klasy 
ochrony IP
- Z powodu braku wentylacji i/lub nadmiernych temperatur
- Na skutek nieprawidłowej instalacji i/lub braku konserwacji.
- Jeśli nabywca dokonuje naprawy lub modyfi kacji urządzenia bez zgody produ-
centa.

CIRCUTOR udziela gwarancji na swoje produkty pokrywającej wszelkie wady produkcyjne na 
okres dwóch lat od momentu dostarczenia urządzeń. 

CIRCUTOR zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszelkie produkty obarczone wadą pro-
dukcji, które zostaną zwrócone w okresie obowiązywania gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania lub awarii urządzenia, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej CIRCUTOR SA

Dział Obsługi Technicznej
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: 902 449 459 (Hiszpania) / +34 937 452 919 (inne kraje)
email: sat@circutor.com
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 14.- CERTYFIKAT CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Faks: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.com   central@circutor.com
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